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รายงานประจําป 2561  ของศูนยประเมินผลฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อประมวลผลงาน และเผยแพรผลการปฏิบัติงานติดตาม  งานประเมินผล แผนงาน/

โครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  การพัฒนางานวิชาการดานการติดตาม

และประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการในรอบปท่ีผานมา  รวมทั้ง

เปนฐานขอมูลดานการติดตามและประเมินผลแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูท่ีสนใจ 

นําขอมูลการติดตามและประเมินผลไปใชประโยชน

          ในโอกาสนี้  ศูนยประเมินผล ขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกหนวยงาน สถาบัน

เกษตรกร และองคกรตาง ๆ รวมท้ังเกษตรกรท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีใหความรวมมือ 

และสนับสนุนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการติดตามและประเมินผล หวังเปนอยางย่ิงวา

รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน ในการนําไปวางแผนการพัฒนาแผนงาน/โครงการ

ตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอภาคการเกษตรของไทยตอไป

ศูนยประเมินผล

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คํานํา
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องคกรนําการติดตามประเมินผล      องคกรนําการติดตามประเมินผล      

ดานการเกษตรเพื่อพัฒนาภาคเกษตรอยางยั่งยนืดานการเกษตรเพื่อพัฒนาภาคเกษตรอยางยั่งยนื

วิ สั ย ทั ศ น์วิ สั ย ทั ศ น์

>>>>    ติดตามและประเมนิผล โครงการสําคัญของติดตามและประเมนิผล โครงการสําคัญของ  กษกษ..

>>>>    ศึกษา พัฒนาเทคนิคระบบการติดตามและประเมินผลศึกษา พัฒนาเทคนิคระบบการติดตามและประเมินผล

>>>>    ประสานงาน ศึกษา วิจัย รวบรวม ประมวลองคความรูประสานงาน ศึกษา วิจัย รวบรวม ประมวลองคความรู

                          ดานการเกษตรและสหกรณ ตามแนวพระราชดําริดานการเกษตรและสหกรณ ตามแนวพระราชดําริ  

                                                          เผยแพรองคความรู รวมท้ังประชาสัมพันธโครงการเผยแพรองคความรู รวมท้ังประชาสัมพันธโครงการ

                          อันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ กษอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ กษ..

พัน ธ กิ จพั น ธ กิ จ



 

โครงสรางศูนยประเมินผล 

 
 

 

ศูนยประเมินผล เปนหนวยงานหนึ่งในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แตเดิมมีสถานะ

เปนกองประเมินผล หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2544 

และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลทําใหทุกสวนราชการตองมี

การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสรางองคกร เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีจะพัฒนา

ระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน 

โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และประโยชนสุขของประชาชน จึงไดมีการยกสถานะ

กองประเมินผล เปนศูนยประเมินผลในปจจุบัน 
 

การจดัแบงโครงสรางภายในของศูนยประเมินผล   

1. ศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

1.1 ประสานงาน และรวมดําเนินการกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1.2 ติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ดานการเกษตรและสหกรณ และโครงการท่ีมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.3 ขับเคลื่อนใหมีการศึกษา วิจัย รวบรวม และประมวลองคความรูดานการเกษตร

และสหกรณตามแนวพระราชดําริ 

1.4 เผยแพรและถายทอดประสบการณ องคความรู รวมท้ังประชาสัมพันธ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

2. สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 ประเมินผลการพัฒนาการเกษตรสวนรวม ท่ีมีผลตอความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร อันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ 

2.2 ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย 

การใชมาตรการและแผนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3 



 

2.3 เสนอผลการประเมินผล ขอเสนอแนะตอผูบริหารและคณะกรรมการฯ 

รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3. สวนประเมินผลพืช มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณตามมาตรการและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพืช    

ไมเศรษฐกิจ  และการใชเทคโนโลยีการผลิตพืช 

3.2 ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย 

การใชมาตรการ และโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพืช  ไมเศรษฐกิจ 

และการใชเทคโนโลยีการผลิตพืช 

3.3 เสนอผลการประเมินผล ขอเสนอแนะตอผูบริหาร และคณะกรรมการฯ 

รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

4. สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณตามมาตรการและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาปศุสัตว

และประมง และการใชเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตวและประมง 

4.2 ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตาม

นโยบาย การใชมาตรการและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปศุสัตว

และประมง และการใชเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตวและประมง 

4.3 เสนอผลการประเมินผล ขอเสนอแนะตอผูบริหาร และคณะกรรมการฯ 

รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

5. สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร  มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

5.1 ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณตามมาตรการ และโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ไดแก การพัฒนาดิน แหลงนํ้า การชลประทาน และการปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม 
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5.2 ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย 

การใชมาตรการและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน

ทางการเกษตร ไดแก การพัฒนาดิน แหลงนํ้า การชลประทาน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

5.3 เสนอผลการประเมินผล ขอเสนอแนะตอผูบริหาร และคณะกรรมการฯ 

รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

6. สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณตามมาตรการ และโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาธุรกิจ

สถาบันเกษตรกร 

6.2 ประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย  

การใชมาตรการ และโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาธุรกิจสถาบัน

เกษตรกร 

6.3 เสนอผลการประเมินผล ขอเสนอแนะตอผูบริหาร และคณะกรรมการฯ 

รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

7. สวนวิชาการการประเมินผล  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.1 ศึกษา พัฒนาเทคนิค ระบบการติดตามและประเมินผล ใหมีรูปแบบ และ

ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน และเปนที่ยอมรับของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

7.2 ใหบริการคําปรึกษา และเปนวิทยากรบรรยายดานการติดตามและ

ประเมินผลแกหนวยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

8. ฝายบริหารท่ัวไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี และงานพัสดุครุภัณฑ  

8.2 งานประสานในการจัดทําแผนงานและงบประมาณ  

8.3 งานประสานติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน 
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สวนวิชาการการประเมินผล (สวป.) 
 

           - กลุมพัฒนาเทคนิคการประเมินผล 

           - กลุมสงเสริมการประเมินผล 

สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 

(สปส.) 
 

        - กลุมประเมินผลปศุสัตว 

        - กลุมประเมินผลประมง 

สวนประเมินผลพืช (สปพ.) 
 

- กลุมประเมินผลพืชไรนา 

- กลุมประเมินผลพืชสวน และไมยืนตน 

สวนประเมินผล 

ปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร (สปป.) 
 

         - กลุมประเมินผลท่ีดินทางการเกษตร 

        - กลุมประเมินผลแหลงนํ้าทางการเกษตร 

   สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

 (สผพ.) 
 

      - กลุมประเมินผลนโยบายและมาตรการ 

      - กลุมประเมินผลแผนงาน/ โครงการพิเศษ 

 

ฝายบริหารทั่วไป (ฝบท.) 
 

      - งานสารบรรณ 

      - งานการเงินและพัสดุ 

 

สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

(สปธ.) 
 

- กลุมประเมินผลสหกรณการเกษตร 

- กลุมประเมินผลสถาบันการเกษตร 

ศูนยประเมินผล 

ศูนยประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ศปร.) 
 

     - กลุมวิจัยองคความรูและติดตาม 

       ประเมินผลโครงการ 

     - กลุมประสานงานเครือขายและเผยแพร           

       องคความรู 
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ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561
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47.06 

31.50 

19.09 
2.35 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ 

งบรายจายเพิ่มเติมประจําป งบเบิกจายแทนกัน 

สัดสวนงบประมาณ ป 2561  (รอยละ) 

งบประมาณ 

หนวย : บาท
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แผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ 

งบรายจายเพิ่มเติมประจําป งบเบิกจายแทนกัน 

สัดสวนงบประมาณ ป 2561  (รอยละ) 

งบประมาณ 

หนวย : บาท
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สวนที่ 2  
 

ผลการดําเนินงาน 
ในรอบป 2561  
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11  การจัดระเบียบประมงใหเปนมาตรฐานการจัดระเบียบประมงใหเปนมาตรฐาน  
 

 

กรมประมงเปนหนวยงานหลักเพื่อกําหนดนโยบาย 

กํากับดูแลบริหารจัดการดานการประมงและการอนุรักษทรัพยากร

สัตวนํ้าตามพระราชกําหนดการประมงใหอยูในระดับท่ีสามารถ

กอใหเกิดผลผลิตสูงสุดท่ีสามารถทําการประมงไดอยางย่ังยืน         

มีระบบติดตาม ควบคุมและเฝาระวังการทําการประมงใหมีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจสอบที่มาของสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้าไดต้ังแต

การทําการประมงไปจนถึงผูบริโภค  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมง

พาณิชย เฝาระวังการทําประมง สุมตรวจสัตวนํ้าทาเทียบ

เรือประมงจากเรือประมงท่ีแจงเขาและขนถายสัตวนํ้า รวม 

508,766 คร้ัง คิดเปนรอยละ 229.34 ของเปาหมายรวม 221,840 คร้ัง จําแนกเปน การควบคุม

และตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย 448,689 ครั้ง คิดเปนรอยละ 224.36 ของ

เปาหมาย 200,000 คร้ัง เฝาระวังการทําประมง 2,663 ครั้ง คิดเปนรอยละ 113.80 ของเปาหมาย 

2,340 คร้ัง สุมตรวจสัตวนํ้าทาเทียบเรือประมงจากเรือประมงท่ีแจงเขาและขนถายสัตวนํ้า 

57,414 คร้ัง คิดเปนรอยละ 294.43 ของเปาหมาย 19,500 คร้ัง 

2. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบยอนกลับของโรงงาน 179 โรง คิดเปนรอยละ 

100.56 ของเปาหมาย 178 โรง ออกใบอนุญาตทําการประมงและจดทะเบียน 10,658 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 105.84 ของเปาหมาย 10,070 ฉบับ สํารวจและรวบรวมขอมูลสภาวะทรัพยากร

ประมงเพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง 3,223 ลํา คิดเปนรอยละ 179.06 

ของเปาหมาย 1,800 ลํา 

งานติดตาม 
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22    การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GGAAPP))  
 

 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

เปนหนวยงานหลักรวมกับกรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว     

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมหมอนไหม            

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตรเปาหมายท่ีผลิตได         

มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

(Good Agricultural Practice : GAP) เปาหมายแปลง  

ฟารม : พืช ประมง ปศุสัตว ที่ผานการรับรองมาตรฐาน     

ไมนอยกวารอยละ 85.00 ระยะโครงการปงบประมาณ 

2561 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่  30 กันยายน 2561 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. ขาว จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว 

GAP แบบรายเด่ียว 104 แปลง รอยละ 2.97 ของเปาหมาย 3,500 แปลง คิดเปนพื้นท่ี 1,550 ไร 

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีขาว 13 โรง       

รอยละ 65.00 ของเปาหมาย 20 โรง โดยมีโรงสีขาวผานการรับรองคุณภาพการผลิตขาวแลว 8 โรง      

รอยละ 40.00 ของเปาหมาย 20 โรง และตรวจ สอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว 22 แหง     

รอยละ 110.00 ของเปาหมาย 20 แหง 

 2. แหลงผลิตพืช (ผัก - ผลไม) ตรวจสอบแหลงผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ

การจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม 103,342 แปลง รอยละ 111.12 ของเปาหมาย 93,000 แปลง 

โรงงานแปรรูป/โรงรม 984 โรง รอยละ 111.44 ของเปาหมาย 883 โรง พัฒนาเจาหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา

เกษตรกรเขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามระบบ 528 ราย รอยละ 105.60  ของเปาหมาย 

500 ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา 903 ราย รอยละ 102.38 ของเปาหมาย 882 ราย 

ถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ GAP พืช 15,021 ราย รอยละ 100.14 ของเปาหมาย 

15,000 ราย และติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนตามระบบ GAP 

15,096 ราย คิดเปนรอยละ 100.64 ของเปาหมาย 15,000 ราย 

 3. ฟารมสัตวนํ้า ตรวจและรับรองคุณภาพสินคาประมง 32,933 ฟารม รอยละ 102.56 

ของเปาหมาย 32,111 ฟารม สถานประกอบการ 448 โรง รอยละ 103.23 ของเปาหมาย 434 โรง 
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33  

ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมงตามเกณฑมาตรฐาน 158,129 ตัวอยาง รอยละ 113.16 

ของเปาหมาย 139,734 ตัวอยาง และตรวจคัดกรองเฝาระวังโรคระบาดในสัตวนํ้า              

รวม 105,487 ตัวอยาง รอยละ 140.65 ของเปาหมาย 75,000 ตัวอยาง 

 4. ฟารมปศุสัตว ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม 21,424 แหง รอยละ 132.23 

ของเปาหมาย 16,202 แหง พัฒนาคุณภาพ สถานประกอบการดานปศุสัตวสูมาตรฐาน 

64,109 แหง รอยละ 147.89 ของเปาหมาย 43,350 แหง และตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว 

409,643 ตัวอยาง รอยละ 123.06 ของเปาหมาย 332,880 ตัวอยาง รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

สินคาหมอนไหมดวยการสงเสริมการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑหมอนไหมสูมาตรฐาน รวม 705 ราย  

 5. ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง) โดยจัดทํามาตรฐาน

สินคาเกษตร 36 เร่ือง รอยละ 180.00 ของเปาหมาย 20 เร่ือง พัฒนาศักยภาพดานมาตรฐาน

ตามโครงการผูนําการมาตรฐาน ผูตรวจประเมิน/ท่ีปรึกษาเกษตรกร และพัฒนาระบบ

ตรวจสอบสินคาสําหรับผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud 

รวม 1,251 ราย รอยละ 95.50 ของเปาหมาย 1,310 ราย  

 

ตลาดสินคาเกษตรตลาดสินคาเกษตร  

  

 องคการตลาดเพื่อเกษตรกร เปนหนวยงานหลัก 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิต   

ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยเพิ่มชองทาง  

การจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร เพื่อสรางโอกาส

ใหเกษตรกรเปนผูประกอบการดานการตลาดและสงเสริม

เครือขายตลาดเกษตรกรสําหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสูความเขมแข็ง 

มั่นคงและย่ังยืน ซึ่งมีการประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรใหเปนท่ีรูจัก

และกระตุนการรับรูของผูบริโภค   

ในวงท่ีกวางท้ังในระดับประเทศ 

และระดับโลก  
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ผลการดําเนินงาน 

1. ตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่ 

1.1 จัดกิจกรรม “ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพื่อจําหนายผลผลิต

ทางการเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูปจากเกษตรกร และสมาชิกเกษตรท้ังคาปลีกและคาสง 68 ครั้ง 

จากเปาหมาย 25 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 2,299 ราย มูลคาการจําหนายรวม 53.24 ลานบาท  

1.2 ศูนยบริการดานการตลาดกลวยไม จัดพื้นท่ีภายในองคการตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) เพื่อใหเกษตรกรจําหนายสินคาคุณภาพมาตรฐานและจัดแสดงกลวยไม  เปนประจํา

ทุกเดือน ๆ ละ 10 วัน ดําเนินการแลว 14 คร้ัง ครบตามเปาหมาย มีเกษตรกรเขารวม 202 ราย 

มูลคาการจําหนายรวม 10.23 ลานบาท 

1.3 ตลาดยุทธศาสตรผลไม โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการบริโภคผลไมไทย  

ท่ี อ.ต.ก. แลว 6 ครั้ง จากเปาหมาย 3 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 128 ราย มูลคาการจําหนาย

รวม 6.56 ลานบาท 

2. ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล ขณะน้ี อ.ต.ก. ไดดําเนินการจัดกิจกรรมไปแลว 

4 กิจกรรม ครบตามเปาหมาย ประกอบดวย 

2.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง Portal Website หรือเว็บไซตตลาดกลางสินคา

เกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต www.agrimart.tn.th ใหทันสมัย

ใชงานไดสะดวก ผูใชงานสามารถเขาถึงสินคาท่ีตองการไดอยางรวดเร็วและไดขอมูลท่ีครบถวน 

เพียงพอตอความตองการ โดยการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ และดําเนินการปรับปรุง 

Ecommerce (เว็บไซต ORTORKOR.COM) ใหทันสมัย โดยลูกคาสามารถมองเห็นสินคา           

ที่จะสั่งซื้อไดแบบ Real Time 

2.2 กิจกรรมจัดทําหลักสูตรพรอมสื่อการเรียนรูในการคาขายออนไลน 

ประกอบดวย ดานการนําขอมูลสินคาเกษตรเขาสูระบบรานคาออนไลน ดานการจัดการขอมูลสินคา

เกษตรในระบบ E - Commerce ดานการพัฒนากระบวนการบรรจุภัณฑท้ังในตัวสินคาและบรรจุภัณฑ

การขนสง และดานการพัฒนากระบวนการรับคําสั่งซื้อและการรับชําระเงินคาสินคาเกษตร 

2.3 กิจกรรมดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหเกษตรกรสามารถดําเนินการ

นําเขาขอมูลสินคาเกษตรสูระบบรานคา ดําเนินการจัดอบรมในเดือนสิงหาคม หลักสูตร 1 วัน 

จํานวน 4 ภาค ภาคละ 4 จังหวัด รวม 16 ครั้ง ครั้งละ 50 ราย มีผูอบรมรวมทั้งหมด 822 ราย 

  2.4 กิจกรรมพัฒนาตอยอดและปรับปรุงเว็บไซด E - Commerce ของสินคา

เกษตรคุณภาพไทยภายใตเว็บไซต ortorkor.com ดําเนินการประชาสัมพันธเว็บไซต ortorkor.com 
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ผานสื่อสังคมออนไลน (Facebook : อตก. เดลีเวอร่ี - www.ortorkor.com) ผานปายประชาสัมพันธ

ในตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน และเพิ่มจํานวนสินคาของผูประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐาน

ลงในเว็บไซต จํานวน 1,052 รายการ 

3. โครงการตลาดเกษตรอินทรีย ขณะน้ี อ.ต.ก. ไดดําเนินการจัดกิจกรรมไปแลว  

3 กิจกรรม ครบตามเปาหมาย ประกอบดวย 

3.1 กิจกรรมสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิต

สินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาวเขียวนํ้านม ขาวกลอง 5 สายพันธุ      

เห็ดแครงอินทรีย ทุเรียนฟรีซดราย และงาไรสามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกรมาจัดทํา

สินคาตนแบบและบรรจุภัณฑเพื่อนําไปเผยแพรทดสอบตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 

3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. ดําเนินการ 3 ครั้ง 

โดยครั้งที่  1 จัด ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวสเกต อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่  2               

จัด ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และครั้งท่ี 3 ณ ตลาดเกษตร

อินทรีย อ.ต.ก. พหลโยธิน 

3.3 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ผาน Online application โดยจะมีการรวมทํา 

MOU ระหวาง อ.ต.ก. กับเกษตรกร และมีการกําหนดเงื่อนไขระหวาง อ.ต.ก. กับผูซื้อ จากการ    

จัดกิจกรรมมีเกษตรกรเขารวมท้ังหมด จํานวน 80 ราย มีมูลคาจําหนาย 11.38 ลานบาท 

4. กิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก 

4.1  รานคาสินคาเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.) ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อจัดต้ัง

รานคา Mini อ.ต.ก. ในพื้นที่ดําเนินงาน อ.ต.ก. ในภูมิภาคตาง ๆ แลว โดยมีเปาหมาย 20 แหง       

ซึ่งดําเนินการแลว 3 แหง ไดแก จังหวัดกรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ และตรัง อีก 7 แหง ไดแก 

จังหวัดสงขลา ขอนแกน พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม ศรีสะเกษ และนครราชสีมา อยูระหวาง

ดําเนินการจัดต้ัง โดยจังหวัดพิษณุโลก คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 

จังหวัดอุดรธานี และศรีสะเกษ คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 จังหวัดสงขลา 

ขอนแกน นครราชสีมา และสระบุรี คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 สวนท่ีเหลืออีก 

10 แหง อยูระหวางการเจรจาขอใชพื้นท่ีกับ ปตท. และ ธ.ก.ส. 

4.2 โครงการตลาดนํ้า อ.ต.ก. จํานวน 1 แหง ขณะน้ีอยูระหวางการจัดทํา

สัญญากอสรางโครงการ 

4.3 โครงการโรงแชแข็งและหองเย็น จํานวน 1 แหง อยูระหวางการเชิญชวน

จัดหาผูรับเหมากอสรางย่ืนเสนอราคา 
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44  แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร  

 กรมการขาว เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทานขาว สราง

เสถียรภาพราคาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

การตลาดขาว มีเปาหมายพื้นท่ีสงเสริมการปลูกขาว 70.42 ลานไร 

(รอบท่ี 1จํานวน 58.21 ลานไร  รอบท่ี 2 จํานวน 12.20 ลานไร) 

ผลผลิต 33.42 ลานตัน (รอบท่ี 1 จํานวน 25.34 ลานตัน) 

ระยะเวลาโครงการปงบประมาณ 2561 (รอบท่ี 2 จาํนวน 8.08 ลานตัน)  
 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ดานการสงเสริม 

 1.1 สงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62 รอบที่ 1 นาป พื้นท่ี 

57.26 ลานไร รอยละ 98.37 ของเปาหมาย 58.21 ลานไร ข้ึนทะเบียน

เกษตรกรผูปลูกขาว 4.13 ลานครัวเรือน รอยละ 103.25 ของเปาหมาย 4 ลานครัวเรือน        

คิดเปนพื้นที่ขาวที่ขึ้นทะเบียน 56.48 ลานไร รอยละ 97.38 ของเปาหมาย 58 ลานไร  

 1.2 สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 63,354 ไร รอยละ 63.35 

ของเปาหมาย 100,000 ไร สงเสริมการผลิตขาวและการตลาดขาวพันธุ กข 43 เพื่อสุขภาพ

แบบครบวงจร 25,237.25 ไร รอยละ 21.03 ของเปาหมาย 120,000 ไร 

 1.3 สงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Agriculture) 640 ไร 

รอยละ 86.49 ของเปาหมาย 740 ไร เชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ครบวงจร             

มีผูประกอบการคาขาวท่ีทําบันทึกขอตกลงซื้อขายขาวแลว 29 ราย จากเปาหมาย 200 ราย และ

กลุมเกษตรกรที่ทําบันทึกขอตกลงกับผูประกอบการ 513 กลุม จากเปาหมาย 850 กลุม  

 2. ดานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี (เฉพาะเมล็ดพันธุขยายและจําหนาย

ของกองเมล็ดพันธุขาว) มีปริมาณเมล็ดพันธุท่ีผลิตได 73,529.37 ตัน รอยละ 89.67 ของเปาหมาย 

82,000 ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุได 70,297.89 ตัน รอยละ 85.73 ของเปาหมาย 82,000 ตัน  

 3. ดานการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง ดําเนินการได 1.34 

ลานไร รอยละ 92.41 ของเปาหมาย 1.45 ลานไร  
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55              การพัฒนาเกษตรกรการพัฒนาเกษตรกรสู สู SSmmaarrtt  FFaarrmmeerr  

 กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีการบริหารจัดการและ

การตลาดสินคาเกษตรอยางมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุ

มากข้ึนและมีจํานวนลดลง เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน

ผูประกอบการมืออาชีพ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุม

สงเสริมอาชีพการเกษตร ใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) มีศักยภาพดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด 

และเพื่อขยายผล Smart Farmer ตนแบบการเรียนรูสูเพื่อน

เกษตรกร เปาหมายพัฒนาเกษตรกรรุนใหมจํานวน 198,899 ราย ระยะเวลาของโครงการ

ปงบประมาณ 2561 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. การเตรียมความพรอมของเกษตรกรรุนใหมเพื่อเขาสูภาคเกษตร ดําเนินการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมครบ 160 ราย  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนรูและสรางครือขาย Young Smart Farmer ระดับเขต 540 ราย รวมทั้ง

พัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 27 ศูนย ครบตามเปาหมาย 

 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง ดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer 

Core team ระดับเขตและจังหวัดครบ 110 ราย ครบตามเปาหมาย จัดเวทีประเมิน วิเคราะห 

จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและคนหา Smart Farmer ตนแบบ 

23,635 ราย รอยละ 118.18 ของเปาหมาย 20,000 ราย สงเสริมการรวมกลุม Smart Farmer 

ครบ 77 กลุม ครบตามเปาหมาย สัมมนาเครือขาย Smart Farmer ตนแบบระดับจังหวัด 

4,570 ราย รอยละ 103.63 ของเปาหมาย 4,410 ราย ถอดบทเรียนและจัดทําสื่อถายทอดความรู 

Young Smart Farmer และ Smart Farmer ตนแบบ 9 ชุด ครบตามเปาหมาย และประชุม

คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนา Smart Farmer 40 ราย ครบตามเปาหมาย 

 3. การถายทอดความรู และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุนใหมรวม 42,010 ราย 

รอยละ 97.34 ของเปาหมาย 43,148 ราย จําแนกเปน 
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 3.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer 

2,954 ราย รอยละ 109.61 ของเปาหมาย 2,695 ราย หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart 

Farmer 489 ราย รอยละ 108.67 ของเปาหมาย 450 ราย และเขาคายนวัตกรรมสรางสรรค 

สําหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหมยุคประเทศไทย 4.0 จํานวน 100 ราย ครบตามเปาหมาย 

 3.2 สรางและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง 243 ราย ครบตามเปาหมาย 

 3.3 ฝกอบรมใหความรู พรอมนําไปดูงานของเกษตรกรตนแบบดานประมง   

ที่ประสบความสําเร็จครบ 16,000 ราย  

 3.4 ถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตวใหกับเกษตรกรและอาสาปศุสัตว 

รวมท้ังสงเสริมแหลงเรียนรูและสรางเครือขายการผลิตชุมชนตนแบบ 13,194 ราย คิดเปน  

รอยละ 100.11 ของเปาหมาย 13,180 ราย 

 3.5 ใหความรูดานสหกรณ สอนเทคนิควิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมใหกับกลุมเปาหมาย 

Smart Member พัฒนาใหมีคุณสมบัติของ Smart Farmer 4,948 ราย คิดเปนรอยละ 93.01 

ของเปาหมาย 5,320 ราย และนําเกษตรกรไปดูงานการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรู

ความเขาใจในกระบวนการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพ     

ดานการเกษตร 376 ราย คิดเปนรอยละ 235.00 ของเปาหมาย 160 ราย 

 3.6 พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏิรูปท่ีดิน 3,706 ราย รอยละ 74.12 

ของเปาหมาย 5,000 ราย 

ผลการติดตาม 
 

 1. ผลการติดตามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ และแพร  

 1.1 การนําความรูไปใชประโยชน หลังการอบรมเตรียมความพรอมสูการเปน

เกษตรกรรุนใหม พบวา เกษตรกรรอยละ 83.33 มีการนําความรูไปปฏิบัติใชแลว เชน การรวมกลุม

เพื่อสรางเครือขาย Young Smart Farmer สรางแบรนดสินคาวางแผนการผลิตสังเกตอาการสัตว

เจ็บปวยและวิธีการผสมอาหารเลี้ยงสัตวสวนอีกรอยละ 16.67 ยังไมไดนําความรูไปใช 

เนื่องจากติดภารกิจ และเพิ่งเขารวมโครงการ  

 1.2 ผลท่ีเกิดขึ้นหลังนําความรูไปใช เกษตรกรรอยละ 40.00 มีการสรางเครือขาย

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มขึ้น รองลงมารอยละ 33.33 เพิ่มชองทางการตลาดใหกับตนเอง รอยละ 20.00 

สามารถเฝาระวังปองกันอาการเจ็บปวยและการระบาดของโรคสัตวได วางแผนการผลิตได
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สอดคลองกับความตองการของตลาด และสรางแบรนดสินคาเปนของตนเองไดในสัดสวนท่ีเทากัน 

คือ รอยละ 13.33 

 1.3 ผลกระทบจากการพัฒนา พบวา เกษตรกรรอยละ 88.89 ไดเขาสูภาคเกษตร

อยางเต็มตัว รอยละ 11.11 ยังคงทําอาชีพเกษตรควบคูกับงานประจํา รอยละ 61.11 มีการจําหนาย

สินคาผานตลาดออนไลน โดยการสรางเพจเพื่อจําหนายสินคา และในจํานวนน้ี รอยละ 9.09     

ไดนําระบบจายเงินดวย QR Code มาใชในการจําหนายสินคา 

 1.4 ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะการประชาสัมพันธการรับสมัครเกษตรกร

รุนใหมในบางพื้นท่ียังไมท่ัวถึง ทําใหเกษตรกรเสียโอกาส ดังนั้น ควรใหผูนําชุมชนหรือสถาบัน

ศึกษาตาง ๆ ในพื้นท่ีเปนผูชวยในการประชาสัมพันธ ซึ่งจะกระจายขาวไดท่ัวถึงและมีผูสนใจ 

เขารวมโครงการที่แทจริงเพิ่มขึ้น 

 2. ผลการติดตามในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อุดรธานี อํานาจเจริญ 

เลย หนองบัวลําภู นครพนม และกาฬสินธุ ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2561  

 2.1 วิธีการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองท้ัง 3 กลุม น้ัน ทุกหนวยงานเนนการ

ฝกอบรม และการพาดูงานในจุดที่มีความสําเร็จทั้งในพื้นที่ตามโครงการพระราชดําริ และพื้นที่

ของเกษตรกร 

 2.2 กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรทุกรายวางแผนการผลิต      

โดยใชตลาดนํา เนนการผลิตสินคาในฤดูกาลท่ีตลาดมีความตองการสูงและขายไดราคาดี   

และไมผลิตในปริมาณมากแตใหความสําคัญกับการสรางความหลากหลายของผลผลิต        

เพื่อไมเกิดของเหลือและสรางทางเลือกใหแกผูซื้อสามารถซื้อสินคาไดครบในจุดเดียว ท้ังน้ี 

เกษตรกรท่ีเคยเปน Existing Smart Farmer รอยละ 80.00 ไดพัฒนาตนเองข้ึนมาจนเปน 

Smart Farmer ตนแบบ และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรจากเดิมท่ีเคยปลูก

พืชเชิงเด่ียว ไดแก ขาว มาทําเกษตรผสมผสาน โดยเนนการสรางรายไดรายวัน รายสัปดาห     

รายเดือน และรายป และบางรายมีการแปรรูปผลผลิตของตนเอง สวนอีกรอยละ 20.00          

เปน Smart Farmer ตนแบบ (Young Smart Farmer) มาต้ังแตเร่ิมแรก มีกิจกรรมทางการเกษตร       

ท่ีหลากหลาย เชน การปลูกผักไรดิน การปลูกไมดอกไมประดับ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ทั้งท่ีมีอยูในฟารมของตนเองและฟารมของสมาชิก เชน การทําน้ําผลไม การทํานํ้าสลัดจากผัก

และผลไม และการแปรรูปน้ําออยเปนไซรัป เปนตน 

 2.3 การจําหนายผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรทุกรายสรางชองทางการ

จําหนายผลผลิตของตนเองหลายชองทาง เชน การนําไปจําหนายดวยตนเองในตลาด การติดตอ
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สงสินคาเขาสูรานคา/มูลนิธิ/หางสรรพสินคาในตัวจังหวัด การขายออนไลน และการสรางเว็บเพจ 

เปนตน 

 2.4 การรักษาสิ่งแวดลอม เกษตรกรทุกรายจะผลิตแบบไมทําลายสิ่งแวดลอม 

ท้ังน้ีไดนําของเสียในฟารมมาใชประโยชนไมท้ิงไวใหสูญเปลาเกิดการเนาเสีย เชน การนํามาหมัก

ทําปุยใชเองในฟารมหรือการนําไปใชเปนอาหารสัตวเลี้ยงในฟารม เปนตน 

 2.5 ประเด็นท่ีพบ 

 2.5.1 เกษตรกรปราดเปรื่องท่ีอยูในกลุม Young Smart Farmer สวนใหญ

มาจากนอกภาคเกษตร มีระดับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนตน ทําใหมีศักยภาพในการ

ใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม ๆ ไดดีกวาเกษตรกรท่ัวไป และมีการนําองคความรูจาก

ประสบการณทํางานนอกภาคเกษตรมาใชในการบริหารจัดการฟารมและการตลาดไดอยาง   

มีประสิทธิภาพ มีการแสวงหาองคความรูใหม ๆ ดวยตัวเองตลอดเวลา เปนนักพัฒนาและแกไข

ปญหาดวยปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีสงผลใหเกษตรกรในกลุมนี้เปนกลุมที่ประสบความสําเร็จสูง 

 2.5.2 เกษตรกรปราดเปร่ืองท่ีทําเกษตรผสมผสาน และนําความรูที่ไดรับ

จากการอบรม/ดูงานมาใชประโยชน สามารถลดคาใชจายการผลิตภายในฟารมไดไมตํ่ากวา

รอยละ 40.00 และสรางรายไดเพิ่มขึ้นไมตํ่ากวารอยละ 20.00 ตอป เชน การลดตนทุนจากปริมาณ

การใชเมล็ดพันธุพืช และพันธุสัตว (ปลอยพันธุสัตวนํ้าในปริมาณท่ีเหมาะสมตอขนาดพื้นท่ี) 

การใชวัสดุเหลือท้ิงในฟารมใหเปนประโยชน การผลิตอาหารสัตวดวยตัวเอง การเรียนรูการใช

ประโยชนที่ดินอยางคุมคา และการวางแผนการผลิตโดยใชตลาดนํา เปนตน 

           2.5.3 ขอเสนอแนะหนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนการเชื่อมโยงเกษตรกร

ในกลุม Young Smart Farmer กับกลุมอื่น ๆ ใหเปนเครือขายเพื่อเปนตนแบบใหเกษตรกร        

ท่ียังไมมีแนวทางการพัฒนาตนเองไดเห็นเปนตัวอยางและสามารถเปนแหลงเรียนรูตาง ๆ 

ใหแกเกษตรกรทั่วไปตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

66  การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  

 กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก 

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของ

สถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐโดยความ

รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสหกรณ 

เปาหมายเพื่อพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร

ระดับอําเภอในรูปแบบประชารัฐ จํานวน 878 แหง 

โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาตามระยะ ดังน้ี 

ป 2560 จํานวน 64 สหกรณ ป 2561 จํานวน 

300 สหกรณ  ป 2562 จํานวน 300 สหกรณ ป 2563 

จํานวน 214 สหกรณ ระยะเวลาของโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรเปนองคกรหลักในระดับอําเภอดวยกลไกประชารัฐ 

จํานวน 363 แหง สูงกวาเปาหมาย 63 แหง เน่ืองจากเปนโครงการตอเน่ือง 4 ป (เปาหมาย 878 แหง) 

พัฒนาผลิตภัณฑ ขยายชองทางการตลาด สรางมูลคาเพิ่ม ภายใตความรวมมือกับหอการคา

จังหวัด 91 แหง คิดเปนรอยละ 96.81 จากเปาหมาย 94 แหง 

 2. มูลคาการใหบริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือขายของสหกรณระดับอําเภอ โดย

ใหบริการปจจัยการผลิตคุณภาพคิดเปนมูลคา 6,749.56 ลานบาท และการรวบรวมผลผลิต

ทางการเกษตร 8,564.75 ลานบาท 

 3. สหกรณไดรับการพัฒนา โดยความรวมมือประชารัฐ สงผลใหมีชองทางการตลาด

เพิ่มขึ้น 117 แหง ผลิตภัณฑไดรับการแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่ม 115 ผลิตภัณฑ (86 แหง) 

ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน 76 ผลิตภัณฑ (62 แหง) 
 

ผลการตดิตาม 
 

 จากการติดตามในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง และเพชรบุรี ระหวางวันท่ี 16 ถึงวันที่ 

21 กรกฎาคม 2561 สรุปผลไดดังนี้ 
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77  

 1. การดําเนินงานภายใตรูปแบบ 1 สหกรณ 1 หอการคา ไดจัดทําแผนการตลาด

รวมกับผูแทนหอการคา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และขับเคลื่อนผลิตภัณฑ

เปาหมายสูตลาดตางจังหวัด ออกงานแสดงสินคา เพื่อสรางความเปนเอกลักษณ เพิ่มชองทาง

การตลาดทาง online เชน สรางเพจของสหกรณ  

 2. สหกรณท่ีเปนศูนยกระจายสินคา เนนการดําเนินการในผลผลิตทางการเกษตร

ที่เกิดปญหาราคาตกตํ่า เชน การแลกเปลี่ยนผลผลิตทางภาคใตกับผลผลิตทางภาคเหนือ เปนตน 

 3. ประเด็นท่ีพบ 

 3.1 สภาพเศรษฐกิจ และราคาสินคาเกษตรตกตํ่า สงผลใหการดําเนินธุรกิจ

และความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกลดลง  

 3.2 ผลิตภัณฑยังไมเปนท่ีรูจักแพรหลาย และจําหนายเฉพาะในพื้นที่ ควรให

ความชวยเหลือสนับสนุนประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหเปนท่ีรูจักใหมากขึ้น และแนะนําการเพิ่ม

ชองทางการตลาดทาง Online ใหแกสหกรณ 

 

การสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาการสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคา 

และการและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนนแรงงานแรงงาน  

 กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงาน

หลักมีวัตถุประสงค 1) เพื่อลดตนทุนการผลิต

และแก ไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน        

ในพื้นท่ีเกษตร ปศุสัตวและประมง (กสส.)      

2) สนับสนุนเครื่ องจักรกลทางการเกษตร          

ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพื่อใหบริการและ

อํานวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 

(กสส.) 3) เพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิค   

การใช และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตรตลอดจน       

สรางชางเกษตรประจําทองถ่ิน สําหรับรองรับการเติบโต          

อยางรวดเร็วของการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.) 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
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ธุรกิจการใหบริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรแปลงใหญใหมีความพรอมท้ังดานองคความรู  

ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายสหกรณท่ีไดรับการ

สงเสริมการบริหารจัดการดานเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก จํานวน 58 แหง 

(กสส.) ชวยใหเกษตรกรหรือสมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิตได รอยละ 10.00 (กสส.) และชวย

เกษตรกรในทองถ่ินมีองคความรูทางดานทักษะเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาและการบริหาร

จัดการเครื่องจักรกล จํานวน 3,000 ราย (กสก.) 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

 1. สนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับจัดหาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร อาทิ รถเก่ียว

นวดขาว รถดํานา เคร่ืองหยอดขาว ใหสหกรณผูผลิตขาว รถบรรทุกนํ้านมดิบ รถโฟลคลิฟท 

เคร่ืองผสมอาหาร ใหสหกรณโคเน้ือและโคนม ฯลฯ เปาหมาย 58 แหง ดําเนินการได 53 แหง 

รวม 124 รายการ โดยมีสหกรณขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ จํานวน 5 แหง เน่ืองจาก

ประสบภาวะขาดสภาพคลองไมสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑได และท่ีประชุม

คณะกรรมการของสหกรณมีมติไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

 2. พัฒนาทักษะและความสามารถในการเปนชางเกษตรทองถ่ิน โดยความรวมมือ

กับภาคเอกชนและหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นท่ี 3 หลักสูตร ซึ่งระดับ 1 พัฒนาทักษะ

และเทคนิคท่ีถูกตองดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรแลว 2,106 ราย หรือรอยละ 100.29 

ของเปาหมาย 2,100 ราย คัดเลือกเกษตรกรท่ีผานการอบรม ระดับ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและ

เทคนิคเพิ่มเติมเปนชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 เปาหมาย 125 ราย ดําเนินการแลว 131 ราย หรือ

รอยละ 104.80 ของเปาหมาย สวนชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 คัดเลือกจากเกษตรกรท่ีผาน

การอบรมในระดับ 2 เพื่อพัฒนาตอยอดและสามารถนําไปประกอบอาชีพชางเกษตรภายใน

ชุมชนได เปาหมาย 50 ราย ดําเนินการได 51 ราย หรือรอยละ 102.00 ของเปาหมาย 

 3. สงเสริมการใชและการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผูใหบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 965 ราย หรือรอยละ 107.22 ของเปาหมาย 900 ราย 
 

ผลการตดิตาม 
 

 1. การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร สรุปผลไดดังนี้  

1.1 รถเก่ียวนวดขาว จากการติดตามสหกรณการเกษตรสรรพยา จํากัด และ

สหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด ที่ไดรับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดขาว พบวา การใหบริการ
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ของสหกรณหลังไดรับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดขาวมีการใหบริการสมาชิกในชวงเดือนเมษายน 2560 

ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 คิดเปนพื้นท่ี 200 ไร ในอัตราไรละ 400 บาท ขณะที่ผูประกอบการ

เอกชนคิดคาบริการไรละ 450 - 500 บาท ชวยลดตนทุนคารถเก่ียวนวดใหสมาชิกไดเฉลี่ยไรละ 

50 - 100 บาท 

การใชบริการของสมาชิก กอนสหกรณไดรับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดขาว    

รอยละ 100.00 ใชบริการของผูประกอบการเอกชน แตหลังจากสหกรณไดรับการสนับสนุน   

รถเก่ียวนวดแลว รอยละ 71.43 ใชบริการท้ังสองแหลง ขณะท่ีอีกรอยละ 28.57 ใชบริการของ

สหกรณเพียงแหลงเดียว โดยสมาชิกใหเหตุผลท่ียังใชบริการของเอกชน เน่ืองจากมีจํานวน    

รถเก่ียวนวดมากกวาสหกรณ ขั้นตอนไมยุงยาก ใหบริการที่รวดเร็ว ถึงแมวาจะคิดคาบริการแพงกวา 

ขณะท่ีสมาชิกท่ีใชบริการของสหกรณใหเหตุผลวาคาบริการถูกวาเอกชน 

ในประเด็นความไมเพียงพอของรถเก่ียวนวด สหกรณควรจัดทําแผนการใหบริการ

ลวงหนา และทําหนาท่ีเปนคนกลางในการประสานกับผูประกอบการเอกชนในการรวม

ใหบริการแกสมาชิก สวนการขอสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการเตรียมการขั้นตอน

จัดซื้อจางลวงหนา เมื่อไดรับงบประมาณสามารถดําเนินการไดทันที รวมท้ังศึกษาขั้นตอน            

การใหบริการของผูประกอบการเอกชนแลวนํามาปรับใชในสหกรณ เพื่อลดปญหาความยุงยาก 

1.2 รถแทรกเตอร สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด เดิมกอนขอรับการสนับสนุน

มีรถแทรกเตอรอยู 5 คัน แตไมเพียงพอตอการใชงานในแปลงหญาของสหกรณและการใหบริการ

สมาชิก ในป 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร เพิ่มอีก 1 คัน อยูระหวางรอการสงมอบ 

สหกรณโคนมลําพูน จํากัด เดิมสหกรณมีปญหาเรื่องคุณภาพของอาหารที่ใชเลี้ยงโคที่เขารวมโครงการ

ธนาคารโคนม จึงขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอรพรอมเคร่ืองผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว 

จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใชควบคุมในการผลิตอาหารใหไดคุณภาพ ซึ่งอยูในชวงทดลองใชงาน         

เพื่อทดลองสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับเลี้ยงโคท่ีสมาชิกนํามาเขาโครงการธนาคารโคนม 

โดยสามารถผสมอาหารไดวันละ 2 รอบ รอบละ 2,500 กิโลกรัม 

1.3 รถโฟลคลิฟท สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด เดิมมีรถโฟลคลิฟท            

ที่สามารถขนผลิตภัณฑนมได 19.50 ลานกลอง เนื่องจากยกกลองผลิตภัณฑนมไดสูงไมเกิน 2 ชั้น 

จึงไมเต็มโกดัง และตองไปเชาโกดังเอกชนเก็บ สวนเคร่ืองชั่งนํ้าหนักมีอยูแหงเดียวท่ีสหกรณ  

โคนมมวกเหล็ก จํากัด ต้ังอยูหางจากจุดสงน้ํานมของสมาชิก ดังน้ัน ในป 2561 จึงขอรับการสนับสนุน

รถโฟลคลิฟทระบบไฟฟากานสูงขนาด 2 ตัน จํานวน 1 คัน ซึ่งไดมีการใชงานแลว สามารถ                  
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ขนผลิตภัณฑนมได 39 ลานกลอง และเคร่ืองชั่งนํ้าหนัก ขนาด 50 ตัน อยูระหวางรอการ

ตรวจสอบ   

1.4 เคร่ืองผสมอาหาร สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด เดิมสหกรณมีการผลิต

อาหารสัตวแบบขนและเม็ดจําหนายแกสมาชิก โดยมีเครื่องผสมอาหารขนาด 1 ตัน เครื่องผสม

อาหารผง ขนาด  2 ตัน เคร่ืองอัดเม็ด ขนาด 1 ตัน อยางละ 1 เคร่ือง ซึ่งใชงานหนัก จึงไดขอรับ

การสนับสนุนเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 2 ตัน 1 เคร่ือง เพื่อผลิตอาหารสัตวแบบครบวงจร 

ขณะน้ีอยูระหวางการกอสรางโรงเรือนเพื่อเก็บเครื่องผสมอาหารดังกลาว จึงยังไมไดใชงาน 

1.5 เครื่องสับซากพืชผสมอาหารสัตว สหกรณการเกษตรโนนสะอาด จํากัด 

ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองสับซากพืช 2 ระบบเอนกประสงคพรอมเคร่ืองยนตดีเซล จํานวน 2 เคร่ือง 

และเครื่องผสมอาหารสัตวรุน 2,000 กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง ท้ังนี้เครื่องสับซากพืช สามารถ

สับซากพืชไดเคร่ืองละไมเกิน 2,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง ข้ึนอยูกับวัตถุดิบท่ีนํามาสับ โดยม ี  

การกําหนดคาเชาเคร่ืองละ 500 บาทตอเดือน เพื่อใหเปนคาใชจายในการซื้อนํ้ามัน สวนเคร่ืองผสม

อาหารสัตวสามารถผสมอาหารสัตวไดเครื่องละ 2,000 กิโลกรัมตอวัน สหกรณเปนผูใชงานเอง

เพื่อผลิตอาหารสัตวจําหนายใหแกสมาชิก โดยจําหนายใหสมาชิกกระสอบละ 300 บาท ซึ่งถูกกวา

รานคาเอกชนกระสอบละ 50 บาท  

สหกรณการเกษตรวังสามหมอ จํากัด ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองสับซากพืช 

2 ระบบเอนกประสงค พรอมเคร่ืองยนตดีเซล จํานวน 3 เคร่ือง และเคร่ืองผสมอาหารสัตว     

รุน 2,000 กิโลกรัม จํานวน 3 เคร่ือง ท้ังน้ีเคร่ืองสับซากพืช สหกรณมีแผนในการรับซื้อหญา

จากสมาชิกเพื่อนํามาผลิตอาหารหมักในการเลี้ยงโค สวนเคร่ืองผสมอาหารสัตว สหกรณ      

ใหสมาชิกเชาเพื่อผลิตอาหารสัตวสงใหกับสหกรณ โดยคิดคาเชา 1,000 บาทตอวัน และตองผลิต

อาหารใหไดครั้งละ 4,000 - 6,000 กิโลกรัม เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของสหกรณ 

1.6 เคร่ืองบรรจุนมพาสเจอรไรซ สหกรณโคนมเชียงราย จํากัด เดิมมีเคร่ืองบรรจ ุ 

นมพาสเจอรไรซ จํานวน 3 เครื่อง แตเน่ืองจากมีการใชงานมาต้ังแตป 2546 ทําใหกําลังในการ

ผลิตลดลงจากการใชงานมานาน สหกรณจึงขอรับการสนับสนุนเคร่ืองบรรจุนมพาสเจอรไรซ 

จํานวน 3 เคร่ือง เพื่อมาทดแทนเคร่ืองเกา ซึ่งไดมีการใชงานแลว โดยในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

สามารถบรรจุนมพาสเจอรไรซลงถุง ไดเพิ่มขึ้น 1 ตันตอเครื่อง  

2. การสรางชางเกษตรทองถ่ิน ผลการติดตามเกษตรกรท่ีผานการอบรมในพื้นท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ชัยนาท นครปฐม สระบุรี ชัยภูมิ อุดรธานี หนองบัวลําภู 

กาฬสินธุ รอยเอ็ด ลําพูน และเชียงใหม สรุปผลไดดังนี้ 
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2.1 ชางเกษตรทองถ่ินระดับ 1 ความรูกอนการอบรม เกษตรกรรอยละ 68.42 

มีความรูในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตรอยูกอนแลวโดยหลังผานการอบรม

เกษตรกรท่ีทําการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตรเองคิดเปนรอยละ 98.53 และจางชาง 

มาดําเนินการในกรณีท่ีเสียหรือชํารุดมาก คิดเปนรอยละ 1.49 ความเห็นของเกษตรกรท่ีเขารับ

การอบรม รอยละ 100.00 เห็นวาหลักสูตรในการจัดอบรมชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 ตรงกับ

ความตองการ และรอยละ 96.05 ตองการใหหนวยงานจัดทําหลักสูตรเพิ่มเติมท่ีมีเน้ือหา

มากกวาความรูพื้นฐาน เชน รถแทรกเตอร รถไถเดินตาม เคร่ืองตัดหญา เปนตน ในภาพรวม 

เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 9.24 ท้ังนี้ เกษตรกร

เสนอวาในการฝกปฏิบัติควรมีเคร่ืองจักรกลการเกษตรใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขาอบรม 

ระยะเวลาในการอบรมควรเพิ ่ม เปน 2 ว ัน หลักส ูตรการบําร ุงร ักษาเครื ่องจ ักรกล                      

ใหมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น จัดอบรมควรเปนในหมูบาน และมีการติดตามใหคําแนะนํา

อยางตอเน่ืองหลังการอบรม 

2.2 ชางเกษตรทองถ่ินระดับ 2 เกษตรกรรอยละ 70.59 มีความรูในการซอม

บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอยูกอนแลว โดยหลังผานการอบรมเกษตรกรท่ีทําการซอม

บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตรเอง คิดเปนรอยละ 100.00 เกษตรกรมีการนําความรู    

จากการอบรมไปถายทอดตอ รอยละ 64.71 โดยสวนใหญจะถายทอดใหแกคนในครอบครัว 

รองลงมาคือ เพื่อนบาน ความเห็นของเกษตรกรท่ีเขารับการอบรม รอยละ 100.00 เห็นวา

หลักสูตรในการจัดอบรมชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 ตรงกับความตองการ และรอยละ 88.24 

ตองการใหมีการจัดอบรมเก่ียวกับการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เพิ่มเติมอีก ในภาพรวมเกษตรกรท่ีเขาอบรมมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากท่ีสุด      

ที่คาคะแนนเฉลี่ย 9.35 

2.3 ชางเกษตรทองถ่ินระดับ 3 เกษตรกรรอยละ 33.33 มีความรูในการซอม

บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอยูกอนแลว โดยหลังผานการอบรมเกษตรกรท่ีทําการซอม

บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตรเอง คิดเปนรอยละ 100.00 และมีการรับจางซอม

บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร รอยละ 22.22 ความเห็นของเกษตรกรท่ีเขารับการอบรม 

รอยละ 100.00 เห็นวาหลักสูตรในการจัดอบรมชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 ตรงกับความตองการ 

และรอยละ 100.00 ตองการใหมีการจัดอบรมเก่ียวกับการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรกล

การเกษตรเพิ่มเติมอีก ในภาพรวมเกษตรกรที่เขาอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 มี

ความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 8.67  
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88        การชวยเหลือการชวยเหลือ  

ดานหน้ีดานหน้ีสินสินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร  

  

  

 กรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานหลัก

มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาภาระหน้ีสิน ลดตนทุน

ประกอบอาชีพทํานามีโอกาส นําเงินท่ีสงชําระหน้ีไป

ฟนฟูตนเอง และมีทุนไว เปนคาใชจายในครัวเรือน 

พัฒนาคุณภาพชี วิตเปาหมายสมาชิกสหกรณ    

ภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเน่ียน และกลุม

เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทํานา จํานวน 104,525 ราย 

426 แหง 45 จังหวัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. พักชําระหน้ีตนเงินและลด

ดอกเบ้ียใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่

ปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 ดําเนินการ

ชดเชยดอกเบ้ียใหเกษตรกร 2 ชวง โดยชวงท่ี 

1 เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 

มิถุนายน 2560 มีเกษตรกรไดรับการชดเชย

ดอกเบ้ีย 29,213 ราย รอยละ 27.95 ของเปาหมาย 104,525 ราย ชวงท่ี 2 เริ่มวันท่ี 1 

กรกฎาคม และวันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2561    มีเกษตรกรไดรับการชดเชยดอกเบ้ีย 9,222 ราย  

รอยละ 90.36 ของเปาหมาย 10,206 ราย 

2. ชดเชยดอกเบ้ียใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ป 2559/60 

มีเกษตรกรไดรับการชดเชย 12,784 ราย รอยละ 14.71 ของเปาหมาย 86,926 ราย เนื่องจากการ

ใหความชวยเหลือกําหนดใหความชวยเหลือ 1 สัญญาตอ1 ครัวเรือน  

3. มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย   

ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
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เห็นชอบการใหความชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรผูประสบอุทกภัยหลังนํ้าลด โดยกรมสงเสริม

สหกรณดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย     

ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) ชดเชยดอกเบ้ียใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิก   

ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน ใหกับสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี       

ทําการเกษตรอยูในพื้นท่ีตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(อุทกภัย) ป 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา (ชวงภัยต้ังแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560       

ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560) มีเกษตรกรไดรับการชดเชย 21,204 ราย รอยละ 52.38 ของเปาหมาย 

40,483 ราย 

4. มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย

ภาคใต ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 

เห็นชอบมาตรการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยอุทกภัย 

กรณีสวนราชการมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการใชจาย

งบประมาณแลว ใหสวนราชการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

และ/หรือ โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายเพื่อนําไปชวยเหลือเยียวยาฟนฟ ู       

ผูประสบอุทกภัยท่ีไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในป 2560           

ใหกลับคืนสูสภาพปกติ กรมสงเสริมสหกรณไดตระหนักถึงความเดือดรอนของสมาชิกสหกรณ/

กลุมเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตท่ีไดรับผลกระทบจากอิทธิพล

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณประจําป 2561 เพื่อดําเนินมาตรการ     

ใหความชวยเหลือสมาชิกในพื้นที่ภาคใต ที่มีพื้นที่การเกษตร

อยู ในพื้ น ท่ีตามประกาศเขตการใหความช วย เหลื อ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 2560 จากมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ  (ชวงภัยต้ังแตวันที่1 

พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2560)         

มีเกษตรกรไดรับการชดเชย 1,772 ราย           

รอยละ 17.03 ของเปาหมาย 10,408 ราย 
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99  กการบริหารจัดการารบริหารจัดการ 

ทรัพยากรนํ้าและบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคทรัพยากรนํ้าและบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  

กรมชลประทาน เปนหนวยงานหลักรวมกับ            

กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม      

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ ตามแผนยุทธศาสตร  

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของรัฐบาล ทั้งน้ําบนดิน และ

น้ําใตดิน ต้ังแตตนนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ํา     

ใหสามารถแกไขปญหานํ้าแลง น้ําทวม น้ําเสีย 

การขาดแคลนนํ้าภาคการผลิตนํ้าอุปโภค

บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟนฟูปาตนนํ้า 

การเชื่อมโยงโครงขายลุมนํ้า การปรับปรุง

พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้า 

ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีเศรษฐกิจสําคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ํานองจัดการ

คุณภาพนํ้าในแมนํ้าสายหลัก ลดนํ้าเสียจากแหลงกําเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองคกร

ลุมน้ํา แกปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนานํ้าเพื่อการเกษตร 

อุตสาหกรรม การทองเท่ียว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน  เปาหมายการบริหาร

จัดการนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 34,920,000 ไร ระยะเวลาของโครงการ ป พ.ศ. 2560     

ถึงป 2564 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 

จัดการน้ําทวมและอุทกภัย และจัดการคุณภาพน้ํา  

 1.1 กอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนพื้นที่

ชลประทานรวม 160,060 ไร รอยละ 60.10 ของเปาหมาย 266,338 ไร มีพื้นที่รับประโยชนแลว 

166,990 ไร รอยละ 60.50 ของเปาหมาย 276,004 ไร ความจุเก็บกัก 115.68 ลานลูกบาศกเมตร  
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รอยละ 74.70 ของเปาหมาย 154.85 ลานลูกบาศกเมตร และครัวเรือนรับประโยชนแลว 

45,850 ครัวเรือน รอยละ 63.33 ของเปาหมาย 72,397 ครัวเรือน 

 1.2 เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนในอางเก็บนํ้าเข่ือนแมกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ 14,550 ไร ครบตามเปาหมาย   

1.3 จัดหาแหลงนํ้าในระดับไรนานอกเขตชลประทาน 42,685 บอ รอยละ 94.86 

ของเปาหมาย 45,000 บอ พัฒนาแหลงนํ้าชุมชน จํานวน 5 แหง รอยละ 71.43 ของเปาหมาย 

7 แหง และพัฒนาแหลงน้ําชุมชน/แหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดิน 156 แหง รอยละ 84.78 ของเปาหมาย 

184 แหง  

1.4  เพิ ่มพื ้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน 35 แหง รอยละ 70.00 

ของเปาหมาย 50 แหง 

1.5 ลดการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิม โดยปรับปรุงงาน

ชลประทาน 4,086 รายการ รอยละ 97.80 ของเปาหมาย 4,178 รายการ มีพื้นท่ีรับประโยชน 

1,054,547 ไร รอยละ 58.69 ของเปาหมาย 1,796,745 ลานไร ครัวเรือนรับประโยชนแลว 87,662 

ครัวเรือน  รอยละ 54.88 ของเปาหมาย 159,741 ครัวเรือน รวมท้ังดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินครบ 

122,070 ไร ครบตามเปาหมาย 

1.6 ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าและบรรเทาปญหาฝนแลง รวม 220 

ลานไร รอยละ 95.65 ของเปาหมาย 230 ลานไร 

1.7 จัดการนํ้าทวมและอุทกภัย ผานโครงการปองกันและบรรเทาภัยจากนํ้า      

มีพื้นท่ีรับประโยชนรวม 277,583 ไร รอยละ 39.45 ของเปาหมาย 703,657 ไร และครัวเรือน

ไดรับประโยชน 38,834 ครัวเรือน รอยละ 42.97 ของเปาหมาย 90,382 ครัวเรือน 

1.8 จัดทําโครงการจัดการคุณภาพนํ้า 148 รายการ รอยละ 96.10 ของเปาหมาย  

154 รายการ มีพื้นท่ีรับประโยชนแลว 214,585 ไร รอยละ 80.56 ของเปาหมาย 266,365 ไร 

ครัวเรือนรับประโยชนแลว 7,982 ครัวเรือน รอยละ 77.95 ของเปาหมาย 10,240 ครัวเรือน 

2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาระดับภาค มีพื้นท่ีชลประทานรวม 10,739 ไร 

รอยละ 7.34 ของเปาหมาย 146,336 ไร พื้นท่ีรับประโยชน 81,976 ไร  รอยละ 21.87 ของเปาหมาย 

374,861 ไร และครัวเรือนรับประโยชนแลว 12,433 ครัวเรือน รอยละ 15.85 ของเปาหมาย 

78,457 ครัวเรือน 

3. ปญหาอุปสรรค การกอสรางลาชาเพราะยังอยูในชวงฤดูฝนและปริมาณฝน       

ท่ีตกลงมาในปริมาณท่ีมากในหลายพื้นท่ีไมสามารถเขาไปดําเนินการได รวมท้ังปญหาการจัดหา
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ที่ดินที่เกษตรกรไมยินยอมรับคาทดแทนที่ดินและมีการบุกรุกพื้นท่ีดําเนินการเพื่อเพาะปลูก พื้นที่

กอสรางบางแหงอยูในเขตอุทยานแหงชาติท่ีไดรับการเพิกถอนไดเปลี่ยนสภาพเปนพื้นท่ี           

ปาสงวนแหงชาติ และตองดําเนินการตามข้ันตอนการขออนุญาตใชพื้นท่ีปาสงวน ซึ่งตองใชเวลา   

ในการดําเนินการ  

 

            โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  

ภายใตการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  

  

กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก

รวมกับกรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร  

กรมหมอนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ และกรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงาน

สนับสนุน มีวัตถุประสงคแกไขปญหาการไรท่ีดินทํากิน

ของเกษตรกร สงเสริมใหมีการรวมกลุมสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ เพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ

สรางความเขมแข็งในชุมชน โดยมีเปาหมายพื้นท่ีปา

สงวนแหงชาติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน 

พื้นท่ีราชพัสดุ พื้นท่ีปาชายเลนท่ีผานการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ระยะเวลา

โครงการ ต้ังแตป 2560 ถึงป 2561  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1.  พื้นที่ดําเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นท่ีสาธารณประโยชน พื้นท่ีในเขต

ปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ปาชายเลนรวม 54 จังหวัด  

2. สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง สหกรณและบัญชี 

รวม 30,862 ราย ดําเนินการแลว 25,612 ราย (รอยละ 82.99) 
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3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

3.1 ดานชลประทาน ดําเนินการสรางฝายบานพุไมแดงพรอมระบบสงนํ้า   

และสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานควนสินชัย มีความกาวหนา รอยละ 55.00 

และ 93.00 ตามลําดับ สวนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา (แปลงรวมชัยบุรี) 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินสุราษฎรธานียังไมสงมอบพื้นที่และพัฒนาแหลงน้ําและปจจัยพื้นฐาน 

เชน ถนน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 7 แหง (รอยละ 23.33) 

3.2 ดานการปรับปรุงบํารุงดินโดยการผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด 118  ตัน

(รอยละ 99.80) สงเสริมการปลูกพืชปุยสด และปรับปรุงพื้นท่ีดินกรดในพื้นท่ีรวม 23,900 ไร 

(รอยละ 99.27) และผลิตปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 1,050 ตัน 45,200 ลิตร ตามลําดับ 

 
 

การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีทํานาการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีทํานา      

ไมเหมาะไมเหมาะสมสมเพ่ือสงเสริมการทําปศุสัตวและนาหญาเพ่ือสงเสริมการทําปศุสัตวและนาหญา  

การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงกระบือ  
 

 กรมปศุสัตว  เปนหนวยงานหลัก      

มี วัตถุประสงค เพื่อลดพื้นท่ีปลูกขาวในพื้น ท่ี       

ไมเหมาะสม (S3,N) สงเสริมการเลี้ยงกระบือ

ใหแกเกษตรกรอยางย่ังยืนและเพื่อวางโครงสราง

การพัฒนาผลิตกระบือท้ังระบบแบบครบวงจร    

มี เ ป า ห ม า ย ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น พื้ น ท่ี ป ลู ก ข า ว            

ไมเหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูก

พืชอาหารสัตวทดแทนรวมท้ังสิ้นจํานวน 25,000 ไร เกษตรกร

เขารวมโครงการ 5,000 ราย (500 กลุม) เลี้ยงกระบือ        

รวมทั้งสิ้น 25,000 ตัว ระยะเวลาโครงการ 6 ป (ต้ังแตวันที่ 1 

สิงหาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 1. ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการผลิต ดําเนินการโครงการแลวใน 24 จังหวัด คิดเปน     

รอยละ 43.64 ของเปาหมาย 55 จังหวัด โดยมีพื้นท่ีปรับเปลี่ยน 6,580 ไร คิดเปนรอยละ 26.32 

ของเปาหมาย 25,000 ไร จัดต้ังกลุมแลว 164 กลุม คิดเปนรอยละ 32.80 ของเปาหมาย      

500 กลุม มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 1,369 ราย คิดเปนรอยละ 27.38 ของเปาหมาย 5,000 ราย  

  2. สนับสนุนสินเชื่อ มีเกษตรกรที่ไดรับสินเชื่อแลว 164 กลุม เปนเงิน  377,790,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 32.80 และ 25.19 ของเปาหมาย ตามลําดับ 

 3. ถายทอดความรู มีเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู 164 กลุม จํานวน 1,316 ราย 

จากเปาหมาย 5,000 ราย 500 กลุม 

 4. การสงเสริมการเลี้ยงกระบือแกเกษตรกร จัดหากระบือแมพันธุ 6,580 ตัว   

ของเปาหมาย 25,000 ตัว จัดสรางโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 1,316 ราย ของเปาหมาย 5,000 ราย

ผสมเทียมกระบือ 151 ตัว ของเปาหมาย 25,000 ตัว จัดเตรียมและขนยายทอนพันธุหญาได 

1,602 ราย ของเปาหมาย 5,000 ราย จัดทําแปลงหญาและระบบนํ้าดําเนินการได 1,602 ราย 

ในพื้นที่ 8,010 ไร ของเปาหมาย 5,000 ราย พื้นท่ี 25,000 ไร และติดตามงาน (กลุมละ 4 ครั้ง) 

จํานวน 164 กลุม 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 32.80 และ 50.00 ตามลําดับ สวนกิจกรรมการทํา

เครื่องหมายประจําตัวกระบือ (ไมโครชิพ) อยูระหวางดําเนินการ 
 

ผลการตดิตาม 
 

 จากการติดตามเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 

สระแกว และมหาสารคาม สรุปผลไดดังนี้ 

 1. เกษตรกรรอยละ 100.00 เคยมีประสบการณการเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 15 ป รับทราบ

ขอมูลผานเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอ ผูใหญบาน/กํานัน/อบต. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงการเฉลี่ย

รายละ 4.95 ไร นอยกวาเงื่อนไขที่โครงการกําหนดรายละ 5 ไร ซึ่งเดิมใชเปนพื้นที่ปลูกขาว 

รองลงมาเปนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นท่ีนาไมเหมาะสม สวนท่ีเหลือ

เปนพื้นท่ีปลูกออย และยางพารา ซึ่งไมตรงตามเงื่อนไขโครงการ โดยเกษตรกรรวมกลุม            

จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเฉลี่ยกลุมละ 2,217,857.04 บาท 

จัดซื้อพอแมพันธุ ซึ่งสวนใหญจัดซื้อจากพอคาในจังหวัดและหมูบานท่ีต้ังกลุม รองลงมาซื้อ    

จากญาติพี่นองและเพื่อนบานรายละ 5 ตัว เปนแมพันธุที่ต้ังทองและมีลูกติดคิดเปน รอยละ 84.48      

เปนกระบือสาวรอยละ 15.52 ของแมพันธุที่จัดซื้อ  
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 2. ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากเขารวมโครงการ เกษตรกรไดรับการสงเสริมสามารถผลิต

อาหารสัตว เชน ปลูกหญาเนเปยร และหญาแพงโกลา เฉลี่ยรายละ 39.42 ตันตอป นํามาใช

เปนอาหารสัตวในฟารมของตนเองเฉลี่ย 39.31 ตัน ท่ีเหลือนําไปจําหนาย ในสวนของมูลสัตว 

นําไปใชเปนปุยในแปลงเกษตรของตนเอง เชน นาขาว แปลงพืชผัก/พืชไร ฯลฯ จําหนายเปนมูลแหง

และนําไปทําปุยหมัก ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตวและมูลสัตวบางสวนเกษตรกรนําไป

จําหนายเปนรายไดเฉลี่ยรายละ 8,013.33 บาทตอป  
 

การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงโค 
 

 กรมปศุสัตว เปนหนวยงานหลักมีวัตถุประสงค  

เพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวในพื้นท่ีไมเหมาะสม (S3,N) สงเสริม

การเลี้ยงโคเนื้อใหแกเกษตรกรอยางย่ังยืนและเพื่อวาง

โครงสรางการพัฒนาผลิตโคเน้ือท้ังระบบแบบครบวงจร      

มีเปาหมายดําเนินการในพื้นท่ีปลูกขาวในพื้นท่ีไมเหมาะสม 

(S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว

ทดแทน รวมท้ังสิ้น 120,000 ไร เกษตรกรเขารวมโครงการ 

24,000 ราย (2,400 กลุม) เลี้ยงโคเน้ือรวมทั้งสิ้น 

120,000 ตัว ระยะเวลาโครงการ 6 ป ต้ังแตวันที่ 1 

สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการผลิต มีจังหวัดท่ีดําเนินงานโครงการไปแลว 37 จังหวัด 

ของเปาหมาย 55 จังหวัด โดยมีพื้นท่ีปรับเปลี่ยน 48,490 ไร คิดเปนรอยละ 40.41 ของเปาหมาย 

120,000 ไร จัดต้ังกลุมแลว 1,210 กลุม คิดเปนรอยละ 50.42 ของเปาหมาย 2,400 กลุม            

มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 9,698 ราย คิดเปนรอยละ 40.41 ของเปาหมาย 24,000 ราย  

 2. การสนับสนุนสินเชื่อ มีเกษตรกรท่ีไดรับสินเชื่อแลว 1,210 กลุม คิดเปนรอยละ 

50.42 จํานวน 2,396,950,000 บาท รอยละ 26.63 ตามลําดับ 

 3. ถายทอดความรู มีเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูแลว 1,210 กลุม คิดเปน

รอยละ 50.42 ของเปาหมาย 2,400 กลุม รวมเกษตรกร 9,698 ราย คิดเปนรอยละ 40.41         

ของเปาหมาย 24,000 ราย  
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 4. การสงเสริมการเลี้ยงโคเน้ือแกเกษตรกร จัดหาโคเน้ือแมพันธุ 48,490 ตัว   

ของเปาหมาย 120,000 ตัว จัดสรางโรงเรือนเลี้ยงโคเน้ือ 9,698 ราย ของเปาหมาย 24,000 ราย 

ทําเครื่องหมายประจําตัวโคเนื้อ (ไมโครชิพ) 48,490 ตัว ของเปาหมาย 120,000 ตัว ผสมเทียม 

โคเนื้อ 1,830 ตัว ของเปาหมาย 120,000 ตัว จัดเตรียมและขนยายทอนหญาพันธุ 11,744 ราย 

ของเปาหมาย 24,000 ราย และจัดทําแปลงหญาและระบบนํ้าดําเนินการได 11,744 ราย   

พื้นที่ 58,720 ไร  ของเปาหมาย 120,000 ไร และติดตามงาน (กลุมละ 4 คร้ัง) จํานวน 1,210 กลุม 

2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50.42 และ 50.00 ตามลําดับ 

ผลการตดิตาม 

 จากการติดตามเกษตรกรที่เขารวมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 

สระแกว ลําปาง และมหาสารคาม สรุปผลไดดังนี้ 

 1. เกษตรกรรอยละ 73.44 มีประสบการณการเลี้ยงโคเน้ือเฉลี่ย 13 ป รับทราบขอมูล     

ผานเจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอ และทราบผานผูใหญบาน/กํานัน/อบต. มีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี

เปนไปตามเงื่อนไขโครงการเฉลี่ยรายละ 5 ไร แตเดิมเกษตรกรใชเปนพื้นท่ีปลูกขาว พื้นที่ทํา

เกษตรผสมผสาน และเปนพื้นท่ีวางเปลา ซึ่งตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นท่ีนาไมเหมาะสม     

สวนท่ีเหลือเปนพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง ออย และพืชอาหารสัตว ฯลฯ ไมตรงตามเงื่อนไขโครงการ 

โดยเกษตรกรรวมกลุมจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเฉลี่ย  

กลุมละ 1,996,093.75 บาท โดยจัดซื้อพอแมพันธุจากพอคาในจังหวัดและหมูบานท่ีต้ังกลุม 

และซื้อจากพอคาตางจังหวัด บางสวนซื้อจากนายหนา และญาติพี่นองจํานวนท่ีกําหนด      

รายละ 5 ตัว เปนแมพันธุท่ีต้ังทองและมีลูกติดคิดเปนรอยละ 87.20 เปนโคเน้ือสาวคิดเปน  

รอยละ 12.80 ของแมพันธุที่จัดซื้อ 

 2. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ เกษตรกรไดรับการสงเสริมสามารถผลิต

อาหารสัตว เชน ปลูกหญาเนเปยร และหญาแพงโกลา เฉลี่ยรายละ 37.73 ตันตอป นําใชเปน

อาหารสัตวในฟารมของตนเองเฉลี่ย 36.44 ตัน ท่ีเหลือนําไปจําหนาย ในสวนของมูลสัตว   

สวนใหญนําไปใชเปนปุยในแปลงนาขาว แปลงพืชผัก/พืชไรของตนเอง จําหนายเปนมูลแหง 

และนําไปทําปุยหมัก ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตวและมูลสัตวบางสวนเกษตรกรนําไป

จําหนายเปนรายไดเฉลี่ยรายละ 5,298 บาทตอป 
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 การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงแพะ 
 

 กรมปศุสัตว  เปนหนวยงานหลักมีวัตถุประสงค     

เพื่อลดพื้นท่ีปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3,N) สงเสริมการเลี้ยงแพะ 

ใหแกเกษตรกรอยางย่ังยืนและเพื่อวางโครงสรางการพัฒนาผลิตแพะ

ท้ังระบบแบบครบวงจร มีเปาหมายดําเนินการ ในพื้นที่ปลูกขาว  

ในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหาร

สัตวทดแทน รวมทั้งสิ้น 2,500 ไร เกษตรกร     

เขารวมโครงการ 500 ราย (50 กลุม) เลี้ยงแพะ

รวมทั้งสิ้น 16,000 ตัว ระยะเวลาโครงการ 5 ป 

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2564 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต 

ดําเนินงานแลว 8 จังหวัด ของเปาหมาย   

55 จังหวัด โดยมีพื้นท่ีปรับเปลี่ยน 665 ไร 

คิดเปนรอยละ 26.60 จัดตั้งกลุมแลว 16 กลุม คิดเปนรอยละ 32.00 มีเกษตรกรเขารวม

โครงการ 133 ราย คิดเปนรอยละ 26.60 ของเปาหมาย  

 2. การสนับสนุนสินเชื ่อมีเกษตรกรที ่ไดร ับสินเชื ่อแลว  16 กลุ ม  วงเง ิน 

26,440,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.00 และ 22.80 ตามลําดับ  

 3. การถายทอดความรู มีเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูแลว 16 กลุม รวม 

123 ราย หรือรอยละ 32.00 และ 24.60 ตามลําดับ  

 4. การสงเสริมการเลี้ยงแพะ การจัดหาแพะพอแมพันธุ 3,936 ตัว คิดเปน       

รอยละ 24.60 ของเปาหมาย 16,000 ตัว จัดสรางโรงเรือนเลี้ยงแพะ 123 ราย คิดเปน          

รอยละ 24.60 จัดเตรียมและขนยายทอนพันธุหญา 170 ราย คิดเปนรอยละ 34.00 จัดทําแปลงหญา

และระบบนํ้า 170 ราย คิดเปนรอยละ 34.00 และไดรับการดูแลสุขภาพแพะ 110 ราย คิดเปน

รอยละ 22.00 ของเปาหมาย 500 ราย ผสมเทียมแพะ 26 ตัว คิดเปนรอยละ 0.87 ของเปาหมาย 

3,000 ตัว และติดตามงาน (กลุมละ 4 คร้ัง) จํานวน 16 กลุม คิดเปนรอยละ 32.00 และ  50.00 

ตามลําดับ ของเปาหมาย 50 กลุม  
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ผลการตดิตาม 
 

 จากการลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

บุรีรัมย และมหาสารคาม สรุปผลไดดังนี้ 

 1. เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 80.00 มีประสบการณการเลี้ยงแพะ       

เฉลี่ย 5 ป  รับทราบขอมูลผานเจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอ และทราบผานประธานกลุม มีการ

ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีเปนไปตามเงื่อนไขโครงการเฉลี่ยรายละ 5 ไร แตเดิมเกษตรกรใชเปนพื้นท่ี

ปลูกขาว และเปนพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นท่ีนาไมเหมาะสม    

สวนท่ีเหลือเปนพื้นท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งไมตรงตามเงื่อนไขโครงการ โดยเกษตรกร

รวมกลุมจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเฉลี่ยกลุมละ 

1,650,053.34 บาท เพื่อจัดซื้อพอแมพันธุจัดซื้อจากพอคาในจังหวัดและหมูบานท่ีต้ังกลุม 

พอคาตางจังหวัด และจากประธานกลุมเปนผูจัดซื้อ นอกนั้นซื้อจากเพื่อนบาน ตามจํานวน    

ท่ีกําหนดเฉลี่ยรายละ 29.15 ตัว เปนแมพันธุ ท่ีต้ังทองและมีลูกติดคิดเปนรอยละ 57.29      

เปนแพะสาวคิดเปนรอยละ 36.46 ของแมพันธุท่ีจัดซื้อและเปนแพะพอพันธุ 2 ตัว  

 2. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ เกษตรกรไดรับการสงเสริมสามารถผลิต

อาหารสัตว เชน ปลูกหญาเนเปยร กระถิน และหญาลูซี่ เฉลี่ยรายละ 38.80 ตันตอป นําไปใชเปน

อาหารสัตวในฟารมของตนเองเฉลี่ย 35.20 ตัน ท่ีเหลือนําไปจําหนาย ในสวนของมูลสัตว 

นําไปใชเปนปุยในแปลงนาขาว แปลงพืชผัก/พืชไร ของตนเอง  จําหนายเปนมูลแหง ทําเปนปุยหมัก 

และนําไปเปนเชื้อเพลิง ตามลําดับ ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตวและมูลสัตวบางสวน

เกษตรกรนําไปจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยรายละ 9,613.04 บาทตอป 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ควรมีเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดติดตามใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ 

ภาครัฐควรจัดหาตลาดหรือชองทางการจําหนาย เพื่อรองรับผลผลิตกระบือ โคเน้ือ และแพะ     

ท่ีมีการสงเสริม ควรมีการอบรมเพิ่มเติมและตองการการสนับสนุนวัคซีน และควรมีการสนับสนุน

แหลงนํ้าสําหรับกระบือ โคเน้ือ และแพะ เชน บอบาดาล หรือสระนํ้าขนาดเล็ก การสนับสนุน

ใหบริการผสมเทียมแพะ รวมท้ังอยากใหลดข้ันตอนการขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อ        

ใหเร็วขึ้น 
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การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริมการทํานาหญา 
 

กรมปศุสัตว  เปนหนวยงานหลัก      

มีวัตถุประสงคเพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวในพื้นท่ี    

ไมเหมาะสม (S3,N) และสงเสริมการปลูกพืช

อาหารสัตวเปนการคาใหแกเกษตรกรอยาง

ย่ังยืน มีเปาหมายดําเนินการในพื้นท่ีปลูกขาว     

ในพื้นท่ีไม เหมาะสม (S3 ,N) 55 จังหวัด  

เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกขาวเพื่อปลูกพืชอาหาร

สัตวทดแทน จํานวน 500 ราย (50 กลุม) รวม 

2,500 ไร ระยะเวลาโครงการ 3 ป ต้ังแตวันท่ี 1 

สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

 กําหนดแผนดําเนินการ 55 จังหวัด 

พื้นท่ี 2,500 ไร เกษตรกร 50 กลุม พบวา เกษตรกร

ขอถอนตัวจ าก เ ดิม ท่ี ดํ า เ นินการไ ปแล ว          

ใน 2 จังหวัด พื้นท่ี 154 ไร 31 ราย ไมเขารวม

โครงการ เนื่องจากเกษตรกรจะตองรวมกัน     

เปนกลุมในนามกลุม ในลักษณะคํ้าประกันกลุม 

สงผลใหคณะกรรมการจะตองรับผิดชอบเงินกู

ร วมกันทําให เกษตรกรไม อยากรับผิดชอบ          

บางกรณเีกษตรกรบางรายไมผานการพิจารณา

ทําใหรวมกลุมไมได เน่ืองจากสมาชิกไมครบ 

สงผลใหเกษตรกรท่ีเหลือไมสามารถเขารวม

โครงการได 
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1122 นโยบายยางนโยบายยางพาราพาราธรรมชาติธรรมชาติ  

โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง  

การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนหนวยงาน

หลัก มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอ

การจําหนายยางออกสูตลาดและเปนเงินทุนใหกับสถาบัน

เกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และรอจําหนายยางพาราเมื่อเห็นวา

ราคายางเหมาะสม โดยมีระยะเวลาโครงการ 18 เดือน (ต้ังแต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2559) 

และขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู ให กับ ธ.ก.ส. 

ออกไปจากเดิมในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เปนวันที่ 

31 พฤษภาคม 2563 (ในป 2560 ถึงป 2561 ชวงท่ีขยาย

ระยะเวลาใหใชงบประมาณของโครงการสรางมูลภัณฑ

กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง)  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ในปงบประมาณ 2561 รอการระบายปริมาณยางพาราคงเหลือ จํานวน 53,098 ตัน  

(มติ ครม. วันท่ี 13 มิถุนายน 60 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูโครงการพัฒนา

ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อ กยท. สามารถระบายยางในสต็อก

ไดหมดและปดบัญชีโครงการ รวมทั้งสามารถชําระจายเงินให ธ.ก.ส. ไดครบตามจํานวน)  
 

ผลการตดิตาม 
 

เร่ิมดําเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม 2555 โดยให กยท. (อสย. ในขณะน้ัน)       

กูเงินจาก ธ.ก.ส. รับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และกลุมชาวสวนยาง ซึ่งมีคณะทํางาน ประกอบดวย เจาหนาท่ี กยท. ผูแทนเกษตรกร และ

ผูแทนโรงงาน รับซื้อผลผลิตยางพาราที่โรงงานเพื่อดําเนินการแปรรูป แลวโอนเงินใหกับสถาบัน

เกษตรกร (เงื่อนไข สถาบันเกษตรกรรับซื้อยางจากสมาชิกไมเกิน 25 ไร ไรละ 2 กิโลกรัม เดือนละ 

15 วัน) หลังจากจะมีคณะกรรมตรวจรับหลังแปรรูปเพื่อนําเก็บเขาโกดัง  
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ในป 2555 ถึงป 2558 ทําสัญญาจําหนายยางใหบริษัท China Hainan Rubber 

Industry Group จํานวน 208,000 ตัน สงมอบไปแลว 32,143 ตัน ที่เหลือไดมีการยกเลิกสัญญา 

 

โครงการสนับสนุนสินเชื ่อเปนเง ินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกร             

เพื่อรวบรวมยางพารา   
 

การยางแหงประเทศไทย  (กยท . )     

เปนหนวยงานหลักมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนใหกับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ

และจําหนายยางพารา โดยมีเปาหมายสนับสนุน

สินเชื่อใหกับเกษตรกรทุกประเภท กลุมเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบการธุรกิจ

เก่ียวกับยางพารา เพื่อกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร ไปใช เปน เงิน อุดหนุน          

ในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร

ชาวสวนยางในวงเงิน 10,000 ลานบาท ระยะเวลา

โครงการเริ่มต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 31 

มีนาคม 2563 ระยะเวลาจายเงินกูเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 

เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2562 และ

กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นไมเกิน   

36 เดือน ทั้งนี้ไมเกินวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน ขอยื่นกูเง ินจาก  ธ.ก.ส.  แลว 385  แหง       

ของเปาหมาย 510 แหง ไดรับการอนุมัติ 372 แหง 

วงเงิน 9,037.67 ลานบาท (เปนวงเงินกูท่ี ธ.ก.ส.

จายเพิ่มเติมใหสถาบันเกษตรกรจากวงเงินท่ีไดรับ

อนุมัติเดิม)  
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โครงการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรชาวสวนยาง 
 

  การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนหนวยงานหลัก         

มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเจาของหรือผูเชา

สวนยางและชวยเหลือคาครองชีพผูกรีดยาง 809,119 ครัวเรือน 

ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้ังแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 และขยายระยะเวลาเพิ่มเติม ตั้งแตวันท่ี 

13 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2560  
 

ผลการดําเนินงาน  
 

ผูไดรับการอนุมัติเขารวมโครงการ 

เกษตรกรแจงเขารวมโครงการ 722,887 ครัวเรือน 

คิดเปนรอยละ 89.34  ของเปาหมาย 809,143 

ครัวเรือน ท่ีเหลือแจงไมเขารวมโครงการ และ

ไมมาแจงเขารวมโครงการ เปนเจาของสวนยาง 

715,336 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 98.96 ของเปาหมาย 722,887 ครัวเรือน และผูกรีดยาง 

678,642 ราย คิดเปนรอยละ 93.88 ของเปาหมาย 722,887 ราย 
 

โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง  
 

             การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนหนวยงานหลัก        

มี วัตถุประสงค เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอ        

การจําหนายยางออกสูตลาดและเปนเงินทุนใหกับสถาบัน

เกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และรอจําหนายยางพาราเมื่อเห็นวา

ราคายางเหมาะสม โดยมีระยะเวลาโครงการ 18 เดือน (วันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี  30 เมษายน 2559)      

และขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูใหกับ ธ.ก.ส. 

ออกไปจ าก เ ด ิม ในว ัน ที ่ 31พ ฤษภ าคม  2560        

เปนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ในปงบประมาณ 2561 รอการระบายปริมาณยางพาราคงเหลือ จํานวน 

51,352.48 ตัน (มติ ครม. วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู

โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อ กยท. สามารถ

ระบายยางในสต็อกไดหมดและปดบัญชีโครงการ รวมท้ังสามารถชําระจายเงินให ธ.ก.ส.       

ไดครบตามจํานวน) 
 

ผลการตดิตาม  
 

เร่ิมดําเนินโครงการในป 2557 กยท. รับซื้อยางพาราจากสมาชิกของตลาดกลาง 

6 แหง ไดแก จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ยะลา หนองคาย และบุรีรัมย นํามาแปรรูป 

และเก็บรักษาในโกดัง พบวา 

1. การทําสัญญาซื้อขาย จํานวน 40 สัญญา สงมอบแลว 1 สัญญา รอสงมอบ 

39 สัญญา โดยบริษัทผูรับซื้อรับผิดชอบคาเชาโกดัง และคาประกันสตอกยาง 

2. ยางพาราท่ีรอจําหนาย และไมมีสัญญาซื้อขาย กยท. เปนผูรับผิดชอบคาเชาโกดัง

และคาประกันสตอกยาง  

3. ยางแปรรูปยังไมสามารถนําออกจําหนายได เนื่องจากราคารับซื้อสูง ในขณะที่

ราคายางในปจจุบันตํ่า ทําใหมีสวนเหลื่อมราคา และหากจําหนายออกมาจะย่ิงทําใหราคายาง

ภายในประเทศตํ่าลงอีก 

4. กยท. อยูในระหวางรอราคายาง เพื่อนํายางแปรรูปสวนท่ีเหลือออกจําหนาย 

เพื่อนําเงินไปชําระหน้ีกับ ธ.ก.ส.  
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1133 ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตร  

ยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2558 - 2562  
 

 กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก 

รวมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริม

สหกรณ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร มีวัตถุประสงค

เพื่อใหมีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาด

และการบริหารจัดการผลไมอยางเปนระบบ มีเอกภาพ 

แกไขปญหาผลไมไดอยางย่ังยืน เกษตรกรชาวสวนผลไม

มีความมั่นคงในอาชีพ รายได และมีความเปนอยูดีข้ึน เพิ่มมูลคาของผลไมไทยและขยาย        

การสงออกใหมากขึ้น เปาหมายเปนผูปลูกไมผลเศรษฐกิจหลักไมนอยกวา 7 ชนิด มีกําไรสุทธิ

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 10,000 บาทตอไร ในป 2558 เปน 13,000 บาทตอไร ในป 2562 เพิ่มมูลคาการสงออก

ผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูป มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10.00 ตอป 

และพัฒนาผลไมคุณภาพที่ไดมาตรฐานไมนอยกวา รอยละ 60.00  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการผลผลิต ดําเนินกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร โดย 

1.1 การจัดเวทีวิเคราะหประเด็นปญหาผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

และถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลแกเกษตรกร 12,000 ราย สัมมนา

แลกเปลี่ยนองคความรูในการบริหารจัดการการผลิตไมผลครบ 120 ราย และสงเสริมการใชปุย

อินทรียในพื้นท่ี 34 จังหวัด 

1.2 การสงเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรียและการจัดระบบการผลิต

ในสหกรณ 92 แหง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 1 เร่ือง มีการจัดประชุมและยกราง

มาตรฐานเสนอกรรมการฯ แลว 1 ครั้ง  

2. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาดําเนินกลยุทธวิจัยดานการผลิตพืช 6 ชนิด  

คือ วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพวิจัยปรับปรุงพันธุทุเรียน     
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วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ วิจัยและพัฒนาพันธุเงาะ      

วิจัยและปรับปรุงพันธุมะมวง วิจัยพัฒนาพันธุลิ้นจี่/พันธุลําไย และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี      

ลดการตกคางของซัลเฟอรไดออกไซดในลําไยสงออก มีผลสําเร็จตามกระบวนงานในภาพรวม

รอยละ 100.00 

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการตลาด ดําเนินการ 2 กลยุทธ คือ 

3.1 กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มของผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูป โดย

พัฒนาบรรจุภัณฑผลไมและแปรรูปผลไมสด 5 ชนิด อยูระหวางขั้นตอนท่ีบริษัทปูนซีเมนตไทย 

จํากัด ผลิตบรรจุภัณฑและทดลองนําผลไมสดบรรจุถุง เพื่อศึกษาระยะเวลาการยืดอายุผลไมสด

แตละชนิดซึ่งผลการทดลองยังไมเปนไปตามเปาหมาย 

 3.2 กลยุทธการสงเสริมการบริโภคผลไมและการประชาสัมพันธรณรงค

สงเสริมการบริโภคผลไมและผลิตภัณฑในประเทศแลว 7 คร้ัง สูงกวาเปาหมาย 2 คร้ัง 

ประชาสัมพันธปองกันแกไขผลไมดอยคุณภาพครบ 3จุดและจัดนิทรรศการเพื่อสงเสริม

สรางความเขาใจดานการรับรองของไทยในประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ

เกาหลีใต ครบ 4 ครั้ง  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ดําเนินกลยุทธการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ จัดทําขอมูลพื้นฐานดานการตลาดและการผลิตไมผลของสมาชิก

สหกรณครบ 92 แหง สวนการพัฒนาระบบขอมูลผลผลิต ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน 

ดําเนินการแลวในพื้นที่ 4 จังหวัด จากเปาหมาย 9 จังหวัด 
  

ผลการตดิตาม 
 

จากการติดตามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง สุราษฎรธานี ชุมพร เชียงใหม และ

ลําพูน ประเด็นท่ีพบคือ การผลิตและจัดการการผลิตผลไมคุณภาพ เกษตรกรท่ีเปนผูสูงอายุ 

ทําการผลิตและจัดการตามประสบการณของตนเอง มากกวาจะพัฒนาการบริหารจัดการผลไม

คุณภาพตามหลักการใหม ๆ ทําใหมีปญหาเร่ืองโรคแมลง คุณภาพไมตรงตามความตองการ       

ของตลาด ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานในการตัดแตงตน และเก็บเก่ียวในชวงท่ีผลผลิต

ออกสูตลาดจํานวนมาก ตองจายคาแรงงานคอนขางสูงดังน้ัน กรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะ

หนวยงานหลัก ควรประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกร

ในการนําวิทยาการการบริหารจัดการผลไมคุณภาพมาใชใหมากขึ้น เชื่อมโยงเครือขายผูปลูกไมผล 

และสงเสริมการใชเครื่องมือ/เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อลดปญหาดานแรงงาน 
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ยุทธศาสตรสับปะรด ป 2560 - 2569  

                       สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร        

เปนหนวยงานหลัก รวมกับ กรมวิชาการเกษตร 

กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริม

การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ และสํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ    

โดยมี วัต ถุประสงค เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพ       

การผลิตสับปะรดคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต 

เพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข ง ขันด าน        

การสงออก รักษาความเปนผูนํา การสงออก

ผลิตภัณฑสับปะรดอันดับ 1 ของโลก รักษา

เสถียรภาพราคา และคุณภาพมาตรฐานสินคา

สับปะรด สร างความ ย่ัง ยืนในอาชีพของ

เกษตรกร ระยะเวลาโครงการ ปงบประมาณ 

2560 - 2569 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. การผลิตสับปะรดโรงงาน และสับปะรดบริโภคสดในพื้นที่ที ่เหมาะสม         

ตามแผนท่ีเกษตร เพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri - Map) ดําเนินการตามเปาหมาย 13 จังหวัด   

ในพื้นที่ 806 ไร 

2. ผลิตสับปะรดตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)ในลักษณะระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ และการเขตกรรม 

2.1 การสงเสริมการปลูกพืชปุยสด 3,475 ไร ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด 

27.80 ตัน  และผลิตน้ําหมักชีวภาพ 16,220 ลิตร ครบตามเปาหมาย 

2.2 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด GAP แกเกษตรกร

กลุมผูปลูกสับปะรด รวม 2,300 ราย และจัดทําแปลงเรียนรู/แปลงทดสอบในพื้นท่ี 19 ไร       

ครบตามเปาหมาย 

2.3 การจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าในไรนาเพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ       

ในพื้นท่ี 6 จังหวัด รวม 42,710 ไร (รอยละ 68.82) 
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2.4 การวิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุสับปะรด ไดแก โครงการวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ 

การผลิตการจัดการคุณภาพในโซอุปทานสับปะรดผลสดเพื ่อการสงออก และโครงการ

ศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสด มีผลสําเร็จตามกระบวนงานรอยละ 100.00 

2.5 การสรางความเขมแข็งใหกับองคกรเกษตร โดยสงเสริมและพัฒนาการ

ดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเก่ียวกับการผลิตและการรวบรวมสับปะรดครบ 20 แหง    

ในพื้นท่ีจังหวัดลําปาง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ ระยอง อุตรดิตถ และเชียงราย 

2.6 การสงเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐานเปนวัตถุดิบปอนโรงงาน

แปรรูปอยางตอเน่ือง ดําเนินการกอสรางโรงคัดบรรจุผักและผลไม ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตรเสร็จแลว พรอมท้ังวิเคราะหและประเมินศักยภาพกลุมครบ 1 กลุม     

และอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตรวม 38 ราย 
 

ยุทธศาสตรถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางดานอาหาร ระยะท่ี 1                

ป พ.ศ. 2561 - 2564 
   

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงาน

หลักรวมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมสงเสริม

การเกษตร  และกรมสง เสริมสหกรณ  มี วัตถุประสงค         

สรางแหลงผลิตถ่ัวเหลืองเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง

ทางดานอาหารในประเทศอยางย่ังยืน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตและคุณภาพถ่ัวเหลืองใหสอดคลอง กับความตองการ

ของตลาด และพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป 

ถ่ัว เหลืองเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเปาหมายระยะที่  1          

(ป 2561 - 2564) เพิ่มพื้นท่ีปลูกเปน 400,000 ไร ผลผลิต 

117,600 ตัน ผลผลิตตอไร 294 กิโลกรัม ในป 2564 

ระยะเวลาของยุทธศาสตร ต้ังแตป 2561 - 2564 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. การจัดระบบชลประทานสนับสนุนพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ 3 จังหวัด ครบตามเปาหมาย 

9,340 ไร 



 
 

46 
 

2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดตนทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยวิจัยและพัฒนา

พันธุถ่ัวเหลือง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถ่ัวเหลือง 2 เรื่อง ทดสอบ

และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวเหลืองในพื้นท่ี 13 จังหวัด ภาพรวม     

มีผลสําเร็จรอยละ 100.00 

3. การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองคุณภาพดี ท้ังชั้นพันธุคัด พันธุหลัก พันธุขยาย

และชั้นพันธุจําหนาย มีเปาหมาย 2,101.10 ตัน ดําเนินการได 1,318.93 ตัน (รอยละ 62.77) 

และสรางเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองไดครบตามเปาหมาย 54 เครือขาย 

4.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับเจาหนาท่ี  

51 ราย และจัดเวทีถายทอดความรู 4,260 ราย ตามเปาหมายรวมทั้งจัดทําแปลงเรียนรู/แปลง

สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว 213 ศูนย 

ผลการตดิตาม 
 

 พื้นท่ีปลูกถ่ัวเหลืองตามโครงการ ในป 2560 และป 2561 เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลือง

ลดลง เพราะขาดนํ้า ไมมีแรงงานเก็บเก่ียว โดยป 2560 ผลผลิตเฉลี่ย 320.41 กิโลกรัมตอไร 

ราคาเฉลี่ย 15.82 บาทตอกิโลกรัม สวนป 2561 ไดรับผลผลิตเฉลี่ย 256.08 กิโลกรัมตอไร 

ราคาเฉลี่ย 15.58 บาทตอกิโลกรัม 
 

ปญหาอุปสรรค 
 

 เกษตรกรจําหนายไดราคาตํ่า ไมมีแรงงานเก็บเก่ียว ไดรับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองชา 

มีแมลงศัตรูพืชรบกวน  บางพื้นท่ีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ คุณภาพตํ่า ไมมีเคร่ืองโมถ่ัวเหลือง 

ตนทุนสูง และเกษตรกรบางรายมีพื้นท่ีจํากัด บางรายตองการขยายพื้นท่ีปลูกเพราะตองการ   

มีรายไดเพิ่ม แตราคาที่ไดรับยังไมจูงใจ    

ขอเสนอแนะ 
 

 เกษตรกรบางรายตองการไดรับปจจัยการผลิตเพิ่ม ตองการใหชวยสอนวิธีกําจัดแมลง  

ควรมีระบบการประกันราคาใหสหกรณเขาดูแลจัดการดานการจําหนายผลผลิต สงเสริมใหนํา

ผลผลิตเขาสูระบบอุตสาหกรรมแปรรูปอยางกวางขวาง เพื่อใหสามารถยกระดับราคาผลผลิต

ของเกษตรกรไดถึง 20 บาทตอกิโลกรัม  
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2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดตนทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยวิจัยและพัฒนา

พันธุถ่ัวเหลือง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถ่ัวเหลือง 2 เรื่อง ทดสอบ

และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวเหลืองในพื้นท่ี 13 จังหวัด ภาพรวม     

มีผลสําเร็จรอยละ 100.00 

3. การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองคุณภาพดี ท้ังชั้นพันธุคัด พันธุหลัก พันธุขยาย

และชั้นพันธุจําหนาย มีเปาหมาย 2,101.10 ตัน ดําเนินการได 1,318.93 ตัน (รอยละ 62.77) 

และสรางเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองไดครบตามเปาหมาย 54 เครือขาย 

4.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับเจาหนาท่ี  

51 ราย และจัดเวทีถายทอดความรู 4,260 ราย ตามเปาหมายรวมทั้งจัดทําแปลงเรียนรู/แปลง

สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว 213 ศูนย 

ผลการตดิตาม 
 

 พื้นท่ีปลูกถ่ัวเหลืองตามโครงการ ในป 2560 และป 2561 เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลือง

ลดลง เพราะขาดนํ้า ไมมีแรงงานเก็บเก่ียว โดยป 2560 ผลผลิตเฉลี่ย 320.41 กิโลกรัมตอไร 

ราคาเฉลี่ย 15.82 บาทตอกิโลกรัม สวนป 2561 ไดรับผลผลิตเฉลี่ย 256.08 กิโลกรัมตอไร 

ราคาเฉลี่ย 15.58 บาทตอกิโลกรัม 
 

ปญหาอุปสรรค 
 

 เกษตรกรจําหนายไดราคาตํ่า ไมมีแรงงานเก็บเก่ียว ไดรับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองชา 

มีแมลงศัตรูพืชรบกวน  บางพื้นท่ีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ คุณภาพตํ่า ไมมีเคร่ืองโมถ่ัวเหลือง 

ตนทุนสูง และเกษตรกรบางรายมีพื้นท่ีจํากัด บางรายตองการขยายพื้นท่ีปลูกเพราะตองการ   

มีรายไดเพิ่ม แตราคาที่ไดรับยังไมจูงใจ    

ขอเสนอแนะ 
 

 เกษตรกรบางรายตองการไดรับปจจัยการผลิตเพิ่ม ตองการใหชวยสอนวิธีกําจัดแมลง  

ควรมีระบบการประกันราคาใหสหกรณเขาดูแลจัดการดานการจําหนายผลผลิต สงเสริมใหนํา

ผลผลิตเขาสูระบบอุตสาหกรรมแปรรูปอยางกวางขวาง เพื่อใหสามารถยกระดับราคาผลผลิต

ของเกษตรกรไดถึง 20 บาทตอกิโลกรัม  
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ยุทธศาสตรมะพราวเพื่ออุตสาหกรรมระยะท่ี 1 ป พ.ศ. 2561 - 2564   
 

 กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก

รวมกับกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริม

สหกรณ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อ

ผลิตมะพราวใหมีปริมาณผลผลิตให เพียงพอและ

คุณภาพตามความตองการของผูบริโภคพัฒนาเกษตรกร

ใหมีความสามารถในการผลิต ลดตนทุนการผลิต        

การปองกันกําจัดศัตรูมะพราว พัฒนากลุมเกษตรกร     

ใหเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได และสงเสริม   

ใหเกิดการแปรรูปมะพราวหลากหลายรูปแบบสราง

โอกาสทางการคาและสรางมูลคาเพิ่ม เปาหมาย 

ระยะท่ี 1 ป 2561 ถึงป 2564 รักษาระดับผลผลิตตอไร  

ไมตํ่ากวา 1,000 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตไมตํ่ากวา 

1.1 ลานตน ระยะเวลายุทธศาสตร ต้ังแต ป 2561 - 2564 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. ดานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 

1.1 การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกมะพราว 29,000 ราย และเสริมสราง

ความเขมแข็งใหสถาบันเกษตรกรครบ 20 กลุม รวมทั้งพัฒนาเครือขายเกษตรกรผูปลูก

มะพราว 2 แหง คือ สหกรณชาวสวนมะพราวประจวบคีรีขันธ จํากัด และสหกรณการเกษตร

เกาะพะงัน จํากัด 

1.2 การจัดหาและพัฒนาระบบการผลิต โดยดําเนินการในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ดวยการปรับปรุงบํารุงพื้นที่ดินกรดดวยโดโลไมทในพื้นที่ 240 ไร รวม 120 ตัน

ผลิตปุยหมักสูตรพระราชทาน 25 ตัน และน้ําหมักชีวภาพ 7,480 ลิตร ครบตามเปาหมาย 

1.3 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพราวโดยวิจัยเทคโนโลยี       

การผลิตมะพราวท่ีดีและเหมาะสม การจัดการสวนมะพราวในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของแมลง

ศัตรูมะพราว การปลูกพืชแซมในสวนมะพราวอายุมาก วิจัยและพัฒนาพันธุมะพราว             

ที่เหมาะสม และวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑใหม (เครื่องสําอาง) มีผลสําเร็จ      
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ตามกระบวนงานรอยละ 100.00 สวนแปลงผลิตพันธุมะพราวเพื่อการพัฒนาพันธุในพื้นท่ีรวม    

250 ไร ดําเนินการสําเร็จแลว 110 ไร                                                                                                                                                                                                                           

2. ดานพัฒนาประสิทธิภาพการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว โดยถายทอด

เทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและศัตรูมะพราวแกเกษตรกร 12,000 ราย (รอยละ 155.84)

สรางระบบเฝาระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพราวในแปลงมะพราว 276 แปลง

สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรในการขยายศัตรูธรรมชาติและควบคุมศัตรู

มะพราว 5,500 ราย ครบตามเปาหมาย 

3. ดานพัฒนาการตลาดรณรงคการบริโภคมะพราวและผลิตภัณฑในประเทศ 2 ครั้ง 

ท่ีประเทศญี่ปุน และสาธารรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนความรวมมือตลอด Supply Chain         

กับตางประเทศครบ 1 ครั้ง ท่ีสาธารณรัฐฟลิปปนส  รวมท้ังเชื่อมโยงตลาดและผลิตภัณฑ  1 ครั้ง 

ที่สหพันธรัฐรัสเซีย 
 

ผลการตดิตาม 
 

จากการติดตามผลการดําเนินงาน โครงการภายใต ยุทธศาสตรมะพราว          

เพื่ออุตสาหกรรม ระยะท่ี 1 ป พ.ศ. 2561 - 2564 ระหวางวันท่ี 1 - 6 เมษายน 2561 จํานวน 2 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ และสุราษฎรธานี โดยเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน    

สรุปผลไดดังนี้ 

1. สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ และสุราษฎรธานี ดําเนินงาน

โครงการระบบสงเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ ป 2561 “มะพราว” และโครงการสงเสริม

พัฒนาบริหารจัดการมะพราวภายใตยุทธศาสตร ซึ่งการดําเนินงานโครงการในแตละจังหวัด 

มีเกษตรกรเขารวมโครงการตามเปาหมายทุกโครงการ อีกท้ัง การดําเนินกิจกรรมในภาพรวม

เปนไปตามแผน มี เพียงโครงการสง เสริมพัฒนาบริหารจัดการมะพราว ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธเทาน้ัน ท่ีมีการดําเนินกิจกรรมของโครงการลาชา เน่ืองจากในขณะท่ีดําเนิน

โครงการ ทางจังหวัดไดรับมอบหมายใหดําเนินการโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว   

(หนอนหัวดํา) ซึ่งเปนโครงการท่ีตองดําเนินงานเรงดวน จึงสงผลใหบางกิจกรรมในการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมพัฒนาบริหารจัดการมะพราวมีการขยายเวลาออกไป 

2. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 จังหวัดสุราษฎรธานี มีการดําเนิน

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพราวเกาะพะงันอินทรีย มีเปาหมายใหสวนมะพราว

ทั้งหมดในเกาะพะงันเปนมะพราวอินทรีย ซึ่งมีการดําเนินงานครบตามเปาหมายแลว  
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3. ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะ 

3.1 เกษตรกรประสบปญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพราว พื้นที่สวนอยู

นอกเขตชลประทาน คุณภาพของผลผลิตไมตรงตามความตองการของตลาด และเกษตรกร    

ผูปลูกมะพราวสวนใหญมีอายุมาก ถือปฏิบัติตามประสบการณของตนเอง ไมมีการพัฒนา

บริหารจัดการสวนตามหลักวิชาการใหม ๆ 

3.2 ราคาผลผลิตตกตํ่า เน่ืองจากมีปริมาณมะพราวคอนขางมาก ภาครัฐ   

ควรมีมาตรการในการควบคุมปริมาณการนําเขามะพราวไมใหสงผลกระทบตอปริมาณมะพราว  

ในประเทศ 

3.3 เพื่อใหยุทธศาสตรมีการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการสราง     

การรับรูและความเขาใจแกเกษตรกรดานการพัฒนาคุณภาพสินคา เพื่อใหไดตามมาตรฐาน GAP 

และเกษตรอินทรีย ควรมีการกําหนดความแตกตางทางดานราคาระหวางมะพราวธรรมดา 

มะพราว GAP และมะพราวอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรเล็งเห็นถึงความสําคัญดานคุณภาพ

สินคาและมาตรฐานตาง ๆ มากขึ้น 

4. ขอคนพบ ปจจุบันราคามะพราวในประเทศตกตํ่า เน่ืองจากมีการนําเขา

มะพราวจากตางประเทศชวง 2 - 3 ปท่ีผานมา ในปริมาณเพิ่มข้ึนมาก เพราะผลผลิตมะพราว

ของไทยเกิดโรคระบาด แตปจจุบันไดมีการแกไขปญหาโรคระบาดในมะพราวไดแลว สงผลให

ราคามะพราวเฉลี่ยอยูที่ 5 - 6 บาทตอผล ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่ามากและสงผลกระทบตอเกษตรกร

ผูปลูกมะพราว ท้ังน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหามะพราว เพื่อรักษา

สมดุลมะพราวภายในประเทศ โดยหามการนําเขามะพราวชั่วคราวในชวงเวลา 3 เดือน หรือ 

ระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2561 เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีสินคา

มะพราวของไทยใหผลผลิตมาก โดยมาตรการดังกลาวจะชวยพยุงราคามะพราวภายในประเทศไมให  

ราคาตกตํ่า จากการตีตลาดของมะพราวท่ีนําเขา 
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ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ ป 2560 - 2579 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมกับ 

กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมสงเสริม

การเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ มีวัตถุประสงค 

พัฒนาปาลมนํ้ามัน นํ้ามันปาลม ไปสูอุตสาหกรรม

โอเลโอเคมิคอล เพื่อการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ         

ในอาเซียน เปาหมายของยุทธศาสตรดานการผลิต    

เพิ่มเปอรเซ็นนํ้ามันปาลม ป 2560 ถึงป 2569     

เปน 22% ป 2570 - 2579 เปน 23% เพิ่มผลผลิตตอไร    

ป 2564 เปน 2.75 ตันตอไร ป 2569 เปน 3.00 ตันตอไร 

ป 2574 เปน 3.25 ตันตอไร ป 2579 เปน 3.50 ตันตอไร 

และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร โดยการสงเสริมปลูก/

เลี้ยงสัตวแซม รวมในสวนปาลม ระยะเวลาของ

ยุทธศาสตร ระหวาง ป 2560 - 2579 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. กิจกรรมการเพิ่มเปอรเซ็นตนํ้ามัน โดยการสรางเครือขายของสหกรณ/กลุม

เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผูตัดปาลมนํ้ามัน/ลานเทกับโรงงานสกัดปาลมนํ้ามันและจัดอบรมให

ความรู เรื่องการตัดปาลมนํ้ามันคุณภาพที่ ถูกตองในพื้นที่จังหวัดกระบ่ี ชุมพร ตรัง และ

นครศรีธรรมราช ครบตามเปาหมาย 600 ราย  

2. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามันตอไร และลดตนทุนการผลิต 

2.1 สงเสริมการปลูกทดแทนปาลมนํ้ามันดวยปาลมพันธุดีในพื้นท่ีเหมาะสม 

(S1,S2) รายละไมเกิน 10 ไร ในพื้นท่ี 8 จังหวัด และสนับสนุนปาลมพันธุดีปลูกทดแทนแกเกษตรกร 

ครบตามเปาหมาย 50,000 ตน 

2.2 พัฒนาคุณภาพดินในระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สินคาปาลมนํ้ามัน

ใน 13 จังหวัด ครบ 145 แปลง โดยสงเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรดในพื้นท่ี 89,131 ไร และ

ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 105,200 ลิตร ครบตามเปาหมาย รวมท้ังผลิตปุยหมักสูตรพระราชทาน    

336 ตัน (รอยละ 109.09) 
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3. ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมนํ้ามันท้ังพื้นท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสม

ตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และการจัดการดิน รวมท้ังการปลูกทดแทน      

แกเกษตรกรครบตามเปาหมาย 2,600 ราย 

4. ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาดานการผลิตพันธุปาลมนํ้ามันท่ีดีและเทคโนโลยี

การจัดการสวนปาลมท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ มีผลสําเร็จตามกระบวนงานรอยละ 100.00 

5. บริหารจัดการ โดยแนะนํา สงเสริมการรวมกลุมโดยใชวิธีการสหกรณ  23 แปลง  

ใน 8 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส พังงา กระบ่ี ชุมพร สุราษฎรธานี เชียงราย และอํานาจเจริญ 

สวนการบริหารจัดการนํ้า เปาหมาย 10 แหง เสร็จแลว 5 แหง อยูระหวางดําเนินการ 4 แหง     

มีผลสําเร็จตามกระบวนงานรอยละ 81.50 และอีก 1 แหง รอ ส.ป.ก. สงมอบพื้นท่ี 
 

ผลการตดิตาม 

 จากการลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

และกระบ่ี สรุปผลไดดังนี้   

 1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการผลิต โดยสงเสริมการปลูกทดแทน

ปาลมนํ้ามันพันธุดี ในพื้นที่เหมาะสม (S1, S2) รายละไมเกิน 10 ไร ดําเนินการรับสมัคร

เกษตรกรเขารวมโครงการแลว โดยจะขยายสงมอบพันธุปาลมนํ้ามันแกเกษตรกรไดในชวง

เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2561 สวนการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อปลูกพืชแซม 

ในพื้นท่ีปาลมนํ้ามันในชวงปาลมนํ้ามันยังไมไดใหผลผลิต จะเร่ิมดําเนินการในชวงเดือน

พฤษภาคม 2561 ซึ่งเกษตรกรบางรายเร่ิมทยอยโคนตนปาลมน้ํามันเกาแลว 

 2. กิจกรรมการเพิ่มเปอรเซ็นตนํ้ามันปาลม สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 

และสุราษฎรธานี ดําเนินการสรางเครือขายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตนํ้ามัน และ

ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี ไดใหความรูกับเกษตรกรในการสรางเครือขายดังกลาว 

 3. กิจกรรมถายทอดความรู หลังการอบรม เกษตรกรสวนใหญมีความรูเพิ่มข้ึน    

อยู ในระดับมาก และได นําความรู ไปปฏิ บั ติใชแลว         

ทั้ งนี้  เกษตรกรไดใหความเห็นวา ในการอบรมควร

ดําเนินการใหความรู ใหครอบคลุมต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา 

ปลายนํ้า กําหนดระเบียบปฏิบัติในการตัดปาลมนํ้ามัน

คุณภาพเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุน

แหลงน้ําเสริมไวใชในชวงฤดูแลง 
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1414  โครงการพระราชดําริโครงการพระราชดําริ  
 

ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปายตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 
  

 กรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานหลักรวมกับ กรมการขาว กรมตรวจบัญชี

สหกรณ กรมประมงกรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน กรม

สงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม กรมสงเสริมสหกรณ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมองค

ความรูดานการเกษตร ที่สอดคลองกับสภาพพื้นท่ีและวิถี

ชีวิตของประชาชนสาธิตแสดงไวในลักษณะพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติท่ีมีชีวิตใหบริการและพัฒนาเพื่อการขยายผล

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ

ศูนยบริการและพัฒนาตนแบบในชุมชนเพื่อยกระดับ

ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมท้ังอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน    

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพื้นท่ีตามแนวพระราชดําริ    

และพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวสืบสานตามรอยยุคลบาท

เพื่อการเรียนรูและสรางอาชีพ สรางรายไดเพิ่มแกประชาชน เปาหมายพื้นท่ีหมูบานจํานวน 13 หมูบาน 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. ถายทอดความรูแกเกษตรกร โดยใหคําแนะนําดานขาว 65 ราย การผลิตสัตวนํ้า 

20 ราย การเลี้ยงสัตว 20 ราย การผลิตพืชปลอดภัย จัดการฟารมตามแนวพระราชดําริ การผลิต

และขยายสารชีวภัณฑ 170 ราย การถนอมอาหาร/แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 กลุม 

 2. ผลิตพันธุสัตวนํ้า จํานวน 1 ลานตัว และสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําและสัตวปก รวม 30 ราย  

 3. จัดทําแปลงเรียนรูดานพันธุขาว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวในพื้นที่ 12 ไร กระจาย

เมล็ดพันธุขาวสูเกษตรกร รวม 2,094 กิโลกรัม และจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อเปนตนแบบ        
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การเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดแก การผลิตกลวยไม พืชสมุนไพร และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ 

รวม 3 แปลง รวมท้ังแปลงสาธิต/แปลงเรียนรูอีก 49 ไร  

 4. สาธิตการใชปุยพืชสด การทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ/ปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 

การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย ในพื้นที่ 40 ไรตอกิจกรรม 
  

ศูนยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 
 

กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก

รวมกับกรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร 

กรมหมอนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร  

และสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการและพัฒนา      

เพื ่อการศ ึกษาทดลองการพ ัฒนาตามแนว

ทางการอยูร วมกันของคนและปาบนพื้นที่สูง

สาธิตและแสดงไวเปนองคความรูในลักษณะ

พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิตเพื่อการขยายผล   

การพัฒนาสูประชาชนตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นท่ีสูงเพื่อยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมท้ัง

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวทางการอยูรวมกันของคนและปา      

และเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวสืบสานตามรอยพระบาทเพื่อการเรียนรูสรางอาชีพและสรางรายได

แกประชาชน เปาหมายของศูนยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชดําริหมูบาน      

ในพื้นที่ลุมน้ําแมสะงา ตําบลหมอกจําแป หมูบานในพื้นที่ตอเนื่องกับลุมน้ําแมสะงาและขยายผล   

ตามแนวกวางมุ งเนนการเผยแพรองคความรูจากศูนยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง                 

ตามพระราชดําริไปสูพื้นท่ีของจังหวัดแมฮองสอน 
 

ผลการเนินงาน 
 

 1. จัดทําแปลงเรียนรูดานการผลิตธัญพืชเมืองหนาว ดานการผลิตและทดสอบ

พันธุขาวไรชนิดละ 6 ไร ดานการผลิตและทดสอบพันธุขาวนาท่ีสูง 4 ไร แปลงขยายสูชุมชน 

6 ไร ถายทอดเทคโนโลยีและติดตามใหคําแนะนําแกเกษตรกร 100 ราย 
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 2. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงแพะ - แกะ 

การเลี้ยงสัตวน้ํา และสอนแนะนําการจัดทําบัญชี  รวม 300 ราย 

 3. สงเสริมการผลิตปุยหมัก/ปุยพืชสดเพื่อลดการใชสารเคมี 5 กลุม ขยายพันธุไม

ในโรงเรือนเพาะชํา 1 โรงเรือน ดูแลแปลงแมพันธุและแปลงรวบรวมพันธุในฐานเรียนรูการผลิตไมผล      

ไมยืนตนบนพื้นที่สูง 2 ไร ฐานเรียนรูกลวยไมและเฟรน 3 ไร และจัดงานรณรงคการนํากลวยไม

คืนสูปา 1 ครั้ง  

 4. สาธิตการใชปุยพืชสด สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพปลูกพืชปลอดภัย/ 

ผักอินทรีย รวม 60 ไร ทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 35 ไร และปรับปรุงจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน  

เพื่อเพิ่มศักยภาพ 1 แหง รวมทั้งสาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะพอแมพันธุ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว  

 5. สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก และพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสูเกษตรกร 

30 ราย และจัดต้ังกองทุนยาสัตว 1 กองทุน และผลิตพันธุสัตวนํ้า 1 ลานตัว   
 

โครงการพัฒนาตามพระราชดําริอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน  เปนหนวยงานหลัก

ร วม ก ับ กร ม ก ารข าว  ก รม ปร ะ ม ง  ก รม ปศ ุส ัต ว          

กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชี

สหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค   

เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานการเกษตรแบบบูรณาการ

อยางครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มความสามารถ และโอกาสในการผลิต   

และประกอบอาชีพให กับประชาชนกลุมเปาหมายและเปนสถานท่ีทองเ ท่ียวเ รียนรู             

ดานการเกษตรแบบบูรณาการอยางครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชน

นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เปาหมายเปนศูนยแหงการเรียนรูระบบเกษตรแบบมีสวนรวม     

ในเชิงบูรณาการเพื่อถายทอดความรูทางดานการเกษตรทุก ๆ ดาน ทั้งดานพืชไร พืชสวน       

ไมดอกไมประดับ ประมง ปศุสัตว การปรับปรุงบํารุงดิน อยางครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริใหแกเกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา        

ที่อยูในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นท่ีใกลเคียงในอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอ่ืน ๆ 

ในภาคเหนือ 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 1. จัดทําแปลงเรียนรูและสาธิตการปลูกขาวแบบใชนํ้านอย 1 ไร การปลูกขาว  

โดยมีพืชรวมระบบ 5 ไร ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวและเผยแพรองคความรู 36 คร้ัง 

ถายทอดเทคโนโลยีจัดทําแปลงสาธิต/แปลงเรียนรูการปลูกพืช 11 ไร ฝกอบรมเกษตรกร 30 ราย 

และติดตามรายงานผล 12 ครั้ง 

 2. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย

ถายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4 กลุม จัดทําแปลงเรียนรู  

เพื่อเปนตนแบบสําหรับการเรียนรูแบบมีสวนรวมและฝกปฏิบัติ 2 ไร สงเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ 

60 ราย สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาว 50 ราย รวมท้ังดูแลแปลงไมดอกไมประดับและ

ปรับปรุงภูมิทัศนหนาศูนยฯ 1 ไร ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพันธุในโรงเรือนเพาะชํา 1 โรงเรือน  

 3. แนะนํา สงเสริมใหความรูเรื่องหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ 4 ครั้ง 

สอนแนะการจัดทําบัญชี 110 ราย  และติดตามเกษตรกร 2 ครั้ง 

 4. สาธิตการใชปุยพืชสด การทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ การทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ การใชผลิตภัณฑชีวภาพกรมพัฒนาท่ีดินในการปลูก ไมผล พืชผัก และขาว   

รวม 79 ไร  สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 ครั้ง สัตวปก และไกไข 600 ตัว 
 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว - ปราจีนบุรี 
 

 กรมชลประทาน เปนหนวยงานหลัก รวมกับกรมการขาว

กรมประมง  กรมปศุสัตว กรมหมอนไหม  กรมพัฒนาท่ีดิน

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี

สหกรณ  กรมสง เส ริมการ เกษตร  กรมสง เส ริมสหกรณ            

และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยมี

วัตถุประสงคเปนแหลงศึกษาเรียนรูการพัฒนาดานตาง ๆ

ตามแนวพระราชดําริและสาธิตแสดงไวในลักษณะ

พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิตเปนศูนยบริการพัฒนาแบบ

เบ็ดเสร็จท่ีบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ

ในลักษณะองครวมขยายผลการดําเนินงานเพื่อสงเสริมฐานการผลิตดานเกษตรและอาชีพ

สอดคลองกับภูมิสังคมเพื่อประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีพึ่งตนเองไดพัฒนาเกษตรกรและ
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คุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองไดรับสวัสดิการตาง ๆ รวมกลุมรวมพลัง

ในการพัฒนาและสรางความมั่นคงและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ          

เปนภูมิคุมกันรองรับผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนพัฒนา      

การทองเท่ียวมีเปาหมายดําเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแกว และปราจีนบุรี รวม 5 อําเภอ

ครอบคลุมพื้นท่ี 407,543 ไร แบงการพัฒนาเปน 9 พื้นที่ 106 หมูบาน 10,154 หลังคาเรือน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาว 175 ไร สนับสนุนปจจัยการปลูกพืชหลังนา 

40 ราย ถายทอดความรูวิธีการปลูกขาวโดยลดอัตราเมล็ดพันธุ 5 คร้ัง ติดตาม แนะนํา และ

ขยายผลสูเกษตรกร 24 ครั้ง 

 2. อบรมเกษตรกร หลักสูตรสงเสริมการขยายพันธุมันสําปะหลัง (พันธุระยอง) 

เพื่อลดตนทุนใหเกษตรกร 25 ราย หลักสูตรการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวในเขตปฏิรูป

ที่ดิน 15 ราย หลักสูตรการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียในเขตปฏิรูป หลักสูตรการสงเสริมการใช

สมุนไพร 32 ราย หลักสูตรการบริหารจัดการปาชุมชน 30 ราย และหลักสูตรการเกษตรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย รวมทั้งจัดทําแปลงเรียนรูตนแบบสําหรับการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

และฝกปฏิบัติ 200 ราย การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ 10 กลุม  

 3. ผลิตพันธุสัตวนํ้า 5,052,000 ตัว สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

50 ราย ประมงโรงเรียน 8 แหง จัดทําจุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 แหง ฝกอบรม

การเลี้ยงสัตวนํ้า 80 ราย และการเลี้ยงสัตว 70 ราย รวมท้ังการสนับสนุนแรธาตุโค กระบือ 

ใหเกษตรกร 50 ราย สัตวปก 20 ราย 

 4. สาธิตการทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 100 ไร การใชปุยพืชสด 250 ไร 

การทําและใชน้ําหมักชีวภาพ 350 ไร และปรับปรุงศูนยเรียนรูดานการพัฒนาที่ดินในโครงการ 

 5. ดําเนินการกอสรางอาคารอัดนํ้าคลองยุทธศาสตรบานหวยชัน 1 แหง ตําบลชองกุม 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว  
 

ผลการตดิตาม 
 

จากการติดตามในพื้นท่ีโครงการสนับสนุนแรธาตุโค กระบือ โครงการสงเสริมสัตวปก

สูเกษตรกร และโครงการดานชลประทาน ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาตามพระราชดําริ 

จังหวัดสระแกว - ปราจีนบุรี พบประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
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1. โครงการชลประทานสระแกว ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ผูจัดการโครงการ

ในป พ.ศ. 2558 ประกอบกับบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ เพิ่งไดรับการจัดสรร ในป พ.ศ. 2560 

สวนครุภัณฑ พัสดุ และยานพาหนะไมไดรับการจัดสรร เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน 

2. การสนับสนุนปจจัยตาง ๆ  เชน กอนเกลือแรที่ใหเกษตรกรเพียงรายละ 1 กอนตอราย 

ซึ่งเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเห็นวาไมเพียงพอตอความตองการที่ใชทั้งป อีกทั้งสนับสนุน

เฉพาะพันธุไกไขโดยไมไดสนับสนุนอาหารใหดวย 
 

ศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
 

กรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานหลัก รวมกับ 

กรมประมง กรมปศุสัตว กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  กรมสงเสริมการเกษตร     

กรมสงเสริมสหกรณ และสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ    

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ตนแบบแหลง ศึกษาและถายทอด

ความรูทางการเกษตรดานไมผลในระบบเกษตรดี        

ที่เหมาะสมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิต สรางโอกาส   

ในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในพื้นท่ีใหสามารถพึ่งตนเองได  

ดวยการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานการเกษตรอนุรักษ

และบริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้าในพื้นท่ีศูนยฯ และชุมชนหมูบานรอบศูนยฯ ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดสรางภูมิคุมกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยฯ มีเปาหมายพื้นท่ีศูนยพัฒนา    

ไมผลตามพระราชดําริจังหวัดจันทบุรี จํานวน 109.99 ไร และพื้นท่ีหมูบานรอบศูนยฯ 8 หมูบาน 

จํานวน 25,250 ไร 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. ถายทอดเทคโนโลยี จัดทําแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู 109 ไร ฝกอบรมหลักสูตร

การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืน ๆ รวม 400 ราย นอกจากน้ีไมมีการแนะนํา 
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สงเสริม ใหความรูเรื่องหลักการอุดมการณ และวิธีสหกรณ 4 ครั้ง และจัดเวทีชาวบาน/ประชุม

เชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 30 ราย และสอนแนะนําการจัดทําบัญชี 30 ราย 

 2. สาธิตการเลี้ยงสุกร และสัตวปก รวม 30 ตัว การใชปุยพืชสด 50 ไร การทําการ

ใชน้ําหมักชีวภาพ 100 ไร และการทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 40 ไร 

 3. จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเปนตนแบบสําหรับการเรียนรูแบบมีสวนรวมฝกปฏิบัติการ

เลี้ยงชันโรง การเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง และการผลิตไมผล 50 ไร 
 

ผลการตดิตาม 

 จากการติดตามผลการดําเนินงานภายใตศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ 

จังหวัดจันทบุรี โดยสัมภาษณเกษตรกรท่ีผานการอบรมจากศูนย จํานวน 2 ตําบล ไดแก ตําบล

ทาหลวง อําเภอมะขาม และตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเขาเย่ียมชม และใชบริการในศูนยพัฒนาไมผลฯ 

โดยเกษตรกรทั้งหมดเขามาภายในศูนยฯ เพื่อฝกอบรมอาชีพ รองลงมารอยละ 75.00 เพื่อเขา

ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต รอยละ 37.50 เพื่อทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ รอยละ 25.00 

เพื่อเขารับสนับสนุนปจจัยการผลิต และรอยละ 12.50 เพื่อรับเสด็จ และรวมพัฒนาศูนยฯ   

2. เกษตรกรท่ีเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน และจุดเรียนรูที่ศูนยพัฒนาไมผลฯ 

สวนใหญรอยละ 62.50 อบรมเร่ืองการแปรรูปอาหาร เชน การทํานํ้าพริกเผาลําไย การทํานํ้าตาล

จากผลไม รองลงมารอยละ 50.00 อบรมดานพืช เร่ืองการบํารุงรักษาไมผล การบริหารจัดการ

สวนไมผล มังคุด ทุเรียน สวนที่เหลือรอยละ 25.00 เขารับการอบรมเรื่องการอนุรักษดินและน้ํา 

3. ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ดานการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

ที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต การเปนสถานที่ทองเที่ยว/พักผอน และการไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต 

จําแนกตามดานตาง ๆ ดังนี้  

3.1 ดานการฝกอบรม เกษตรกรรอยละ 62.50 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด

รองลงมารอยละ 25.00 มีความพึงพอใจระดับมาก และรอยละ 12.50 มีความพึงพอใจระดับ  

ปานกลาง 

3.2 ดานการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต เกษตรกรรอยละ 57.14       

มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และรอยละ 42.86 มีความพึงพอใจระดับมาก  

3.3 ดานการเปนสถานที่ทองเท่ียว/พักผอน เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด  
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3.4 ดานการไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรท้ังหมดมีความพึงพอใจ

ระดับมากท่ีสุด 

4. ระดับความรูความเขาใจตอเนื ้อหาของการฝกอบรม การศึกษาดูงาน                   

ท่ีศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี พบวา เกษตรกรรอยละ 53.85 มีความเขาใจ  

ตอเนื้อหาระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 38.46 มีความเขาใจระดับปานกลาง และรอยละ 7.69 

มีความเขาใจระดับมาก 

5. การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน พบวา ดานพืชรอยละ 75.00 

นําความรูไปใชประโยชนระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 25.00 นําความรูไปใชประโยชน

ระดับปานกลาง 

6. การนําความรูไปถายทอดตอ พบวา เกษตรกรรอยละ 75.00 ไดนําความรู      

ที่ไดรับไปถายทอดใหผูอ่ืนตอ เรื่องการปลูกพืช การตัดแตงก่ิง ระยะเวลาการออกดอกของผลไม 

การปรับปรุงดิน การดูแลสัตว และการแปรรูปผลไม สวนอีกรอยละ 25.00 ไมไดนําความรูไป

ถายทอดใหผูอ่ืนตอ และเมื่อสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องการนําความรูจากฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน ที่ศูนยเรียนรู/แปลงสาธิตไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร 

พบวา เกษตรกรรอยละ 87.50 มีการปรับเปลี่ยน ไดแก ใหความสําคัญพัฒนาปรับปรุงพันธุพืช 

ใหมีคุณภาพมากขึ้น รองลงมารอยละ 66.70 ปรับเปลี่ยนมารวมกลุมกันจําหนายสินคาเกษตร

รอยละ 50.00 ปรับเปลี่ยนโดยลดการใชสารเคมี และรอยละ 16.70 มีการปรับเปลี่ยนเรื่อง

การเกษตรเชิงเด่ียวเปนการเกษตรแบบผสมผสาน การลดตนทุนการผลิต และการดูแลสวน

ผลไม เปนตน 

7. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการฯ พบวา 

เกษตรกรรอยละ 87.50 มีความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพ

ดานการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รองลงมารอยละ 37.50 เกษตรกร       

มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ    

ดานการเกษตร ดินไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพดีข้ึน มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น และเกษตรกรรอยละ 16.13 ไดรับความรูเรื่องอาชีพเสริม

และมีรายไดจากการทําอาชีพเสริม 
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ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 
 

กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก รวมกับ     

กรมการขาว กรมประมง  กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร        

กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรม

สงเสริมสหกรณ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ  มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานสนอง

พระราชดําริท่ีไดพระราชทานไวไดครบถวนและ

ถูกตองโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพสงเสริม

พัฒนาและบริการการฝกอาชีพแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียวในรูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติ

ท่ีมีชีวิตตามแนวพระราชดําริไปยังประชาชนใหสามารถนําไปปรับใชในไรนาของตนเองได

อยางเหมาะสมสอดคลองและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพึ่งพาตนเองไดอยาง

ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการการสงเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานของศูนยบริการตามแนวพระราชดําริใหมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

 1. จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว 8 ไร ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธุขาว 50 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต 50 ราย และติดตามแนะนําขยายผล 24 ครั้ง 

 2. จัดทําแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู 48 ไร และฝกอบรม 125 ราย สาธิตการเลี้ยงเปด

และไก 54 ตัว และผลิตลูกเปด ลูกไก 540 ตัว 

 3. ขุดสระโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นท่ีขยายผลของศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง

ตามพระราชดําริ ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และขุดลอกสระเก็บนํ้าศูนยบริการ

พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 4. จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 2,000 ไร สาธิตการใชปุยพืชสด 50 ไร การทําและ

การใชนํ้าหมักชีวภาพ 100 ไร การทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 100 ไร ปรับปรุงศูนยเรียนรู

ดานการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการ  

 5. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย 

จัดทําแปลงสงเสริมการเกษตรแกเกษตรกร 100 ราย ดูแลแปลงแมพันธุและแปลงรวบรวมพันธุ 

80 ไร ปรับปรุงจุดเรียนรูภายในศูนยฯ 5 จุด 
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ผลการตดิตาม 

จากการติดตามในพื้นท่ีโครงการขุดสระนํ้า โครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นท่ีขยายผล 

และโครงการสงเสริมสัตวปกสูเกษตรกร ภายใตศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ 

จังหวัดระยอง จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  

1. โครงการขุดลอกสระเก็บนํ้า โครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นท่ีขยายผล 

ดําเนินการโดยโครงการชลประทานระยอง มีการดําเนินการอยูในพื้นที่ของศูนยบริการ  

การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ ซึ่งการขุดลอกสระเก็บน้ําเปนการขุดลอกสระเดิมที่มีอยู

ในโครงการเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักนํ้าไวใชภายในศูนยฯ ปริมาณนํ้าท่ีสามารถเก็บกักได

ประมาณ 57,000 ลูกบาศกเมตร และโครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ขยายผล เปนการขุดสระ

เก็บน้ําพรอมอาคารรับน้ํา อาคารระบายนํ้า และซอมแซมผิวจราจรภายในศูนยฯ สามารถเก็บ

กักไดประมาณ 58,000 ลูกบาศกเมตร 

2. โครงการสงเสริมสัตวปกสูเกษตรกร ดําเนินการโดยศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว

ระยอง ซึ่งจากการติดตามผลการดําเนินงานโครงการภายใตศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง

ตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง โดยสัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในพื้นท่ีเปาหมาย

ของศูนยฯ จํานวน 2 อําเภอ ไดแก อําเภอบานคาย และอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีดังนี้ 

2.1 เกษตรกรที่เขารวมโครงการเขาเย่ียมชม และใชบริการในศูนยบริการ   

การพัฒนาปลวกแดงฯ โดยเกษตรกรท้ังหมดเขามาในศูนยฯ เพื่อฝกอบรมอาชีพ รองลงมา   

รอยละ 85.70 เพื่อเขาชมศึกษาดูงานท่ีจุดเรียนรู/แปลงสาธิต รอยละ 71.40 เพื่อเขารับการสนับสนุน

ปจจัยการผลิต และรอยละ 42.90 เพื่อทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ  

2.2 เกษตรกรที่เขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน และจุดเรียนรูที่ศูนยบริการ     

การพัฒนาปลวกแดงฯ รอยละ 71.40 เขารับการอบรม/ศึกษาดูงานดานปศุสัตวรองลงมา    

รอยละ 57.10 อบรมดานพืช รอยละ 42.90 เขารับการอบรม/ศึกษาดูงานดานประมง สวนท่ีเหลือ

รอยละ 14.30 เขารับการอบรมเร่ืองการอนุรักษดินและนํ้า การทําบัญชีฟารม และการตลาด

นอกจากน้ี ยังไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก พันธุไกพื้นเมือง ไกไข อาหารไก ภาชนะ

ใสอาหาร ใสน้ํา และตาขาย เปนตน ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดเห็นวาปจจัยการผลิตที่ไดรับ    

การสนับสนุนมีความเหมาะสม และมีคุณภาพดี 

2.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในดานตาง ๆ ดังนี้  

2.3.1 ดานการฝกอบรม เกษตรกรท้ังหมด มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
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2.3.2 ดานการศึกษาดูงานท่ีจุดเรียนรู/แปลงสาธิต เกษตรกรรอยละ 71.43   

มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และรอยละ 28.57 มีความพึงพอใจระดับมาก 

2.3.3 ดานการเปนสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่พักผอน เกษตรกร     

รอยละ 75.00 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และรอยละ 25.00 มีความพึงพอใจระดับมาก  

2.3.4 ดานการไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรท้ังหมดมีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด 

2.4 ระดับความรูความเขาใจตอเน้ือหาของการฝกอบรม/ศึกษาดูงานที่ศูนยบริการ

การพัฒนาปลวกแดงฯ ดานพืช ดานปศุสัตว และดานประมง พบวา เกษตรกรรอยละ 93.75 

มีความรูความเขาใจระดับมากท่ีสุด และรอยละ 6.25 มีความรูความเขาใจระดับมาก  

2.5 การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน ดานพืช ดานปศุสัตว และ 

ดานประมง พบวา เกษตรกรรอยละ 73.33 มีการนําความรูไปใชประโยชนระดับมากท่ีสุด 

รองลงมารอยละ 20.00 นําความรูไปใชประโยชนระดับมาก และรอยละ 6.67 มีการนําความรู

ไปใชประโยชนระดับปานกลาง  

2.6 การขยายความรู พบวา เกษตรกรทั้งหมดไดนําความรูที่ไดรับไปถายทอด

ใหผูอ่ืนตอ เชน การเลี้ยงไกโดยลดตนทุนจากภายนอกฟารม การทําเกษตรผสมผสาน และ  

การทําเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรในการนําความรู          

จากการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ที่ศูนยเรียนรู/แปลงสาธิต ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ

ดานการเกษตร พบวา เกษตรกรทั้งหมดไดนําความรูไปปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกรรอยละ 71.40          

ใหความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชใหมีคุณภาพมากขึ้น รองลงมารอยละ 42.90      

ปรับเปลี่ยนการเกษตรเชิงเดี่ยวเปนการเกษตรแบบผสมผสานทําการเกษตรแบบยั่งยืน     

เกษตรทฤษฎีใหม รอยละ 28.60 ปรับเปลี่ยนมารวมกลุมกันจําหนายสินคาเกษตร และรอยละ 14.30 

ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรเปนเกษตรอินทรีย  

2.7 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรท้ังหมดมีความรู

ความเขาใจในการประกอบอาชีพดานการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รองลงมารอยละ 71.40 มีรายได

เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร ไดบริโภคอาหาร

โปรตีนเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และรอยละ 14.30 มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มมูลคา   

ของสินคาเกษตร 
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โครงการพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ จังหวดัเลย 
 

กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลัก รวมกับ

กรมประมง  กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม      

กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริม

การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานปลัด    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีวัตถุประสงค     

เพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปยชาติ

สยามบรมราชกุมารีท่ีพระราชทานใหศูนยพัฒนาปศุสัตว  

ตามพระราชดําริอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ใหเปนศูนยกลาง

การผลิตพันธุสัตวและสงเสริมขยายพันธุสัตวไปสูโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ขาดแคลนและราษฎร

ท่ียากจนในเขตพื้นท่ีไมไกลจากศูนยศึกษาวิจัย

เทคโนโลยีดานปศุสัตวและการเกษตรผสมผสาน

ท่ีเหมาะสม กับสภาพพื้นท่ีเปนศูนยพัฒนาการปศุสัตว

และการเกษตรผสมผสานแหลงเ รียนรู  และ

ฝกอบรมเปนตัวอยางใหเกษตรกรและผูสนใจ

นําไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลการพัฒนาสูพื้นท่ีเปาหมายใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืน

เปาหมายพื้นท่ีโครงการเปนที่ดินในพระปรมาภิไธยจํานวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร 3 งาน 

57 ตารางวา และพัฒนาท่ีดินสาธารณประโยชน ที่ขอใชประโยชนเพิ่มเติมปาโคกดงนอย     

เนื้อที่ประมาณ 700 ไร พื้นที่สงเสริมเปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย 

พื้นที่รอบศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนจังหวัดเลย 

เพชรบูรณ พิษณุโลก และอุตรดิตถ พื้นที่อําเภอของจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กลุมเปาหมายเปนโรงเรียนโครงการ    

ตามพระราชดําริ นักเรียนและผูปกครอง นักเรียนเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง



 
 

64 
 

ชายแดนพื้นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมีฐานะยากจน ราษฎรผูสนใจทั่วไปและ

ประชาชนผูดอยโอกาส 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. สาธิตการเลีย้งสัตว จําแนกเปน สัตวปก 400 ตัว สุกร 8 ตัว แพะ - แกะ 19 ตัว 

ผลิตลูกสุกร 120 ตัว รวมท้ังบํารุงรักษาแปลงหญาพืชอาหารสัตว 10 ไร ผลิตลูกสัตวปก 

19,300 ตัว สงเสริมการเลี้ยงสัตว ฝกอบรมเกษตรกร 355 ราย นักเรียน 11 โรงเรียน พัฒนาองคความรู

ผูนําเศรษฐกิจพอเพียง 20 ราย สงเสริมสัตวปกในโรงเรียน 11 แหง จัดต้ังศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 

1 แหง กองทุนอาหารสัตว 2 กองทุน การพัฒนาผลิตภัณฑสัตว 2 กองทุน การสงเสริมสัตวปก

สูเกษตรกร 228 ราย และสงเสริมการเลี้ยงสุกร 100 ราย 

 2. ผลิตพันธุสัตวนํ้าได 1,000,000 ตัว สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 40 ราย ฝกอบรมเกษตรกร 40 ราย จัดต้ังจุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 แหง 

ติดตามและแนะนําเกษตรกร 10 ครั้ง 

 3. จัดทําแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู 29 ไร และฝกอบรมเกษตรกร 80 ราย และติดตาม

รายงานผล 4 ครั้ง รวมท้ังสาธิตการทําและใชนํ้าหมักชีวภาพ 300 ไร และทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ 50 ไร 

 4. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย 

จัดทําแปลงเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 10 ไร สงเสริมการผลิต

ขยายพันธุไมผลและผักพื้นบาน 100 ราย สงเสริมการผลิตสมุนไพรและใชประโยชนจากสมุนไพร 

50 ราย สงเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 100 ราย ดูแลแปลงแมพันธุและแปลงรวบรวมพันธุ 

จําแนกเปนแปลงไมผล 8 ไร แปลงไมผลและผักพื้นบาน 3 ไร และแปลงพืชสมุนไพร 3 ไร

แนะนํา สงเสริม ใหความรูเร่ืองหลักการอุดมการณ และวิธีการสหกรณ 4 คร้ัง และจัดเวที

ชาวบาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 คร้ัง เกษตรกร 30 ราย สอนแนะการจัดทําบัญชี 200 ราย 

และติดตามเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 200 ราย 
 

ผลการตดิตาม 
 

การติดตามโครงการสงเสริมสัตวปกสูเกษตรกร ท่ีดําเนินการภายใตโครงการ 

ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย จากศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเลย 

และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ อําเภอดานซาย 
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1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดเขาเย่ียมชม และใชบริการในศูนยพัฒนาปศุสัตว

ตามพระราชดําริ ฯ โดยเกษตรกรรอยละ 84.20 เขามาในศูนยเพื่อเขารับสนับสนุนปจจัยการผลิต 

เชน ไกไข เปดไข อาหารสัตว รองลงมารอยละ 36.80 เพื่อฝกอบรมอาชีพดานปศุสัตว เชน 

เร่ืองการเลี้ยงเปดไข ไกไข สุกร การทําโรงเรือนเลี้ยงสัตว โรคสัตว การใหวัคซีนสัตว และ      

รอยละ 26.30 เพื่อเขาชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิตที่มีอยูภายในศูนยฯ 

2. ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ดานการไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต 

ดานการฝกอบรม และดานการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู /แปลงสาธิต จําแนกตามดานตาง ๆ ดังนี้  

2.1 ดานการไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรรอยละ 68.40 มีความคิดเห็นวา

ปจจัยการผลิตท่ีไดรับการสนับสนุนมีความเหมาะสม และมีคุณภาพ ท่ีเหลือรอยละ 31.60 

เห็นวาปริมาณปจจัยท่ีไดรับนอยเกินไป สวนในเร่ืองความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอปจจัย  

ที่ไดรับ รอยละ 72.22 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด รองลงมารอยละ 22.22 มีความพึงพอใจ

ระดับปานกลาง และรอยละ 5.56 มีความพึงพอใจระดับนอย 

2.2 ดานการฝกอบรม เกษตรกรรอยละ 77.78 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

รองลงมารอยละ 16.67 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และรอยละ 5.55 มีความพึงพอใจ

ระดับนอย 

2.3 ดานการศึกษาดูงานท่ีจุดเรียนรู/แปลงสาธิต เกษตรกรรอยละ 80 มีความ

พึงพอใจระดับมากท่ีสุด และรอยละ 20.00 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

3. ระดับความรูความเขาใจตอเนื้อหาของการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีศูนยพัฒนา

ปศุสัตวตามพระราชดําริ ฯ ดานปศุสัตว พบวา เกษตรกรรอยละ 66.66 มีความรูความเขาใจ

ระดับมากท่ีสุด และมีความรูความเขาใจระดับมาก และปานกลางเทากันคือ รอยละ 16.67 

4. การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน ดานปศุสัตว พบวา เกษตรกร

รอยละ 44.44 มีการนําความรูไปใชประโยชนระดับมากที่สุด รองลงมารอยละ 38.89 นําความรู   

ไปใชประโยชนระดับมาก และรอยละ 16.67 นําความรูไปใชประโยชนระดับปานกลาง 

5. การนําความรูที่ไดรับไปถายทอดตอใหเกษตรกรรายอ่ืน พบวา เกษตรกร     

รอยละ 57.90 ไดนําความรูที่ไดรับ ไดแก การเลี้ยงเปดไข ไกไข สุกร การทําโรงเรือนเลี้ยงสัตว 

โรคสัตว การใหวัคซีนสัตว ไปถายทอดใหผูอ่ืนตอ สวนที่เหลืออีกรอยละ 42.10 ไมไดนําความรู

ไปถายทอดตอ เน่ืองจากเพื่อนบานท่ีอยูใกลเคียงไดไปอบรมมาดวยกัน 

6.  การนําความรูจากการฝกอบรม ศึกษาดูงานท่ีศูนย เ รียนรู /แปลงสาธิต             

ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร พบวา เกษตรกรรอยละ 36.80 ไดนํา
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ความรูไปปรับเปลี่ยน สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 63.20 ไมไดปรับเปลี่ยน เนื่องจากความรูที่ไดรับ

เปนเรื่องท่ีทําอยูกอนแลว สําหรับในเร่ืองท่ีเกษตรกรไดปรับเปลี่ยนน้ัน คือ การใหความสําคัญ

กับการพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตวใหมีคุณภาพมากข้ึน การทําเกษตรเชิงเด่ียวเปนการเกษตร

แบบย่ังยืน เกษตรทฤษฎีใหม การปรับเปลี่ยนลดตนทุนการเลี้ยงสัตว และการเร่ิมเลี้ยงเปดไข 

และไกไข เพื่อลดคาใชจายในครัวเรือน 

7. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรรอยละ 88.90   

ไดบริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น รองลงมารอยละ 44.40 มีความรูความเขาใจในการประกอบ

อาชีพดานการเกษตรเพิ่มมากข้ึน รอยละ 11.10 มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การประกอบอาชีพดานการเกษตร และเกษตรกรรอยละ 5.60 ลดคาใชจายในครัวเรือนได

เดือนละ 100 บาท 

8. ประเด็นที่พบสุกรท่ีแจกใหเกษตรกรไมสามารถนําไปขยายพันธุตอได จึงควร

สนับสนุนพันธุสุกรที่เกษตรกรสามารถขยายพันธุเลี้ยงตอไปได  

 

  โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม   

โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป 2561โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป 2561  

 

  กองนโยบายเทคโนโลยี เพื่ อการเกษตรและ

เกษตรกรรมย่ังยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพื่อขยายผล

การเรียนรูความเขาใจในการดําเนินการพัฒนาการเกษตร

ตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการประกอบอาชีพ

ไดและมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร

ตามแนวทฤษฎีใหม ขั้นกาวหนาได รวมทั้งสนับสนุน     

การพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบานใหมีศักยภาพ  

ในการจัดฝกอบรมและ เปนแหลงศึกษาดูงานแกเกษตรกร 

เปาหมายเกษตรกร 15,200 ราย ระยะเวลาโครงการ ป 2561 
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ผลการดําเนินงาน 

 ศูนยเครือขายปราชญชาวบานเขารวมโครงการ 139 ศูนย คิดเปนรอยละ 115.83 

ของเปาหมาย 120 ศูนย สามารถฝกอบรมเกษตรกรท่ัวไปได 15,556 ราย คิดเปนรอยละ 102.34 

ของเปาหมาย 15,200 ราย และมีการติดตามเกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 14,872 ราย 

คิดเปนรอยละ 95.60 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

ผลการตดิตาม 

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ปราชญชาวบาน  

และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ป 2561 ในพื้นท่ีจังหวัดนาน อุตรดิตถ เลย เพชรบูรณ และสุโขทัย 

มีประเด็นคนพบและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศูนยปราชญชาวบานมีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหมเพื่อเขารวม

อบรม เนื่องจากโครงการไดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2550 ทําใหเกษตรกรในพื้นที่สวนใหญ

ไดรับการอบรมไปแลว ซึ่งในระเบียบระบุวาตองไมเคยเขารับการฝกอบรมภายใตโครงการพัฒนา

ศูนยเครือขายปราชญชาวบานมากอน 

2. ศูนยปราชญชาวบานที่กอต้ังมาหลายป และศูนยปราชญชาวบานท่ีกอต้ังใหม 

ใหมีความสมบูรณพรอมสําหรับจัดอบรม เน่ืองจากโครงการไมไดมีการสนับสนุนงบประมาณ

ในสวนดังกลาว 

3. เกษตรกรท่ีผานการอบรม มีความตองการปจจัยการผลิตทางการเกษตร     

เพื่อนําไปเปนจุดต้ังตนในการนําความรูไปปฏิบัติ 

4. กลุมเกษตรกรที่ผานการอบรมจากศูนยปราชญฯ มีการขยายผลโดยการจัดต้ัง

กลุมอาชีพและสรางเครือขาย มีความตองการท่ีจะอบรมเพื่อตอยอดความรู แตไมสามารถ

อบรมซ้ําไดเน่ืองจากขัดกับหลักเกณฑการคัดเลือกเกษตรกรเขาอบรม 

5. ศูนยปราชญชาวบานฯ หลายแหงมีศักยภาพ ในการรองรับผูเขาอบรมในแตละรุน 

และจํานวนรุนตอปไดมากกวาท่ีโครงการกําหนด แตติดขอจํากัดเร่ืองการกําหนดจํานวน

เกษตรกรอบรมตอรุน ตอปไว จึงทําใหไมสามารถเพิ่มจํานวนผูเขาอบรม และไมสามารถ

ขยายผลไดมากเทาท่ีควร 

 6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 ควรเปดโอกาสใหเกษตรกรที่ผานการอบรมแลว สามารถเขารับ      

การอบรมซ้ําได แตตองอยูภายใตเงื่อนไข เชน คัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมมาแลว
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ระยะหนึ่ง และไดนําความรูจากการฝกอบรมไปลงมือปฏิบัติจริง มาเขาอบรมกับศูนยปราชญ    

อีกครั้งเพื่อเปนการตอยอดความรูทั้งจากศูนยปราชญฯ แหงใหม และแหงเดิมท่ีมีหลักสูตร   

ไมซ้ํากับการอบรมครั้งกอน 

 6.2 ควรมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตรเบ้ืองตนใหกับเกษตรกร 

ท่ีผานการอบรม เพื่อนําไปเปนจุดต้ังตนในการดําเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม

โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และควรระบุใหชัดเจนต้ังแตต้ังงบประมาณ เพื่อไมใหมีปญหา

ในการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 6.3 ควรจัดทําหลักสูตรสําหรับการพัฒนาตอยอดใหกับเกษตรกรท่ีมีการจัดต้ัง

กลุมขยายผล และควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังกลุมและสรางเครือขายใหกับ

เกษตรกรอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกษตรกรไดมีการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป 

6.4 การกําหนดจํานวนเกษตรกรท่ีอบรมในแตละรุน และจํานวนรุนตอป    

ควรพิจารณาจากศักยภาพในการรองรับผูเขาอบรมของศูนยปราชญชาวบานฯ แตละแหง 

 

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  

 

 

 กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก

รวมกับกรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร 

กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให

เกษตรกรท่ีมีปญหาดานการเกษตรในพื้นที่หางไกล 

สามารถเขาถึงการบริการทางวิชาการและไดรับ

การแกไขปญหาดานการเกษตรอยางครบวงจร   

ในคราวเดียวกันและเพื่อบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม 
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ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลในการใหบริการและแกไขปญหา

ทางการเกษตรรวมกัน เปาหมายของโครงการเกษตรกร 46,200 รายตอป จัดคลินิก 308 คร้ังตอป 

(4 ครั้งตอจังหวัด) ระยะเวลาโครงการ ปงบประมาณ 2560    
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 1. การจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ

ในคลินิกตาง ๆ รวมท้ังสิ้น 58,947 ราย คิดเปนรอยละ 127.59 ของเปาหมาย 46,200 ราย 

รายละเอียดดังน้ี 

  1.1 คลินิกขาว มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ 17,600 ราย คิดเปน           

รอยละ 110.00 ของเปาหมาย 16,000 ราย ท้ังหมดเปนเกษตรกรใชบริการเบ็ดเสร็จ มีการเบิกจาย

งบประมาณ 2.48 ลานบาท ครบตามเปาหมาย 

  1.2 คลินิกประมง มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ 6,090 ราย คิดเปน

รอยละ 63.27 ของเปาหมาย 9,625 ราย โดยท้ังหมดเปนเกษตรกรใชบริการเบ็ดเสร็จ มีการเบิกจาย

งบประมาณ 2.91 ลานบาท ครบตามเปาหมาย 

  1.3 คลินิกปศุสัตว มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ 27,027 ราย คิดเปน

รอยละ 126.89 ของเปาหมาย 21,300 ราย โดยท้ังหมดเปนเกษตรกรใชบริการเบ็ดเสร็จ        

มีการเบิกจายงบประมาณ 3.56 ลานบาท ครบตามเปาหมาย 

  1.4 คลินิกพืช มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ จํานวน 18,524 ราย คิดเปน

รอยละ 88.21 ของเปาหมาย 21,000 ราย จําแนกเปนเกษตรกรใชบริการเบ็ดเสร็จ 18,187 ราย 

และเปนเกษตรกรใชบริการตอเน่ือง 337 ราย มีการเบิกจายงบประมาณ 3.85 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 98.72 ของเปาหมาย 3.90 ลานบาท 

  1.5 คลินิกดิน บริการวิเคราะหดินและใหคําแนะนําการจัดการดิน นํ้า พืช 

105,668 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 140.47 ของเปาหมาย 75,222 ตัวอยาง ประกอบดวย     

การวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ 46,763 ตัวอยาง วิเคราะหดินผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 957 

ตัวอยาง และออกหนวยวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี 57,948 ตัวอยาง มีการเบิกจายงบประมาณ 

75.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.42 ของเปาหมาย 76.34 ลานบาท 

  1.6 คลินิกกฎหมาย มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ จํานวน 11,187 ราย

คิดเปนรอยละ 155.38 ของเปาหมาย 7,200 ราย เปนเกษตรกรใชบริการเบ็ดเสร็จ 18,194 ราย 
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และบริการตอเน่ือง 53 ราย มีการเบิกจายงบประมาณ 0.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.02 

ของเปาหมาย 1.06 ลานบาท 

  1.7 คลินิกบัญชี มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ 59,877 เปนเกษตรกร

ใชบริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด มีการเบิกจายงบประมาณ 2.29 ลานบาท ครบตามเปาหมาย 

  1.8 คลินิกสหกรณ มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ 30,587 ราย คิดเปน

รอยละ 156.02 ของเปาหมาย 19,604 ราย เปนเกษตรกรใชบริการเบ็ดเสร็จท้ังหมด มีการ

เบิกจายงบประมาณ 2.11 ลานบาท ครบตามเปาหมาย    

  1.9 คลินิกชลประทาน มีเกษตรกรลงทะเบียนเขารับบริการ 61,928 ราย    

โดยเปนเกษตรกร ใชบริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด 

 2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมท้ังสิ้น 123.93 ลานบาท เบิกจายแลว 104.33 

ลานบาท หรือรอยละ 84.19 ของงบประมาณที่จัดสรร 
 

ผลการตดิตาม 

 จากการติดตามผลการดําเนินงาน (Follow Up) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี

โดยสัมภาษณเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรผูเขารับบริการปงบประมาณ 2560 

จํานวน 48 จังหวัด จากเกษตรกรที่เปนตัวอยาง 2,579 ราย สรุปไดดังนี้  

1. วัตถุประสงคในการเขาชมงาน เกษตรกร รอยละ 55.07 มีวัตถุประสงค       

เพื่อเพิ่มพูนองคความรูดานการเกษตร รอยละ 39.92 ขอรับเอกสาร/ความรู และรอยละ 5.01 

ขอปรึกษาปญหาตาง ๆ  โดยในการเขาชมนิทรรศการ เกษตรกรไดศึกษาความรูเพิ่มเติมจากโปสเตอร 

แผนพับ นิทรรศการที่หนวยงานใหบริการ สอบถามเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม และขอรับเอกสาร/

ความรูจากเจาหนาท่ี 

2. ประโยชนท่ีไดรับจากการใชบริการคลินิกเกษตร เกษตรกรรอยละ 56.08       

ไดความรูจากการเขารับบริการคลินิกไปใชประโยชน รองลงมา รอยละ 24.87 ไดรับสนับสนุน

ปจจัยการผลิตตาง ๆ รอยละ 13.59 ไดคําแนะนําการแกไขปญหา และรอยละ 5.46 ไดชมวิธีการ

สาธิตการแกไขปญหา 

3. การนําความรูและปจจัยการผลิตไปใชประโยชน และผลจากการนําไปใช

ประโยชนเกษตรกรรอยละ 61.89 ไดนําความรู คําแนะนํา และปจจัยการผลิตไปใชประโยชน 

สวนที่เหลือรอยละ 38.11 ไมไดนําไปใช เน่ืองจากเขาชมงานเพียงอยางเดียว ไมมีเวลาวาง     

ท่ีจะดําเนินการ เปนความรูเดิมท่ีมีอยูแลว และไมมีเงินทุน สําหรับผลจากการนําความรูไปใช



 
 

71 
 

ประโยชน พบวา ทําใหปญหาทางการเกษตรและตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น 

มีผลผลิตเพื่อบริโภคและจําหนายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น เปนตน  

4. ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอการจัดงาน เกษตรกรรอยละ 99.53 ตองการ

ใหหนวยงานจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีตอเน่ืองทุกป ท้ังน้ี เกษตรกรรอยละ 71.54

มีความพึงพอใจตอการบริการคลินิกเกษตรในระดับมาก รอยละ 27.05 พึงพอใจในระดับ

ปานกลาง และรอยละ 1.41 พึงพอใจในระดับนอย 

5. ปญหาท่ีเกษตรจะนํามาปรึกษาในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีคร้ังตอไป 

เกษตรกรรอยละ 32.26 ยังมีปญหาดานการเกษตรท่ีตองการใหมีการแกไข ไดแก โรคและแมลง

ระบาดในพื้นท่ีนา การปรับปรุง/พัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว การปองกันและกําจัดโรคแมลง          

ขาดแคลนนํ้าทําการเกษตร การใชเทคโนโลยีการปลูก/การเลี้ยงสัตว เพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการผลิต 

สวนที่เหลือรอยละ 67.74 ไมมีปญหาที่จะปรึกษาเพิ่มเติมจากปญหาเดิม 

6. ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

6.1 การประชาสัมพันธคอนขางนอย โดยกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงาน

ที่เก่ียวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธกอนการจัดงานอยางนอย 1 สัปดาห และควรขยายระยะเวลา

การจัดงานมากกวา 1 วัน 

6.2 มีเกษตรกรเขามาชมงาน และเขารับบริการคลินิกเปนจํานวนมาก ทําให

การลงทะเบียนเขางานมีความลาชา ควรมีการประชาสัมพันธจุดลงทะเบียนและเพิ่มจํานวน

เจาหนาที่ใหเพียงพอ เพื่อความสะดวกตอผูรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว 

6.3 ปจจัยการผลิตที่นํามาแจกไมเพียงพอ

ตอผูรับบริการ และแจกจายไดไมท่ัวถึง ควรจัดเตรียมปจจัย

การผลิตใหเพียงพอตอผูรวมงานและท่ัวถึง โดยวางแผนกําหนด  

แจกเปนชวงเวลา เปนตน 

6.4 ควรจัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม

รายได เพื่อใหเกษตรกรมีอาชีพเสริมท่ีสรางรายไดในครัวเรือน 

โดยใหความรู เพิ่ม เ ติมในดานเทคโนโลยีการผลิต และ

นวัตกรรม 

6.5 ควรมีเจาหนาท่ีมาติดตามใหคําแนะนํา

หลังเขารับบริการคลินิกอยางสม่ําเสมอ 
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1177      โครงการโครงการตลาดเกษตรกรตลาดเกษตรกร  

 

โครงการตลาดเกษตรกร 
 

กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก                

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรจําหนายผลผลิต และ

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพปลอดภัยท่ีผานการรับรองโดยระบบ

คุณภาพมาตรฐานตาง ๆ เชน GAP GMP เปนตน โดยเกษตรกร

เปนผูจําหนายเอง เปดโอกาสและขยายตลาดของผลผลิต  

ที่เปนลักษณะของทองถ่ิน และใหภาคเอกชนในจังหวัด

มีโอกาสใหความรวมมือในลักษณะ Corporate 

Social Responsibility (CSR)  มีเปาหมาย 77 จังหวัด 

ระยะเวลาโครงการ (ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557) 

ผลการดําเนินงาน 

1. พัฒนาความรูและศักยภาพเจาหนาท่ี 

3 คร้ัง ครบตามเปาหมาย โดยจัดหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาด

เกษตรกรเขาสูการพัฒนาไทยแลนด 4.0 หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูจัดการตลาดมือ

อาชีพเขาสูการพัฒนาไทยแลนด 4.0 และหลักสูตรการพัฒนาเครือขายตลาดเกษตรกรเขาสู

การพัฒนาไทยแลนด 4.0 

2. พัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกร 1,180 ราย คิดเปนรอยละ 102.16 ของเปาหมาย 

1,155 ราย โดยเปนการอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิต แปรรูป ใหสอดคลองกับการตลาด เชน การพัฒนา

บรรจุภัณฑ การพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. พัฒนาตลาดเกษตรกร 77 แหง ครบตามเปาหมาย โดยเกษตรกรไดนําความรู

ที่ไดมาเพื่อพัฒนาสินคาและตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค 

4. สรางและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร 49 แหง ครบตามเปาหมาย 

5. ประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร เปาหมาย 1 ครั้ง เน่ืองจากมีการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรรวมในงานเกษตรสรางชาติในวาระครบรอบกรมสงเสริมการเกษตร 
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50 ป โดยใชงบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตร จึงสงคืนงบปกติในสวนของกิจกรรมน้ี 

จํานวน 1,900,000 บาท  
 

โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกร 

ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ 
 

กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงค

เพื่อใหสหกรณจัดต้ังตลาดเกษตรกรในการแกไขปญหาดานการผลิต

และการตลาด รวมท้ังการจัดการดานอ่ืน ๆ รวมกับเกษตรกร       

ท่ีเปนสมาชิกของสหกรณ ใหสหกรณสามารถบริหารการดําเนินกิจกรรม   

ในการจัดหาสินคามาจําหนาย ผานตลาดเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และสงเสริมใหสมาชิกในสหกรณท้ังกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ

ไดรูความตองการของตลาดเพื่อนําไปใชในการพัฒนาสินคาและ

บริการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีเปาหมาย 8 จังหวัด   

(10 สหกรณ) ระยะเวลาโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. คัดเลือกสหกรณเปาหมายในการพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรสมาชิก จํานวน 10 แหง ครบ   

ตามเปาหมาย สหกรณท่ีไดรับการคัดเลือก ไดแก 

สหกรณนิคมทองผาภูมิ จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 

สหกรณนิคมชัยบาดาล จํากัด จังหวัดลพบุรี สหกรณ

นิคมดานซาย จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณนิคม 

บางสะพาน จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ สหกรณ

นิคมสูงเนิน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณนิคมดงมูลสอง จํากัด จังหวัดขอนแกน 

สหกรณนิคมดงเย็น จํากัด จังหวัดมุกดาหาร สหกรณดอนตาล จํากัด จังหวัดมุกดาหาร 

สหกรณนิคมหลังสวน จํากัด จังหวัดชุมพร และสหกรณนิคมปะทิว จํากัด จังหวัดชุมพร 

2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกดานการผลิตและการตลาด 450 ราย 

ครบตามเปาหมาย โดยเกษตรกรไดรับประโยชนจากการไดรับการพัฒนาศักยภาพ 450 ราย 
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ครบตามเปาหมาย ซึ่งเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการนําสินคาเกษตรมาจําหนายในตลาด

เกษตรกรโดยไมผานคนกลาง 15,482 บาทตอรายตอป 
 

โครงการสงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
 

กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก      

มีวัตถุประสงคเพื่อจัดต้ังตลาดกลางสินคาเกษตร  

ของสหกรณและกลุมเกษตร เพื่อใหสหกรณและกลุม

เกษตรกร ซึ่งเปนสถาบันเกษตรทําหนาท่ีการตลาด

ของชุมชน สรางมูลคาเพิ่มในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว

และ ประมง สรางการมีสวนรวมและเพิ่มชองทางเลือก

การจําหนายผลผลิตการเกษตร ปศุสัตวและประมง 

ของสมาชิกสหกรณและเกษตรกรท่ัวไป    

โดยมี เปาหมาย 6 จังหวัด  (6  สหกรณ) 

ระยะเวลาโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ผลการดําเนินงาน 
 

1. คัดเลือกสหกรณเปาหมาย   

ในการสนับสนุนอุปกรณ สิ่งกอสราง เพื่อขยาย

พื้นที่ตลาดเกษตรกรของสหกรณทั้งหมดรวม     

7 แหง ไดแก สหกรณการเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด สหกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด 

จังหวัดอุตรดิตถ สหกรณนิคมแคนดง จํากัด จังหวัดบุรีรัมย สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด 

จังหวัดพิษณุโลก สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณการเกษตร

ประมงแมกลอง จํากัด จังหวัดสมุทรสงคราม และสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฏรธานี จํากัด 

จังหวัดสุราษฏรธานี โดยสนับสนุนอุปกรณสิ่งกอสราง ไดแก อาคารเอนกประสงค อาคาร

รวบรวมผลผลิต เคร่ืองชั่ง ลานตาก และไซโล ซึ่งสหกรณตองจายเงินสมทบรอยละ 30.00   

ของมูลคาสิ่งกอสรางหรือมูลคาอุปกรณท่ีจัดซื้อ 

2. เกษตรกรไดรับประโยชนจากการมีสถานท่ีจําหนายสินคาเกษตร 13,250 ราย 

คิดเปนรอยละ 220.83 ของเปาหมาย 6,000 ราย โดยสมาชิก/เกษตรกรไดรับประโยชน       
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1818  

จากการจัดต้ังตลาดกลางโดยมีสถานท่ีจําหนายสินคาเกษตรเปนศูนยกลางรวบรวมและ

กระจายผลผลิตในพื้นท่ี 

3. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการนําสินคาเกษตรมาจําหนายในตลาด โดยไมผาน

คนกลาง 12,312 บาทตอรายตอป คิดเปนรอยละ 102.60 ของเปาหมาย 12,000 บาทตอรายตอป  

 

โครงการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการ 

ผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

  

 กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก 

มีวัตถุประสงคเพื่อใชวิธีการสหกรณในการแกไข

ปญหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีเสถียรภาพดานราคา 

และเพิ่มมูลคาแกสินคาเกษตรในการพัฒนาสหกรณ

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุน

อุปกรณการตลาด โครงสรางพื้นฐาน และศักยภาพ

เชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรรองรับการคาขายตามแนวชายแดน       

มีเปาหมายดําเนินการในพื้นท่ี 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก เขตพัฒนาฯ 

แมสอด จังหวัดตาก เขตพัฒนาฯ อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เขตพัฒนาฯ มุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร เขตพัฒนาฯ สะเดา จังหวัดสงขลา เขตพัฒนาฯ ตราด จังหวัดตราด          

เขตพัฒนาฯ หนองคาย จังหวัดหนองคาย เขตพัฒนาฯ เชียงของ จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ 

แมสาย จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ นครพนม 

จังหวัดนครพนม เขตพัฒนาฯ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเขตพัฒนาฯ นราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลาโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตร

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 1 ฉบับ ตามเปาหมาย 
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2. กิจกรรมอ่ืน ๆ อยูระหวางดําเนินการ 

 2.1 บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ/รวมกับสหกรณในการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณใหสํานักงานสหกรณจังหวัดในเดือนพฤศจิกายน 2560 และ 

ดําเนินการแลว 10 จังหวัด ตามเปาหมาย 

 2.2 กิจกรรมการปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล และแนะนําสงเสริมสหกรณ          

ในการดําเนินตามโครงการฯ พรอมท้ังแกไขปญหา ดําเนินการไปแลว 68 สหกรณ คิดเปน   

รอยละ 170.00 ของเปาหมาย 40 สหกรณ  

 2.3 กอสรางปจจัยพื้นฐานดานการตลาด โดยการกอสรางลานตากผลผลิต

ขนาด 3 ไร โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตารางเมตร โรงคลุมพรอมเครื่องชั่ง 80 ตันตอวัน และ 

โรงลดความชื้นขนาด 250 ตันตอวัน แกสหกรณการเกษตรพบพระ จํากัด โดยกรมสงเสริม

สหกรณ โอนเงินอุดหนุนใหสหกรณแลว อยูระหวางเร่ิมดําเนินการกอสราง เน่ืองจากทําสัญญา

จางผูรับเหมากอสรางแลว เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2561 โดยกําหนดในสัญญาวาผูรับเหมา

จะตองเร่ิมงานภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเร่ิมงานและจะตองดําเนินการ   

ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหดังกลาว สวนสหกรณ

การเกษตรแมระมาด จํากัด ไมขอรับเงินอุดหนุนจํานวน 7,000,000 บาท เน่ืองจากอยูในเขต

พื้นที่หามกอสรางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
 

ผลการตดิตาม 

 จากการติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ ในพื้นท่ีจังหวัดตาก ระหวางวันท่ี 10 

ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2561 โดยมีสหกรณท่ีเขารวมโครงการท้ังหมดจํานวน 4 สหกรณ ผลการติดตาม 

มีดังนี้ 

1. สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ ป 2561 ซึ่งมีทั้งหมด 2 สหกรณ ไดแก 1) สหกรณ

การเกษตรพบพระ จํากัด และ 2) สหกรณการเกษตรแมระมาด จํากัด ผลการติดตาม มีดังนี้ 

1.1 สหกรณการเกษตรพบพระ จํากัด ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 

20,524,000 บาท เบิกจายแลวจํานวน 13,413,526.14 บาท คิดเปนรอยละ 65.35 ของงบประมาณ  

ที่ไดรับท้ังหมด โดยงบประมาณดังกลาวนํามาใชในการดําเนินงานกอสราง 1) ลานตากผลผลิต 

ขนาด 3 ไร  2) โกดังเก็บผลผลิต ขนาด 700 ตารางเมตร  3) โรงคลุมพรอมเคร่ืองชั่ง ขนาด 80 ตัน 

และ 4) โรงอบความชื้น ขนาด 250 ตันตอวัน ผลการดําเนินงาน พบวา ยังไมสามารถดําเนินการ

กอสรางได เน่ืองจากในการกอสรางตองขออนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลวาเลย ซึ่งทาง 
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องคการบริหารสวนตําบลวาเลย ใหสหกรณฯ ชะลอการกอสราง เพราะตองรอขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลวาเลย เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร  

บางชนิด หรือบางประเภท ในทองท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลวาเลย พ.ศ. 2561 ประกาศ     

ในราชกิจจานุเบกษากอน สหกรณฯ จึงจะกอสรางได  

 นอกจากน้ีแบบแปลนและรายการปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ท่ีสหกรณ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมตรงกับรายการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ สหกรณฯ      

จึงตองดําเนินการยกเลิกสัญญาจาง ยกเลิกประกาศการประกวดราคา และยกเลิกประกาศ    

ผูชนะการประกวดราคา รวมท้ังดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหมใหถูกตองตามแบบแปลน และ

รายการวัสดุและราคา (BOQ) ตามรายการที่ไดรับอนุมัติตามแผนงานและงบประมาณ

ประจําป 2561 และประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลวาเลย เพื่อขออนุญาตกอสราง

กอนลงนามในสัญญาจาง ประกอบกับทางสหกรณฯ มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร

สหกรณ จึงตองดําเนินการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางใหมแทนคณะกรรมการ

ชุดเดิม 

1.2 สหกรณการเกษตรแมระมาด จํากัด ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 

7,000,000 บาท เพื่อกอสรางโรงลดความชื้นขนาด 250 ตันตอวัน ผลการดําเนินงาน พบวา 

สหกรณขอคืนเงินงบประมาณดังกลาว เนื่องจากติดขัดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง 

เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท 

ในทองท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง พ.ศ. 2560 ประกอบกับสหกรณการเกษตร   

แมระมาด ประสบภาวะขาดทุนสะสมจํานวน 3 ป สหกรณจึงไมสามารถดําเนินการกอสรางได 

2. สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ ป 2560 จํานวน 3 สหกรณ ไดแก 1) สหกรณ

การเกษตรแมระมาด จํากัด 2) สหกรณนิคมแมสอด จํากัด และ 3) สหกรณนิคมแมระมาด 

จํากัด ผลการติดตามมีดังนี้ 

 2.1 สหกรณการเกษตรแมระมาด จํากัด ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 

693,000 บาท เพื่อซื้อเคร่ืองสีขาวโพด พบวา มีการจัดซื้อเคร่ืองสีขาวโพดดังกลาว และมีการนํา      

ไปใชประโยชนในการบริการสีขาวโพดใหแกเกษตรกรฟรีเรียบรอยแลว และสหกรณจะไดรับ

ประโยชนจากการสีขาวโพดของเกษตรกร โดยสหกรณจะขอซังขาวโพดจากเกษตรกรมาทํา

แปรรูปอาหารสัตวขายในกิโลกรัมละ 2.80 บาท  โดยมีเกษตรกรท่ีไดรับประโยชน 800 ราย 

เปนเกษตรกรสมาชิกสหกรณจํานวน 750 ราย และเกษตรกรท่ัวไปจํานวน 50 ราย ผลจากการ

ดําเนินโครงการทําใหเกษตรกรดังกลาวมีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 500 บาทตอรายตอตัน    
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เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 7.47 เน่ืองจาก

เกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาเพิ่มขึ้น  

 ขอคนพบ ราคาผลผลิตตกตํ่าทําใหเกษตรกรบางสวนหันไปปลูกพืชชนิด

อ่ืน ๆ ไดแก ออย และมันสําประหลัง ในสวนของสหกรณตองเสียคาขนสงในการจางรถบรรทุก

ไปสงผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีในการดําเนินธุรกิจดังกลาวปจจุบันมีคูแขงทางการคาเพิ่มขึ้น 

 ขอเสนอแนะ ภาครัฐควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบ้ียตํ่า

ใหกับสหกรณ เพื่อใหสหกรณสามารถรวบรวมผลผลิต เพื่อพยุงราคาและชะลอการขายในชวงราคา

ผลผลิตตกตํ่า และจําหนายในชวงราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 

 2.2 สหกรณนิคมแมสอด จํากัด ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน  9,630,000  บาท 

สหกรณจายสมทบจํานวน 1,070,000 บาท เพื่อดําเนินการกอสรางลานตาก ขนาด 5 ไร และโกดัง

เอนกประสงค ขนาด 30 x 70 เมตร พบวา มีการดําเนินการกอสรางและนําไปใชประโยชน

เรียบรอยแลว โดยมีเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจํานวน 2,000 ราย เปนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ

จํานวน 1,500 ราย และเกษตรกรท่ัวไปจํานวน 500 ราย ผลจากการดําเนินโครงการทําให

เกษตรกรดังกลาว มีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12,000 บาทตอรายตอป โดยสหกรณนิคมแมสอด 

จํากัด ไดดําเนินการสีขาวโพดใหฟรี ซึ่งเปนการลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร สหกรณจะไดรับ

ประโยชนจากการสีขาวโพดของเกษตรกร โดยการขอซังขาวโพดจากเกษตรกรมาทําแปรรูป

อาหารสัตวขาย ในราคากิโลกรัมละ 2.80 บาท 

ขอคนพบ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิต ไวในชวงราคา

ผลผลิตตกตํ่า และจําหนายในชวงราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีสหกรณยังตองเสีย          

คาขนสงในการจางรถบรรทุกไปสงผลผลิตเพิ่มขึ้นเน่ืองจากไมมีรถบรรทุกในการขนสง

 ขอเสนอแนะ ภาครัฐควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบ้ียตํ่า

ใหกับสหกรณ เพื่อใหสหกรณสามารถรวบรวมผลผลิต เพื่อพยุงราคาและชะลอการขายในชวง

ราคาผลผลิตตกตํ่า และจําหนายในชวงราคาผลผลิตเพิ ่มขึ้นได และสนับสนุนเงินทุน            

ในการจัดซื้อรถบรรทุกในการขนสงผลผลิตดังกลาว 

    2.3 สหกรณนิคมแมระมาด จํากัด ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 

6,372,000 บาท สหกรณจายสมทบจํานวน 700,000 บาท เพื่อดําเนินการกอสรางลานตาก 

ขนาด 2 ไร และโกดังเอนกประสงค ขนาด 30 x 70 เมตร  พบวา มีการดําเนินการกอสราง และ

นําไปใชประโยชนเรียบรอยแลว มีเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจํานวน 3,000 ราย โดยเกษตรกร
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1919  

มีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.76 เนื่องจากเกษตรกร

สามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาและปริมาณเพิ่มขึ้น 

ขอคนพบ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตไวในชวงราคา

ผลผลิตตกตํ่าและจําหนายในชวงราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีในการดําเนินธุรกิจดังกลาว

ปจจุบันมีคูแขงทางการคาเพิ่มขึ้น 

ขอเสนอแนะ ภาครัฐควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบ้ียตํ่า

ใหกับสหกรณ เพื่อใหสหกรณสามารถรวบรวมผลผลิต เพื่อพยุงราคาและชะลอการขายในชวงราคา

ผลผลิตตกตํ่า และจําหนายในชวงราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นได รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้อ

รถบรรทุกในการขนสงผลผลิต 

 

โครงการสงเสริมการใหบริการโครงการสงเสริมการใหบริการ  

เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลทางการเกษตรทางการเกษตรและอุปกรณการตลาดและอุปกรณการตลาด

เพ่ือลดตนทุนสมาชิกเพ่ือลดตนทุนสมาชิกระยะขยายผลระยะขยายผลปป  พ.ศ. 2559พ.ศ. 2559  --  25622562 

 กรม ส ง เ ส ริม ส หกรณ  เ ป นหน วยง านหลัก           

มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนและแกปญหาการขาดแคลน

แรงงานในพื้นท่ีใหแกเกษตรกรท่ีปลูกขาวและขาวโพด

เลี้ยงสัตว  สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร          

ใหสหกรณการเกษตร เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวก

แกสมาชิกเกษตรกรผูปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เพื่อใชในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเก่ียว และ      

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอํานวย

ความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรของ

สถาบันเกษตรกร โดยมีเปาหมาย สหกรณ/กลุม

เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ได รับการสงเสริม        

การบริหารจัดการดานเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

ไมนอยกวา 20 แหง ระยะเวลาโครงการต้ังแต    

ป 2558 - 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
 

1. ระยะขยายผล ในป 2561 มีแผนดําเนินงานในสหกรณ 190 แหง เปนสหกรณ    

ผูปลูกขาว 100 แหง สมัครเขารวมโครงการแลว 6 แหง คิดเปนรอยละ 6.00 ของเปาหมาย 100 แหง 

ย่ืนขอกูเงินและไดรับวงเงินอนุมัติแลวท้ัง 6 แหง เปนเงิน 55.806 ลานบาท สวนสหกรณ            

ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวยังไมมีสหกรณเขารวมโครงการ 

2. ระยะนํารอง เปนสหกรณท่ีเขารวมโครงการในป 2559 จํานวน 19 แหง เปน

สหกรณผูปลูกขาว 10 แหง ใหบริการรถเก่ียวนวดขาว/รถเทรลเลอรแกเกษตรกรสมาชิก 1,674 ราย 

คิดเปนพื้นที่ 19,847 ไร คิดคาบริการไรละ 400 บาท ถูกกวาผูประกอบการเอกชนไรละ 100 - 200 บาท 

ในสวนของสหกรณผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 9 แหง ใหบริการสีขาวโพดเลี้ยงสัตว 2,668 ราย 

คิดเปนปริมาณ 9,450 ตัน 

 

ผลการตดิตาม 
 

 ผลการติดตามสหกรณการเกษตรท่ีเขารวมโครงการในระยะนํารอง 6 แหง ไดแก 

สหกรณการเกษตรคณฑีพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร สหกรณการเกษตร เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

และสหกรณการเกษตรดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณการเกษตรเชียรใหญ จํากัด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และสหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี โดยสัมภาษณ

ผูจัดการสหกรณ และสมาชิกสหกรณที่ใชบริการรถเก่ียวนวดขาว จํานวน 58 ราย สรุปผลไดดังนี้  

 1. ดานขอมูลท่ัวไปของสหกรณ พบวา สหกรณท่ีเขารวมโครงการท้ัง 6 แหง        

มีสมาชิกรวม 22,182 ราย หรือเฉลี่ยแหลงละ 3,697 ราย เปนสมาชิกสหกรณผูปลูกขาว

ท้ังหมด 13,756 ราย พื้นท่ีปลูกขาวรวม 212,000 ไร โดยเปนสมาชิกสหกรณผูปลูกขาวท่ีเขารวม

โครงการ 1,702 ราย คิดเปนรอยละ 12.37 ของสมาชิกสหกรณผูปลูกขาวท้ังหมด ซึ่งกอนเขารวม

โครงการสหกรณการเกษตรคณฑีพัฒนา จํากัด และสหกรณการเกษตรเชียรใหญ จํากัด         

มีการใหบริการรถเก่ียวนวดขาว และรถเทเลอร อยูกอนแลว 

 2. ดานสหกรณท่ีเขารวมโครงการ พบวา สหกรณทั้ง 6 แหง ไดรับการสนับสนุน

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเปนรถเก่ียวนวดขาว และรถเทรลเลอร แหงละ 2 คัน และ 1 คัน 

คิดเปนมูลคารวม 44,628,000 บาท โดยภาครัฐสนับสนุนเงินทุนรอยละ 90.00 และสหกรณ

จายสมทบเพิ่มอีกรอยละ 10.00 ของมูลคาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  ท้ังนี้การใหบริการ 

รถเก่ียวนวดขาว ต้ังแตป 2559 ถึงป 2561 สามารถใหบริการท้ังสมาชิกของสหกรณและ

เกษตรกรทั่วไป รวมท้ังสิ้น 2,926 ราย เปนสมาชิกสหกรณรอยละ 71.26 และเกษตรกรท่ัวไป
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รอยละ 28.74 คิดเปนพื้นที่ปลูกขาวรวม 35,112.5 ไร หรือเฉลี่ยรายละ 12.00 ไร โดยคิดอัตรา

คาบริการเฉลี่ย 434.72 บาทตอไร ถูกกวาภาคเอกชน 63.89 บาทตอไร สหกรณมีรายได    

จากการใหบริการรถเก่ียวนวดขาวหลังหักคาใชจายแลวเฉลี่ยแหงละ 1.098 ลานบาท 

 3. ดานสมาชิกสหกรณพบวา สมาชิกสหกรณรอยละ 96.55 ทราบขอมูลโครงการ

จากเจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรในพื้นท่ี รอยละ 15.52 ทราบผานการประชุมสหกรณ และ

รอยละ 1.72 ทราบจากญาติหรือเพื่อนบาน ซึ่งในป 2558 กอนมีโครงการเกษตรกรสมาชิก      

รอยละ 32.69 ใชบริการรถเก่ียวนวดขาวจากสหกรณ และรอยละ 71.15 ใชบริการรถเก่ียวนวด

ขาวจากผูประกอบการเอกชน หลังจากมีโครงการป 2559 และป 2560 สัดสวนการใชบริการ  

มีการเปลี่ยนแปลง คือ รอยละ 98.25 และรอยละ 100.00 มีการใชบริการจากสหกรณมากข้ึน 

ทั้งนี้สมาชิกสหกรณท่ีใชบริการจากสหกรณใหเหตุผลวา อัตราการใหบริการของสหกรณ      

ถูกกวาเอกชน คิดเปนรอยละ 63.79 สหกรณมีความนาเชื่อถือในการใหบริการ คิดเปน      

รอยละ 27.59 และเห็นวาข้ันตอนการใหบริการสะดวก คิดเปนรอยละ 22.41 ทั้งน้ีสหกรณ        

เก็บคาบริการในอัตราเฉลี่ย 434.72 บาทตอไร ถูกกวาผูประกอบการเอกชนท่ีจัดเก็บในอัตรา 

498.61 บาทตอไร สงผลใหเกษตรกรสมาชิกสามารถลดตนทุนในสวนคาเก็บเก่ียวผลผลิตขาว

ไดไรละ 63.89 บาท 

4. ประเด็นท่ีพบ  

4.1 รถเก่ียวนวดขาวยังและรถเทลเลอรมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ

ของสมาชิก โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาเก็บเก่ียว ทําใหสมาชิกสหกรณตองรอคิวในการรับบริการนาน 

สมาชิกเกษตรกรบางรายจําเปนตองไปใชบริการจากผูประกอบการเอกชนในพื้นท่ีแทน  

4.2 การใหบริการรถเก่ียวนวดขาวของสหกรณใชวิธีบริหารจัดการผานระบบจองคิว 

สงผลใหเกษตรกรสมาชิกบางรายจองคิวไมทันในชวงเก็บเก่ียวผลผลิต  

4.3 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรมีราคาคอนขางสูง ทําให

สหกรณตองรับภาระคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรในระยะยาว 

4.4 การบํารุงรักษารถเก่ียวนวดขาว ในกรณีท่ีเสียใชเวลาคอนขางนาน สงผล

ใหการบริการแกเกษตรกรสมาชิกลาชา 

5. ขอเสนอแนะ 

 5.1 ควรประสานกับผูประกอบการเอกชนในการใหบริการแกเกษตรกรสมาชิก 

สําหรับสหกรณมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ควรสนับสนุนใหลงทุนขยายการใหบริการ

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพิ่มเติมรวมท้ังมีการจัดทําแผนการใหบริการ และพื้นท่ีท่ีจะ
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2200  

ใหบริการใหชัดเจน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และเกษตรกรไมตองเสียเวลาคอยนาน

รวมทั้ง การประสานกับผูประกอบการเอกชนในสหกรณเครือขาย กรณีที่เครื่องจักรกลทางการ

เกษตรชํารุด เพื่อชวยใหเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวไดทันเวลา 

 5.2 ควรมีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการเปดรับจองคิว และมีการแจงให

ทราบลวงหนา เพื่อใหเกษตรกรสมาชิกมีการวางแผนในการใชบริการรถเก่ียวนวดขาวของสหกรณ 

 5.3 สหกรณมีความเห็นวาในระยะตอไปจําเปนตองมีการเพิ่มอัตราคาบริการ 

เพื่อนําไปใชในการซอมบํารุงเครื่องจักรกลฯ แตยังคงตองมีอัตราคาบริการตํ่ากวาผูประกอบการอ่ืน

อยางนอย 50 - 100 บาทตอไร 

  

โครงการจัดรูปท่ีดินโครงการจัดรูปท่ีดิน  

และจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม ปงบประมาณ 2561และจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม ปงบประมาณ 2561  
 

กรมชลประทาน เปนหนวยงานหลักมีวัตถุประสงคเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าและท่ีดินของเกษตรกรใหเกิดประโยชน

สูงสุด เกษตรกรไดมี โครงสรางสาธารณูปโภคข้ัน

พื้นฐานดานการเกษตรท่ีดี ประกอบดวย คูสงนํ้า       

คูระบายนํ้า ทางลําเลียงปจจัยการผลิต - ผลผลิต 

รวมถึงได รับเอกสารสิทธิ์ที่ ดิน (โฉนด) และเพื่อ

ยกระดับรายไดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรใหสูงขึ้น โดยมี

เปาหมายงานจัดรูปท่ีดิน จํานวน 6 โครงการ (กอสรางใหม        

3 โครงการ และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 3 โครงการ) งานจัดระบบน้ํา

เพื่อเกษตรกรรม จํานวน 68 โครงการ (กอสรางใหม 57 โครงการ และปรับปรุงจัดระบบน้ํา  

เพื่อเกษตรกรรม 11 โครงการ) ระยะเวลาโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. งานจัดรูปที่ดิน  

 1.1 สํารวจความเหมาะสมของพื้นท่ีเพื่อวางโครงการสํารวจ ดําเนินการออกแบบ 

วางโครงการและกําหนดแผนการดําเนินการ จัดประชุมเกษตรกรสอบถามความสมัครใจและ
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จัดทําบันทึกยินยอม สํารวจขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ โดยการกอสรางท้ัง 3 โครงการ         

มีความกาวหนารอยละ 78.14 ของกระบวนงาน กอสรางเสร็จแลวจํานวน 2 แหง อีก 1 แหง   

อยูระหวางการกอสราง คืองานจัดรูปท่ีดินโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนแควนอยบํารุงแดน 

สวนท่ี 23 เน่ืองจากชวงแรกของการกอสรางเกษตรกรยังไมไดเก็บเก่ียวผลผลิต ทําใหการเขา

ไปดําเนินการกอสรางไดลาชา ประกอบกับชวงท่ีดําเนินการกอสรางมีฝนตกมากทําใหนํ้าทวมขัง

ในพื้นที่ทําใหตองหยุดการกอสรางเปนชวง ๆ 

 1.2 จัดสรรงบประมาณ 45.69 ลานบาท เบิกจายแลว 32.29 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 70.67 ของงบประมาณที่จัดสรรงานจัดรูปที่ดินโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา       

เขื่อนแควนอยบํารุงแดน สวนท่ี 23 ขอขยายเวลาการใชเงินถึง 31 มีนาคม 2562 และโครงการ

ที่กอสรางเสร็จแลวแจงคืนเงินเหลือจายจํานวน 1,808,279.89 บาท 

 2. งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน  

   2.1 สํารวจความเหมาะสมของพื้นท่ีเพื่อวางโครงการสํารวจ วางโครงการและ

กําหนดแผนการดําเนินการ สํารวจขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ และดําเนินการออกแบบ    

โดยการกอสรางทั้ง 3 โครงการ กอสรางเสร็จแลวทั้ง 3 โครงการ 

   2.2 จัดสรรงบประมาณ 19.46 ลานบาท เบิกจายแลว 19.42 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 97.94 ของงบประมาณที่จัดสรรและแจงคืนเงินเหลือจายจํานวน 46,844.84 บาท 

 3. งานจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม  

3.1 สํารวจความเหมาะสมของพื้นท่ีเพื่อวางโครงการสํารวจ ดําเนินการออกแบบ 

วางโครงการและกําหนดแผนการดําเนินการ จัดประชุมเกษตรกรสอบถามความสมัครใจและ

จัดทําบันทึกยินยอม สํารวจขอมูลเพื่อใช ในการออกแบบ โดยการกอสรางท้ัง 57 แหง                   

มีความกาวหนารอยละ 96.04 ของกระบวนงาน  กอสรางเสร็จแลวจํานวน 50 แหง อีก 7 แหง 

อยูระหวางการกอสราง คืองานจัดระบบนํ้าโครงการอางเก็บน้ําแมสัน งานจัดระบบนํ้าโครงการ

อางเก็บนํ้าลําสําลาย งานจัดระบบนํ้าโครงการทุงสัมฤทธิ์ ระยะท่ี 2 งานจัดระบบน้ําโครงการ

สงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ สวนที่ 1 งานจัดระบบนํ้าโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครปฐม 

คลอง 1 ขวา 5 ซาย ระยะ 4 งานจัดระบบนํ้าโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปากพนังบน (ไมเสียบ) 

งานจัดระบบน้ําโครงการฝายบานพราว ระยะท่ี 2 เน่ืองจากเกษตรกรเปลี่ยนใจไมเขารวมโครงการ 

ตองแกไขแบบกอสรางเพื่อเปลี่ยนแนวการกอสรางแกไขสัญญาจาง และมีน้ําทวมขังในพื้นท่ี

กอสรางทําใหตองหยุดการกอสรางเปนชวง ๆ 
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3.2 จัดสรรงบประมาณ 762.76 ลานบาท เบิกจายแลว 660.41 ลานบาท   

คิดเปนรอยละ 87.39 ของงบประมาณท่ีจัดสรร (งานจัดระบบนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าแมสัน  

งานจัดระบบนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าลําสําลาย งานจัดระบบนํ้าโครงการทุงสัมฤทธิ์ ระยะท่ี 2 

งานจัดระบบน้ําโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ สวนที่ 1 งานจัดระบบนํ้าโครงการ

สงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม คลอง 1 ขวา 5 ซาย ระยะ 4 งานจัดระบบนํ้าโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาปากพนังบน (ไมเสียบ) งานจัดระบบนํ้าโครงการฝายบานพราว ระยะท่ี  2 ขอขยาย

เวลาการใชเงินถึง 31 มีนาคม 2562 และโครงการท่ีกอสรางเสร็จแลวแจงคืนเงินเหลือจาย 

67,417,682.89 บาท)  

4. งานปรับปรุงจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม  

4.1 สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสํารวจดําเนินการ

ออกแบบวางโครงการและกําหนดแผนการดําเนินการ และสํารวจขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ 

โดยการกอสรางท้ัง 11 แหง  มีความกาวหนารอยละ 96.64 ของกระบวนงาน กอสรางเสร็จแลว

จํานวน 9 แหง อีก 2 แหง  อยูระหวางการกอสราง คือ งานปรับปรุงจัดระบบนํ้าโครงการฝาย

คลองตรอนสวนที่ 1 และสวนที่ 2  เน่ืองจากชวงที่ดําเนินการกอสรางมีฝนตกมากทําใหน้ําทวมขัง

ในพื้นที่ทําใหตองหยุดการกอสรางเปนชวง ๆ 

4.2 จัดสรรงบประมาณ 162.92 ลานบาท เบิกจายแลว 142.38 ลานบาท    

คิดเปนรอยละ 87.39 ของงบประมาณท่ีจัดสรร งานปรับปรุงจัดระบบนํ้าโครงการฝายคลองตรอน

สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ขอขยายเวลาการใชเงินถึง 31 มีนาคม 2562 และโครงการท่ีกอสราง

เสร็จแลวแจงคืนเงินเหลือจายจํานวน 8,298,191.89 บาท 

 ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

1. เกษตรกรที่อยูในพื้นที่บางสวน   

ยังขาดความเขาใจในการดําเนินงานจัดระบบนํ้าในพื้นท่ี

ของเกษตรกร ทําใหการดําเนินการบางสวนลาชากวาแผน    

2. หน วยงานดํ าเนิ นการในพื้ นท่ี          

ควรชี้แจงให เกษตรกร/ผู นําในชุมชน เขาใจการดําเนินการ         

ใหชัดเจน ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรเห็นถึงประโยชนและใหความรวมมอื        

ในการดําเนินโครงการ 
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โครงการแหลงนํ้าโครงการแหลงนํ้า  

ในไรนานอกเขตชลประทานในไรนานอกเขตชลประทาน  ปปงบประมาณงบประมาณ  25612561  

 

  กรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงค        

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าไวใชในพื้นท่ีการเกษตร       

นอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ท่ีระบบสงน้ําไปไมถึง บรรเทาปญหา

ภัยแลง โดยการขุดสระนํ้าในไรนารวมท้ังเพิ่มผลผลิต และรายได  

แก เกษตรกรมี เปาหมาย  

ขุดสระนํ้าในไรนา ขนาด 

1,260 ลูกบาศกเมตร จํานวน 45,000 บอ ระยะเวลา

โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผลการดําเนินงาน  

กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร และขุดสระน้ําเสร็จ จํานวน 42,945 บอ ของเปาหมาย 45,000 บอ 

และคาสํารวจและติดตามการกอสราง จํานวน 43,185 บอ ของเปาหมาย 45,000 บอ 
 

ผลการตดิตาม 

จากการลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาโครงการในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม 

กาฬสินธุ และมหาสารคาม พบประเด็นดังนี้  

1. เกษตรกรท่ีลงชื่อตองการสระน้ํา เมื่อถึงเวลาขุดกลับเปลี่ยนใจไมอยากขุด 

เพราะตองการเอาพื้นท่ีไปใชประโยชนอยางอ่ืน ทําใหเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินตองหา

เกษตรกรรายใหมมาทดแทนเกษตรกรที่ยกเลิก ทําใหลาชา  

2. การกอสรางแหลงนํ้าในไรนาควรเสร็จกอนฤดูเพาะปลูกและเพิ่มความกวาง 

และความลึกของสระนํ้าใหมากกวานี้ 

3. เกษตรกรสวนใหญตองการปจจัยการผลิต เชน ถังหมัก สารเรง พด. ตนไม 

หญาแฝก และพันธุปลา อีกทั้ง ตองการใหมีโครงการแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน             

อยางตอเน่ือง 

2211  
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4. ประเด็นท่ีพบ 

 4.1 ผูรับเหมาบางพื้นท่ีขุดสระนํ้าไดลาชากวาสัญญา เนื่องจากผูรับเหมา

ไดรับงานขุดสระนํ้าในชวงฤดูฝน ทําใหฝนท่ีตกเปนอุปสรรคตอการขุดสระนํ้า นอกจากน้ี

ผูรับเหมายังรับงานจากหนวยงานตาง ๆ มาดําเนินการเปนจํานวนมาก ท้ังงานขุดลอกคูคลอง 

เพื่อปองกันนํ้าทวม และงานขุดสระน้ํา รวมทั้งยังรับงานขุดสระน้ําทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งมีเปน

จํานวนมากมาดําเนินการ ขณะท่ีเคร่ืองมือและอุปกรณของผูรับเหมา อาทิ รถขุดมีไมเพียงพอ 

ทําใหผูรับเหมาดําเนินงานไดลาชา 

  4.2 พื้นท่ีขุดสระนํ้าของเกษตรกรบางรายขาดความเหมาะสม เมื่อขุดแลว

ปริมาตรดินไมไดตามแบบแปลนที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด (1,260 ลูกบาศกเมตร)             

บางพื้นที่ต้ังอยูในเขตชลประทานทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการขุดสระน้ํา 

5. ขอเสนอแนะ 

ควรกอสรางกอนฤดูเพาะปลูก และเพิ่มความกวาง ความลึกของสระนํ้า         

ใหมากกวาน้ี ควรมีการดําเนินงานโครงการอยางตอเน่ือง และสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน ถังหมัก  

สารเรง พด. ตนไม หญาแฝก และพันธุปลา 
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  โครงการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการ  
เขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรเกษตรท่ีสําคัญท่ีสําคัญ  

 การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม 

(Zoning by Agri-Map เปนโครงการสําคัญ

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เพื่อสงเสริมสนับสนุน และจูงใจ

เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร

ในพื้นที่ไมเหมาะสม เพื่อใหเกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น หลังการปรับเปลี่ยนการผลิที่ไมเหมาะสม 

โดยมีกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลัก

บู ร ณ า ก า รร ว ม กั บ หน ว ย ง า นใ น สั ง กั ด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 

ผลการดําเนินงาน  
 

การปรับเปลี่ยนการผลิตจากพื้นท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเปนสินคาท่ีเหมาะสม 

ไดแก ออยโรงงาน เกษตรผสมผสาน หญาเลี้ยงสัตว ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ประมง (เลี้ยงปลา) 

และหมอนเลี้ยงไหม ในพื้นท่ี 53 จังหวัด จํานวน 157,701 ไร คิดเปนรอยละ 53.00 ของเปาหมาย 

300,000 ไร ไมเปนไปตามเปาหมาย เน่ืองจากการดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตจําเปน   

ตองสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของเกษตรกรและงบประมาณของหนวยงาน  

งานประเมินผล 

2222  
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ผลการประเมินผล  
 

ในป 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทําโครงการบริหารจัดการพื้นท่ี

เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อสงเสริมการดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต    

ที่เหมาะสมไดแก ออยโรงงาน เกษตรผสมผสาน หญาเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ประมง หมอนไหม 

และปาลมนํ้ามัน เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 81.86 นําความรูที่ไดรับการถายทอด

เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมไปใชในพื้นท่ีของตนเองตามคําแนะนําของ

เจาหนาท่ี โดยสามารถวางแผนแบงเขตการผลิตในพื้นท่ีของตนเอง ปลูกพืชท่ีแนะนํา รวมถึง

ขั้นตอนการผลิต การใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม การดูแลรักษา สวนเกษตรกร รอยละ 18.14 

ไมไดนําไปปฏิบัติ เนื่องจากยังไมเขาใจ และเห็นวาพื้นท่ีไมเหมาะสมกับการทํากิจกรรมชนิดใหม 

พื้นท่ีท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาชนิดใหมใหผลผลิตแลว คิดเปน        

รอยละ 91.58 ของพื้นท่ีท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต และรอยละ 8.42 ยังไมใหผลผลิต 

เน่ืองจากบางพื้นท่ีเกิดนํ้าทวม เกษตรกรตองปลูกใหม บางชนิดพืชตองใชเวลาในการเจริญเติบโต 

เชน ไมผล ไมยืนตน ปาลมน้ํามัน ซึ่งใหผลตอบแทนในระยะยาว  

เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลวทุกชนิดสินคาไดรับผลตอบแทนสูงกวาการปลูกขาว 

โดย ออยโรงงาน มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกวาการปลูกขาว 3,322.72 บาทตอไรตอป        

มันสําปะหลัง มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกวา 475.79 บาทตอไรตอป หญาเลี้ยงสัตว มีผลตอบแทน

สุทธิเฉลี่ยสูงกวา 9,501.88 บาทตอไรตอป ประมง มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงข้ึนกวา 

4,782.77 บาทตอไรตอป หมอนไหม มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกวา 6,788.21 บาทตอไรตอป 

และเกษตรผสมผสาน (สินคาท่ีใหผลตอบแทนระยะสั้น และระยะกลาง) มีผลตอบแทนสุทธิ

เฉลี่ยสูงกวา 1,471.39 บาทตอไรตอป   

อยางไรก็ตาม หลังการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาชนิดใหม เกษตรกรสวนใหญ 

รอยละ 95.98 ยังคงผลิตสินคาชนิดใหมนั้นอยางตอเนื่อง และเกษตรกรรอยละ 34.33             

มีแนวโนมท่ีจะขยายพื้นท่ีผลิตสินคาในพื้นท่ี N ขาว เปนสินคาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึ้นในปตอไป 

โดยเฉลี่ย 5.22 ไรตอราย เชน หญาเลี้ยงสัตว เพื่อรองรับการเลี้ยงปศุสัตวที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เกษตรกร     

ท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ในระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 8.62 

(คะแนนเต็ม 10) เนื่องจากไดรับการดูแลจากเจาหนาท่ีมีการสนับสนุนปจจัยการผลิต งบประมาณ

ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนบางสวนและไดปริมาณผลผลิตมากพอ 
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2323  

เจาหนาท่ีสามารถประยุกตใช  Agri - Map เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

การเกษตร โดยสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดาน 

สามารถชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในรายพื้นท่ีไดเปนอยางดี แตยังคงพบ

ปญหาการใช  Agri - Map on Mobile ในบางพื้นท่ี เน่ืองจากไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต ความชํานาญ

ผูใชไมมากพอ เจาหนาท่ีผูอบรมใหความรูหรือการเผยแพรใหกับเกษตรกรมีจํานวนจํากัด     

จึงไมสามารถถายทอดใหความรูแกเกษตรกรไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

การประเมินผลโครงการในภาพรวม พบวา โครงการบรรลุวัตถุประสงค แตตองสราง

ความชัดเจนและความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ีเหมาะสม

อยางตอเน่ืองและท่ัวถึง รวมท้ังประชาสัมพันธความรู ความเขาใจการใช Agri Map แกเจาหนาที่  

ท่ีเก่ียวของและเกษตรกร ตลอดจนการกําหนดมาตรการรองรับเกิดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

ความไมสมดุลของปริมาณและความตองการของผลผลิต 

  
โครงโครงการศูนยการศูนยการการเรีเรียนรูยนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การผลิตสินคาเกษตร การผลิตสินคาเกษตร ปป  2559 2559 --  25602560    

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) มีนโยบายตองการใหมีศูนยเรียนรู

ดานการเกษตรในชุมชนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการ

พัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และชวยแกไข

ปญหาดานการเกษตรในระดับพื้นที่ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดยกราง

การดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ดําเนินการ ศพก.อยางเปนทางการท่ัวประเทศ 

โดยคัด เ ล ือก เ กษตร กร ที ่ประ ก อบอาช ีพ ก าร เ กษต ร       

ประสบความสําเร็จ เชน สามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิต

ตอหนวยพื้นที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมาก ยิ่งขึ้นจากการ           

ใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การปรับปรุงบํารุงดิน พรอม
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ทั้งนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช   ใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อนําไปสู

กระบวนการผลิต ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาเปนเกษตรกรตนแบบ และใชพื้นท่ีของเกษตรกร

ตนแบบดังกลาวเปนพื้นท่ีดําเนินการของ ศพก. เปนตนมา 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. โดยพัฒนาแปลงเรียนรูดานการเกษตร ดานบัญชี  

ดานชลประทาน และดานประมง ครบทั้ง 882 ศูนย นอกจากนี้ไดพัฒนาเกษตรกรผูนํา ศพก. 

ทั้งการใชแอพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี ครูบัญชีประจําศูนย และเทคโนโลยีตาง ๆ  262,046 ราย 

คิดเปนรอยละ 101.26 และพัฒนาศูนยเครือขายการจัดการดินปุยชุมชน 882 ศูนย การจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน 1,764 ศูนย ปศุสัตว 882 ศูนย ประมง 3,528 ศูนย หมอนไหม 3 ศูนย ในเขต

ปฏิรูปท่ีดิน 140 ศูนย พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายประมงรายเดิม 2,646 ศูนย และรายใหม 

882 ศูนย ครบตามเปาหมาย   

2. จัดทําแปลงเรียนรูดานวิชาการเกษตรได 1,104 ไร คิดเปนรอยละ 101.01 และ

แปลงเรียนรูดานขาว 237 แปลง หรือรอยละ 52.67  

3. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการ     

ใน ศพก. 882 ศูนย และถอดบทเรียน ศพก. แลว 882 ศูนย รวมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ครบตามเปาหมาย 

4. สนับสนุนการใหบริการของ ศพก. มีการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

เร่ิมตนฤดูกาลผลิตใหม ใหบริการวิชาการ/ขอมูลขาวสาร และจัดใหมีครูบัญชีอาสาประจํา 

ศพก. 882 ศูนย ครบตามเปาหมาย  
 

ผลการประเมิน 
 

1. จัดต้ัง ศพก. ไดครบตามเปาหมาย 882 แหง และจัดต้ังศูนยเครือขาย ศพก. ได

รวม 10,523 ศูนย เฉลี่ย 12 ศูนยเครือขายตอ ศพก. สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 10 ศูนย

เครือขายตอ ศพก.  

2. การพัฒนา ศพก. เพื่อสรางความพรอมในการดําเนินงานใหเปนศูนยบริการ

ดานการเกษตรในชุมชน  ศพก. ท้ัง 882 แหง ไดรับการพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน

อยางตอเนื่องต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดแก 
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 2.1 ศาลาเรียนรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศพก. รอยละ 4.35 มีศาลาเรียนรู 

โดยสวนใหญรอยละ 95.65 ไมมีศาลาเรียนรู แตดัดแปลงโรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณการเกษตร

หรือโรงจอดรถ มีสภาพเกาคับแคบและไมแข็งแรงมาใช ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับเงินบริจาค  

จากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดนํามาจัดสรร ใหแก 

ศพก. ทุกแหง ๆ ละ 150,000 บาท เพื่อนําไปใชในการพัฒนา (จัดสราง/ตอเติม/ปรับปรุง) 

ศาลาเรียนรูใหอยูในสภาพพรอมเปนสถานที่ใชในการอบรมความรูใหแกเกษตรกร 

2.2 ฐานเรียนรู/แปลงเรียนรู ปงบประมาณ 2559 ศพก. มีฐานเรียนรูเฉลี่ย      

5 ฐานตอ ศพก. และแปลงเรียนรูเฉลี่ย 1 แปลงตอ ศพก. ปงบประมาณ 2560 ศพก. มีฐาน

เรียนรูเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนเฉลี่ย 6 ฐานตอ ศพก. และแปลงเรียนรูเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนเฉลี่ย        

2 แปลงตอ ศพก.  

2.3 การพัฒนาเกษตรกรตนแบบเจาของ ศพก.ในปงบประมาณ 2559 

เกษตรกรตนแบบ ไดรับการพัฒนาดวยการเขารวมปฏิบัติงานกับเจาหนาท่ีในการจัดอบรม

ความรูใหแกเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากภัยแลงป 2558/59 ซึ่งจัดขึ้นใน ศพก.  ปงบประมาณ 2560 เกษตรกรตนแบบ  

ทั้ง 882 ราย ไดรับการพัฒนาจากวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจัดประชุม/สัมมนาในระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรตนแบบไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความเห็น ประสบการณ การแกไขปญหา และเรียนรูองคความรูตาง ๆ ซึ่งกันและกัน การจัดอบรม 

และดูงานเพื่อการเพิ่มพูนความรู เปนตน 

3. การใหบริการแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป กิจกรรมประกอบดวย การจัดอบรม

การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field day) การใหบริการขอมูลขาวสารดานการเกษตร 

และการรับเร่ืองรองทุกขดานการเกษตรตาง ๆ ปงบประมาณ 2559 มีผูเขาใชบริการรวม 

371,295 ราย เฉลี่ย 421 รายตอ ศพก. ปงบประมาณ 2560 ผูเขาใชบริการรวม เพิ่มข้ึนเปน 

892,320 ราย เฉลี่ย 1,012 รายตอ ศพก. และเขาใชบริการเฉลี่ย 8 ครั้งตอรายตอป 

4. การเขาใชบริการ ศพก. เกษตรกรรอยละ 68.89 จะมาใชบริการ รอยละ 17.78 

ไมมาใช เพราะไมสะดวกในการเดินทาง และรอยละ 13.33 ขึ้นอยูกับโอกาสและความจําเปน 

5. ความเห็นของเกษตรกรตนแบบในการดําเนินงาน ศพก. 

 5.1 รอยละ 94.38 เห็นความสําคัญและพรอมท่ีจะเปน ศพก. ตอไป รอยละ 4.49 

ไมแนใจท่ีจะดําเนินการตอ และรอยละ 1.13 ไมสามารถดําเนินการตอ เน่ืองจากอายุมาก        

ไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
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2424  

 5.2 รอยละ 49.44 เห็นวาวัสดุอุปกรณยังไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

เชน เครื่องโสตทัศนูปกรณ โตะ เกาอ้ี ฯลฯ นอกจากนี้ ศพก. บางแหงยังไมพรอมดานสาธารณูปโภค

พื้นฐาน เชน ไมมีไฟฟา ถนนทางเขา ศพก. คับแคบ หรือ เปนดินลูกรัง สรางความลําบากใหแก    

ผูเขาใชบริการในชวงฤดูฝน 

6. ประเด็นคนพบ 

6.1 ศพก. ยังสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง เปนจุดเรียนรู ปรึกษา และ

แกไขปญหาการเกษตรของชุมชนไดดี 

     6.2 การดําเนินงาน ศพก. ตองอาศัยศูนยเครือขายเพื่อเขาถึงเกษตรกรทุกพื้นท่ี 

เน่ืองจากมีความหลากหลายของกิจกรรมทางการเกษตรและกระจายอยูท่ัวอําเภอ แตศูนยเครือขาย

จํานวนมากยังมีศักยภาพไมเพียงพอ เชน ไมมีฐานเรียนรู ขาดแคลนวัสดุอุปกรณตาง ๆ         

ที่จําเปนตอการดําเนินงาน เปนตน 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสนับสนุนชวยเหลือในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ และประสานขอรับการชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ภาคเอกชน 

เพื่อเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาให ศพก. สามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของควรพัฒนาศูนยเครือขาย ควบคูไปกับการพัฒนา ศพก. 

เพื่อใหบริการแกเกษตรกรอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

 
โครงการโครงการพัฒนาเกษตรอินทรียพัฒนาเกษตรอินทรีย  

การพัฒนาเกษตรอินทรียเปนนโยบายที่สําคัญของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณในการเพิ่มพื้นท่ีปริมาณการผลิต

เกษตรอินทรีย มูลคาผลิตผล/ผลิตภัณฑดานเกษตรอินทรีย 

ปริมาณการคาและการบริโภคสินคา

เกษตรอินทรียในประเทศ เพื่อใหสินคา

เกษตรมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยตอสุขภาพทั้งผูผลิต ผูบริโภคและ

รักษาสมดุลของธรรมชาติ นอกจากน้ี ยังเปนการเสริมสรางขีดความสามารถ
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ในการแขงขันในระดับนานาชาติ โดยมีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานหลักบูรณาการ

รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

ผลการดําเนินงาน  

1. กลุมขั้นที่ 1 เตรียมความพรอมเกษตรกรในการทําเกษตรอินทรียท้ังดานพืช ปศุสัตว 

ประมง รวม 20,442 ราย คิดเปนรอยละ 99.55 ของเปาหมาย 20,535 ราย สงเสริมเกษตรอินทรีย      

ในแปลงใหญครบ 23 แปลง และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐาน (กลุมใหม) 1,586 ราย 

รอยละ 96.71 ของเปาหมาย 1,640 ราย 

2. กลุมขั้นที่ 2 ระยะปรับเปลี่ยนการผลิต  

2.1 ถายทอดความรู โดยจัดฝกอบรมใหความรูดานการผลิตเกษตรอินทรีย             

ใหแกเกษตรกร เจาหนาที่ และผูตรวจประเมินรวม 62,943 ราย รอยละ 101.59 ของเปาหมาย 

61,960 ราย จัดทําแปลงตนแบบพืชอินทรีย 1,254 ราย จากเปาหมาย 1,784 ราย  

2.2 สงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย การเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

และสงเสริมกระบวนการผลิตสินคาเกษตรสู มาตรฐานสากลโดยใชระบบการรับรอง          

แบบมีสวนรวมครบ 4,275 ราย รวมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตอินทรียดานปศุสัตว 20,089 ตัว 

หรือรอยละ 111.61 ของเปาหมาย 18,000 ตัว และรวมกลุมของสมาชิกสหกรณ 3,282 ราย   

รอยละ 101.36 ของเปาหมาย 3,238 ราย 

2.3 ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน ครบตามเปาหมาย 5,000 ราย และพัฒนากลุม

เกษตรกรสูการรับรองในกลุมเดิม 950 ราย หรือรอยละ 93.78 ของเปาหมาย 1,013 ราย 

3. กลุมขั้นที่ 3 เขาสูระบบเกษตรอินทรีย  

3.1 สงเสริมเกษตรอินทรีย โดยดําเนินการสงเสริมเกษตรอินทรียท่ีมีศักยภาพ

ครบตามเปาหมาย 32 ศูนย พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองกลุม 521 ราย หรือรอยละ 82.83 

ของเปาหมาย 629 ราย และสงเสริมการทําเกษตรอินทรียในพื้นท่ียโสธรโมเดลครบ 89 กลุม   

3.2 ถายทอดความรู โดยฝกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรอง

แบบมีสวนรวมรวม 474 ราย หรือรอยละ 103.04 ของเปาหมาย 460 ราย และสรางศูนยเรียนรู

พืชอาหารสัตว 8 แหง ครบตามเปาหมาย  

3.3 ตรวจตออายุ และตรวจรับรองฟารมพืชอินทรีย ขาวอินทรีย ประมงอินทรีย 

ปศุสัตวอินทรีย รวม 25,374 ราย หรือรอยละ 99.63 ของเปาหมาย 25,468 ราย  
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3.4 ศึกษาวิจัยดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย รวม 5 เร่ือง 

เสร็จแลว 4 เร่ือง ท่ีเหลืออีก 1 เร่ือง มีผลสําเร็จรอยละ 90.00 ของกระบวนงาน และพัฒนา

ตลาดสีเขียวครบ 10 แหง  

3.5 พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรอง ไดแก ปศุสัตวอินทรียแลว 9 แหง และ

ยกระดับมาตรฐานแหลงแปรรูป 2 โรง ครบตามเปาหมาย 

3.6 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย โดยดําเนินโครงการสงเสริมและ

สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว และจัดทํารหัสตอทายพิกัดศุลกากรสําหรับสินคาเกษตรอินทรีย    

รวม 2 เร่ือง รวมท้ังการศึกษาแนวทางการจัดต้ังสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 3 ครั้ง 

หรือรอยละ 75.00 จากเปาหมาย 4 ครั้ง 
 

ผลการประเมิน 
 

การประเมินผลพัฒนาเกษตรอินทรีย ป 2560 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยาง

ของประชากรกลุมเปาหมาย 77 จังหวัด รวม 730 ราย ประกอบดวยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

โครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการในพื้นที่ยโสธรโมเดล และพื้นที่ทั่วไป โดยเปรียบเทียบ           

ผลการดําเนินงานกับเปาหมาย และผลที่เกิดขึ้นกอนและหลังเขารวมโครงการ สรุปผล               

การประเมินผล ดังนี้ 

1.  พื้น ที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียป  2560 พบวา  เกษตรกร               

รอยละ 77.41 ทําการผลิตแบบเกษตรอินทรีย รอยละ 15.91 ทําการผลิตแบบก่ึงอินทรีย      

และยังไมไดทําการผลิตรอยละ 6.68 ซึ่งในจํานวนนี้คาดวาจะทําการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 

รอยละ 2.16 และทําการผลิตแบบก่ึงอินทรีย รอยละ 4.52 เน่ืองจากข้ันตอนการทําเกษตรอินทรีย

คอนขางยุงยาก และพื้นที่การเกษตรขางเคียงยังทําการเกษตรแบบเคมี ทั้งนี้หากตองปรับพื้นท่ี

เพื่อปองกันเคมีจากแปลงขางเคียงตองใชเงินลงทุนคอนขางมาก  

2. การขอรับและการตรวจรับรองมาตรฐานของเกษตรกร พบวาเกษตรกรมีการขอรับ

การตรวจมาตรฐานรอยละ 59.92 โดยขอรับรองแบบรายเด่ียวรอยละ 46.17 และขอรับรอง

แบบกลุมรอยละ 13.75 ท่ีเหลือรอยละ 40.08 ไมขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากเกษตรกร

พึ่งเร่ิมทําการเกษตรแบบอินทรีย และบางสวนไดทําเกษตรแบบก่ึงอินทรีย ในสวนท่ีขอตรวจ

รับรองมาตรฐาน พบวา เกษตรกรรอยละ 78.50 ไดรับตรวจรับรองมาตรฐาน โดยมีเกษตรกร

รอยละ 51.47 ผานรับการรับรองมาตรฐาน และรอยละ 27.03 ไมผานการรับรองมาตรฐาน  
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3. การเพิ่มมูลคาผลผลิต ผลิตภัณฑ สินคาและบริการดานเกษตรอินทรีย พบวา 

เกษตรกรรอยละ 29.67 ไดรับการสงเสริมพัฒนาตอยอดการผลิต/แปรรูป สวนเกษตรกรท่ีเหลือ

ไมไดรับการพัฒนาตอยอด/แปรรูป เนื่องจากเกษตรกรเพิ ่งเ ริ ่มทําเกษตรแบบอินทรีย           

และยังไมมีหนวยงานมาสงเสริมกิจกรรมดังกลาว  

4. แหลงจําหนายสินคาเกษตรท่ีผานการรับรองเกษตรอินทรีย พบวา เกษตรกร

รอยละ 72.50 มีแหลงจําหนายสินคาท่ีผานการรับรองเกษตรอินทรีย โดยมีเกษตรกรรอยละ 23.97 

นําสินคาไปจําหนายยังแหลง ท่ีผานการรับรองเกษตรอินทรีย  สวนเกษตรกรท่ีเหลือ                

ไมนําผลผลิตไปจําหนายในตลาดดังกลาว เน่ืองจากผลผลิตบางชวงนอย การแปรรูปสินคา

ตามมาตรฐานมีคาใชจายคอนขางสูงจึงจําหนายยังตลาดทั่วไปเทาน้ัน  

5. ขอคนพบท่ีสําคัญ พบวา หนวยงานสวนใหญยังไมมีการบูรณาการในการคัดเลือก

พื้นท่ีเปาหมายเดียวกัน เกษตรกรบางรายยังไมมั่นใจตอการใชปุยอินทรีย - ชีวภาพทดแทน             

การใชปุยเคมี ซึ่งอาจทําใหผลผลิตท่ีไดรับลดลงมาก จึงไมผลิตแบบอินทรีย การสงเสริมการแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลคายังนอย ตลาดสินคาเกษตรอินทรียยังไมกวาง และราคาไมแตกตางกับสินคาท่ัวไป  

6. การดําเนินโครงการระยะตอไป ควรบูรณาการงานในการคัดเลือกพื้นท่ีเปาหมาย

เดียวกัน เพื่อใหกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมอยางครอบคลุมครบถวนทุกดานหนวยงาน          

ท่ีเก่ียวของควรเนนการฝกปฏิบัติควบคูไปกับเน้ือหาความรูดานทฤษฎี จัดทําคูมือความรูเก่ียวกับ

เกษตรอินทรีย เรงประชาสัมพันธเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจากการทําเกษตรอินทรีย   

และสงเสริมใหมีการผลิตหรือการลงทุนผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง

เพิ่มขึ้น รวมท้ังอบรมความรูดานการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง

ใหเกษตรกรเพิ่มข้ึน รวบรวมสูตรการผลิตสารอินทรียชีวภาพ หรือ

น้ําหมักสมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพจากกลุมที่ประสบความสําเร็จ 

เพื่อนํามาเผยแพรแลกเปลี่ยนและกําหนดแนวทางการขยาย

ตลาดใหช ัดเจน  และสงเสริม   การแปรรูปผลผลิตใหเปนสินคา        

หรือผลิตภัณฑท่ีหลากหลายชนิดตรงกับความตองการ   

ของตลาด โดยจัดจางวิทยากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานในการแปรรูปเปนสินคาแตละชนิด

ถายทอดความรูใหแกเกษตรกร 
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2525  โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ       

เปนโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปภาค

การเกษตร โดยนําระบบการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตร           

ในรูปแบบแปลงใหญมาใช  เพื่อสนับสนุนให เกษตรกร          

มีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกันเกิด   

การรวมกันผลิตและรวมกันจําหนาย มีตลาด

รองรับท่ีแนนอนและเกษตรกรสามารถลดตนทุน

การผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น ภายใต

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ต้ังแตป 2559 - 2561 มีแปลงท่ีดําเนินการรวมกลุมกันผลิตในรูปแปลงใหญ 

4,007 แปลง พื้นที่ 4.358 ลานไร เกษตรกร 320,453 ราย จํานวน 86 สินคา  

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบงเปนแปลง 

ป 2559 (ปท่ี 3) และแปลงป 2560 (ปท่ี 2) และแปลงป 2561 (ปท่ี 1) จากการท่ีหนวยงานตาง ๆ 

ไดเขาไปสงเสริมในพื้นที่แปลงใหญ โดยถายทอดความรูดานการผลิต (พืช ปศุสัตว และประมง) 

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การสงเสริมระบบสงและกระจายนํ้า การสงเสริมการรวมกลุม 

และการสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานการลดตนทุนการผลิต ท้ังแปลงป 2559 แปลงป 2560 และแปลงป 2561 

เกษตรกรสามารถลดคาปจจัยการผลิตลงจากปกอนเขารวมโครงการ  

1.1 ในแปลงป 2559 คาปจจัยการผลิต กลุมขาวลดลง รอยละ 19.26 (689 บาทตอไร) 

กลุมพืชไร รอยละ 15.05 (1,080 บาทตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 10.31 (941 บาทตอไร) 

กลุมไมผล รอยละ 8.29  (953 บาทตอไร) กลุมพืชผัก รอยละ 9.01 (1,470 บาทตอไร) กลุมประมง 
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รอยละ 8.14 (3,998 บาทตอไร) และกลุมปศุสัตว รอยละ 2.60 (47,324 บาทตอฟารม)  

  1.2 แปลงป 2560 เกษตรกรสามารถลดคาปจจัยการผลิตลงจากปการผลิต 

2559/60 กลุมขาวลดลง รอยละ 10.08 (359 บาทตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 8.73 (498 บาทตอไร) 

กลุมไมยืนตน รอยละ 4.97(400 บาทตอไร) กลุมไมผล รอยละ 2.62 (257 บาทตอไร) กลุมพืชผัก 

รอยละ 6.31(857 บาทตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 1.72 (6,405 บาทตอฟารม) กลุมประมง 

รอยละ 3.40 (566 บาทตอไร) กลุมหมอนไหม รอยละ 6.66 (267 บาทตอไร) และแมลงเศรษฐกิจ 

รอยละ 5.33 (238 บาทตอราย)  

1.3 แปลงป 2561 เกษตรกรบางสวนท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตแลวฤดูการผลิต 2561/62 

ในกลุมขาวลดลง รอยละ 6.84 (252 บาทตอไร) กลุมพืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว) รอยละ 7.39 

(285 บาทตอไร) 

2. ดานการเพิ่มผลผลิต ท้ังแปลงป 2559 แปลงป 2560 และแปลงป 2561 

เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตตอหนวยหลังเขารวมโครงการ  

2.1 ในแปลงป 2559 เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตจากปการผลิต 2558/59  

ในกลุมขาว รอยละ 13.20 (75 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 17.37 (947 กิโลกรัมตอไร) 

กลุมไมยืนตน รอยละ 10.13 (158 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมผล รอยละ 11.46 (73 กิโลกรัมตอไร) 

กลุมพืชผัก รอยละ 8.99 (353 กิโลกรัมตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 6.05 (โคนม 12,741 

กิโลกรัมตอฟารมโคเนื้อ 1 ตัวตอฟารม) และกลุมประมง รอยละ 12.64 (81 กิโลกรัมตอไร)  

2.2 แปลงป 2560 เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต จากปการผลิต 2559/60 

กลุมขาว รอยละ 8.12 (48 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 9.93 (391 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมยืนตน 

รอยละ 7.70 (135 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมผล รอยละ 5.52 (53 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชผัก    

รอยละ 3.48 (129 กิโลกรัมตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 5.27 (โคนม 6,933 กิโลกรัมตอฟารม 

โคเน้ือ 1 ตัวตอฟารม แพะ 1 ตัวตอฟารม ไกพื้นเมือง 31 ตัวตอฟารม) กลุมประมง รอยละ 5.33 

(21 กิโลกรัมตอไร) กลุมหมอนไหม รอยละ 2.64 (7 กิโลกรัมตอไร) และแมลงเศรษฐกิจ รอยละ 2.42 

(1 กิโลกรัมตอราย)  

2.3 แปลงป 2561 เกษตรกรบางสวนท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตแลว ฤดูการผลิต 2561/62 

ในกลุมขาว มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รอยละ 7.50 (40 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว) 

รอยละ 8.23 (84 กิโลกรัมตอไร) 

3. ดานการตลาด ท้ังแปลงป 2559 แปลงป 2560 และแปลงป 2561 ไดรับ

สงเสริมการเชื่อมโยงตลาด โดยแปลงป 2559 มีแปลงใหญท่ีทําขอตกลงซื้อขายผลผลิต         
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กับภาคเอกชน รอยละ 62.12 แปลงป 2560 ทําขอตกลงซื้อขายผลผลิตกับภาคเอกชน รอยละ 38.71 

และแปลงป 2561 ทําขอตกลงซื้อขายผลผลิตกับภาคเอกชน รอยละ 21.74 

4. ดานรายไดสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญท้ังป 2559          

ป 2560 และป 2561 มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสวนใหญมีรายไดสุทธิทางการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึน    

จากการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต  

4.1 ป 2559 กลุมขาวเพิ่มขึ้น 2,169 บาทตอไร กลุมพืชไร 4,542 บาทตอไร 

กลุมไมยืนตน 6,218 บาทตอไร กลุมไมผล 10,051 บาทตอไร กลุมพืชผัก 16,389 บาทตอไร 

กลุมประมง 11,313 บาทตอไร และกลุมปศุสัตว 207,549 บาทตอฟารม  

4.2 แปลงป 2560 กลุมขาวเพิ่มขึ้น 1,015 บาทตอไร กลุมพืชไร 3,233 บาทตอไร 

กลุมไมยืนตน 2,079 บาทตอไร กลุมไมผล 4,894 บาทตอไร กลุมพืชผัก 3,803 บาทตอไร   

กลุมประมง 2,379 บาทตอไร กลุมหมอนไหม 1,780 บาทตอไร กลุมปศุสัตว 78,964 บาทตอฟารม 

และกลุมแมลงเศรษฐกิจ 1,574 บาทตอราย  

4.3 แปลงป 2561 เกษตรกรบางสวนท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตแลวในกลุมขาว

เพิ่มขึ้น 766 บาทตอไร กลุมพืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว) 1,070 บาทตอไร  

5. แนวทางการดําเนินงานโครงการ  

5.1 ควรเนนการถายทอดความรูดานนวัตกรรม/การเพิ่มประสิทธิภาพ        

การผลิตใหแกเกษตรกรอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูและนําไปสูการผลิตสินคา

เกษตรแบบครบวงจรในแปลงใหญ  

5.2 ทั้งจัดระบบสงน้ํากระจายน้ํา และแหลงนํ้าขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน   

ใหมีความเพียงพอ เพื่อนําไปสูการวางแผนบริหารจัดการผลผลิต /การตลาดในกลุมแปลงใหญ     

                  5.3 ตองจัดการซื้อขายผลผลิตจากแปลงใหญ       

ใหเปนไปตามขอตกลง (Memorandum of Understanding : 

MOU) ใหมากขึ้น โดยประสานความตองการระหวางผูผลิต

กับผูประกอบการใหเกิดความชัดเจนกอนทําการผลิต และ

สรางความเขาใจกับเกษตรกรกอนทําขอตกลงรวมกัน 

เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพไดตามมาตรฐาน   

ที่ทางผูประกอบการตองการ ซึ่งจะนําไปสูการซื้อขายผลผลิต

รวมกันอยางตอเนื่อง และเกิดกลุมเกษตรกรใหมที่เห็นผล

การพัฒนาในรูปแบบแปลงใหญตอไป 
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2626    โครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎใีหมโครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎใีหม  

(5 ประสาน(5 ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหมสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม  ถวายในหลวง) ป 256ถวายในหลวง) ป 25611  

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน 

สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง) ป 2561 

จัดทําข้ึนเพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  เ ร่ิ ม ดํ า เ นิ น ก า ร ต้ั ง แ ต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสงเสริมใหเกษตรกร      

ท่ีมีความสมัครใจ และ“ระเบิดจากขางใน” ไดนอมนํา

หลักเกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองอยางเหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี

ของเกษตรกร ตามภูมิสังคมของแตละพื้นท่ี โดยมุงหวังจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ในการลดรายจาย เพิ่มรายไดขับเคลื่อนโครงการโดย 5 ภาคสวน ไดแก เกษตรกร ภาครัฐ    

ภาคประชาสังคม (ปราชญเกษตร/เกษตรกรตนแบบ/ประธาน ศพก.) ภาคเอกชน และสถาบัน  

การศึกษา เปาหมายเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 140,000 ราย 
 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรายใหม ป 2561 

จํานวน 70,172 ราย และเกษตรกรรายเดิม ป 2560 จํานวน 70,034 ราย ปราชญเกษตรฯ 

4,800 ราย หนวยงานภาครัฐ 14 หนวยงาน ภาคเอกชน 7 บริษัท และสถาบันการศึกษา          

ผลการประเมิน 

1. ดานทางการเกษตร เกษตรกรฯ ป 2560 และป 2561 มีการปรับเปลี่ยนการใชพื้นท่ี 

โดยการเพิ่มพื้นท่ีแหลงน้ํา พื้นที่ปลูกพืช และลดพื้นที่นาและพื้นที่อยูอาศัย/เลี้ยงสัตวลง      

การทํากิจกรรมในแปลงเกษตรกรฯ ป 2560 มีการดําเนินกิจกรรมในข้ันท่ี 3 (ทําใหพอกิน      

ทําใหพอแบงปน และมีรายไดเสริม) มากข้ึนรอยละ 2.78 สวนเกษตรกรฯ ป 2561 ดําเนินกิจกรรม

ในขั้นที่ 3 ลดลงรอยละ 9.14 เน่ืองจากปจจัยการผลิตท่ีไดรับจากโครงการบางสวนยังไมได

ผลผลิต และเกษตรกรมีการดําเนินกิจกรรมในขั้นท่ี 1 (ทําใหพอกิน) และกิจกรรมในขั้นท่ี 2 

(ทําใหพอกิน ทําใหพอแบงปน) เพิ่มข้ึนรอยละ 13.20 และ 0.28 ตามลําดับ เน่ืองจากเกษตรกร

เนนบริโภคในครัวเรือนและเก็บผลผลิตไวทําพันธุ 
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2. ดานรายไดทางการเกษตร เกษตรกรฯป 2560 มีรายไดจากการจําหนาย

ผลผลิต 6,067.35 บาทตอไร และเกษตรกรฯ ป 2561 มีรายไดจากการจําหนายผลผลิต 

4,463.42 บาทตอไร  

3. ดานการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรฯ ป 2560 สามารถลดคาใชจายในครัวเรือน

และตนทุนการผลิตโดยการพึ่งพาตนเอง 2,236.77 บาทตอไร ประกอบดวย การบริโภคผลผลิต

ของตนเอง 1,041.88 บาทตอไร และการใชปจจัยการผลิตของตนเอง 1,194.91 บาทตอไร     

อีกทั้งเกษตรกรรอยละ 11.61 มีคาใชจายไมจําเปนของครัวเรือน ลดลง 796.66 บาทตอเดือน

(ลดลงรอยละ 20.42) จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชจาย สําหรับเกษตรกรฯ ป 2561 

สามารถลดคาใชจายในครัวเรือน และตนทุนการผลิตโดยการพึ่งพาตนเอง 1,597.95 บาทตอไร 

ประกอบดวยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 832.45 บาทตอไร และการใชปจจัยการผลิตของตนเอง 

765.50 บาทตอไร อีกทั้งเกษตรกรรอยละ 12.19 มีคาใชจายไมจําเปนของครัวเรือนลดลง 

798.95 บาทตอเดือน (ลดลงรอยละ 25.49) จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชจาย  

4. ดานคุณภาพชีวิต หลังจากเขารวมโครงการ เกษตรกรมีการทํากิจกรรมในแปลง 

โดยการพึ่งพาตนเองมากข้ึน ทําใหมีกิจกรรมและรายไดตลอดท้ังป โดยเกษตรกรฯ ป 2560 

รอยละ 20.33 มีการออมเพิ่มขึ้น (10,264.47 บาทตอป) และรอยละ 18.11 มีหนี้สินลดลง 

เน่ืองจากสามารถชําระหน้ีไดตรงตามเวลา และมีเงินชําระหน้ีไดมากขึ้น สมาชิกในครัวเรือน 

รอยละ 2.78 มีแรงงานคืนถ่ินเพิ่มขึ้น สวนเกษตรกรฯ ป 2561 รอยละ 20.92 มีเงินออมเพิ่มขึ้น 

(7,193.91 บาทตอป) และ รอยละ 11.64 มีหน้ีสินลดลง เน่ืองจากสามารถชําระหน้ีไดตรงตามเวลา 

อีกท้ังมีเงินชําระหน้ีไดมากขึ้น และรอยละ 2.08 ท่ีมีการเคลื่อนยายแรงงานคืนถ่ินเพิ่มขึ้น       

ซึ่งกลับมาทําการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมและรายไดตลอดทั้งป  

5. ดานความย่ังยืนของโครงการ  

5.1 เกษตรกรฯ ป 2561 รอยละ 21.05 สามารถพัฒนาแปลงสูเกษตรทฤษฎีใหม

เต็มรูปแบบไดตามหลักเกณฑ (เพิ่มขึ้นรอยละ 5.12) เกษตรกรฯ ป 2560 รอยละ 25.09 สามารถ

พัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 และปฏิบัติตามแนวเกษตร

ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ได (เพิ่มขึ้นรอยละ 2.04)  

5.2 เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเปนเกษตรทฤษฎีใหม โดยการนํา

หลักของเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรทฤษฎีใหมมาใชในแปลงของตนเอง โดยเกษตรกรฯ    

ป 2560 รอยละ 34.57 และเกษตรกรฯ ป 2561 รอยละ 37.67 มีคาใชจายในครัวเรือนลดลง  
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5.3 การขยายผลการทําเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรฯ ป 2560 รอยละ 51.89 

มีการเผยแพรขยายผล เฉลี่ย 27 ราย มีเกษตรกรนําไปปฏิบัติแลว 14 ราย สวนเกษตรกรฯ      

ป 2561 รอยละ 46.81 มีการเผยแพรขยายผล เฉลี่ย 15 ราย โดยเกษตรกรนําไปปฏิบัติแลว     

7 ราย สวนท่ีเหลือรอยละ 46.67 และรอยละ 53.19 ยังไมไดเผยแพรขยายผลองคความรู 

เนื่องจากเพิ่งเขารวมโครงการ ความรูไมเพียงพอในการเผยแพร อยูระหวางการปรับปรุงแปลง

ของตนเองกอน อีกทั้งตองอาศัยระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ 
 

ขอคนพบ 

1. งบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตมีปริมาณนอยไมสอดคลองกับแผน   

ความตองการของเกษตรกร 

2. เกษตรกรรายเดิม ป 2560 แตละกลุมมีความแตกตางกัน ซึ่งการดําเนินงานปจจุบัน

ยังไมมีความชัดเจนในการสงเสริมกระบวนการจัดกลุมท่ีชัดเจน สวนเกษตรกรรายใหม          

ป 2561 เกษตรกรมีความหลากหลายควรมีการจัดกลุมเกษตรกรเหมือนเกษตรกร ป 2560 

3. เกษตรกรมีความตองการปจจัยการผลิตที่หลากหลาย ทําใหเปนอุปสรรค       

ในการจัดซื้อปจจัยการผลิต บางสวนคาดหวังจะไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจํานวนมาก

จากโครงการและการสนับสนุนปจจัยการผลิตลาชา อีกทั้งหนวยงานไมบูรณาการในการแจกปจจัย

การผลิต 

4. การกําหนดบทบาทหนาท่ีของ 5 ประสาน และคูมือการปฏิบัติงาน ไมมีความชัดเจน 

ทําใหเจาหนาที่ผูปฎิบัติของ 5 ประสานในพื้นที่ดําเนินการตามความเขาใจท่ีแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการปจจัยการผลิต      

ของเกษตรกร  

2. การกําหนดเปาหมาย การสนับสนุนปจจัยการผลิต และการสงเสริมองคความรู 

ควรเปนไปตามศักยภาพของพื้นท่ี ความพรอมและความตองการของเกษตรกร อีกท้ังการจัดกลุม

ของเกษตรกร  

3. ควรคํานึงถึงการปรับพื้นท่ีตามองคประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม และ        

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้า และการใชพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพ  
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2727  

4. ชี้แจงทําความเขาใจบทบาทของ 5 ประสาน จัดทําคูมือพรอมแผนการปฏิบัติงาน

โครงการ โดยใหมีความชัดเจนสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และมีการบูรณาการงาน       

เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินไดในทางปฏิบัติ 

  
โครงการธนาคารสินคาโครงการธนาคารสินคา  

โครงการธนาคารสินคาเกษตร เปนหน่ึงในโครงการสําคัญตามนโยบาย              

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เริ่มดําเนินการครั้งแรกในป 2559 มีหนวยงานของกระทรวงเกษตร

และสหกรณใหการสนับสนุนปจจัยการผลิต ความรู เพื่อใหแตละธนาคารมีการบริหารจัดการ

ปจจัยการผลิต ผลผลิต รวมกัน โดยการยืม/คืน ซื้อ/ขาย แลกเปลี่ยนสินคาภายใตกฎระเบียบ

เดียวกัน ประกอบดวยธนาคารปุยอินทรีย ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน ธนาคารขาวในสถาบัน

เกษตรกร ธนาคารหมอนไหม ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ และธนาคาร

ผลผลิตเกษตรดานการประมง ผลการประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

โครงการธนาคารปุยอินทรีย 
 

 โครงการธนาคารปุยอินทรีย  ดําเนินการ   

โดยกรมพัฒนาท่ีดิน มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหเกษตรกร  

มีการผลิตและใชประโยชนปุยอินทรีย กระตุนใหเกษตรกร

เห็นความสําคัญของการนําวัสดุเหลือใช

มาผลิตปุยอินทรีย เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต  

ลดการใชสารเคมี และลดการเผาทําลาย

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร  
 

ผลการดําเนินงาน  
 

ธนาคารปุยอินทรีย ผลิตปุยหมัก 2,956 ตัน คิดเปนรอยละ 110.22 ของเปาหมาย 

2,682 ตัน และนํ้าหมักชีวภาพ 676,200 ลิตร คิดเปนรอยละ 100.02 ของเปาหมาย 676,000 ลิตร 
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ผลการประเมิน 
 

1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 56.53 มีการผลิตปุยอินทรีย (ปุยหมัก และ 

น้ําหมักชีวภาพ) ใชเองในครัวเรือน โดยใชวัสดุเหลือใชในไรนาและในครัวเรือนมาเปนวัตถุดิบ     

ในการผลิต นอกจากน้ียังมีเกษตรกรบางสวนนําวัสดุเหลือใชไปผลิตรวมกับกลุม และนําไปแลก

ปุยอินทรียที่ธนาคาร โดยเฉลี่ยประมาณ 726 กิโลกรัมตอครัวเรือน สงผลใหเกษตรกรรอยละ 75.36 

มีตนทุนคาปุยลดลง และมีเกษตรกรเพียงรอยละ 6.52 ที่ยังมีการเผาเศษวัสดุเหลือใชในไรนา

โดยเฉพาะอยางย่ิงการเผาฟางขาวและเศษใบออย  

2. มูลคาประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับจากโครงการธนาคารปุยอินทรียเทากับ 

10,192.34 บาทตอครัวเรือน แบงเปนมูลคาประโยชนจากการผลิตปุยหมักของเกษตรกร 

5,600.34 บาทตอครัวเรือน และมูลคาประโยชนจากการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 4,592 บาทตอครัวเรือน 

3. ปจจัยที่มีผลตอเกษตรกรในการผลิตปุยอินทรียใชเองในครัวเรือน ประกอบดวย       

4 ปจจัย ไดแก เพศ อายุ ความรูเรื่องปุยอินทรีย และ การไปทัศนศึกษาของเกษตรกร โดยถาเกษตรกร

เปนผูหญิงจะมีโอกาสท่ีจะผลิตปุยอินทรียใชเองในครัวเรือนมากกวาผูชาย 2.264 เทา สําหรับอายุ 

ความรูเรื่องปุยอินทรีย และ การไปทัศนศึกษาของเกษตรกร มีความสัมพันธตอเกษตรกรในการผลิต

ปุยอินทรียใชเองในครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน 

4. ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการธนาคาร  

ปุยอินทรียในระยะตอไป กรมพัฒนาท่ีดินในฐานะหนวยงานหลักควรบูรณาการรวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของโดย 

4.1 เกษตรกรที่ผลิตปุยอินทรียใชเองที่บาน โดยใชวัสดุเหลือใชในไรนา            

และในครัวเรือน มีการเผาตอซังขาวนอยกวาเกษตรกรท่ีไมผลิตปุยหมักเองอยูถึง 2 เทา 

สามารถลดคาใชจายในการผลิตทางการเกษตรได แตการผลิตปุยอินทรียใชเองน้ีมีคาใชจายหลัก 

คือ มูลสัตว และแกลบ/รํา ถังหมัก และกากนํ้าตาล ซึ่งหากกรมพัฒนาท่ีดินสามารถสนับสนุน

ธนาคาร/สหกรณตาง ๆ ในการรวบรวม มูลสัตว แกลบ/รํา ถังหมัก และกากนํ้าตาล มาจําหนาย  

ใหเกษตรกรในราคาขายสง หรือใหยืมโดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 3 เดือน ก็จะสามารถ        

ชวยสงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชเองไดอีกทางหน่ึง  

 4.2 สงเสริมใหเกษตรกรมีการอบรมความรูเร่ืองปุยอินทรีย และนําเกษตรกร   

ไปทัศนศึกษาดูงานเพื่อสรางแรงบันดาลใจ เน่ืองจากปจจัยท้ังสองอยางน้ีมีอิทธิพลตอความนาจะเปน 

ที่เกษตรกรจะผลิตปุยอินทรียใชเองเพิ่มขึ้น 
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โครงการธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 
 

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

ดําเนินการโดยกรมการขาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชน

มีแหลงเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีสําหรับเพาะปลูกอยาง

เพียงพอและทั่วถึงเปนแหลงสํารอง  

เมล็ดพันธุขาว และศูนยกลางการพัฒนา

ขาวคุณภาพดีของชุมชนไวใชในชุมชน

ยามขาดแคลนหรือเกิดภัยพิบัติ  
 

ผลการดําเนินงาน  
 

ธนาคารจัดต้ังไดครบทั้ง 10 แหงในป 2560 และสามารถสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว

ใหแกธนาคารขาวจํานวน 55 แหง ตามเปาหมาย 
 

ผลการประเมิน 
 

1. ธนาคารที่จัดต้ัง 10 แหง ในป 2560 สามารถผลิตเมล็ดพันธุสํารองไดเพียง 

57.73 ตัน จากความตองการท้ังสิ้น 493.55 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 11.70 ของปริมาณความตองการ

เมล็ดพันธุขาวของสมาชิกทั้งหมด และไมมีธนาคารใดที่มีเมล็ดพันธุสํารองเพียงพอตอความตองการ

ของสมาชิก  

2. การผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพ มีเกษตรกรเพียงรอยละ 18.93 ท่ีสามารถผลิต

เมล็ดพันธุขาวใหผานการรับรองเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีโดยกรมการขาว สวนใหญเปนผูท่ีมาอบรม

การผลิตเมล็ดพันธุดี ท้ังนี้เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวและผานการรับรองมีตนทุนการผลิตขาว

เมล็ดพันธุเทากับ 4,257.58 บาทตอไร (หรือคิดเปนตนทุนตอหนวยผลผลิตเทากับ 9.71 บาท    

ตอกิโลกรัม) สูงกวาตนทุนการผลิตขาวนาปเฉลี่ยท่ัวประเทศประมาณ 336.11 บาทตอไร     

โดยผลผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 493.56 กิโลกรัมตอไร (สูงกวา

ขาวนาปท่ัวไปอยูประมาณ 86 กิโลกรัมตอไร) คิดเปนมูลคา 10,364.76 บาทตอไร (ใชราคา

เมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุจําหนาย พันธุ กข.105 ของกรมการขาว ราคา 21 บาทตอกิโลกรัม)  

3. มูลคาเมล็ดพันธุ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเมล็ดพันธุขาวท่ีเกษตรกรผลิตได 

ณ ราคาตลาดกับราคาตนทุนตอหนวย จะพบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการ และสามารถผลิต

เมล็ดพันธุขาวพันธุดีใหผานการรับรองคุณภาพ จะไดรับประโยชนจากสวนตางของมูลคาขาว



 
 

105 
 

เมล็ดพันธุท่ีผลิตไดเทากับ 5,572.30 บาทตอไร  หรือคิดเปนรอยละ130.88 ของมูลคาตนทุน

เมล็ดพันธุขาวพันธุดีที่เกษตรกรผลิตได 

4. ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ

ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนในระยะตอไป คือ กรมการขาวในฐานะหนวยงานหลักควรบูรณาการ

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของโดย 

 4.1 ตนทุนตอหนวยในการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุ ดีและผานการรับรอง

คุณภาพจากกรมการขาวเทากับ 9.71 บาทตอกิโลกรัม ตํ่ากวาราคาขาวเมล็ดพันธุท่ีจําหนาย             

ในทองตลาดประมาณ 10 บาทตอกิโลกรัม น่ันคือเกษตรกรท่ีผลิตขาวพันธุดีจะสามารถลด

ตนทุนคาเมล็ดพันธุลงได 10 บาทตอกิโลกรัม ดังน้ัน การคัดเลือกเกษตรกรมาผลิตขาวเมล็ดพันธุ

ควรเปนเกษตรกรท่ีสนใจ และมีศักยภาพในการผลิตขาวเมล็ดพันธุจริง ๆ เน่ืองจากหากผลิต      

ขาวเมล็ดพันธุแลวไมผานการตรวจรับรองคุณภาพ มูลคาผลผลิตจะมีคาเทากับขาวเปลือก เทาน้ัน 

 4.2 ควรสนับสนุนเกษตรกรท่ีผลิตขาวแลวผานการรับรอง ใหมีอัตราการคืน  

ในปริมาณ/มูลคาท่ีตํ่ากวาเกษตรกรท่ีผลิตขาวเมล็ดพันธุ  และไมผานการรับรองคุณภาพ        

โดยกรมการขาวเพื่อเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรสนใจและจริงจังกับการผลิตขาวใหผาน          

การรับรองมากขึ้น 
 

ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร 
 

     ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร จัดต้ังขึ้น       

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก

สถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเปนหลัก โดยการ

ใหบริการยืมเมล็ดพันธุขาว และรับฝาก ถอนขาวเปลือก 

ซึ่งสมาชิกสามารถคืนเปนเมล็ดพันธุหรือเงินสดก็ได 

หรือถอนขาวเปลือกท่ีฝากไวเปนขาวเปลือกหรือเงินสด

ก็ได  โดยมี อัตราแลกเปลี่ยนสินคาตามท่ี

ธนาคารกําหนด โดยใน ป 2560 กรมสงเสริม

สหกรณ  ขยายผลการจัด ต้ังธนาคาร

จํานวน 21 แหง 
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ผลการดําเนินงาน 
 

กรมสงเสริมสหกรณจัดตั ้งธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกรได 21  แหง            

ครบตามเปาหมาย มีเกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 5,884 ราย คิดเปนรอยละ 280.19           

ของเปาหมาย 2,100 ราย แตเปดใหบริการไดเพียง 15 แหง เน่ืองจาก 2 แหง ไมมีสมาชิก      

มาสมัครใชบริการ และอีก 4 แหง ไมสามารถเปดดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณ 2560  
 

ผลการประเมิน 
 

1. มูลคาปจจัยการผลิตที่ธนาคารใหยืมทั้งสิ้นจํานวน 36,280,250 บาท โดยเปนมูลคา

การยืมเมล็ดพันธุขาว 2,855,760 บาท หรือคิดเปนรอยละ 19.88 ของมูลคาการใหบริการ     

ยืมปจจัยการผลิตทั้งหมด สําหรับมูลคาการฝากขาวเปลือกทั้งสิ้นจํานวน 604,600 บาท     

และมูลคาเงินฝาก จํานวน 529,000 บาท 

2. ราคาปจจัยการผลิตที่ธนาคารใหเกษตรกร สวนใหญมีราคาที่ถูกกวา 

โดยเฉพาะ ยา/สารเคมีธนาคารใหบริการในราคาท่ีถูกกวาตลาด จํานวน 36.31 บาทตอลิตร 

รองลงมาเปนเมล็ดพันธุขาว ถูกวาตลาดท่ัวไป 1.52 บาทตอกิโลกรัม ปุยอินทรียถูกกวาตลาด

ทั่วไป 0.80 บาทตอกิโลกรัม มีเพียงปุยเคมี ที่ธนาคารมีราคาสูงเล็กนอย 0.30 บาทตอกิโลกรัม 

 3. ความพึงพอใจของเกษตรกรในเร่ืองตาง ๆ ของธนาคารภาพรวมมีคะแนน

ประมาณ 8 คะแนน ยกเวนความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธโครงการท่ีเกษตรกรพึงพอใจ 

ที่ระดับ 6.26 คะแนน  

4. ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรในการมาใชบริการธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร      

คือ ระยะทางจากบานถึงสหกรณ โดยย่ิงเกษตรกรอยูใกลกับธนาคารย่ิงมีโอกาสท่ีจะมาใชบริการ

ธนาคารมากข้ึน  และพื้นที่ทําการเกษตรย่ิงมากขึ้นย่ิงมีโอกาสที่จะมาใชบริการธนาคารมากขึ้น 

5. ประเด็นที่พบและขอเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ

ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร คือ กรมสงเสริมสหกรณในฐานะหนวยงานหลักควรบูรณาการ

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของดังนี้ 

5.1 บริการหลักของธนาคารฯ คือ การใหยืมเมล็ดพันธุเพื่อใหสมาชิกท่ีขาดแคลน

ยืมไปเพาะปลูกกอน การใหยืมขาวสารนําไปบริโภค และการรับฝากขาวเปลือกใหกับสมาชิก  

ที่ไมมีท่ีเก็บ แตธนาคารฯ มีการใหยืมปจจัยการผลิตอ่ืนควบคูไปดวย ทําใหบริการของธนาคารขาว

ในสถาบันเกษตรกรไมแตกตางจากบริการของสหกรณท่ัวไป และเกษตรกรอาจเกิดการสับสน

ระหวางการเปนสมาชิกธนาคารฯ กับการเปนสมาชิกสหกรณ มูลคาการยืมเมล็ดพันธุขาว 
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เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทตอครัวเรือน อยางไรก็ตามยังมีประโยชนที่เกิดตอเกษตรกร         

ที่ใชบริการธนาคารอีกทางหน่ึงคือ ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 3 เดือน ในการคืนปจจัยการผลิต 

ดังน้ัน จึงควรมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการใหม (Feasibility Study) เพื่อศึกษา         

ถึงประโยชนท่ีเกิดจากธนาคารและเกษตรกร และนํามาวางรูปแบบการดําเนินโครงการ

ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร (ยืม-คืน ฝาก-ถอน) ใหชัดเจน และมีการดําเนินธุรกิจท่ีไมซ้ํา

กับธุรกิจของสหกรณ ตลอดสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการจริง ๆ เชน เกษตรกร        

ที่อยูในกลุมแปลงใหญ 

5.2 การจัดต้ังธนาคารขาวในสถาบันฯ ควรมีสถานที่อยูใกล ๆ พื้นที่ที่มีการปลูกขาว

ปริมาณมาก เชน แปลงใหญจะทําใหเกษตรกรมาใชบริการธนาคารมากขึ้น  

5.3 เกษตรกรยังไมคอยเขาใจรูปแบบการดําเนินงาน และการบริการของธนาคาร

วาแตกตางจากบริการของสหกรณอยางไร ดังน้ัน จึงควรเรงประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบ 

และเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชบริการธนาคาร 
 

โครงการธนาคารหมอนไหม 
 

ธนาคารหมอนไหม มี วัตถุประสงค เพื่อให

เกษตรกรมีเสนไหมท่ีมีคุณภาพสําหรับทอผาอยางเพียงพอ 

และไดมาตรฐาน มีแหลงเสนไหมสํารองในชุมชนเปนศูนยกลาง

ในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรในชุมชน 

และเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตผาไหมหัตถกรรมของชุมชน

ดวย 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ธนาคารหมอนไหมดําเนินการพัฒนาศักยภาพ

ธนาคารเดิมท่ีจัดต้ังในป 2560 รวม 5 แหง และสนับสนุนวัสดุ      

ในการทําธนาคารท่ีจัดต้ังป 2560 จํานวน 4 แหง ขยายผลไป  

ในพื้นที่อื่นในปงบประมาณ 2561 โดยจัดตั้งธนาคารและ

สนับสนุนวัสดุเพิ่มอีก 11 แหง ครบตามเปาหมาย 
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ผลการประเมิน 
 

1. การใหบริการยืมเสนไหม พบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการยืมเสนไหม      

จากธนาคาร คิดเปนรอยละ 66.67 โดยเปนการยืมเสนไหมยืมจากธนาคาร เฉลี่ย 3 กิโลกรัมตอราย 

คิดเปนมูลคา 6,942 บาทตอราย และยืมเสนไหมพุงจากธนาคาร เฉลี่ย 2 กิโลกรัมตอราย     

คิดเปนมูลคา 3,876 บาทตอราย เกษตรกรเห็นวาการยืมเสนไหมในธนาคารชวยใหเกษตรกร

ไดเสนไหมท่ีมีคุณภาพ ชวยลดการซื้อเสนไหมท่ีมีราคาแพงจากพอคาคนกลางและเกิดความคลองตัว 

ในการทอผาไมตองรอ ขายผากอนถึงนําเงินไปซื้อเสนไหมมาทอในรอบถัดไป  

2. เกษตรกรท่ีมายืมเสนไหมจากธนาคารรอยละ 89.19 จะชําระคืนเปนเงินสด

รวมดอกเบ้ีย มูลคาเฉลี่ย 4,258 บาทตอราย และรอยละ 13.51 ชําระคืนเปนเสนไหมเฉลี่ย         

2 กิโลกรัมตอราย คิดเปนมูลคา 5,000 บาทตอราย  

3. ตนทุนการทอผาหลังเขารวมโครงการ เกษตรกรมีตนทุนการทอผาลดลง 33.33 

บาทตอเมตร สงผลใหมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น 270.63 บาทตอเมตร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.04  

4. ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ

ธนาคารหมอนไหม พบวา เกษตรกรใหความรวมมือในการดําเนินงานในรูปแบบธนาคาร ฯ เปนอยางดี 

มีการเก็บหุน/คาสมัครสมาชิก เพื่อนํามาบริหารจัดการกลุมในการหมุนเวียนเสนไหม สมาชิกกลุม

เห็นความสําคัญ มีความรูสึกเปนเจาของและพรอมท่ีจะรวมมือกันดูแลธนาคาร แตธนาคารบางแหง

ยังไมมีหองเก็บเสนไหมอยางท่ีดีและเหมาะสม ทําใหธนาคารตองบริหารจัดการเสนไหม      

โดยการใหสมาชิกคืนเปนเงินสด แลวธนาคารฯ จึงจัดหาเสนไหมมาใหแกสมาชิก ท้ังน้ีจะมีการสํารวจ

ความตองการใชเสนไหมของเกษตรกรกอน 

ดังน้ัน กรมหมอนไหมจึงควรสํารวจความตองการสถานท่ีเสนไหมใหกับธนาคาร 

เพื่อใหมีหองเก็บเสนไหมท่ีเปนมาตรฐาน สามารถเก็บเสนไหมสํารองไวภายในชุมชนได        

ซึ่งจะทําใหเกษตรกรที่ยืมเสนไหมไป สามารถชําระคืนเปนเสนไหมหมุนเวียนใชภายในกลุมได 

นอกจากน้ีการสงเสริมใหกลุมออกแบบลวดลายการทอผาท่ีเปนเอกลักษณ สรางแบรนด/    

ตราสินคาของกลุมเองใหมีความโดดเดน เปนชองทางหนึ่งในการเพิ่มรายไดใหเกษตรกร 
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โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ป 2559 - 2560 
  

กรมปศุสัตว เปนหนวยงานหลักมีวัตถุประสงค 

เพื่อชวยใหเกษตรกรท่ียากจนท่ัวประเทศไดมีโค - กระบือ

ไวใชแรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเปนการชวย

ให เกษตรกรมีรายได  ซึ่ ง เปนการยืมเพื่อการผลิต      

โดยเกษตรกรท่ียืมแมโค - กระบือ ตองคืนลูกโค - กระบือ

ตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ใหโครงการเพื่อนําไป         

ใหเกษตรกรรายอ่ืนยืมตอ หรืออาจจําหนายนําเงินสงคืน

โครงการและเมื่อเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ป ทางโครงการ

จะมอบแมโค - กระบือพรอมลูกโคตัวท่ี 2 เปนตนไปใหเปน

กรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและจําหนายออกจากทะเบียน   

หากเกษตรกรยืมแมโค - กระบือไปแลว 3 ป ไมมีลูกตัวแรก

คืนโครงการ โครงการจะนําแม โค - กระบือดังกลาวคืน          

เพื่อนําไปใหบริการแกเกษตรกรรายอ่ืนตอไป เวนแตจะตรวจ

พบวา แมโค - กระบือมีปญหาทางระบบสืบพันธุโครงการ

จะเปลี่ยนแมโค - กระบือใหใหม 

ผลการดําเนินงาน 

ในภาพรวม (ณ 30 กันยายน 2561) มีการ

สนับสนุนโค - กระบือใหเกษตรกรรายใหมจํานวน 17,515 ตัว คิดเปนรอยละ 194.61 ของเปาหมาย

ทั้งหมด 9,000 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์ใหเกษตรกรรายเดิมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการจํานวน 

13,66 ตัว คิดเปนรอยละ 273.22 ของเปาหมายทั้งหมด 5,000 ตัว 

ผลการประเมิน 

การประเมินผลธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ป 2559 - 2560 

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางของประชากรกลุมเปาหมาย 77 จังหวัด จํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 

400 ราย ประกอบดวย เจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย และเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการ 

สรุปผลการประเมินผล ดังนี ้
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1. ประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ พบวา มาตรการท่ี 1 (เกษตรกรรายเดิม) ดําเนินการมอบ

กรรมสิทธิ์โค - กระบือ แลวท้ังหมด 14,019 ราย คิดเปนรอยละ 140.19 ของเปาหมาย 10,000 ราย 

และมาตรการท่ี 2 (เกษตรกรรายใหม) มีเกษตรกรท่ีสมัคร และผานการคัดเลือกเขารวม

โครงการท้ังหมดจํานวน 31,205 ราย คิดเปนรอยละ 173.36 ของเปาหมายท้ังหมด 18,000 ราย 

ไดรับมอบโค - กระบือแลวทั้งหมด 31,205 ราย ครบตามเปาหมาย โดยเกษตรกรทุกราย         

ที่ไดรับการติดตามโค - กระบือ ของโครงการใหเปนไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา 

2. ดานการใชประโยชนจากโค - กระบือ พบวามาตรการท่ี 1 (เกษตรกรรายเดิม)

สวนใหญรอยละ 92.27 เลี้ยงโค - กระบือไวเพื่อขยายลูก รองลงมารอยละ 73.74 ใชมูลสัตว 

ไปทําปุยคอกเพื่อใสในแปลงเกษตร รอยละ 56.04 เลี้ยงไวขาย เพื่อเปนรายไดเสริม              

ในการประกอบอาชีพปศุสัตว และมาตรการท่ี 2 (เกษตรกรรายใหม) พบวา สวนใหญรอยละ 73.51 

เลี้ยงโค - กระบือไวเพื่อขยายลูก รองลงมารอยละ 50.49 ใชมูลสัตวไปทําปุยคอกเพื่อใสในแปลง

เกษตร และรอยละ 29.29 เลี้ยงไวขาย เพื่อเปนรายไดเสริมในการประกอบอาชีพปศุสัตว  

3. ดานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพบวา มาตรการท่ี 1 (เกษตรกรรายเดิม) 

ไดรับโอนกรรมสิทธิ์แมโคเฉลี่ย 1 ตัวตอราย คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 28,201 บาทตอตัว ไดรับโอน 

ลูกโคท่ีเกิดจากแมโคดังกลาวเฉลี่ย 2 ตัวตอราย คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 17,288 บาทตอตัว รวมมูลคา

โคท้ังหมดที่เกษตรกรไดรับโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย 62,777 บาทตอราย และในสวนของเกษตรกร 

ที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์กระบือ ไดรับโอนกรรมสิทธแมกระบือเฉลี่ย 1 ตัวตอราย คิดเปนมูลคาเฉลี่ย

32,092 บาทตอตัว จํานวนลูกกระบือท่ีไดรับโอนเฉลี่ย 2 ตัวตอราย คิดเปนมูลคา 17,396 บาทตอตัว

รวมมูลคากระบือท้ังหมดที่เกษตรกรไดรับโอนกรรมสิทธเฉลี่ย 66,884 บาทตอราย 

4. ประเด็นท่ีพบ โครงการไมมีงบประมาณในการถายทอดความรูใหแกเกษตรกร

โดยตรง ทําใหเกษตรกรไมไดรับความรูอยางเพียงพอ ในสวนของโค - กระบือท่ีแจกใหแกเกษตรกร

บางตัวมีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนดทําใหมีปญหาดานการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ    

อีกทั้งเจาหนาที่ปศุสัตวในการปฏิบัติงานโครงการ และปจจัยการผลิตในพื้นที่ มีจํานวนไมเพียงพอ 

และเกษตรกรบางรายไมปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาตาง ๆ เชน ขายแมโค - กระบือ กอนกําหนด 

5. ขอเสนอแนะ จัดสรรงบประมาณในการถายทอดความรูแกเกษตรกรโดยตรง 

เพื่อใหเกษตรกรมีความรูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความรูดานระบบสืบพันธุ และจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดหาปจจัยการผลิต และเวชภัณฑท่ีเหมาะสมแกเกษตรกรใหเพียงพอตอความตองการ

ในพื้นที่ โดยจัดฝกอบรม และฝกปฏิบัติใหกับเจาหนาท่ีประจําอําเภอ หรือสมาชิกเกษตรกร     

ที่เขารวมโครงการเก่ียวกับการผสมเทียม เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนเจาหนาท่ี รวมถึงชี้แจง       
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ใหเกษตรกรเขาใจถึงวัตถุประสงคของโครงการ วิธีการดําเนินงาน กฎระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา

ตาง ๆ เพื่อใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง และคัดเลือก        

โค - กระบือท่ีมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของโครงการ โดยเครงครัดกอนแจกใหเกษตรกร 

เพื่อแกไขปญหาดานการเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ 
 

โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง ป 2559 - 2560 
 

โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง ป 2559 - 2560 เปนหนึ่ง     

ในโครงการธนาคารสินคาเกษตร ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อรับฝาก

ลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเปนโคสาวทอง เพื่อใหเกษตรกรสมาชิก 

ลดภาระการเลี้ยงลูกโคในฟารม เพื่อใหเกษตรกรสมาชิกมีแมโค 

ท่ีมีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง และเพื่อลดตนทุน

การผลิต สมาชิกสหกรณมีรายไดเพิ่มข้ึน โดยเร่ิมดําเนิน

โครงการต้ังแตป 2559 เปนตนมา โดยมีกรมสงเสริม

สหกรณเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการ 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง จัดต้ังธนาคารโคนมทดแทนฝูง ในป 2561 รวม 3 แหง 

รับฝากลูกโคจากสมาชกิ 536 ราย คิดเปนรอยละ 178.67 ของเปาหมาย 300 ราย สมาชิกฝาก

ลูกโคเขาธนาคาร 832 ตัว และสมาชิกถอนคืนโคสาวทองแลว 288 ราย รวม 425 ตัว 
 

ผลการประเมินผล 
 

1. ในป 2559 และป 2560 มีการจัดต้ังธนาคารโคนมทดแทนฝูงแลวท้ังหมด    

จํานวน 8 แหง ครบตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยสหกรณท่ีไดรับการจัดต้ังเปนธนาคารในป 2559 

จํานวน 3 สหกรณ เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 306 ราย คิดเปนรอยละ 204.00 ของเปาหมาย 

และสหกรณโคนมท่ีไดรับการจัดต้ังเปนธนาคารป 2560 จํานวน 5 สหกรณ เกษตรกรสมัคร  

เขารวมโครงการ 423 ราย คิดเปนรอยละ 169.20 ของเปาหมาย รวมเกษตรกรสมัครเขารวม

โครงการทั้งหมด 729 ราย คิดเปนรอยละ 182.25 ของเปาหมาย 
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2. การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ 

2.1 การรับฝากลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเปนโคสาวทอง เพื ่อใหเกษตรกร

สมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโคในฟารม โดยมีเกษตรกรขายฝากโคทดแทนเขารวมโครงการ

ทั้งหมดจํานวน 553 ราย จํานวนโคทดแทนท่ีขายฝาก 1,712 ตัว มูลคาการขายฝากรวม 

28,411,558 บาท และมีเกษตรกรถอนคืนโคสาวทองจํานวน 381 ราย จํานวนโคสาวทองท่ีถอนคืน 

1,199 ตัว รวมมูลคาการถอนคืนโคสาวทอง 55,221,199 บาท 

2.2 เกษตรกรสมาชิกมีแมโคที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวางเกษตรกร

รอยละ 27.90 ไดรับปริมาณนํ้านมดิบจากแมโคในโครงการสูงกวาแมโคท่ีเกษตรกรเลี้ยงเอง 

โดยสูงกวา 0.71 กิโลกรัมตัวตอวัน รอยละ 67.44 ไดรับในปริมาณเทากัน และรอยละ 4.66 

ไดรับนอยกวา ดานอัตราการผสมติด พบวา แมโคในโครงการจะมีอัตราการผสมติดอยูท่ี 1 - 2 ครั้ง 

ในขณะท่ีแมโคท่ีเกษตรกรเลี้ยงเองมีอัตราการผสมติดอยูระหวาง 2 - 3 ครั้ง โดยแมโคที่ผสม

ติดเร็วขึ้น รอบหมุนเวียน ของการใหน้ํานมโคก็จะเร็วขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีรายไดจากการขาย

น้ํานมดิบเร็วขึ้น 

2.3 เกษตรกรลดตนทุนการผลิต สมาชิกสหกรณมีรายไดเพิ่มข้ึนเกษตรกร     

มีรายจายในการเลี้ยงโคทดแทนเฉลี่ย 48,500 บาทตอตัว ในขณะท่ีเกษตรกรมีรายจายในการ

ถอนคืนโคสาวทองจากธนาคารในราคาเฉลี่ย 46,056 บาทตอตัว รายจายในการเลี้ยงโคทดแทน

ของเกษตรกรสูงกวารายจายในการถอนคืนโคสาวทองจากโครงการเฉลี่ย 2,444 บาทตอตัว 

และเมื่อคํานวณรายไดจากปริมาณน้ํานมดิบที่เกษตรกรไดรับจากแมโคในโครงการ ฯ ซึ่งไดรับ

มากกวาแมโคท่ีเกษตรกรเลี้ยงเองจํานวน 0.71 กิโลกรัมตอตัวตอวัน จะทําใหเกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น 3,898 บาทตอตัวตอป  

2.4 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินโครงการและการใชบริการ

ธนาคารในครั้งตอไปเกษตรกรสมาชิกธนาคารที่จัดต้ังในป 2559 และป 2560 มีความพึงพอใจ

ตอการดําเนินโครงการในภาพรวมระดับคอนขางมาก ท่ีคาคะแนน 3.80 และ คาคะแนน 4.11 

ตามลําดับ โดยหลังจากที่มีการถอนคืนโคนมแลว พบวา เกษตรกรที่เปนสมาชิกธนาคาร   

ท่ีจัดต้ังป 2559 และป 2560 จะใชบริการของธนาคารในคร้ังตอไปอีก คิดเปนรอยละ 92.00 

และรอยละ 90.00 ตามลําดับ 

3. ขอคนพบจากการประเมินผล 

3.1 เพื่อใหเกษตรกรสมาชิกธนาคารไดแมโคท่ีมีคุณภาพไปทดแทนโคนมปลดระวาง 

ควรสนับสนุนใหเกษตรกรสงโคทดแทนเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น เน่ืองจากแมโคท่ีไดจาก
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โครงการมีอัตราการผสมติดงายกวาแมโคท่ีเกษตรกรเลี้ยงเอง ทําใหรอบหมุนเวียนของการให

น้ํานมโคเร็วขึ้น นอกจากนี้รายจายในการถอนคืนโคสาวทองจากโครงการยังนอยกวารายจาย         

ในการเลี้ยงโคทดแทนของเกษตรกรอีกดวย 

3.2 เกษตรกรบางสวนไมสงโคทดแทนเขารวมโครงการ เนื่องจากเปนฟารม

ขนาดเล็ก เกษตรกรสามารถดูแลโคนมในฟารมเองได 

3.3 บางสหกรณมีความกังวลในเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการฟารม

โดยเฉพาะคาอาหารขน เนื่องจากระยะเวลาในการเลี้ยงโคทดแทนจนกระทั่งเปนโคสาวทอง

ใชระยะเวลาหลายเดือน 

3.4 การขาดแคลนอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพ สหกรณท่ีจัดต้ังเปนธนาคารสวนใหญ

ไมมีแปลงหญาเปนของตนเองบางสหกรณมีแปลงหญาแตก็ไมเพียงพอตอความตองการใช 

ซึ่งสหกรณสวนใหญแกไขปญหาโดยใชอาหาร TMR ในการเลี้ยงโคทดแทน และบางสหกรณ

สงเสริมใหเกษตรกรท่ัวไปปลูกหญา หรือพืชอาหารสัตวขายใหกับสหกรณ 

3.5 ธนาคารท่ีจัดต้ังในป 2560 บางสหกรณเร่ิมเลี้ยงโคทดแทนในระบบคอกรวม

เปนครั้งแรก เจาหนาที่ที่ดูแลโคทดแทนยังไมมีประสบการณในการเลี้ยงโคระบบคอกรวม 

3.6 สมาชิกธนาคารบางรายไมถอนคืนโคสาวทอง เน่ืองจากเห็นวาราคาถอนคืน

โคสาวทองจากโครงการคอนขางสูง สงผลใหสหกรณตองรับภาระในการเลี้ยงโคสาวทองตอไป  

4. ขอเสนอแนะ 

4.1 สหกรณท่ีไดรับการจัดต้ังเปนธนาคาร ควรเพิ่มการประชาสัมพันธโครงการ

สรางความเขาใจกับเกษตรกรสมาชิกเก่ียวกับการดําเนินโครงการ ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ 

เพื่อใหเกษตรกรมีความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินโครงการ และสมัครเขารวมโครงการมากขึ้น 

4.2 สนับสนุนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการฟารมโดยเฉพาะ

คาอาหารขนใหแกสหกรณที่ไดรับการจัดต้ังใหเปนธนาคาร เพื่อใหสามารถดําเนินงานโครงการ

ธนาคารตอไปได 

4.3 สงเสริมใหเกษตรกรท่ัวไปในพื้นท่ีปลูกหญาหรือพืชอาหารสัตว จําหนาย

ใหกับสหกรณ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบในการเลี้ยงโคทดแทน และเปน   

การลดตนทุนคาอาหารใหแกสหกรณ 

4.4 สนับสนุนองคความรูใหแกเจาหนาที่ที่เลี้ยงโคทดแทนของสหกรณ         

ใหครอบคลุมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะทักษะการผสมเทียม ซึ่งเปนวิชาชีพท่ีตองเรียนรูคอนขาง
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ละเอียด และตองผานการฝกอบรมอยางเขมขน เพื่อใหการเลี้ยงโคทดแทนของสหกรณ          

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

4.5 เพื่อใหเกษตรกรมีแรงจูงใจและมีโอกาสในการถอนคืนโคสาวทอง        

จากโครงการมากข้ึน นอกจากจะเปดโอกาสใหเกษตรกรชําระเงินในการถอนคืนโคสาวทอง

เปนเงินสดหรือเงินเชื่อแลว สหกรณควรมีแนวทางท่ีจะสนับสนุนใหเกษตรกรถอนคืนโคสาว

ทองในดานอ่ืนดวยอาทิ ใหเกษตรกรฝากเงินท่ีไดจากการขายฝากโคทดแทนไวกับสหกรณ    

และเมื่อถึงเวลาถอนคืนโคสาวทองก็ชําระเงินสวนตางที่เพิ่มขึ้น หรือสนับสนุนใหเกษตรกร   

ฝากเงินรายเดือนไวกับสหกรณเพื่อใชในการถอนคืนโคสาวทอง เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนด         

ซึ่งจะชวยลดภาระในการหาเงินมาถอนคืนโคสาวทองของเกษตรกรได  
 

27.6 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 
 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

เปนหน่ึงในโครงการธนาคารสินคาเกษตร ซึ่งเปนนโยบาย

สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีวัตถุประสงค

ของโครงการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหลงนํ้า

ชุมชนใหเปนธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีการบริหารจัดการแหลงน้ํา

ชุมชนในการเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าจืดเพื่อเปนอาหาร

โปรตีนบริโภคและสรางรายไดในครัวเรือน      

และพัฒนาศักยภาพดานการบริหารแหลงนํ้าชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิต

สัตวน้ําจืดใหแกชุมชน เจาหนาท่ีของกรมประมงและองคกรบริหาร

สวนทองถ่ินในระดับทองถ่ินในพื้นที่เปาหมาย โดยเร่ิมดําเนินโครงการ

ต้ังแต ป 2560 เปนตนมา โดยกรมประมงเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

จัดต้ังธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ป 2561 จํานวน 20 แหง ปลอยพันธุ

สัตวนํ้า 3.57 ลานตัว ประเมินผลจับสัตวนํ้าและมูลคา จํานวน 20 แหง ผลิต อนุบาลลูกปลา

และปลอยพันธุสัตวนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําชุมชน 0.49 ลานตัว 
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ผลการประเมิน 

จากการประเมินการดําเนินงานโดยสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ   

และเกษตรกรสมาชิก ปงบประมาณ 2560 

1. การคัดเลือกและรับสมัครเกษตรกร กรมประมงไดดําเนินการคัดเลือกแหลงนํ้า

ชุมชนเปาหมายแลว จํานวน 20 แหง ครบตามเปาหมาย รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ

ท้ังหมด 1,583 ราย คิดเปนรอยละ 263.83 ของเปาหมาย และแตงต้ังคณะกรรมการธนาคาร

ผลผลิตเกษตรดานการประมง จํานวน 20 ชุด ตามจํานวนแหลงนํ้าชุมชนเปาหมาย โดยคณะกรรมการ

แตละชุดมีองคประกอบเฉลี่ยชุดละ 17 คน  

2. การบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน แบงเปนการเตรียมแหลงนํ้าเพิ่มอาหารธรรมชาติ

ดําเนินการแลว 20 แหง ครบตามเปาหมาย มีการชั่งวัดขนาด อนุบาลลูกปลากอนปลอย     

และติดตามการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า ดําเนินการ 18 คร้ัง คิดเปนรอยละ 90.00 ของเปาหมาย 

เนื่องจากบางแหลงน้ําประสบปญหาอุทกภัย ทําใหไมสามารถดําเนินการไดครบตามเปาหมาย 

3. การถายทอดความรูมีการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรสมาชิกเฉลี่ยปละ 1 คร้ัง   

โดยเกษตรกรสมาชิกไดรับการอบรมถายทอดความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการธนาคาร ไดแก 

หลักสูตรการบริหารจัดการแหลงน้ํา การสรางอาหารธรรมชาติในแหลงน้ํา การอนุบาลสัตวน้ํา 

สวนการนําความรูไปใชประโยชน พบวา เกษตรกรรอยละ 39.23 สามารถนําความรูไปใช

ประโยชนไดในระดับคอนขางมาก รอยละ 16.15 ระดับปานกลาง รอยละ 13.08 ระดับมาก     

และรอยละ 0.77 ระดับคอนขางนอย โดยเกษตรกรทุกรายมีสวนรวมในการบริหารงาน/

ดําเนินงานของธนาคาร 

4. เกษตรกรจับสัตวนํ้าไดเฉลี่ยปละ 165 กิโลกรัมตอครัวเรือน และจําหนาย     

สัตวนํ้าเฉลี่ย 58 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหมีรายไดจากการจําหนายสัตวนํ้าเฉลี่ยปละ 

9,570 บาทตอครัวเรือน  

5. ดานการบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตวนํ้าของเกษตรกร พบวา เกษตรกรทุกราย 

มีอาหารโปรตีนประเภทสัตวนํ้าเพียงพอตอการบริโภค หลังจากมีโครงการฯ เกษตรกรมีการบริโภค

สัตวนํ้าชนิดตาง ๆ เชน ปลานิล ปลาดุก ปลาชอน ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร เปนตน 

เฉลี่ยปละ 58.47 กิโลกรัมตอครัวเรือน ซึ่งมีปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นจากกอนมีโครงการ 

เฉลี่ยปละ 2.68 กิโลกรัมตอครัวเรือน  
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6. การจัดระบบการจัดการผลผลิตแหลงนํ้าชุมชนท่ีมีการจัดระบบการจัดการ

ผลผลิตแบบธนาคาร (ยืม - คืนปจจัย) มีจํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 30.00 ของเปาหมาย 

สาเหตุที่ไมเปนไปตามเปาหมาย เน่ืองจากบางแหลงนํ้ามีพื้นท่ีขนาดใหญ นํ้าลึก และอาหาร

ธรรมชาติไมเพียงพอตอจํานวนสัตวนํ้า ทําใหสัตวนํ้าในแหลงนํ้าโตไมไดขนาดจึงไมสามารถ

ดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการของธนาคารได  

7. การเขารวมเปนสมาชิก และการใชบริการ พบวา เกษตรกรรอยละ 97.69      

ยังเปนสมาชิกตอไป เนื่องจากเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนตอเกษตรกรในชุมชน         

สวนเกษตรกรรอยละ 2.31 ไมเปนสมาชิกตอ เนื่องจากอายุมากแลว สวนการใชบริการธนาคาร 

พบวา เกษตรกรรอยละ 90.00 ตองการใชบริการธนาคารตอไป เน่ืองจากไดซื้อปลาในราคา     

ที่ถูกกวาทองตลาด และเปนโครงการท่ีทําในชุมชนมีการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน อีกท้ัง      

ยังสรางรายไดใหกับชุมชนและตนเองทําใหเกิดความย่ังยืน นอกจากน้ีเกษตรกรรอยละ 10.00   

ไมตองการใชบริการตอ เน่ืองจากเห็นวาผลผลิตที่ไดยังมีปริมาณนอย ไมเพียงพอตอความตองการ

ของเกษตรกร 

8. ขอคนพบจากการประเมินผล พบวา แหลงนํ้าที่เขารวมโครงการบางแหง

ประสบปญหาอุทกภัย ทําใหผลผลิตในแหลงนํ้าไดรับความเสียหาย งบสนับสนุนพันธุปลาท่ีปลอย       

มีปริมาณไมสอดคลองกับขนาดพื้นที่แหลงน้ําชุมชน ซึ่งมีขนาดใหญ  

9. ขอเสนอแนะ กรมประมงในฐานะหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของควรจัดสรร       

พันธุปลาใหสอดคลองกับขนาดพื้น ท่ีแหลง นํ้า และ

ถายทอดองคความรูดานการเพาะพันธุสัตวนํ้าเพิ่มเติม 

เพื่อใหธนาคารฯ สามารถดําเนินการดวยตนเองและ

สามารถสรางความมั่นคงทางดานอาหารประเภทโปรตีน

ใหแกสมาชิกในชุมชนอยางย่ังยืนตอไป 
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2828  
โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราวโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว    

(หนอนหัวดํา)(หนอนหัวดํา)  ดวยวิธีผสมผสาน ดวยวิธีผสมผสาน   
แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี โโดดยการมีสวนรวมอยางย่ังยืนยการมีสวนรวมอยางย่ังยืน  

    

 กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก 

มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมและกําจัดหนอนหัวดํา

มะพราวไดอยางย่ังยืน  และควบคุมการตัดวงจร   

การระบาดของหนอนหัวดํามะพราวไมใหแพรระบาด

ไปยังพื้นท่ีแหลงใหม และพืชชนิดอ่ืน 

เปาหมายมีการปลอยแตนเบียน  

Bracon hebetor ระยะเวลา 8 เดือน 

เดือนละ 2 คร้ัง รวม 16 คร้ัง ฉีดสารเคมี

เขาลําตนที่มีความสูงมากกวา 12 เมตร   

และพนสารเคมีทางใบท่ีมีความสูง

นอยกวา12 เมตร รวมท้ังมะพราวน้ําหอม มะพราวทําน้ําตาล 

มะพราวกะทิตนออน ในพื้นที่ที่หนอนหัวดําระบาด 29 จังหวัด ไดแก  จังหวัดนนทบุรี 

กรุงเทพมหานคร อางทอง ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรปราการ 

ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา อุดรธานี สงขลา สตูล นราธิวาส 

บุรีรัมย ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ภูเก็ต สุราษฎรธานี ระนอง ชุมพร และปตตานี 

ผลการประเมิน 
 

 1. การยอมรับเทคโนโลยีการกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวิธีผสมผสาน 

พบวา เกษตรกรรอยละ 87.00 ยอมรับเทคโนโลยีแบบผสมผสานท้ัง 4 วิธี และ 3 วิธี ท่ีเหลือ

รอยละ 13.00 ยอมรับ 1 วิธี และ 2 วิธี  โดยเรียงตามลําดับการยอมรับ คือ 1. การใชสารเคมี

ฉีดเขาตนมะพราว  2. การพนสารเคมีทางใบ เกษตรกร เห็นวา การใชสารเคมีสามารถกําจัด

ศัตรูมะพราวหนอนหัวดําไดทันตอสถานการณ ตนมะพราวฟนตัวเร็ว ทางใบเขียวขึ้น  3. การใช

ศัตรูธรรมชาติควบคุมโดยการใชแตนเบียนบราคอน ซึ่งตองใชระยะเวลานานในการควบคุมและกําจัด

หนอนหัวดํา ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ และในปริมาณท่ีมากพอ  และ 4. วิธีกล       
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เปนการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดําทําลาย แลวนําไปเผา ซึ่งเกษตรกรเห็นวา มะพราวตนสูง      

ทําดวยตนเองไดยาก และคาใชจายในการจางแรงงานสูง  

    เมื่อพิจารณาคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผูปลูกมะพราว พบวา 

การยอมรับโดยเฉลี่ยทุกวิธีอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.74 จากคะแนนเต็ม 5) และ      

เมื่อพิจารณาตามประเภท การปลูกมะพราว พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 90.00 โดยเกษตรกรผูปลูกมะพราวออนเพียงอยางเดียวมีคะแนน        

การยอมรับเทคโนโลยีการกําจัดศัตรูมะพราวหนอนหัวดําทุกวิธีเฉลี่ยอยูในระดับมาก

เชนเดียวกับกลุมอ่ืนๆ แตคะแนนการยอมรับตํ่ากวากลุมอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับ

เทคโนโลยีการกําจัดศัตรูมะพราวหนอนหัวดําของเกษตรกรสอดคลองกับวิธีการท่ีโครงการ

แนะนําใหปฏิบัติ ในมะพราวแตละประเภท ท้ังนี้ ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ท้ัง 4 วิธี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90.00 รอยละ 95.00 และรอยละ 99.00   

คือ การใหความรวมมือกับโครงการในการปองกันและกําจัดศัตรูมะพราวหนอนหัวดํา             

ไดนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติในสวน/แปลงมะพราวของตนเองแลว   

 2. ความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ พบวา เกษตรกรพึงพอใจในระดับมาก   

(คาคะแนนเฉลี่ย 3.76) เน่ืองจากเกษตรกรเห็นวา ภาครัฐใหความสําคัญกับเกษตรกรผูปลูกมะพราว 

โดยใหการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ในการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว ซึ่งเปนการลดคาใชจาย 

หรือลดตนทุนของเกษตรกร และลดความเสียหายของตนมะพราวในพื้นท่ี รวมท้ังไดรับความรู

เก่ียวกับวิธีการปองกันกําจัดศัตรูมะพราวหนอนหัวดําหลากหลายวิธีผสมผสานกัน  

 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร พบวา การดําเนินงานตามโครงการชวยลด

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเปนมูลคา 599.38 ลานบาท (จากท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ

ท้ังสิ้น 803.22 ลานบาทของพื้นท่ีระบาดท้ังหมด 109,409 ไร) และจากการเพิ่มขึ้นของราคา

มะพราวแกงที่ถูกผลกระทบจากศัตรูมะพราวระบาดในชวงกอนมีโครงการ ไดสงผลตอตนทุน

การผลิตของอุตสาหกรรมตอเน่ือง 3 อันดับแรก ไดแก การผลิตมะพราวนมสด หรือท่ีมี        

เน้ือมะพราวเปนสวนประกอบการผลิตพรมจากใยมะพราว การผลิตนํ้ามันมะพราว ทําใหมี    

การนําเขามะพราวอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีจากการวิเคราะหพบวา การผลิตมะพราวแกงในระยะยาว         

มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีความตองการบริโภคมีแนวโนมเพิ่มข้ึน คาดวา        

จะสงผลใหกิจกรรมสาขาการผลิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับมะพราวแกงเปลี่ยนแปลงไป 5 อันดับแรก 

ไดแก การทําสวนมะพราว บริการทางการเกษตร ปุยและยาฆาแมลง โพแทสเซียมและ

ฟอสเฟต และเครื่องจักรการเกษตร  
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2929  โครงการจัดรูปท่ีดินและระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมโครงการจัดรูปท่ีดินและระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม  
 

 

โครงการจัดรูปที่ ดินแล ะจัดระ บบน้ํ า เพื่ อ

เกษตรกรรมเปนโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและ

เพิ่มรายไดใหแก เกษตรกร และเปนกิจกรรมหน่ึงในการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร ฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยืน ตามแนวทางการบริหาร

จัดการพื้นที่ทํากินทางการเกษตร โดยสงเสริม 

การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อใหเกษตรกร

เขาถึงแหลงน้ําและระบบสาธารณูปโภคที่เอ้ือตอการผลิต      

และขนสงรวมทั้งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูป

ที่ดินกลางใหประเมินผลโครงการ จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ดําเนินการ ป 

2560 เพื่อทราบถึงผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของโครงการดังกลาว ผล

การประเมินผล มีดังน้ี 
 

ผลการประเมินผล 
 

1. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ สวนท่ี 3 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดรูปท่ีดิน    

ในพื้นที่ 1,266 ไร เกษตรกร 103 ราย แปลงของเกษตรกรไดรับนํ้าท่ัวถึงเพิ่มข้ึนรอยละ 46.00    

จากเดิมรอยละ 41.00  เปนรอยละ 87.00 การระบายนํ้าออกจากแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 57.00 

จากเดิมรอยละ 34.00 เปนรอยละ 91.00 การใชประโยชนทางลําเลียงขนสงผลผลิตและปจจัย

เพิ่มขึ้นรอยละ 38.00 จากเดิมรอยละ 55.00 เปนรอยละ 93.00 เกษตรกรมีอัตราการใชท่ีดิน

เพิ่มขึ้นรอยละ 4.00 จากเดิมรอยละ 186.00 เปนรอยละ 190.00 ประสิทธิภาพการผลิต

ผลผลิตตอไรลดลง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากพายุฝนและพายุลูกเห็บ สงผลทําใหผลผลิตตอไร

ขาวนาปลดลงเฉลี่ย 46 กิโลกรัม เดิม 866 กิโลกรัมตอไร เหลือ 820 กิโลกรัมตอไร สวนผลผลิต

ตอไรของขาวนาปรังลดลงเฉลี่ย 53 กิโลกรัม เดิม 831 กิโลกรัมตอไร เหลือ 778 กิโลกรัมตอไร 

ดานคาใชจายการผลิตขาวนาปลดลง 177 บาทตอไร เดิม 3,990 บาทตอไร เหลือ 3,813 บาทตอไร 

และคาใชจายในการผลิตขาวนาปรังลดลง 163 บาทตอไร เดิม 4,126 บาทตอไร เหลือ 3,963 บาทตอไร 
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ความพึงพอใจตอโครงการของเกษตรกรอยูในระดับพึงพอใจอยางย่ิง คะแนนอยูระหวาง    

9.52 - 9.75 (จากคะแนนเต็ม 10) 

2. โครงการอางเก็บนํ้าหวยสวาย จังหวัดบุรีรัมย จัดรูปท่ีดินพื้นท่ี 1,306 ไร 

เกษตรกร 150 ราย แปลงของเกษตรกรไดรับน้ําทั่วถึงเพิ่มขึ้นรอยละ 8.00 (เดิมรอยละ 63.00 

เปนรอยละ 71.00) การระบายนํ้าออกจากแปลงไดเทาเดิมรอยละ 31.00 การใชประโยชน   

ทางลําเลียงในการขนสงผลผลิตและปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 30.00 (เดิมรอยละ 58.00 

เปนรอยละ 88.00) และเกษตรกรมีอัตราการใชท่ีดินเทาเดิม สวนประสิทธิภาพการผลิตยังไมเห็น   

ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากดําเนินการไดเพียงบางสวน จากขอจํากัดท่ีขนาดท่ีดิน   

ที่เปนแปลงเล็ก ทําใหเกษตรกรไมยินยอมใหกอสรางและยังไมมีการใชประโยชน ทําให        

ไมเกิดผลลัพธในชวงเวลาท่ีรวบรวมขอมูลเดือนเมษายน 2561 ความพึงพอใจตอโครงการ      

ของเกษตรกรอยูในระดับพึงพอใจคอนขางมากถึงระดับพึงพอใจอยางย่ิง คะแนนอยูระหวาง      

8.61 - 9.19 (จากคะแนนเต็ม 10) 

3. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง คลอง 4ซ - 5ซ - 2ซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

จัดระบบน้ําพื้นที่ 1,455 ไร เกษตรกร 97 ราย แปลงของเกษตรกรไดรับนํ้าทั่วถึงเพิ่มขึ้น       

รอยละ 28.00 (เดิมรอยละ 71.00 เปนรอยละ 99.00) เกษตรกรมีอัตราการใชท่ีดินเทาเดิม

ประสิทธิภาพการผลิต พบวา ผลผลิตตอไรออยโรงงานเพิ่มขึ้น 274 กิโลกรัม (เดิม 15,633 

กิโลกรัมตอไร เปน 15,907 กิโลกรัมตอไร ) ผลผลิตตอไรขาวนาปเพิ่มขึ้น 87 กิโลกรัม (เดิม 

689 กิโลกรัมตอไร เปน 776 กิโลกรัมตอไร) และผลผลิตตอไรขาวนาปรังเพิ่มขึ้น 56 กิโลกรัม 

(เดิม 833 กิโลกรัมตอไร เปน 889 กิโลกรัมตอไร) ดานคาใชจายในการผลิตออยโรงงานลดลง 

470 บาทตอไร(เดิม 5,273 บาทตอไร เหลือ 4,803 บาทตอไร) คาใชจายในการผลิตขาวนาป

เพิ่มขึ้น 585 บาทตอไร (เดิม 3,644 บาทตอไร เปน 4,229 บาทตอไร) และคาใชจายในการผลิต  

ขาวนาปรังเพิ่มขึ้น 237 บาทตอไร (เดิม 4,448 บาทตอไร เปน 4,685 บาทตอไร) ความพึงพอใจ   

ตอโครงการของเกษตรกรอยูในระดับคอนขางมากถึงระดับพึงพอใจอยางย่ิง คะแนนอยู

ระหวาง 9.06 - 9.49 (จากคะแนนเต็ม 10) 

4. โครงการอางเก็บน้ําลําสําลาย จังหวัดนครราชสีมา จัดระบบน้ําพื้นที่ 1,111 ไร 

เกษตรกร 90 ราย แปลงของเกษตรกรไดรับน้ําทั่วถึงเพิ่มขึ้นรอยละ 34.00 (เดิมรอยละ 49.00 

เปนรอยละ 83.00) และอัตราการใชท่ีดินเพิ่มขึ้นรอยละ 85.00 เดิมรอยละ 107.00 เปน       

รอยละ 192.00 ประสิทธิภาพการผลิต พบวา ผลผลิตตอไรขาวนาปเพิ่มขึ้น 37 กิโลกรัม (เดิม 

575 กิโลกรัมตอไร เปน 612 กิโลกรัมตอไร) ขาวนาปรังยังไมไดรับผลผลิตดานคาใชจาย       
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ในการผลิตขาวนาปเพิ่มขึ้น 27 บาทตอไร (เดิม 2,923 บาทตอไรเปน 2,950 บาทตอไร)     

ความพึงพอใจตอโครงการของเกษตรกรอยูในระดับพึงพอใจคอนขางมากถึงระดับ        

พึงพอใจอยางย่ิง คะแนนอยูระหวาง 8.00 - 9.33 (จากคะแนนเต็ม 10) 

5. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาประแสร จังหวัดระยอง จัดระบบน้ําพื้นที่ 2,176 ไร 

เกษตรกร 113 ราย แปลงของเกษตรกรไดรับน้ําทั่วถึงเพิ่มขึ้นรอยละ 18.00 (เดิมรอยละ 73.00 

เปนรอยละ 91.00)  และอัตราการใชท่ีดินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.00 (จากเดิมรอยละ 99.00 เปน      

รอยละ 101.00) ประสิทธิภาพการผลิต พบวา ผลผลิตตอไรทุเรียนเพิ่มขึ้น 59 กิโลกรัม (เดิม 974 

กิโลกรัมตอไร เปน 1,033 กิโลกรัมตอไร) ดานคาใชจายในการผลิตทุเรียนลดลง 1,467 บาทตอไร  

(เดิม 21,047 บาทตอไร เหลือ 19,580 บาทตอไร) ความพึงพอใจตอโครงการของเกษตรกร        

อยูในระดับพึงพอใจคอนขางมากถึงระดับพึงพอใจอยางย่ิง คะแนนอยูระหวาง  8.66 - 9.17   

(จากคะแนนเต็ม 10) 

6. โครงการฝายบานพราว ระยะท่ี 1 คลอง LMC จังหวัดพัทลุงจัดระบบน้ําพื้นที่ 

749 ไร เกษตรกร 30 ราย แปลงของเกษตรกรไดรับนํ้าทั่วถึงเพิ่มขึ้นรอยละ 21.00 (เดิม         

รอยละ 76.00 เปนรอยละ 97.00) เกษตรกรมีอัตราการใชท่ีดินลดลงรอยละ 1.00 (เดิมรอยละ 

168.00 เหลือรอยละ 167.00) ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตตอไรขาวนาปเพิ่มขึ้น 53 กิโลกรัม      

(เดิม 549 กิโลกรัมตอไร เปน 602 กิโลกรัมตอไร) ขาวนาปรังยังไมไดรับผลผลิต ดานคาใชจาย

ในการผลิตขาวนาปลดลง 24 บาทตอไร เดิม 2,464 บาทตอไร เหลือ 2,440 บาทตอไร      

ความพึงพอใจตอโครงการของเกษตรกรอยูในระดับพึงพอใจคอนขางมากถึงระดับพึงพอใจอยางย่ิง 

คะแนนอยูระหวาง 9.09 - 9.91 (จากคะแนนเต็ม 10) 

7. ขอคนพบจากการประเมินผล 

7.1 โครงสรางพื้นฐานท่ีสรางข้ึนบางจุดพบการชํารุดกอนเวลาอันควร คูสงนํ้า

ทรุดตัวแตกราว คูระบายน้ําต้ืนเขิน และทางลําเลียงชํารุด ทําใหเกิดการใชประโยชนไดไมเต็มท่ี 

7.2 พื้นท่ีจัดรูปท่ีดินท่ีมีการปรับระดับพื้นแปลงในบางแปลงไมสม่ําเสมอ     

ทําใหเกษตรกรควบคุมน้ําไดไมทั่วท้ังแปลง ตองใชน้ําปริมาณมากและเกิดวัชพืชตามมา 

7.3 ปริมาณการสงนํ้าเขาพื้นท่ีในบางโครงการไมเพียงพอตอความตองการ 

และชวงเวลาที่ตองการใชนํ้าทําการเกษตร 

7.4 กลุมผูใชนํ้ามีการรวมกลุม แตในทางปฏิบัติการบริหารจัดการนํ้าท่ีเปน

รูปธรรมยังนอย ทําใหยังขาดการดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐานและบริหารจัดการน้ําของกลุม 
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8. ขอเสนอแนะ กรมชลประทาน ในฐานะผูดําเนินการโครงการ  

8.1 ควรซอมแซมโครงสรางพื้นฐานในสวนของคูสงน้ํา คูระบายนํ้า และทางลําเลียง 

ใหสามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ 

8.2 ดําเนินการปรับระดับพื้นที่ใหสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถคุมน้ําไดทั่วท้ังแปลง 

จะชวยประหยัดการใชน้ําและลดคาใชจายในการควบคุมวัชพืชลงได 

8.3 ควรสงเสริมระบบการบริหารจัดการรวมกันระหวางกลุมผูใชนํ้ากับหนวยงาน

ภาครัฐ และจัดสรรนํ้าตามปริมาณและหวงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตของแตละพื้นท่ี 

8.4 กลุมผูใชนํ้าตองดําเนินการในรูปแบบการมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการนํ้า

ในพื้นที่โครงการใหเกิดเปนรูปธรรม จะเปนตัวชวยในการดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐานท่ีสรางขึ้น 

ใหเกิดประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน 

 

        โครงการสงเสรมิโครงการสงเสรมิ  

การใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดีดี  

 โครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ

คุณภาพดี เปนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 

เมษายน 2560 และเปนโครงการหน่ึงภายใตแผนการผลิต

และการตลาดขาวครบวงจร  ป 2560/61 โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิในพื้น ท่ี      

ปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพ และสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู

และสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดีไวใชเอง 

ระยะเวลาโครงการเดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560 

โดยมีกรมการขาวเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก สรุปผล    

การประเมินผลเบ้ืองตนได ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 

 โครงการไดสมทบเงินคาจัดซื้อเมล็ดพันธุขาว

หอมมะลิ พันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 กิโลกรัมละ 12 บาท จํานวน 2,244 ตัน คิดเปน
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รอยละ 49.86 ของเปาหมาย 4,500 ตัน ใหแกเกษตรกร ใน 21 จังหวัด 1,267 กลุม 30,907 ราย 

พื้นท่ี 147,554 ไร และประชุมเกษตรกรใหความรูการผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

23,198 ราย คิดเปนรอยละ 75.00 ของเกษตรกรท่ีรวมโครงการ โดยใชจายงบประมาณรวม 

23.76 ลานบาท  

ผลการประเมิน  

 1. เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุจากโครงการในราคากิโลกรัมละ 10 บาท เฉลี่ยรายละ 

71.94 กิโลกรัม นําไปปลูกในพื้นที่เฉลี่ยรายละ 4.73 ไร ปริมาณการซื้อเมล็ดพันธุของเกษตรกร

ตํ่ากวาปริมาณท่ีโครงการกําหนดไวท่ีรายละไมเกิน 75 กิโลกรัม เน่ืองจากเกษตรกรไดเร่ิมทํานา

ในพื้นที่บางสวนไปกอนแลว บางรายเตรียมเมล็ดพันธุขาวไวกอนทราบขาวโครงการ  

 2. การผลิตขาวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกษตรกรลดการใช   

เมล็ดพันธุลงไรละ 3.13 กิโลกรัม จากเดิมท่ีเคยใชไรละ 18.34 กิโลกรัม เหลือไรละ 15.21 กิโลกรัม 

แตไดผลผลิตเฉลี่ย 401.87 กิโลกรัมตอไร (ไมรวมผลผลิตในพื้นท่ีเสียหายจากอุทกภัยพายุเซินกา

และดาลัส ประมาณ 18,000 ไร) สูงกวากอนเขารวมโครงการเฉลี่ย 7.38 กิโลกรัมตอไร (ผลผลิต

กอนเขารวมโครงการ ปการผลิต 2559/60 เทากับ 394.49 กิโลกรัมตอไร)  

 3. ผลผลิตขาวท่ีไดในโครงการมีคุณภาพดี เกษตรกรรอยละ 86.69 คัดผลผลิต           

เก็บไวเปนเมล็ดพันธุใชในปตอไป เฉลี่ยรายละ 363 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรบางรายแยกจัดทํา

เปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ รวมผลผลิตท่ีเกษตรกรเก็บเปนเมล็ดพันธุ จํานวน 9,737 ตัน คิดเปน

มูลคา 214.23 ลานบาท โดยเกษตรกรไมตองจายเงินซื้อเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพสําหรับปลูกขาว       

ในฤดูกาลตอไป สวนผลผลิตท่ีเหลือเกษตรกรเก็บไวบริโภค รอจําหนาย และบางสวนจําหนายแลว

ในราคาและแหลงจําหนายเดียวกับผลผลิตนอกโครงการ  

 4. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 59.76 ลานบาท  จากมูลคา

ของผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากกอนมีโครงการ 956 ตัน มูลคา 10.65 ลานบาท จากการลดการใช

เมล็ดพันธุลง 10.16 ลานบาท รวมท้ังจากสวนเพิ่มราคาเมล็ดพันธุดี 4 บาทตอกิโลกรัม มูลคา 

38.95 ลานบาท   

 5. ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจโครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุฯ มากท่ีสุด 

และมีความตองการเมล็ดพันธุคุณภาพดีจากทางราชการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่ท่ีหางไกล  

จากศูนยเมล็ดพันธุขาว และศูนยวิจัยขาว โดยยินดีจะจายเงินคาเมล็ดพันธุบางสวน ในอัตรา

กิโลกรัมละ 10 - 15 บาท 
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6. ขอคนพบ  

 6.1 ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย เน่ืองจากระยะเวลาในการคัดเลือกพื้นท่ี

และเกษตรกรมีจํากัด และคุณสมบัติของเกษตรกรบางรายไมตรงตามเงื่อนไขโครงการ 

ประกอบกับป 2560 มีฝนตกเร็วกวาปกติ บางพื้นที่จึงปลูกขาวไปกอนแลว 

 6.2 การผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร สวนใหญยังไมเปนไปตามหลักวิชาการ 

เชน ใชรถเก่ียวโดยไมมีการทําความสะอาดกอน การดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุปฏิบัติ

เชนเดียวกับแปลงทั่วไป เปนตน             

  6.3 การปลูกขาวของเกษตรกรในโครงการมีหลายวิธี เชน การหวาน หยอด

เพาะกลา เปนตน ทําใหอัตราการใชเมล็ดพันธุตอไรแตกตางกันคอนขางมาก บางราย          

ใชเมล็ดพันธุมาก เน่ืองจากเกรงวาศัตรูขาวทําลาย เชน นก หนู หอยเชอรี่ เปนตน  

 6.4 พื้นท่ีปลูกขาวตามโครงการบางสวนประสบปญหาจากอุทกภัยพายุเซินกา    

และดาลัส ผลผลิตไดรับความเสียหายสิ้นเชิง ทําใหไมสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใชในปตอไป          

จึงตองการไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวสําหรับทํานาปรังดวย 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว ควรเผยแพรความรูดานการผลิตเมล็ดพันธุดี 

ใหแพรหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิง ข้ันตอนพื้นฐานท่ีสําคัญ โดยใชสื่อมัลติมีเดียแจกจาย

หนวยงานรวมโครงการ และใชประกอบการอบรม เพื่อใหเขาใจไดงายและปฏิบัติตามได เชน 

การเก่ียวขาวดวยมือโดยเลือกรวงท่ีสมบูรณเหมาะกับการทําเมล็ดพันธุออกมากอนใชรถเก่ียว 

เปนตน   

 7.2 การสงเสริมการใชเมล็ดพันธุแตละชนิด ควรใหเหมาะสมกับพื้นท่ีและ

วัฒนธรรมชุมชน และตรวจสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ เพื่อใหเกษตรกรมั่นใจในคุณภาพ            

วาสามารถนําไปใชในปตอไปได  

 7.3 โครงการควรเร่ิมดําเนินการกอนฤดูกาลผลิตอยางนอย 6 เดือน เพื่อให

เกษตรกรไดรับโอกาสเขารวมโครงการมากข้ึน และมีระยะเวลาชี้แจง ทําความเขาใจกับเจาหนาที่          

ที่เก่ียวของ 

 

 

 



 
 

125 
 

3311        โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียภายใตโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียภายใต  

แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61

  ก ร ม ก า ร ข า ว  เ ป น ห น ว ย ง า น ห ลั ก             

ในการขับเคลื่อนโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม

กลุมเกษตรกรผลิตขาวอินทรีย และขยายพื้นท่ีการ

ผลิตขาวใหไดการรับรองมาตรฐานขาวอินทรียของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหไดขาวอินทรีย     

มีคุณภาพปลอดภัยตอสุขภาพทั้งผูผลิต และผูบริโภค 

อีกทั้ ง  ยัง รักษาสภาพแวดลอมใหมีความสมดุล        

โดยโครงการดังกลาว มีการดําเนินงานครอบคลุม     

ท่ัวประเทศ มีเปาหมายสงเสริมเกษตรกร 20,000 ราย 

พื้นที่ 300,000 ไร   
ผลการดําเนินการ 
 

 จากการดําเนินงานโครงการในป 2560 ระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2560 

(ยกเวนข้ันตอนการจายเงินอุดหนุนท่ีสิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม 2561) ซึ่งมีเกษตรกรสมัครเขารวม

โครงการใน 54 จังหวัด และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง

เกษตรกรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จํานวน  28,749 ราย สูงกวาเปาหมาย 

8,749 ราย มีพื้นท่ีเขารวมโครงการ 308,103.98 ไร หรือรอยละ102.70 ของเปาหมาย 300,000 ไร 

โดยเกษตรกรผานการตรวจประเมินแปลง 19,879 ราย และพื้นท่ีผานการตรวจประเมินรวม 

203,043.35 ไร หรือรอยละ 65.90 ของพื้นที่ที่เขารวมโครงการ 
 

ผลการประเมิน 

สําหรับการประเมินผลใชจังหวัดตัวอยาง 14 จังหวัด แบงเปน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด และภาคใต 3 จังหวัด รวมเกษตรกร               

ที่ตกเปนตัวอยาง 380 ราย สรุปผลการประเมินผลดังนี้ 
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1. การนําความรูไปปฏิบัติใชของเกษตรกร จากลักษณะการอบรมของโครงการ

เปนการชี้แจงรายละเอียดกระบวนการผลิตขาวแบบอินทรีย ซึ่งมีเน้ือหาแบงเปน 2 หลักสูตร 

คือ หลักสูตรเตรียมความพรอมเกษตรกร และหลักสูตรระบบควบคุมภายใน (ICS) พบวา 

เกษตรกรรอยละ 98.94 ไดเขารับการอบรม และรอยละ 64.74 นําความรูไปปฏิบัติใชในแปลง 

โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการดินและปุย การจัดการเมล็ดพันธุ การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

สําหรับเกษตรกรรอยละ 35.26 ยังไมไดนําไปปฏิบัติ เชน เร่ืองการแปรรูปและบรรจุหีบหอ 

เนื่องจากไมมีโรงสีที่รับซื้อขาวอินทรียโดยเฉพาะ รวมทั้งไมมีอุปกรณในการบรรจุหีบหอ    

เพื่อการจําหนาย  

 2. การสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตขาวจากระบบเคม ี      

สูการผลิตขาวอินทรีย แบงเปน กลุมประเภท 1 (เตรียมความพรอม) ไดรับเงินอุดหนุนไรละ 

2,000 บาท และกลุมประเภท 2 (ระยะปรับเปลี่ยน) ไรละ 3,000 บาท เกษตรกรไดรับเงิน

อุดหนุนแลว 19,788 ราย คิดเปนรอยละ 99.54 ของผูท่ีผานการตรวจประเมิน สวนเกษตรกร

อีก 91 ราย หรือรอยละ 0.46 ยังไมไดรับเงินอุดหนุน เน่ืองจากอยูในระหวางการตรวจสอบ

ขอมูลพื้นท่ี เพราะมีความผิดพลาดเรื่องของเอกสาร และตองรอตรวจสอบใหม  

 3. ประสิทธิภาพการผลิต  พิจารณาเปรียบเทียบการผลิตระหวางแปลงท่ีเขารวมโครงการ 

(ผลิตระบบอินทรีย) กับแปลงท่ีไมไดเขารวมโครงการ (ผลิตแบบใชสารเคมี)กรณีการผลิต      

ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเปนพันธุขาวท่ีเกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกมากที่สุด พบวา 

 3.1 ปริมาณผลผลิต ในแปลงท่ีไมเขารวมโครงการ (ผลิตแบบใชสารเคมี)           

ใชเมล็ดพันธุเฉลี่ย 20.05 กิโลกรัมตอไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 460.99 กิโลกรัมตอไร และแปลงที่เขารวม

โครงการ (ผลิตระบบอินทรีย) ใชเมล็ดพันธุเฉลี่ย 28.35 กิโลกรัมตอไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 344.69 

กิโลกรัมตอไร เนื่องจากเปนปแรกที่อยูในระยะการปรับเปลี่ยน ปริมาณผลผลิตที่ไดจึงนอยกวา 

 3.2 ตนทุนการผลิต ในแปลงท่ีไมเขารวมโครงการ (ผลิตแบบใชสารเคมี)       

มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,420.36 บาทตอไร และแปลงที่เขารวมโครงการ (ผลิตระบบอินทรีย) 

มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,094.72 บาทตอไร ซึ่งตนทุนการผลิตเฉลี่ยตํ่ากวาแปลงท่ีไมเขารวม

โครงการ 325.64 บาทตอไร ซึ่งเปนผลจากการปรับเปลี่ยนมาใชปุยหรืออินทรียวัตถุบํารุงดิน

แทน รวมท้ังงดใชปุยเคมีหรือสารเคมีของเกษตรกร 

 3.3 ผลตอบแทนสุทธิ ราคาผลผลิตที่เกษตรกรจําหนายได ในแปลงที่ไมเขารวม

โครงการ (ผลิตแบบใชสารเคมี) มีราคาเฉลี่ย 12.02 บาทตอกิโลกรัม และแปลงท่ีเขารวม

โครงการ (ผลิตระบบอินทรีย) มีราคาเฉลี่ย 12.31 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งราคามีความแตกตางไมมาก 
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เปนสาเหตุหน่ึงท่ีไมจูงใจใหเกษตรกรท่ัวไปสนใจทําขาวอินทรีย โดยเกษตรกรท่ีเขาโครงการ    

มีรายไดเฉลี่ย 4,243.13 บาทตอไร เมื่อหักตนทุนการผลิตมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 148.41 

บาทตอไร  

 4. ดานความพึงพอใจ ในภาพรวมเกษตรกรที่เขารวมโครงการและเจาหนาท่ี

ดําเนินโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 8.78 เนื่องจาก

เปนการชวยสงเสริมกลุมเกษตรกรผลิตขาวอินทรีย และขยายพื้นท่ีการผลิตขาวใหไดรับรอง

มาตรฐานขาวอินทรีย รวมไปถึงเปนการรักษาสภาพแวดลอมใหมีความสมดุล นอกจากน้ี     

ยังชวยใหสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภคดีขึ้น  

 5. ขอเสนอแนะ 

 5.1 กรมการขาว และหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรมีการ

ประชาสัมพันธโครงการลวงหนา และมีระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ      

ไมกระชั้นชิด รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนดําเนินโครงการ และมีเอกสารประกอบการรับสมัครที่ชัดเจน 

เพื่อใหเกษตรกรท่ีมีความสนใจในการผลิตขาวระบบอินทรียรับทราบอยางท่ัวถึง และมีเวลา

เตรียมเอกสารไดถูกตองและครบถวน 

 5.2 ควรจัดอบรมใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร และชวงเวลา    

การทํานาในแตละพื้นท่ี และควรถายทอดความรูตามข้ันตอนการทํานา มีการสาธิตประกอบ 

เพื่อใหเกษตรกร มีความเขาใจมากย่ิงข้ึน รวมท้ังมีการติดตามใหคําปรึกษาถึงการนําความรู  

ไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 5.3 ควรมีการเชื่อมโยงแหลงรับซื้อขาวอินทรียหรือสงเสริมกลุมท่ีมีศักยภาพ     

ในการทําการตลาดเฉพาะ เพื่อเปนแรงจูงใจใหแกเกษตรกรผลิต

ขาวอินทรีย และขยายพื้นที่ปลูกใหเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมท้ัง

ควรมีการสนับสนุนอุปกรณในดานการแปรรูปและบรรจุหีบหอ

ขาวอินทรีย แกกลุมผูผลิต

ขาวอินทรีย  เพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม และเพิ่มชอง

ทางการจําหนายไดมากขึ้น 
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3322            โครงการโครงการสงเสริมสงเสริม  

เกษตรทฤษฎใีหมและเกษตรกรรมย่ังยืน ป 2560เกษตรทฤษฎใีหมและเกษตรกรรมย่ังยืน ป 2560  

 กรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการ 

สง เสริมเกษตรทฤษฎี ใหมและเกษตรกรรม ย่ังยืน           

ป 2560 เพื่อสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรม

ย่ังยืนใหแพรหลายสู เกษตรกร เพื่อใหมีรายไดและ        

มีความย่ังยืน ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการรวมกลุม    

ใหเกิดความเขมแข็ง มีความมั่นคงทางดานอาหาร  

อยางเพียงพอ และย่ังยืน และสงเสริมและสนับสนุน

การบูรณาการองคความรู ตลาดและเชื่อมโยงกับงาน

โครงการตาง ๆ ของกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงาน

ภายนอก โดยมีเปาหมายการดําเนินการในพื้นท่ี 77 จังหวัด 

882 อําเภอ เกษตรกร 8,820 ครัวเรือน 
 

ผลการดําเนินงาน  

 เกษตรกรเขารวมโครงการ 8,820 ราย พื้นท่ี 73 จังหวัด โดยสนับสนุนปจจัยการผลิต

เบ้ืองตนตามความตองการของเกษตรกรมูลคา 2,100 บาทตอครัวเรือน เกษตรกรมากกวา        

รอยละ 63.00 เห็นวาปจจัยการผลิตที่ไดรับตรงตามความตองการ มีปริมาณเพียงพอ 

ชวงเวลาที่ไดรับมีความเหมาะสม และมีคุณภาพระดับมากท่ีสุด สัดสวนการใชประโยชนของพื้นท่ี 

เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน โดยเพิ่มพื้นที่แหลงน้ํา พื้นท่ีปลูกพืชและเลี้ยงสัตว โดยลดพื้นที่นาขาว 

เนื่องจากปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย 
 

ผลการประเมินผล 
 

 ครัวเรือนเกษตรกรยังมีการเปลี่ยนแปลงนอย เนื่องจากเปนการดําเนินการ

ทําเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมย่ังยืนในปแรก ทําใหการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

ยังไมมากนัก โดยตองใชเวลาในการดําเนินการอีกระยะหนึ่ง จึงทราบผลลัพธของโครงการ

ที่ชัดเจน ซึ่งการดําเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคในแตละดานไดดังนี้ 
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 1. ดานสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมย่ังยืนใหแพรหลายสูเกษตรกร 

เพื่อใหมีรายไดและมีความย่ังยืน พบวา เกษตรกรรอยละ 71.87 ไดมีการเผยแพรขยายผล 

องคความรูเก่ียวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม เฉลี่ย 10 ราย เกษตรกรรอยละ 19.58 มีคาใชจาย

ฟุมเฟอยลดลง 578.69 บาทตอเดือน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชจาย       

เชน ลดการสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา การเลนพนันเสี่ยงโชค สําหรับผลตอบแทนการทํากิจกรรมการเกษตร

ในแปลงที่เขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรรอยละ 54.28 มีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น 

2,122.03 บาทตอครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.29 ท้ังน้ีเมื่อสิ้นสุดโครงการแลวเกษตรกร

รอยละ 64.85 จะทําเกษตรผสมผสาน เกษตรกรรอยละ 32.73 จะทําเกษตรทฤษฎีใหม และ

รอยละ 1.82 จะทําเกษตรเชิงเด่ียว เน่ืองจากพื้นท่ีไมเหมาะกับการขุดบอเพื่อเปนแหลงนํ้า

สําหรับการเกษตร และตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากในการปรับพื้นท่ี และกิจกรรมการเกษตร

 2. ดานการรวมกลุม และความมั่นคงทางดานอาหารหรือการบริโภคผลผลิตทาง

การเกษตร พบวา เกษตรกรรอยละ 93.94 มีการจัดต้ังกลุม เกษตรกรรอยละ 77.30 มีสวนรวม

ในการคัดเลือกประธาน และกรรมการกลุม สําหรับความมั่นคงทางดานอาหาร พบวา มูลคา

การบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเองเพิ่มขึ้น 119.18 บาทตอเดือน โดยมีสัดสวนเพิ่มข้ึน

เปนรอยละ 12.69 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.39 ซึ่งเปนการพึ่งพาตนเอง และเปนการสรางความมั่นคง

ทางดานอาหารใหกับครัวเรือนตนเอง 

3. ดานการบูรณาการองคความรู ตลาด และเชื่อมโยงกับงานโครงการตาง ๆ 

พบวา บางพื้นท่ีมีการประสานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อบูรณาการการจัดฝกอบรมในดานตาง ๆ 

ตามความตองการของเกษตรกร โดยเกษตรกรรอยละ 84.83 มีการนําความรูไปใชประโยชน  

มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน เกษตรกรมีการนําผลผลิตบริโภคภายในครัวเรือน 

แจกจายใหกับเพื่อนบาน ญาติพี่นอง เก็บไวทําพันธุ และนําไปจําหนายเพื่อเพิ่มรายได        

โดยรอยละ 98.22 นําไปจําหนายยังตลาดทองถ่ินภายในชุมชน ซึ่งครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 97.57 

มีสถานท่ีจําหนายเพียงพอ เน่ืองจากผลผลิตท่ีออกมามีปริมาณไมมากนัก สวนการเชื่องโยง

โครงการตาง ๆ พบวา เกษตรกรรอยละ 12.38 มีการเชื่อมโยงโครงการอ่ืน ๆ เชน โครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหมถวายในหลวง) ป 2561 ระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ เปนตน  

 4. ขอคนพบ งบประมาณบางกิจกรรมไมสอดคลองกับขอกําหนดของโครงการ 

เกษตรกรมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรบางรายคุณสมบัติ    

ไมครบตามท่ีโครงการกําหนด เกษตรกรในกลุมมีความตองการปจจัยการผลิตท่ีหลากหลาย 
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กระบวนการกลุมยังไมเขมแข็งมากนัก อีกท้ังการดําเนินโครงการไมไดเนนถึงการปรับพื้นท่ี   

เพื่อจัดทําแหลงน้ํา โดยงบประมาณใชจายไปกับการอบรมใหความรู สนับสนุนปจจัยการผลิต 

และการบริหารจัดการโครงการ 

 5. ขอเสนอแนะ ควรสนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับขอกําหนดของโครงการ 

ถายทอดความรูเก่ียวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมย่ังยืน โดยผานศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หรือศูนยเครือขายฯ ที่มีความรูเรื่องเกษตร

ทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมย่ังยืน หรือ เปนเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในเร่ืองดังกลาว  

เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรรายอ่ืน ๆ การกําหนดเปาหมายควรเปนไปตามศักยภาพของพื้นท่ี 

และความพรอมของเกษตรกร โดยใหสามารถเกลี่ยเปาหมายภายในจังหวัดหรือสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตรเขตได และควรคํานึงถึงการปรับพื้นที่ตามองคประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม

โดยเนนเร่ืองแหลงนํ้า ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ

ทําเกษตรทฤษฎีใหม 
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3333

  

 

นอกเหนือจากการติดตามประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แลว ในแตละปศูนยประเมินผลยังมีการศึกษาพัฒนาเทคนิคการติดตามและประเมินผล    

เพื่อยกระดับงานประเมินผลโครงการใหมีการประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎี ตามหลักวิชาการท่ีเปน

มาตรฐานสากล โดยการจัดหาวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิจากสถาบัน/สถาบันการศึกษา      

ชั้นนํามาฝกอบรมถายทอดเคร่ืองมือและเทคนิคตาง ๆ ใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดานการวิจัย 

และประเมินผลทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงการสงเจาหนาที่

เขารับการอบรมในสถาบันตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการประชุมวิชาการ

กับผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผลของประเทศตาง ๆ การพัฒนาดังกลาวสามารถแบงออก  

ไดเปน 3 งาน หลัก ๆ คือ งานพัฒนาบุคลากรดานติดตามและประเมินผลงานพัฒนาเทคนิค

การติดตามและประเมินผล และงานพัฒนาระบบบริหารราชการ 

 

          งานพัฒนางานพัฒนาบุคลากรดานติดตามและประเมินผลบุคลากรดานติดตามและประเมินผล 

งานพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ 

 ศูนยประเมินผลไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “สถิติ และเศรษฐมิติสําหรับการประเมินผล” โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อใหนักวิชาการดานการประเมินผลสามารถใช

เทคนิคการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) การวิเคราะห

การถดถอย (Regression/Logit model) และการวิเคราะห

จําแนกกลุม (Cluster/Factor Analysis) ในการประเมินผล

โครงการ โดยมี รศ.ดร.กัลยา วานิชยบัญชา จากภาควิชาสถิติ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เปนวิทยากร ในการถายทอดความรูแนวคิดทฤษฎีและ  

ฝกปฏิบัติ จากขอมูลจริงที่ไดมีการรวบรวมไว  

งานวิชาการการประเมนิผล 
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การอบรมจัดขึ้นระหวางวันท่ี 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร

ผลการอบรมทําใหผูเขารับการอบรมสวนใหญเห็นประโยชนในการนําการทดสอบสมมติฐาน

ความแตกตางของรายไดของเกษตรกร/ความพึงพอใจในนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ไปประยุกตใช ซึ่งหากพบวามีการเพิ่มขึ้นจริงก็จะนําไปสูการหาความสัมพันธของการเพิ่มข้ึน

ของรายได โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอย เพื่อหาสาเหตุตอไป  
 

งานพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ 
 

ในปงบประมาณ 2561ศูนยประเมินผลไดสงผูบริหารและเจาหนาท่ีไปเขารวม

ประชุมวิชาการดานการประเมินผล จํานวน  2 รายการ ดังนี้ 

1. การประชุม The Eastern Evaluation Research Society (EERS) หรือสมาคมวิจัย

และประเมินผลทางภูมิภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนสมาคมการประเมินผล   

ที่เกาแกท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นระหวางวันที่ 29 เมษายน ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

ณ ซีวิว รีสอรท แอนด สปา รัฐนิวเจอรซี่ โดยครั้งนี้เปนการสัมมนาประจําปครั้งท่ี 41 ของสมาคม 

ภายใตหัวขอ Equity Ethics &Evidence ผูเขารวมสัมมนาประมาณ 70 คน จากหลากหลายประเทศ 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรความรวมมือท่ีไมแสวงหากําไร (NGO) โดยมีประเด็นนาสนใจ    

ที่จะนํามาประยุกตใชในการประเมินผลโครงการคือ Longitudinal Study ซึ่งเปนแนวคิด     

การวิเคราะหเชิงปริมาณแบบหน่ึงคลายกับการวิเคราะหขอมูลภาคตัดขวาง แตเก็บขอมูล

ติดตอกันหลายป นอกจากน้ียังมีแนวคิดการใชแบบจําลอง

เชิงตรรกแบบสามมิติ (3D Logic Model) ท่ีเปนการตอยอด

การใชแนวคิดแบบจําลองเชิงตรรกะในหลาย ๆ โครงการที่มี

ความเชื่อมโยงกันของผลผลิต หรือผลลัพธของโครงการ

หนึ่งไปสูโครงการอ่ืน เพื่อให

สามารถมองภาพรวมของ

การประเมินผลไดท้ังระบบ 
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2. การประชุมการประชุม The 13th European Evaluation Society Biennial Conference 

จัดโดยสมาคมการประเมินผลแหงสหภาพยุโรป (European Evaluation Society: EES)      

โดยจะจัดขึ้นทุก 2 ป และในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2561 ภายใต

หัวขอ Evaluation for More Resilient Societies นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม

ไดเรียนรูทฤษฎีและฝกปฏิบัติจริงลวงหนา 2 วัน กอนการประชุมวิชาการ ในหัวขอที่ศูนยประเมินผล

ตองมีการพัฒนาในอนาคต ไดแก การประเมินผลลพัธ และผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาตาง ๆ  ที่

มีความซับซอนการประยุกตใชทฤษฎีตาง ๆ ในการประเมินผลท้ังวิธีประเมินผลเชิงปริมาณ 

คุณภาพ และแบบผสม ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐาน (MS Excel) ในการวิเคราะห

ขอมูลและการออกแบบองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการเปนองคกรดานการประเมินผล 

 ผลการเขารวมประชุมในเวทีนานาชาติทั้ง 2 เรื่อง ชวยเพิ่มประสบการณ

และความรูในการประเมินผลของนักวิชาการในระดับสากล ทําใหผูบริหารและนักวิชาการที่เขา

รวมประชุมเรียนรูแนวคิด และวิธีการใหม ๆ เกิดมุมมองและประสบการณท่ีกวางขวาง               

และหลากหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชแบบจําลองเชิงตรรกแบบสามมิติ ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร จะไดนํามาประยุกตใชกับงานประเมินผลแผนงานตอไป 
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3344

  

3355

  

         งานพัฒนางานพัฒนาเทคนิคการติดเทคนิคการติดตามและประเมินผลตามและประเมินผล 

ปงบประมาณ 2561 ศูนยประเมินผลไดจัดทํา

“ โครงการ คูมื อส ถิ ติ ข้ันสู งสํ าห รับการประ เมินผ ล ”           

โดยมี วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเทคนิคการติดตามและ

ประเมินผลใหแก นักวิชาการของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร สามารถประยุกตใชเทคนิคทางสถิติขั้นสูง        

ในการวิเคราะหผลได ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดจาก   

การดําเนินโครงการไดอยางถูกตอง และแมนยํา    

โดยได รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย  ดร.กัลยา           

วานิชยบัญชา เปนวิทยากรดําเนินการในรูปแบบ     

การบรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม

ความคิดเห็นในเร่ือง ANOVA , ANCOVA , MANOVA 

และ MANCOVA หลังจากน้ันจะไดนําความรู เทคนิค 

และขอคิดเห็นตาง ๆ มาสรุปเรียบเรียงและจัดทํา

เปนเอกสารคูมือโดยใชขอมูลจริงจากการสํารวจ    

ในโครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหนักวิชาการไดใชเปนเอกสาร

ประกอบในการปฏิบัติงานสําหรับการประเมินผลโครงการ ตอไป 

 

งานพัฒนางานพัฒนาระบบบริหารราชการระบบบริหารราชการ 

  

งานพัฒนาระบบบริหารราชการประกอบดวยการสัมมนา 3 รายการ คือ การสัมมนา

แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของศูนยประเมินผล ประจําปงบประมาณ 2561 การสัมมนา

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนยประเมินผล และการสัมมนาผลงาน

ทางวิชาการการประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2561 

โดยรายละเอียดดังนี้ 
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การสัมมนาแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของศูนยประเมินผล ประจําป

งบประมาณ 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ถึงวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโรยัล ริเวอรแควร 

รีสอรท แอนด สปา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนการทํางาน พัฒนางานตามภารกิจ         

โดยไดรับเกียรติจากรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) มาเปนประธาน  

ในพิธีเปด การสัมมนามีการระดมความคิดเห็นเพื่อใหการทํางานมีการบูรณาการท้ังในเรื่อง

งบประมาณ การออกสํารวจ การรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสํารวจท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน    

รวมถึงการแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

            การสัมมนาเ ร่ือง “แนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนยประเมินผล”   

จัดขึ ้นเมื ่อวันที่ 2 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561         

ณ โรงแรมแซนดูนส เจ าหลาว  บีช  ร ีสอร ท     

จังหวัดจันทบุรี  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร  

ของ ศูนยประ เมินผล ได แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู

ประสบการณการ ติดตาม  และประ เมินผล

โครงการ เชน การเขียนเคาโครง ประเด็นและ

ตัวชี ้ว ัดในการประเมินผลการกําหนดตัวชี้ วัด หรือกรอบ     

การประเมินผล ควรกําหนดใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน 

เพื่อใหสามารถประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการได 

นอกจากน้ียังมีการบรรยายแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชทั้งในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานตลอดจน

แนวคิดในการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการ  

ในทัศนะของผูบริหารของผูบริหารกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยทานผูตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางจันทรธิดา 

มีเดช) และรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) มาใหแนวทาง

ในการทํางานท่ีตอบสนองตอความตองการ

ของผูบริหารไดตรงประเด็น 
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การสัมมนาผลงานทางวิชาการ “การนําเสนอผลงานการประเมินผลโครงการ  

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2561” จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  

ณ หองทิวลิป โรงแรมรามาการเดน ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูบริหาร นักวิชาการ 

เจาหนาท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผูแทนจากสวนราชการ และหนวยงาน

ภายนอก สศก. การสัมมนาดําเนินการในรูปแบบการนําเสนอ และอภิปรายผลการประเมินผล

โครงการ จํานวน 6 โครงการ ไดแก โครงการจัดรูปท่ีดิน และจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม 

โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรกรรมย่ังยืนโครงการบริหารจัดการเขตเกษตร

เศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.)โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง โครงการธนาคารสินคาเกษตร ป 2560 

กรณีศึกษา ธนาคารปุยอินทรีย ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน และธนาคารขาวในสถาบัน

เกษตรกร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นจากผู ท่ีเ ก่ียวของ           

มาปรับปรุงแก ไขผลงานการประเมินผล

โครงการใหมีความถูกตองเปนท่ียอมรับจาก

หนวยงานที่ดําเนินงานโครงการ   
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3636

  

 

การประเมินผลการจัดงานการประเมินผลการจัดงาน  

ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ::  ตลาดเกษตร เกรดพรีเม่ียมตลาดเกษตร เกรดพรีเม่ียม

 กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพ

ในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต 

ชื่อ “ตลาดเกษตร เกรดพรีเมี่ยม” โดยจัดขึ้นเปน

ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 6 ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 

ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ขางทําเนียบรัฐบาล 

กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจัดจําหนาย

ผลผลิตและสินคาเกษตรคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน

ปลอดภัยตอผูบริโภคในราคายุติธรรม โดยเปน

ผลผลิตอันเกิดจากการขับเคลื่อนตามนโยบาย

สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถือเปน

ตลาดทางเลือกใหเกษตรกรและผูผลิตรายยอย

ไดมีโอกาสนําสินคามาจําหนายเปนผลผลิต     

ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตาง ๆ อาทิเชน   

ตัว Q GAP GMP และสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) เปนตน  
 

ผลการประเมิน 
 

 1. พิธีเปดงาน เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2560 เวลา 11.00 น. พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานเปดงานตลาด

คลองผดุงกรุงเกษม “ตลาดเกษตร เกรดพรีเมี่ยม”   

งานมอบหมาย 
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โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูกลาวรายงาน    

มีคณะผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณหัวหนาสวนราชการ และประชาชนใหการตอนรับ และ

เขารวมในพิธีเปดงานประมาณ 300 ราย 

  2. กิจกรรมภายในงาน  

 2.1 กิจกรรมการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร เปนผลผลิตจากการสงเสริม

ระบบเกษตรแปลงใหญ โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนา  

การเกษตรอยางย่ังยืน Young Smart Farmer สหกรณ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนท่ัวประเทศ 

สินคาท่ีจัดจําหนายไดรับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใชวัตถุดิบท่ีปลอดภัย สะอาด 

ถูกสุขอนามัย และมีความหลากหลาย รวมท้ังสินคานวัตกรรมตาง ๆ นอกจากน้ี กรมปศุสัตวนํารถ 

Food Truck มาเปดบริการจําหนายสเต็กจากหมูดํา เนื้อแองกัส โคขุน ไกงวงรมควัน และเฟรนชฟรายส   

 2.2  กิจกรรมบนเวที เชน การฝกอาชีพเสริม กิจกรรมสงเสริมการขาย การเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมดานความบันเทิง และกิจกรรมการประกวดสัตวนํ้าสวยงาม  

 2.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนการประกาศให “ปลากัด”เปนสัตวนํ้าประจําชาติ   

เมื ่อว ันที ่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทยธนิตย อเนกวิทย                  

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงาน โดยมีนายอดิศร พรอมเทพ     

อธิบดีกรมประมง เปนผูกลาวรายงาน มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธการขับเคลื่อน         

การสรางสรรคธุรกิจปลากัดดวยนวัตกรรมผานการพัฒนาผูประกอบการใหม โดยความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชนมีพิธีลงนาม MOU กับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปาหมายเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและผลิตภัณฑการสงออกปละกวา 

3,000 ลานบาท มีคณะผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

ประชาชนใหการตอนรับ และเขารวมเปนสักขีพยานในพิธีเปดงาน 

 2.4 กิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนํา และสงเสริมธุรกิจ 

โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

(SMEs BANK) มีรานคาเขารวมจําหนายสินคา 5 รานคา จําหนาย

เครื่องประดับพลอย ตนวานสมุนไพร ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ         

ทําความสะอาด สบูสมุนไพร และนํ้าหมอนสด ภายในงานไดมอบ   

แผนธุรกิจใหกับผูประกอบการจํานวน 4 ราย เพื่อใชประโยชน         

เปนหลักฐานในการทําธุรกรรมดานการเงิน 
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 3. ผลการประเมินการจัดงาน 

  3.1 ผูจําหนายสินคา  

        3.1.1 มูลคาการจําหนายสินคา ระหวางวันท่ี 6 ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2560 รวม 21 วัน มูลคารวม 28,506,826 บาท (เฉลี่ย 1,357,468 บาทตอวัน) แบงเปน      

ยอดจําหนาย 26,833,010 บาท และยอดสั่งซื้อลวงหนา 1,673,816 บาท โดยในวันปดงานวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2560 มียอดจําหนายสูงสุด จํานวน 1,920,975 บาท คิดเปนรอยละ 141.51         

ของยอดจําหนายเฉลี่ยแตละวัน รานคาท่ีมียอดจําหนายสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก (1) วิสาหกิจ

ครอบครัวมีดเลาะตาสับปะรด ยอดจําหนายรวม 1,002,220 บาท  (2) สมตําไกยางเขาสวนกวาง 

(เสรีฟารม) ยอดจําหนายรวม 844,120 บาท (3) ปอ.สุ เบญจพรรณนํ้าเค็ม ยอดจําหนายรวม 

839,875 บาท (4) ตลาดศรีวิชัยอความารเก็ต ยอดจําหนายรวม 811,480 บาท และ (5) ราน Snack 

ทุเรียนลับแล ยอดจําหนายรวม 715,565 บาท  

 3.1.2 ความพึงพอใจของผูจําหนายสินคา สวนใหญมีความพึงพอใจ  

ตอการจัดงานในระดับมาก ท้ังในดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ การแบงโซนสินคา ขนาดพื้นท่ี  

ต้ังสินคาการจําหนายสินคาในงานเปนการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา การประชาสัมพันธ

ภายในงาน การประชาสัมพันธภายนอกและภายในงาน ความสะอาดภายในงาน รายไดจาก  

การจําหนายสินคาภายในงาน และความพึงพอใจตอการประสานงานเจาหนาที่ภายในงาน  

 3.2 ผูเขาชมงาน 

 3.2.1 จํานวนผูเขาชมงานระหวางวันท่ี 6 ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 

รวม 21 วัน มีจํานวนรวม 141,598 ราย เฉลี่ย 6,743 รายตอวัน โดยมีผูเขาชมงานในวันปดงาน

มากท่ีสุด ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวน 9,254 ราย คิดเปนรอยละ 137.24 ของคาเฉลี่ย

จํานวนผูเขาชมงานในแตละวัน  

  3.2.2 วัตถุประสงคของการเขาชมงาน ผูเขาชมงานสวนใหญมารวมงาน

เพื่อตองการซื ้อสินคา  (สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี และมีมาตรฐานรับรอง) มาเดิน

เที่ยวชมงานทั่วไป (รวมทั้งของเพื ่อชวยเหลือเกษตรกรและผูประกอบการรายยอย) 

และมาเพื่อเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อาทิ กิจกรรมการสาธิต การฝกอาชีพ การสงเสริมการขาย 

กิจกรรมบันเทิง และปรึกษาการทําแผนธุรกิจกับ SME  

 3.2.3 ความพึงพอใจตอสินคาภายในงาน ผูเขาชมงานสวนใหญเห็นวา

สินคาตรงตามความตองการ โดยเปนสินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและราคาเหมาะสม        

ในสวนของการเลือกซื้อสินคานั้น ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อพิจารณาจากคุณภาพ
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สินคาท่ีนํามาจําหนาย ความจําเปนในการใช ราคาสินคา และพิจารณาจากโปรโมชั่นลดราคา 

ความแปลกใหม ฯลฯ 

 3.2.4 ความพึงพอใจของผูเขาชมงาน สวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดงาน

ในระดับมาก ท้ังในเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในงาน การแบงโซนสินคา พื้นที่    

ในการเลือกซื้อสินคา คุณภาพสินคาภายในงาน ความหลากหลายของสินคาภายในงาน     

การประชาสัมพันธภายในและภายนอกงาน ความสะอาดภายในงาน กิจกรรมสาธิตการฝกอาชีพ 

ระยะเวลาในการสาธิตตาง ๆ ความเหมาะสม/ความนาสนใจของกิจกรรมบนเวที และ      

ความพึงพอใจตอการประสานงานเจาหนาที่ภายในงาน 

 4. ขอคนพบ 

 4.1 สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ยังไมเพียงพอตอความตองการ อาทิ โตะ 

เกาอ้ี หองน้ํา รถเข็นสินคา ที่จอดรถ และท่ีท้ิงขยะ เปนตน เนื่องจากในแตละวันมีผูเชาชมงาน

เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชวงเวลาพักกลางวัน และวันหยุดราชการ  

 4.2 การประชาสัมพันธสินคาท่ีจําหนายในงานคอนขางนอย และไมท่ัวถึง 

โดยเฉพาะโซนไมดอกไมประดับ (โซน A) ที่แยกเต็นทออกไป ซึ่งผูเขาชมงานคิดวาการจําหนาย

สินคาภายในงานมีเฉพาะในเต็นทที่เปนเต็นทยาวเทานั้น ไมทราบวามีการจําหนายไมดอกไม

ประดับ ทําใหโซนไมดอกไมประดับไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 

 4.3 กิจกรรมการสาธิตอาชีพเสริม ประกอบดวย งานฝมือ การทําอาหาร ไดรับ

ความสนใจจากผูเขารวมงานเปนอยางมาก ซึ่งนอกจากจะสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและผูเขารับการอบรม ยังสามารถนําไปประกอบอาชีพ เปนอาชีพเสริม

เพิ่มรายไดอีกดวย   

 5. ขอเสนอแนะ 

 5.1 ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก จุดทิ้งขยะ และหองนํ้า     

ใหเพียงพอตอความตองการและทั่วถึง โดยเฉพาะวันหยุดราชการ  

 5.2 ควรเพิ่มความถ่ีในการประชาสัมพันธการจัดงาน และสินคาท่ีจําหนาย

ภายในงานมากขึ้นอยางตอเน่ือง และทั่วถึง หรือเพิ่มสื่อตาง ๆ เชน สูจิบัตร ปายประชาสัมพันธ 

และการเดินประชาสัมพันธภายในงานใหรานคาตาง ๆ เปนตน 

  5.3 ควรเพิ่มประเภทสินคาเกษตรใหมีความหลากหลาย และปริมาณมากย่ิงข้ึน 

เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคโดยเฉพาะสินคาอุปโภค บริโภค เนื่องจากผูเขาชมงาน

สวนใหญมารวมงานเพื่อตองการซื้อสินคาท่ีสะอาด ปลอดภัยมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
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  5.4 ในกิจกรรมการฝกอาชีพที่ไดรับความสนใจ ควรเพิ่มรอบกิจกรรม เพื่อผูเขารับ

การอบรมที่มีความสนใจไดมีสวนรวมเขารับการฝกอบรม 

  5.5 ควรมีการจัดตลาดในลักษณะน้ีในโอกาสพิเศษตอไป อาทิ วันสถาปนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน 

 

การประเมินผลการประเมินผล  

การจัดงานการจัดงานของดีชายแดนใต ครั้งท่ี ของดีชายแดนใต ครั้งท่ี 1111  
  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดดําเนินการจัดงาน 

“ของดีจากชายแดนใต  คร้ัง ท่ี  11” โดยมีองคการตลาด        

เพื่อเกษตรกรเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดงาน      

ซึ่งการจัดงานในครั้ งนี้มีขึ้นระหวาง วันที่  1 ถึง วันท่ี  10 

กันยายน 2561 ณ บริเวณองคการตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) โดยมีวัตถุประสงคหลักของการจัดงานเพื่อเผยแพร

ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีสามารถขยายผลและ

เปนที่ยอมรับของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต สงเสริม

การพัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑระดับชุมชนใหเปนท่ี

ยอมรับของประชาชนท่ัวไป รวมท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ไดมีสวนชวยสนับสนุนสินคา และสรางรายไดแกประชาชนใน 4 

จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลา ท้ังน้ี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร       

ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลการจัดงาน    

ไดสรุปผลการจัดงานดังนี้ 

 1. พิธีเปดงาน วันท่ี 1 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ) เปนประธานเปดงาน โดยมีผูอํานวยการองคการตลาด 

เพื่อเกษตรกร (นายกมลวิศว  แกวแฝก) เปนผูกลาวรายงาน มีหัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และประชาชนเขารวมในพิธีเปดงานประมาณ 500 ราย 
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 2. ประสิทธิผลการจัดงาน 

 2.1 ความสนใจเขารวมงาน มีผูสนใจเขาชมงานประมาณ 63,870 ราย โดยมี      

ผูเขาชมงาน รอยละ 85.31 เปนกลุมเปาหมายในกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาซื้อสินคาภายใน    

ตลาด อ.ต.ก. รอยละ 3.13 มาจากปริมณฑล นอกจากน้ันมาจากภาคตาง ๆ 

 2.2 ยอดจําหนายสินคา ในภาพรวมต้ังแตวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 10 กันยายน 2561         

มียอดจําหนายรวมทั้งสิ้น 12,643,134 บาท หรือเฉลี่ย 1,264,313 บาทตอวัน ซึ่งสินคาที่มียอด

จําหนายสูง 3 อันดับแรก คือ ขาวมันไกเบตง จังหวัดยะลา รองลงมาเปนกลุมแมบานฟาตอนียะลา 

จังหวัดยะลา และกลุมครอบครัวมีดเลาะตาสับปะรด จังหวัดยะลา นอกจากน้ี ภายในงานยังมี

กิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การจัดนาทีทองการประมูลสินคา อีกดวย 

 2.3 ประโยชนที่ไดรับ 

 2.3.1 ผูเขาชมงาน รอยละ 96.91 เห็นวาการจัดงานครั้งนี้คุมคา เน่ืองจาก

ภายในงานมีสินคาท่ีหลากหลายและมีความเปนเอกลักษณใหเลือกซื้อ ไดบริโภคสินคาท่ีมี

คุณภาพในราคาเหมาะสม อีกท้ังยังไดสนับสนุนและชวยเหลือเกษตรกรจากจังหวัดชายแดนใต 

และผูเขาชมงานอีกรอยละ 3.09 เห็นวาไมคุมคา เน่ืองจากสินคาและรานคาท่ีมาจําหนาย

ภายในงานมีจํานวนนอยเกินไป 

 2.3.2 ผูประกอบการรานคา รอยละ 83.33 เห็นวาการจัดงานครั้งนี้คุมคา 

เน่ืองจากเปนการเพิ่มชองทางในการจําหนายสินคา อีกท้ังลูกคาไดใหการตอบรับเปนอยางดี 

และเปนการชวยประชาสัมพันธสินคาของจังหวัดใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงขึ้น สําหรับผูประกอบการ

อีกรอยละ 16.67 เห็นวาไมคุมคา เน่ืองจากคาใชจายในการเดินทางและคาท่ีพักในกรุงเทพฯ 

คอนขางสูง 

 2.3.3 ความพึงพอใจ ในภาพรวมผูเขาชมงาน ผูเขารวมกิจกรรมการสาธิต 

และผูจําหนายสินคา พบวา มีความพึงพอใจตอการจัดงานในระดับมาก 

 2.3.4 การเขารวมงาน 

1) แนวโนมการเขารวมงานในครั้งตอไป พบวา ผูเขาชมงาน     

รอยละ 92.60 และผูจําหนายสินคา คิดเปนรอยละ 87.25 จะมาเขารวมงานอีก ในสวนที่ยัง         

ไมแนใจใหเหตุผลวา ตองดูสถานที่และชวงเวลาท่ีจัด วาสะดวกในการมาเที่ยวชมหรือไม 

 2) ขอเสนอการจัดงานคร้ังตอไป สถานท่ีควรเปนหางสรรพสินคา 

หรือใชเต็นทที่ติดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนสงผลตอคุณภาพของสินคา 

โดยสถานท่ีท่ีตองการใหจัดงานคร้ังตอไป 3 อันดับแรก คือ รอยละ 36.27 ท่ีหางสรรพสินคา 
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รองลงมารอยละ 22.55 ท่ีกรมชลประทานปากเกร็ด และรอยละ17.65 ท่ี อ.ต.ก. และรอยละ 23.53 

เสนอใหมีการจัดงานในสถานที่ตาง ๆ ไดแก ศูนยราชการแจงวัฒนะ เมืองทองธานี และสวนลุมพินี 

 3. การบรรลุวัตถุประสงค โดยสรุปภาพรวมของการจัดงานของดีจากชายแดนใต 

นับวาบรรลุตามวัตถุประสงคในดานการชวยสนับสนุนสินคา และสรางรายไดแกประชาชน   

ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต มียอดจําหนายสินคามากถึง 12,643,134 บาท และไดเผยแพร

ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนใตใหเปนท่ีรูจัก โดยเฉพาะนิทรรศการ

รวมทั้งสินคาท่ีมีอัตลักษณเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต 

 4. ความเห็นของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 4.1 ดานสถานท่ี ในการจัดงานคร้ังตอไป ควรเปนเต็นทติดเคร่ืองปรับอากาศ

หรือพัดลมไอนํ้า เพื่อชวยถนอมอาหารใหสดใหม สะอาดมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหผูเขาชม

งานสามารถเลือกซื้อสินคาไดนานขึ้น สะดวกสบายมากขึ้นและการจัดแผนผังรานคาคอนขาง

กระจายตัว ทําใหผูเขาชมงานเดินชมหรือเลือกซื้อสินคาไดไมทั่วท้ังบริเวณงาน และบางราน    

เสียโอกาสที่จะไดขายสินคา เน่ืองจากอยูในมุมอับหรือมุมท่ีผูเขาชมงานไมคอยเดินผาน  จึงควร

วางแผนผังรานคาใหเปนแนวทางเดินเดียว เพื่อใหผูเขาชมงานสามารถเดินเท่ียวงาน   และเลือก

ซื้อสินคาไดครบทุกราน อีกทั้งยังชวยเพิ่มโอกาสใหรานคาไดจําหนายสินคาเพิ่มมากขึ้นถาการจัด

งานตรงกับฤดูฝน ควรมีการยกพื้น เน่ืองจากเวลาฝนตกจะเกิดนํ้าทวมขัง ทําใหสินคาที่วางไดรับ

ความเสียหาย 

  4.2 สิ่งอํานวยความสะดวก ในชวงของการจัดงานวันแรก ผูเขาชมงานจะมีปญหา

ในการหาจุดท้ิงขยะ ซึ่งในวันตอมาทางผูจัดไดมีการดําเนินการแกไข สําหรับการจัดงาน          

ที่ อ.ต.ก. ท่ีสังเกตเห็น คือ ปญหาท่ีจอดรถ เน่ืองจากลูกคาของตลาด อ.ต.ก. มีจํานวนมาก         

ทําใหผูเขาชมงานเสียเวลาในการหาท่ีจอดรถ และตองเสียคาท่ีจอดรถ ทําใหไมมีเวลาในการเลือก

สินคามากนัก การใชบริการหองสุขาตองเสียคาใชจาย ซึ่งในการจัดงานลักษณะน้ีควรมี

ขอยกเวนใหกับผูเขาชมงาน เพื่อใหมีเวลาในการเท่ียวชมงาน เลือกซื้อสินคา และเปนการอํานวย

ความสะดวกในการเขาชมงาน รวมทั้งควรมีที่จอดรถ และรถสุขาเคลื่อนที่ ไวสําหรับบริการผูเขา

ชมงานดวย 

  4.3 ดานระยะเวลาการจัดงาน ควรใหมีการจัดงานปละ  2 ครั้ง เปนอยางนอย 

และระยะเวลาจัดงานควรคํานึงถึงชวงเวลาท่ีผลไมจะออกผลผลิต เพื่อใหนํามาจําหนาย

ภายในงานไดจะไดสงผลใหผูเขาชมงานมีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น 
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  4.4 ดานนิทรรศการ รูปแบบการจัดนิทรรศการมีเน้ือหาคอนขางนอย รูปแบบ

การจัดไมคอยดึงดูดใหผูรวมงานเขาชม ควรจัดเจาหนาท่ีประจําบูธ เพื่อใหขอมูล และตอบขอซักถาม   

แกผูเขาชมนิทรรศการอีกท้ังควรแจกเอกสารเพื่อใหผูเขาชมงานไดทราบขอมูลไดตรงตาม

วัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการ และมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณ

ของแตละจังหวัด  

  4.5 การจัดการสาธิต เปนลักษณะการบรรยายใหความรูมากกวาการรวมฝกปฏิบัติ 

ทําใหกิจกรรมน้ีไดรับความสนใจไมมากนัก ประกอบกับผูเขาชมงานสวนใหญมาเพื่อซื้อสินคา 

เสียคาจอดรถแพง ทําใหตองเรงรีบไมมีเวลาดูการสาธิต สวนของการสาธิตควรจัดบนเวที    

และใหผูชมรวมปฏิบัติไปพรอมกัน เพื่อใหสามารถนํากลับไปทําเองได 

  4.6 รานคาจําหนายสินคา เพิ่มความหลากหลายของประเภทสินคาใหมากขึ้น 

เพื่อจะไดเปนทางเลือกใหกับผูเขาชม และควรจัดประเภทสินคาหรือผลิตภัณฑชนิดเดียวกันให

อยูในโซนเดียวกัน เพื่อท่ีจะงายตอการเลือกซื้อ ถาสถานท่ีคร้ังตอไปยังเปนท่ีตลาด อ.ต.ก. ควรเนน

สินคาประเภทอาหารท่ีเปนอัตลักษณของชายแดนใต ซึ่งสินคาพวกอาหารจะจําหนายไดดีกวา

สินคาที่ไมใชอาหาร (สมุนไพร หรือเครื่องสําอาง) 

  4.7 ดานการประชาสัมพันธ เน่ืองจากผู เขาชมงานสวนใหญทราบขาว       

การจัดงาน เพราะเปนลูกคาจากตลาด อ.ต.ก. ทําใหการรับทราบการประชาสัมพันธจากชองทางอ่ืน

คอนขางนอย จึงควรเพิ่มชองทาง และระยะเวลาการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะทางโทรทัศน อินเตอรเน็ต และการเดินถือปายประชาสัมพันธในบริเวณท่ีใกล      

กับสถานท่ีจัดงาน 

  4.8 การจัดงานในโอกาสตอไป  รานคามีความตองการใหมีการจัดงานอยางนี้ตอไป 

เน่ืองจากเปนการสรางรายไดใหกับทองถ่ิน และเปนการประชาสัมพันธสินคาทองถ่ินใหเปนท่ีรูจัก

อยางกวางขวาง รวมท้ังผูชมงานอยากใหมีการจัดงานอยางน้ี เน่ืองจากไดทานอาหารทองถ่ิน

ด้ังเดิมท่ีมาจากชายแดนใต และสถานท่ีสะดวกในการจับจาย   

ซื้อขายอีกดวย 
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3838

  

  การขับเคล่ือนเศรษฐกจิการเกษตร (ศกอ.) การขับเคล่ือนเศรษฐกจิการเกษตร (ศกอ.)   

สูการปฏิบัติเกษตรไทย ยุค 4.0สูการปฏิบัติเกษตรไทย ยุค 4.0  

 

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

(ศกอ.) สูการปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 มีวัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการใหบริการขอมูลจัดเก็บ 

เผยแพร และประชาสัมพันธงานของ สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร สรางการรับรูดานนโยบาย    

การบริหารจัดการ การผลิตสินคาเกษตรแบบครบวงจร 

และนโยบายตาง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

การถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม

ใหแก ศกอ. นําไปสูการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

สรางเครือขายในการติดตอสื่อสารระหวางกันของ 

ศกอ. และการเพิ่มพูนความรูจากการศึกษาดูงาน

นอกสถาน ท่ีตามความตองการของทอง ถ่ิน      

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) โดยกําหนดการจัดสัมมนาและ

การศึกษาดูงาน ระหวางวันท่ี 13 ถึงวันท่ี 

14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ีตาง ๆ น้ัน                                                                          

ศูนยประเมินผลรวมกับ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 - 12 

ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก ศกอ. และเจาหนาท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร         

ในกิจกรรมการสัมมนา วันท่ี 13 กันยายน 2561 จํานวน 680 ราย และกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
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วันท่ี 14 กันยายน 2561 จํานวน 480 ราย รวมท้ังไดขอมูลจากการสังเกตการณการจัดสัมมนา 

โดยเจาหนาท่ีของศูนยประเมินผล เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินผล สรุปผลการประเมิน      

ไดดังนี้ 

1. การจัดสัมมนา ประกอบดวยพิธีเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

“นโยบายเกษตร 4.0 สูการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย” โดย นายกฤษฎา บุญราช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  การบรรยายพิเศษ เร่ือง “แนวทางการขับเคลื่อน ศกอ. 

สูเกษตร 4.0” โดย นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การเสวนา

เรื่อง “ศกอ. ตนแบบ สูเกษตร 4.0”โดยผูแทน ศกอ. ตนแบบ เขารวมการเสวนาการบรรยาย 

เรื่อง “Upgrade สศก. และ ศกอ. สูเกษตร 4.0” โดยวิทยากรของ สศก. และการศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ ของ ศกอ. จํานวน 10 แหง 

2. การประเมินผลการจัดสัมมนา 

2.1 ความรูที่ไดรับหลังจากการสัมมนา พบวา สวนใหญมีความรูในระดับมาก 

รอยละ 66.54 และระดับมากที่สุด รอยละ 21.25 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.08 (ระดับมาก) 

2.2 ความคิดเห็นตอวิทยากรในการเสวนาและการบรรยาย พบวา สวนใหญ     

มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 60.98 และระดับมากท่ีสุด รอยละ 22.09 โดยมีคะแนน

เฉลี่ย 4.04 (ระดับมาก) 

2.3 ความพึงพอใจตอความเหมาะสม และการอํานวยความสะดวกในการ      

จัดสัมมนา พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 58.20 และระดับมากที่สุด 

รอยละ 25.26 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.06 (ระดับมาก) 

3. การประเมินผลการศึกษาดูงาน พบวา ผูเขารวมศึกษาดูงานสวนใหญมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก รอยละ 55.32 และระดับมากท่ีสุด รอยละ 28.62  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.10 

(ระดับมาก) 

4. การบรรลุวัตถุประสงคของการจัดสัมมนา พบวา หลังจากเขารวมการสัมมนาแลว 

ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญ รอยละ 66.54 มีความรูเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีความรูความเขาใจ

อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 

5. ขอคนพบและขอเสนอแนะในการจัดสัมมนา 

5.1 สถานท่ีจัดฝกอบรม ควรจัดสถานท่ีใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขาสัมมนา 

และควรมีความสะดวกในการเดินทางมาเขารวมสัมมนา  
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5.2 ควรเพิ่มระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มจํานวนวิทยากร      

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ศกอ. ใหมากขึ้น 

5.3 การถายทอดความรูควรมีเน้ือหาเก่ียวกับเทคนิคการเปนวิทยากร วิธีการ

ถายทอดความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ ศกอ. ในการเปนวิทยากรท่ีสามารถถายทอดความรู

ใหกับเกษตรกรทั่วไป เชน หลักการพูด หรือการเปนนักพูดท่ีดี 

5.4 ควรมีการจัดสัมมนาเชนน้ีทุกป โดยอาจจัดปละหลายคร้ัง และมีการหมุนเวียน

การจัดงานไปแตละภาค เพื่อให ศกอ. ไดรับความรูสําหรับพัฒนาการปฏิบัติงาน และมี

เครือขายในการทํางานเพิ่มมากขึ้น 

5.5 เน้ือหาในการจัดสัมมนาคร้ังตอไป ควรมีการถายทอดความรูและ

แลกเปลี่ยนประสบการณสําหรับการเปนวิทยากรใหกับ ศกอ. นําความรูท่ีไดรับไปถายทอดให

เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป รวมถึงควรมีเน้ือหาเก่ียวกับแนวโนมสถานการณสินคาเกษตร        

การคํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตร การลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร การตลาด             

การวิเคราะหสถานการณผลผลิต การนําขอมูลไปใชประโยชน และการศึกษาดูงานท้ังใน     

และตางประเทศ เปนตน 

6. ขอคนพบและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงาน 

6.1 ระยะเวลาศึกษาดูงานนอยทําใหดูงานไดไมท่ัวถึง โดยควรขยายระยะเวลา

การศึกษาดูงานใหมากขึ้นและควรจัดใหมีการศึกษาดูงานทุกครั้งที่มีการจัดสัมมนา  

6.2 การศึกษาดูงานควรมีการสาธิตการปฏิบัติงานจริงควบคูกับทฤษฏี 

6.3 สถานท่ีศึกษาดูงานมีความเหมาะสม การอํานวยความสะดวก และเจาหนาท่ี

ใหการตอนรับเปนอยางดี  

6.4 การศึกษาดูงานคร้ังถัดไป ควรจัดศึกษาดูงานเก่ียวกับโครงการหลวง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ การทํา

เกษตรทฤษฎีใหมในแตละภาค พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ ฟารมเกษตรอัจฉริยะ และการสงออกสินคาเกษตร เปนตน 
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3939  โครงการโครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี  

ปลูกพืชใหเหมาะสมปลูกพืชใหเหมาะสมภายใตแผนการผลิตภายใตแผนการผลิต  

การตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลิต)การตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลิต)    
 

 

โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังป 2561  

และโครงการขยายการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561  

กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก     

มีวัตถุประสงคเพื่อลดรอบการทํานาในฤดูนาปรัง ดวยการพัก

การทํานาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอ่ืนสรางรายได

จากการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวใหเกษตรกรท่ีเขารวม

มาตรการลดรอบการทํานากับภาครัฐ และสรางโอกาสใหกับ

เกษตรกรไดเรียนรูการเพาะปลูกพืชอ่ืน ในพื้นที่นาเพื่อเปน

เกษตรกรรมทางเลือกใหเกษตรกรในระยะยาว 

เปาหมายของโครงการ ครอบคลุมพื ้นท่ี       

53 จังหวัด จํานวน 450,000 ไร เกษตรกร 30,000 ครัวเรือน 

สนับสนุนคาใชจายใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกขาว

ไปปลูกพืชที่หลากหลาย ไรละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 

15 ไร โดยพื้นท่ีดังกลาวตองไมทําการเพาะปลูกขาวในชวงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 

30 เมษายน 2561 ยกเวนพื้นท่ีรับนํ้าท่ีมีประกาศใหทํานาปเร็วขึ้น และเกษตรกรสามารถ   

เลือกชวงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายได ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 29 

กุมภาพันธ 2561 

งบประมาณดําเนินการ ไดรับการอนุมัติ 984.02 ลานบาท แยกเปนงบอุดหนุน 

จากรายการเงินสํารองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนประจําป พ.ศ.2560 จํานวน 900 ลานบาท 

งบดําเนินงาน จากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 84.02 ลานบาท          

โดยงบประมาณประจําป 2561 กรมสงเสริมการเกษตรปรับจากแผนปกติของหนวยงานได   

14.01 ลานบาท คงเหลืองบที่ไดรับการจัดสรรท้ังสิ้น 914.01 ลานบาท เบิกจาย 560.64 ลานบาท 

รอยละ 61.34 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
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ระยะเวลาโครงการ ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561  

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ขยายระยะเวลาโครงการ เปนสิ้นสุดในวันทําการ

สุดทายของเดือนกันยายน 2561 เพื่อดําเนินการจายเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรใหแลวเสร็จ   

ผลการประเมินผล 

1. การดําเนินงาน 

1.1 เกษตรกรผานการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ จํานวน 

34,053 ราย คิดเปนรอยละ 113.51 ของเปาหมาย และพื้นที่ 274,794.50 ไร หรือรอยละ 61.07 

ของเปาหมาย แตภายหลังคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอําเภอ มีมติตัดสิทธิ์เกษตรกร

ท่ีทําผิดเงื่อนไขโครงการฯ จํานวน 12 ราย พื้นท่ีรวม 121 ไร เน่ืองจากเกษตรกรมีการนําพื้นที่

เขารวมโครงการกลับไปทํานากอนวันท่ี 30 เมษายน 2561 ทําใหเหลือเกษตรกรท่ีไดรับเงิน

สนับสนุนคาใชจาย จํานวน 34,041 ราย คิดเปนรอยละ 113.47 พื้นที่ 274,673.50 ไร หรือ  

รอยละ 61.04 ของเปาหมาย โดยเกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 8.07 ไรตอราย      

และไดรับการสนับสนุนคาใชจายเฉลี่ย 16,116.50 บาทตอราย  

1.2 การประสานดานการตลาด เกษตรกรรอยละ 91.33 ไมไดรับการประสาน    

ดานการตลาดจากเจาหนาท่ีหรือหนวยงานเพื่อจําหนายผลผลิต และรอยละ 8.67 ไดรับการประสาน

ดานการตลาด 

1.3 พืชทางเลือกท่ีนํามาสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนมีมากกวา 5 ชนิด            

โดย 3 อันดับแรก ท่ีเกษตรกรสนใจ ไดแก ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และขาวโพดหวาน    

1.4 ผลลัพธ 

1.4.1 เกษตรกร รอยละ 62.31 เก็บเก่ียวผลผลิตจากการปลูกพืชอ่ืนทดแทน

การปลูกขาวนาปรัง โดยผลตอบแทนสุทธิของพืชทางเลือกทุกชนิดเฉลี่ย 1,612.99 บาทตอไร 

คิดเปนมูลคารวม 273.57 ลานบาท เกษตรกรจําหนายผลผลิตในแหลงตาง ๆ เชน ตลาดในชุมชน 

ตลาดในจังหวัด พอคา/บริษัทมารับซื้อในพื้นที่ และอ่ืน ๆ (ตลาดในจังหวัดอ่ืน ๆ ขายใหผูบริโภค

โดยตรง) สวนเกษตรกรอีกรอยละ 37.39 ไมไดรับผลผลิต เน่ืองจากบางรายผลผลิตเสียหาย

จากแมลงศัตรูพืชรบกวน ผลผลิตไมมีคุณภาพ (ความชื้นในดินไมเหมาะสม มีฝนตกมากเกิน

คาปกติ บางพื้นท่ีแหงแลง) บางรายติดภารกิจชวงท่ีมีการจางรถเก็บเก่ียว และการเก็บเก่ียว

โดยใชแรงงานคอนขางยาก คาแรงสูง จึงปลอยท้ิงเพื่อไถกลบใหเปนปุย 
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1.4.2 ประโยชนทางเศรษฐกิจ จากการพิจารณาพื้นท่ีท่ีมีการเก็บเก่ียวผลผลิต 

พบวา ผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกพืชทางเลือกทุกชนิดสูงกวาการปลูกขาวนาปรัง ยกเวน 

ถ่ัวเขียวท่ีมีผลตอบแทนสุทธินอยกวาการปลูกขาวนาปรัง โดยผลตอบแทนสุทธิของพืชทางเลือก 

เพิ่มขึ้นจากการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ย 488.34 บาทตอไร คิดเปนมูลคาผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น

รวม 82.46 ลานบาท จําแนกเปนรายชนิดพืช ดังนี้  

1) ขาวโพดหวาน เกษตรกรมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2,144.49 บาทตอไร 

2) ถ่ัวเหลือง เกษตรกรมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 214.53 บาทตอไร 

3) ถ่ัวเขียว เกษตรกรมีผลตอบแทนลดลง 691.63 บาทตอไร 

เน่ืองจากพื้นท่ีของเกษตรกรสวนใหญเปนท่ีลุม นํ้าเขาถึงงาย ผลผลิตตอไรของเกษตรกร

คอนขางตํ่า ประกอบกับการเก็บเก่ียวผลผลิตคอนขางยากและมีแรงงานไมเพียงพอ สงผลใหเกษตรกร

ปลอยทิ้งไถกลบเปนพืชปุยสด  

4) ถ่ัวลิสง เกษตรกรมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 958.16 บาทตอไร 

5) พืชผักตาง ๆ เกษตรกรมีผลตอบแทนเพิ่มข้ึน 4,090.17 บาทตอไร 

6) อ่ืน ๆ เชน แตงโม แคนตาลูป เปนตน เกษตรกรมีผลตอบแทน

เพิ่มขึ้น 8,634.20 บาทตอไร 

1.4.3 ประโยชนดานอ่ืนจากการไถกลบพืชตระกูลถ่ัว พื้นท่ีปลูกพืชตระกูลถ่ัว 

ไดแก ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง ในโครงการมีจํานวน 232,012.25 ไร มีการไถกลบ 

จํานวน 208,801.41 ไร คิดเปนรอยละ 90.00 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด การไถกลบทําใหอินทรียวัตถุ      

ในดินเพิ่มขึ้นและเพิ่มไนโตรเจนใหแกดิน โดยการไถกลบพืชตระกูลถ่ัวใหปริมาณไนโตรเจน

เฉลี่ย 6 - 10 กิโลกรัมตอไร ซึ่งไนโตรเจนมีราคาเฉลี่ย 24.35 บาทตอกิโลกรัม ทั้งนี้การไถกลบ

สามารถชวยลดคาใชจายในการใสปุยในฤดูกาลถัดไปใหแกเกษตรกร ประมาณ 149.77 บาทตอไร 

คิดเปนมูลคารวม 31.27 ลานบาท 

1.4.4 ลดพื้นที่ทํานาปรัง 274,794.50 ไร ทําใหอุปทานขาวเปลือกนาปรัง

ลดลง 176,889.73 ตันขาวเปลือก (คํานวณผลผลิตขาวเปลือกเฉลี่ย 644 กิโลกรัมตอไร) คิดเปน

ขาวสารลดลง 106,133.84 ตันขาวสาร 

1.4.5 แนวโนมการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทนขาว  

1) กรณีภาครัฐไมมีมาตรการหรือโครงการสนับสนุน เกษตรกร      

รอยละ 70.38 สนใจปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวนาปรัง และรอยละ 29.62 ไมสนใจ

ปรับเปลี่ยน เน่ืองจากขาดประสบการณและความชํานาญในการปลูกพืชอ่ืน ทําใหขาดความเชื่อมั่น
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ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยน ประกอบกับสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมในการปลูกขาวมากกวา

การปลูกพืชชนิดอ่ืน  

2) กรณีภาครัฐมีมาตรการหรือโครงการสนับสนุน เกษตรกร        

รอยละ 95.03 สนใจปรับเปลี่ยน และรอยละ 4.97 ไมสนใจปรับเปลี่ยน เนื่องจากพื้นที่ไมเหมาะสม

และไมถนัดในการปลูกพืชอ่ืน  

1.4.6 ปจจัยท่ีทําใหตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร 5 อันดับ        

คือ อันดับแรกเปนการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ คิดเปนรอยละ 58.67 อันดับสอง       

เปนรายไดและผลตอบแทนท่ีไดรับ คิดเปนรอยละ 49.56 อันดับสามเปนความยาก/งายในการผลิต

คิดเปนรอยละ 38.00 อันดับสี่เปนระยะเวลาในการผลิต คิดเปนรอยละ 32.00 และอันดับหา

เปนตนทุนการผลิตไมสูงมาก คิดเปนรอยละ 29.78 ทั้งนี้ เกษตรกรรอยละ 14.44 ที่เคยเขารวม

โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2560 เห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอ    

การตัดสินใจในการเขารวมโครงการในป 2561 ตอเน่ือง 5 อันดับ อันดับแรกเปนการสนับสนุน   

ของหนวยงานภาครัฐคิดเปนรอยละ 76.92 อันดับสองเปนความยาก/งายในการผลิต คิดเปน

รอยละ 50.77 อันดับสาม สภาพความเหมาะสมของดินตอพืชชนิดน้ัน ๆ คิดเปนรอยละ 43.08 

อันดับสี่เปนตนทุนการผลิต ไมสูงมากนัก คิดเปนรอยละ 41.54 และอันดับหาเปนแหลงนํ้า/

ปริมาณน้ําในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 33.85  

1.4.7 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม

ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.99 

1.5 ขอคนพบ 

1.5.1 สภาพพื้นที่นาของเกษตรกรบางรายไมเหมาะสมกับการปลูกพืชอ่ืน 

ประกอบกับเกษตรกรเลือกชนิดพืชไมเหมาะสมกับพื้นท่ีของตน สงผลใหบางพื้นท่ีไดผลผลิต 

ไมดีเทาที่ควร 

1.5.2 การเก็บเก่ียวผลผลิต เชน ถ่ัวเขียว มีการเก็บเก่ียวยากกวาการเก็บเก่ียว

ผลผลิตขาว เน่ืองจากสวนใหญปลูกเปนแปลงเล็ก ๆ ผลผลิตไมสม่ําเสมอ ไมสามารถใชเคร่ืองจักร

ในการเก็บเก่ียวได และแรงงานในการเก็บเก่ียวไมเพียงพอ 

1.5.3 การจัดสรรงบดําเนินงานใหทางจังหวัดลาชา สงผลใหการดําเนินงาน

บางกิจกรรม ในบางจังหวัดลาชาตามไปดวย และระยะเวลาการโอนเงินสนับสนุนคาใชจาย

ใหแกเกษตรกร ที่เขารวมโครงการ มีระยะเวลาในการดําเนินงานแตละข้ันตอนคอนขางนาน 

ทําใหเกษตรกรมีขอซักถามเจาหนาที่อยูบอยครั้งถึงชวงระยะเวลาการโอนเงินสนับสนุนท่ีแนนอน 
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1.6 ขอเสนอแนะ 

1.6.1 ควรมีการจัดอบรมถายทอดความรู และมีแปลงตัวอยางของเกษตรกร

เพื่อนบาน ชุมชนใกลเคียง สาธิตใหเห็นวา การปรับเปลี่ยนสามารถกอใหเกิดรายไดและ

ผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีมากกวาการปลูกขาวนาปรังจริง เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรตัดสินใจ  

ในการปรับเปลี่ยนงายขึ้น 

1.6.2 ควรมีการจัดสรรชนิดพืชใหเหมาะสมกับจํานวนพื้นที่และสภาพพื้นที่

ของเกษตรกร เพื่อใหการปรับเปลี่ยนเกิดผลประโยชนอยางแทจริง มีการควบคุมราคาเมล็ดพันธุ/

ปจจัยการผลิต เน่ืองจากเมื่อมีโครงการ เกษตรกรมีความตองการเมล็ดพันธุชนิดเดียวกัน

เพิ่มขึ้น รานคาสวนใหญจะขึ้นราคาเมล็ดพันธุ สงผลใหเมล็ดพันธุมีราคาสูง 

1.6.3 ควรมีการประสานงานดานการตลาดท่ีชัดเจน เพื่อรองรับผลผลิต

ของเกษตรกร มีการควบคุมปริมาณการผลิต ศึกษาราคาพืชท่ีจะนํามาเสนอใหเกษตรกรปลูก 

และประกันราคาผลผลิต เพื่อปองกันปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกตํ่า ซึ่งหากสามารถ

เชื่องโยงตลาดไดจะชวยใหเกษตรกรเกิดความมั่นใจปรับเปลี่ยนการผลิตมากขึ้น 

1.6.4 ผลักดันหรือกําหนดมาตรการใหเกษตรกรข้ึนทะเบียนผูปลูกขาว

ทุกฤดูการผลิต  
 

โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 และโครงการขยายการปลกูพชืปุยสด 

ฤดูนาปรัง ป 2561 

กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงค 

เพื่อลดอุปทานขาวเปลือกโดยการปลูกพืชปุยสดทดแทนในนาขาว   

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบํารุงดิน ตัดวงจรศัตรูพืช   

โดยการพักดิน (ลดรอบการทํานา) เปาหมายโครงการดําเนินการ 

25 จังหวัด พื้นท่ี 400,000 ไร โดยสนับสนุนคาใชจายในการเตรียมดิน 

ไรละ 500 บาท คาไถกลบ ไรละ 500 บาท และเมล็ดพันธุปอเทือง    

5 กิโลกรัมตอไร โดยโครงการปลูกพืชปุยสดทดแทนในนาขาว 

ดําเนินการ 22 จังหวัด ลุมน้ําเจาพระยา และแมกลองพื้นท่ี 200,000 ไร 

และโครงการขยายการปลูกพืชปุยสดปุยสดทดแทนในนาขาว 

ดําเนินการ 10 จังหวัด พื้นที่ 200,000 ไร 
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 งบประมาณงบกลาง 421.30 ลานบาท งบปกติหนวยงาน 55.01 ลานบาท รวม 476.31 ลานบาท 

จําแนกเปนโครงการปลูกพืชปุยสดปุยสดทดแทนในนาขาว งบประมาณที่ไดรับรวม 229.90 

ลานบาท และโครงการขยายการปลูกพืชปุยสดปุยสดทดแทนในนาขาว งบประมาณท่ีไดรับ 

รวมทั้งหมด 240 ลานบาท ที่ไดรับ 

ระยะเวลาโครงการ 1) โครงการปลูกพืชปุยสดทดแทนในนาขาว ต้ังแตเดือน

พฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 และ 2) โครงการขยายฯ ต้ังแตเดือนธันวาคม 2560 

ถึงเดือนมิถุนายน 2561  

ผลการประเมิน  

1. การดําเนินการ 

1.1 เกษตรกรเขารวมโครงการ 17,610 ราย พื้นที่ปลูกพืชปุยสด (ปอเทือง) 

195,788.30 ไร รอยละ 97.00 ของเปาหมาย 2 โครงการ (400,000 ไร) รอยละ 48.95         

ของเปาหมาย โดยโครงการปลูกพืชปุยสดทดแทนในนาขาว เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 

พื้นท่ีรวม 171,697.90 ไร หรือรอยละ 85.85 ของเปาหมาย และโครงการขยายฯ เกษตรกร

สมัครเขารวมโครงการตํ่ากวาเปาหมาย โดยมีเพียง 24,090.60 ไร หรือรอยละ 12.05 สาเหตุ   

ท่ีเกษตรกรเขารวมโครงการนอย เน่ืองจากเร่ิมดําเนินงานโครงการไดลาชากวาโครงการเดิม

ประมาณ 1 เดือน เกษตรกรจึงเปลี่ยนใจไปทํานาปรังกอนแลว 

1.2 การไถเตรียมดินเพื่อปลูก เกษตรกรไดรับเงินคาไถเตรียมดินแลว จํานวน 

97.57 ลานบาท พื้นท่ีไถเตรียมดิน 195,148.75 ไร รอยละ 99.67 ของพื้นท่ีเขารวมโครงการ    

ที่เหลือมีน้ําทวมขังเกษตรกรจึงไมไถเตรียมดินปลูก   

1.3 พื้นท่ีไถกลบพืชปุยสด เกษตรกรไดรับเงินคาไถกลบ 86.11 ลานบาท ในพื้นท่ี

172,227.05 ไร รอยละ 87.25 ของพื้นท่ีไถเตรียมดิน สวนที่เหลือมีน้ําทวมขังไมสามารถไถกลบ

เปนปุยได เกษตรกรไมขอรับเงินคาไถ  

1.4 การถายทอดความรู โดยอบรมเกษตรกร ประมาณ 1 วัน ประกอบดวย 4 เร่ือง 

ไดแก การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การไถกลบพืชปุยสด เกษตรกรรอยละ 93.93          

ไดเขารับการถายทอดความรู ในจํานวนน้ี รอยละ 93.76 ไดความรูเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนเรื่องใหม     

ไมเคยปลูกปอเทืองมากอน ท้ังน้ี เกษตรกรนําความรูไปใชประโยชนในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 

9.00 (คะแนนเต็ม 10) 
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2. ผลลัพธ  

2.1 ประโยชนทางเศรษฐกิจ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด สามารถประหยัด

ตนทุนการใชปุยเพื่อปรับปรุงบํารุงดินในรอบการผลิตตอไป โดยเกษตรกรลดตนทุนการผลิต   

จากการซื้อปุยลดลงประมาณ 500 บาทตอไร คิดเปนมูลคา 97.89  ลานบาท  

2.2 ประโยชนดานอ่ืน ๆ เปนการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถซากพืช

ปุยสดทําใหดินดีขึ้น และชวยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาขาว นอกจากน้ัน เกษตรกร

เห็นวา ชวยลดปญหาการขัดแยงเร่ืองนํ้า ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 7.77 และลดความเสี่ยง

จากการขายขาวเปลือกไดราคาตกตํ่า ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 6.99  

2.3 ลดพื้นที่ทํานาปรัง 195,788.50 ไร ทําใหลดอุปทานขาวเปลือกนาปรังได

จํานวน 126,087.80 ตันขาวเปลือก (คํานวณผลผลิตขาวเปลอืกเฉลี่ย 644 กิโลกรัมตอไร)  

2.4 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในดาน

กระบวนการและเงื่อนไขตาง ๆ ในระดับ “มากท่ีสุด” คะแนนเฉลี่ย 8.84  

3. ขอคนพบ  

3.1 โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2560     

ซึ่งเปนชวงท่ีมีความเหมาะสมในการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตขาวนาปรังและ

สามารถดําเนินการได รอยละ 86.00 แตโครงการขยายฯ ซึ่งมีระยะเวลาในการรับสมัคร

เกษตรกรเพื่อเขารวมโครงการคอนขางสั้น การกระจายขาวไมท่ัวถึง ทําใหเกษตรกรบางราย    

ที่สนใจไมสามารถสมัครเขารวมโครงการฯ ตามระยะเวลาได  

3.2 การเจริญเติบโตของพืชปุยสด (ปอเทือง) บางพื้นที่บางแปลง มีการเจริญเติบโต

ไมดี เพราะความชื้นในดินมีปริมาณนอย บางพื้นที่แปลงขางเคียงสูบนํ้าเขาเพื่อทํานาสงผลกระทบ

ตอแปลงของเกษตรกรที่ปลูกปอเทืองในโครงการ 

3.3 ไมสามารถหาเกษตรกรไดครบถวนตามเปาหมาย เน่ืองจากเกษตรกรบางราย      

ท่ีตองการเขารวมโครงการฯ แตไมไดข้ึนทะเบียนทํานาปรังตามเงื่อนไขโครงการ และสมัครเขารวม

โครงการแตถอนตัว เปลี่ยนใจไปปลูกขาวนาปรัง 

4. ขอเสนอแนะ 

4.1 ในการเปดรับสมัครเกษตรกรเพื่อเขารวมโครงการ ควรแจงใหทราบลวงหนา

อยางนอย 1 เดือน และขยายเวลาในการรับสมัคร เพื่อใหสามารถประชาสัมพันธใหแก

เกษตรกรไดอยางทั่วถึง 
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4.2 การอนุมัติโครงการในปถัดไป ควรใหครอบคลุมระยะเวลาการจัดหาเมล็ดพันธุ

เพื่อใหสามารถแจกจายไดในชวงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวงท่ีมีความชื้นในดิน 

และทันชวงหลังจากเก่ียวขาวเสร็จใหม ๆ ซึ่งการหวานเมล็ดพันธุปอเทืองในชวงดังกลาว       

จะทําใหพืชปุยสดสามารถเจริญเติบโตไดดี  

4.3 ควรสนับสนุนโครงการฯ อยางตอเน่ืองไปสักระยะหน่ึง เพื่อใหเกษตรกร       

ไดเห็นประโยชนจากการปลูกพืชปุยสดเพื่อปรับปรุง/บํารุงดิน ท่ีทําใหคุณภาพดินดีขึ้น           

ซึ่งจะสามารถลดตนทุนการผลิตในฤดูกาลตอไปไดจริง 
 

โครงการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ฤดูนาปรัง ป 2561  

กรมปศุสัตว เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพื่อ  

ลดรอบการปลูกขาวในฤดูนาปรังดวยการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช

อาหารสัตวทดแทน สรางรายไดจากการปลูกพืชอาหารสัตว

ทดแทน การปลูกขาวนาปรัง สรางโอกาสใหกับเกษตรกรไดเรียนรู

การเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เพื ่อลดความเสี่ยง

ทดแทนการปลูกขาวนาปรังในระยะยาว รวมท้ังสรางโอกาส

ใหกับกลุมเกษตรกร สหกรณ เอกชน และผูประกอบการ

เลี้ยงสัตว ให ใชพืชอาหารสัตว คุณภาพดี มี เปาหมาย

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวนาปรังไปปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตว เพื่อผลิตตนขาวโพดพรอมฝก และ/หรือเมล็ด

ขาวโพดเลี้ยงสัตว พื้นท่ี 400,000 ไร เกษตรกร 40,000 ราย 

งบประมาณดําเนินการงบกลาง ป 2560 รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ไดรับ

จัดสรรจํานวน 18,498,140 บาท แบงเปนงบอุดหนุน 14,570,500 บาท (อุดหนุนปจจัยการผลิต

จํานวน 2,000 บาทตอไร) และงบดําเนินงาน 3,927,640 บาท ระยะเวลาโครงการต้ังแตเดือน

ธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 

1. การดําเนินการ  

1.1 การเขารวมโครงการ เกษตรกรในพื้นท่ี 20 จังหวัด สมัครเขารวมโครงการ 

จํานวน 1,125 ราย คิดเปนพื้นท่ี 7,578 ไร หรือรอยละ 1.89 ของเปาหมาย 400,000 ไร ท้ังน้ี 

เน่ืองจากเริ่มการดําเนินโครงการไดหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
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โดยเริ่มประชาสัมพันธโครงการตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และรับสมัครเกษตรกร        

เขารวมโครงการในวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งเกษตรกรบางสวนไดสมัครเขารวมโครงการอ่ืน ๆ 

ภายใตแผนการผลิตการตลาดขาวครบวงจร ป 2560 ถึงป 2561ของหนวยงานอ่ืนในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณไปแลว โดยมีจํานวนเกษตรกรที่ยืนยันการเพาะปลูกตามโครงการ 

436 ราย พื้นท่ี 3,458 ไร คิดเปนรอยละ 0.86 ของเปาหมาย เกษตรกรผานการรับรองสิทธิ์   

จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด จํานวน 430 ราย พื้นที่ 3,214.25 ไร คิดเปน

รอยละ 0.80 ของเปาหมาย หรือประมาณรอยละ 98.62 ของเกษตรกรท่ียืนยันการเพาะปลูก 

เกษตรกรบางรายหันไปปลูกพืชอ่ืน ๆ ประกอบกับชวงระยะเวลาเร่ิมตนในการเพาะปลูก     

ตามกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการ (เดือนกุมภาพันธ เปนตนไป) เปนชวงท่ีมีสภาพ

อากาศแหงแลง ทั้งน้ีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการสนับสนุนคาใชจายครบทุกราย      

ในเดือนสิงหาคม 2561  

1.2 เน่ืองจากระยะเวลาในการดําเนินการโครงการกระชั้นชิด ทําใหในหลายพื้นที่

ไมสามารถฝกอบรมเกษตรกรกอนการเพาะปลูกได จากการสํารวจพบวา เกษตรกรรอยละ 59.46 

ไดรับการฝกอบรมจากเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว สวนท่ีเหลือรอยละ 40.54 ไมไดรับการฝกอบรม 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ผานการฝกอบรม รอยละ 65.12 สามารถนําความรูมาปฏิบัติไดทั้งหมด 

และรอยละ 34.88 สามารถนําความรูมาปฏิบัติไดบางสวน 

1.3 เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี ่ย 7.48 ไรตอราย จําแนกเปน  

(1) เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเขารวมโครงการนอยกวา 5 ไร คิดเปนรอยละ 40.54 (2) เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี

เขารวมโครงการตั้งแต 5 ไร แตไมเกิน 10 ไร คิดเปนรอยละ 31.08 และ (3) เกษตรกร         

ที่มีพื้นที่เขารวมโครงการต้ังแต 10 ไร แตไมเกิน 15 ไร คิดเปนรอยละ 28.38 โดยเกษตรกรไดรับ

เงินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเฉลี่ยประมาณ 14,950 บาทตอราย ผานทางบัญชี ธ.ก.ส.           

ซึ่งประมาณการไดวางบอุดหนุนจากโครงการ 6,428,500 ลานบาท ไดชวยกระตุนเศรษฐกิจ

ในการผลิตของภาคเกษตร เชน การซื้อปจจัยการผลิต การจางแรงงานในภาคเกษตร เปนตน 

2. ผลลัพธ  

2.1ปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบเมล็ดของเกษตรกรในโครงการ

เทากับ 420.67 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยของปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว        

ท้ังประเทศ (681 กิโลกรัมตอไร) เนื่องจากพื้นที่การปลูกขาวนาปรังสวนใหญเปนพื้นท่ีลุม      

ไมเหมาะกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสตัว ประกอบกับเกษตรกรขาดความชํานาญในการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตว จึงทําใหผลผลิตท่ีไดคอนขางนอย สําหรับปริมาณผลผลิตขาวโพดแบบตนขาวโพด
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พรอมฝกในโครงการ เฉลี่ย 1,782.84 กิโลกรัมตอไร เกษตรกรจําหนายไดในราคา 1.75 บาทตอไร 

ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยตลาดท่ัวไป  

2.2 ประโยชนทางเศรษฐกิจ เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวสูงกวาขาวนาปรัง 1,752.24 บาทตอไร คิดเปนมูลคารวม 5.63 ลานบาท  โดยเกษตรกร 

ที่ปลูกขาวโพดแบบตนขาวโพดพรอมฝกมีผลตอบแทนสุทธิ เพิ่มข้ึน 1,884.58 บาทตอไร            

โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญประกอบอาชีพดานปศุสัตว ซึ่งสามารถนําขาวโพด

พรอมฝกไปใช และสามารถลดตนทุนคาอาหารสัตวในชวงฤดูแลงไดอีกดวย สําหรับเกษตรกร

ที่ปลูกขาวโพดแบบเมล็ด พบวา เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิลดลงเฉลี่ย 65.22 บาทตอไร  

2.3 ลดพื้นท่ีทํานาปรัง 3,214.25 ไร ทําใหอุปทานขาวเปลือกลดลง 2,069.98  

ตันขาวเปลือก คิดเปนขาวสารลดลง 1,366.19 ตันขาวสาร 

2.4 แนวโนมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นท่ีนาของเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 

เกษตรกร รอยละ 77.78 ยังมีความสนใจท่ีจะปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวนาปรัง สวนท่ีเหลือ

รอยละ 22.22 ไมมีความสนใจท่ีจะดําเนินการตอในปถัดไป เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไมเหมาะสม 

ขาดความชํานาญในการปลูกขาวโพด และยังเห็นวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีความเสี่ยง  

ถาหากไมไดรับการสนับสนุนคาใชจาย จึงคิดวาจะยังคงทํานาเหมือนเดิม หรืออาจทําอาชีพอ่ืน

ซึ่งมีรายไดท่ีแนนอนกวา  

2.5 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ       

ในดานกระบวนการและเงื่อนไขของโครงการ ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 8.96 (คะแนนเต็ม 10) 

ทั้งน้ี เกษตรกรยังมีปญหาดานการจําหนายผลผลิตและเงินสนับสนุนที่ไดรับ  

3. ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

3.1 ขอคนพบ การดําเนินงานโครงการทําใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ      

สวนใหญบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ท้ังในแงของผลไดและผลลัพธของ

โครงการ อยางไรก็ตามยังมีประเด็นท่ีควรใหความสําคัญและปรับปรุงแกไขตอไปหลังสิ้นสุด

โครงการแลว ดังนี้ 

3.1.1 พื้นท่ีนาปรังในภาคกลางไมเหมาะสมกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมน้ํา หากมีนํ้าขังทําใหรากเนาไดงาย สงผลใหปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร

ของเกษตรกรในโครงการตํ่ากวาคาเฉลี่ยของปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท้ังประเทศ 

อยางไรก็ตาม ควรสงเสริมการปลูกตนขาวโพดพรอมฝก เน่ืองจากสามารถสรางรายไดสุทธ ิ   

ไดสูงกวาขาว นอกจากน้ัน เกษตรกรท่ีมีอาชีพเก่ียวของกับการทําปศุสัตวสามารถใชตนขาวโพด
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พรอมฝกทําเปนอาหารเลี้ยงสัตวทดแทนในชวงฤดูแลง ซึ่งสามารถลดตนทุนการผลิต         

หรือสามารถจําหนายผลผลิตใหกับสหกรณโคนม - โคเน้ือ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการทําอาหารขน 

หรือการทําอาหาร TMR (Total Mixed Ration) ไดอีกดวย ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ           

ควรเชื่อมโยงตลาดในระดับทองถ่ิน เพื่อใหเกษตรกรมีชองทางในการจําหนายขาวโพดเลี้ยงสัตว

เพิ่มขึ้น 

3.1.2 ระยะเวลาการดําเนินงานกระชั้นชิด ทําใหไมสามารถประชาสัมพันธ

โครงการไดอยางทั่วถึง นอกจากน้ัน เกษตรกรจํานวนมากเขารวมโครงการภายใตแผนการผลิต

ขาวครบวงจรโครงการอ่ืนไปแลว เชน โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย เปนตน ทําใหเกษตรกร

เขารวมโครงการตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด  

3.1.3 ในบางพื้นที่/จังหวัด ไมสามารถจัดการอบรมความรูเก่ียวกับการปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวได เน่ืองจากการเบิกจายงบประมาณจากสวนกลางไดลาชากวาแผนงานท่ีกําหนด 

3.1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขโครงการกําหนดใหเกษตรกร   

ตองลงทุนดวยตัวเองกอน ทําใหเกษตรกรบางคนท่ีไมมีเงินทุนสํารองไมสามารถเขารวม

โครงการฯ ได 

3.2 ขอเสนอแนะ 

3.2.1 ควรเพิ่มการสงเสริมการปลูกตนขาวโพดพรอมฝก เนื่องจาก

สามารถสรางรายไดสุทธิไดสูงกวา และสามารถลดตนทุนการเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกร ท้ังน้ี  

การสงเสริมการปลูกแบบเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตวควรเปนไปตามความสมัครใจ และคํานึงถึง

การสรางชองทางการตลาดใหกับเกษตรกรดวย 

3.2.2 ควรเพิ่มการสรางชองทางตลาดใหกับเกษตรกร โดยเฉพาะอยางย่ิง      

กับเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวหรือ สหกรณโคเนื้อ สหกรณโคนม ในระดับทองถ่ิน เนื่องจาก

เปนการลดคาใชจายในการขนสง และสรางความเชื่อมั่นใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชอาหารสัตว 

ทั้งนี้ หากมีความรวมมือทํา MOU กับบริษัทเอกชน ควรกําหนดเงื่อนไขและกรอบเวลาการรับซื้อ

ผลผลิตที่รัดกุมย่ิงขึ้น 

3.2.3 ควรเร่ิมดําเนินโครงการพรอมกับโครงการอ่ืน ๆ ภายใตแผน    

การผลิตการตลาดขาวครบวงจร เพื่อใหเกษตรกรตัดสินใจเลือกโครงการท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี     

โดยควรเริ่มโครงการใหเกษตรกรสามารถเร่ิมเพาะปลูกไดเร็วข้ึน สามารถขยายระยะเวลา

ประชาสัมพันธ และสามารถอบรมเกษตรกรไดเต็มรูปแบบ นอกจากนี้เปนการสรางโอกาส  
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4040  

ใหเกษตรกรสามารถจําหนายหรือใชผลผลิตในชวงฤดูแลง ซึ่งเปนชวงท่ีพืชอาหารสัตว      

ขาดตลาดไดอีกดวย 

3.2.4 ควรเปดโอกาสใหเกษตรกรเขารวมโครงการภายใตแผนการผลิต

การตลาดขาวครบวงจรโครงการไดมากกวา 1 โครงการ ในกรณีท่ีสมัครเขารวมโครงการยังไมครบ 

15 ไร โดยใหหนวยงานบูรณาการตรวจสอบแปลงรวมกัน 

 

แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูป  

โครงสรางการผลิตภาคการเกษตร โครงสรางการผลิตภาคการเกษตร   

(ไทยนิยม ย่ังยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)(ไทยนิยม ย่ังยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ.2561 เพื่อดําเนินการแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูป

โครงสรางการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณเปนเจาภาพหลัก) และแผนงานยุทธศาสตร

เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กระทรวง        

การคลังเปนเจาภาพหลัก) โดยสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ไดรับมอบหมายใหติดตามประเมินผล

โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร ทั้ง 2 แผน ดังกลาว 

เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ผลลัพธ  และ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหผูบริหารและ

ผูเก่ียวของไดมีสารสนเทศสําหรับประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงแกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ   ที่เกิดขึ้น 

เพื่อใหการดําเนินงานโครงการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

สรุปผลการประเมิน (ขอมูล ณ วันที่ 30กันยายน 2561) ไดดังน้ี 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ดําเนินการ

สนับสนุนโครงสรางพืน้ฐานดานการผลิตทางการเกษตรและดานนํ้าระดับชุมชน ดําเนินการได
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ท้ังสิ้น 1,909 แหง คิดเปนรอยละ 63.51 ของเปาหมาย 3,006 แหง เกษตรกรไดรับประโยชน 

179,253 ครัวเรือน พื้นที่ไดรับประโยชน 853,602 ไรจัดต้ังกลุมผูใชนํ้าในพื้นท่ีโครงการ 115 กลุม 

และเกษตรกรไดรับการจางงานตามโครงการ 1,982 ราย พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลอง

กับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต มีเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยไดตัดโคน

ตนยางเพื่อลดพื้นท่ีปลูกยางได  12,995 ราย พื้นที68,963 ไร คิดเปนรอยละ 45.98              

ของเปาหมาย 150,000 ไร และไดรับการพัฒนาปรับเปลี่ยนอาชีพ 13,335 ราย พื้นท่ี 60,666 ไร 

ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอ่ืนโดยกอสรางระบบ

อนุรักษดินและน้ําใหกับเกษตรกร 894 ราย พื้นที่ 7,138 ไร สนับสนุนเครื่องเก่ียวนวดขาว      

ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ เคร่ืองมือพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว และอุปกรณตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุพืช รวม 147 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 65.33 ของเปาหมาย 225 เครื่อง               

สรางเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ 43 กลุม ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 1,049 ราย 

เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ 977 ราย ผลิตแมพันธุสุกร 25,169 ตัว จําหนายพันธุสัตวใหเกษตรกร 

612 รายและจําหนายน้ําเชื้อสุกรใหเกษตรกร 186 ราย 

สรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร ดําเนินการได 1,626,947 ราย     

คิดเปนรอยละ 89.06 ของเปาหมาย 1,826,800 ราย พัฒนากลุมเกษตรกร 24,977 กลุม      

ปศุสัตวไดรับการผสมเทียม 15,688 ตัวและเกษตรกรผลิตชีวภัณฑใชเอง 58 ราย สงเสริมและ

พัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร โดยจัดอบรม พาไปดูงาน และสนับสนุน

ปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร 22,305 ราย คิดเปนรอยละ 79.89ของเปาหมาย 27,920 ราย 

และพัฒนาผูประกอบการเกษตรกรรุนใหม 3,742 ราย คิดเปนรอยละ 77.15 ของเปาหมาย 

4,850 ราย 

สรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา 

โดยจายเงินอุดหนุนใหสถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดจางปจจัยพื้นฐาน อุปกรณสําหรับจัดเก็บ

รวบรวม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 267 รายการ คิดเปนรอยละ 31.46 ของเปาหมาย 658 รายการ 

สถาบันเกษตรกรรวบรวมยางพาราได 104,085.74 ตัน ใชยางเปนสวนประกอบในการปรับปรุง

ซอมแซมคันคลองชลประทาน 58 แหง ปริมาณยางท่ีใช 237.43 ตัน คิดเปนรอยละ 6.77     

ของเปาหมาย 3,509.50 ตันสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรและ

ผูประกอบการ 389 แหง วงเงิน 10,966.072 ลานบาท สามารถรวบรวมยางได 424,931.77 ตัน 

ยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร แกผูประกอบการ 
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55,000 ราย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับ SMEs จํานวน 206 กิจการ 

และใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก ณ สถานประกอบการ 1,545 กิจการ 

สงเสริมการตลาดสมัยใหมและตลาดรองรับสินคาเกษตรท่ีมั่นคงในการพัฒนา

สินคาเกษตรอินทรีย โดยจัดอบรมเกษตรกร 1,939 ราย คิดเปนรอยละ 146.89 ของเปาหมาย 

1,320 ราย พัฒนาเขาสูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 791 ราย จากเปาหมาย 600 ราย 

พื้นท่ี 10,663.35 ไร จากเปาหมาย 3,000 ไร 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดอบรม

ถายทอดความรู 170,602 ราย คิดเปนรอยละ 81.70 ของเปาหมาย 208,805 ราย สนับสนุน

ปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 50,036 ราย คิดเปนรอยละ 66.71 ของเปาหมาย 

75,000 ราย ซึ่งเกษตรกรทุกรายไดนําความรูไปใชประโยชนแลวโดยรอยละ 22.30 มีตนทุน

การผลิตลดลง รวมท้ังจางแรงงานชลประทานสรางรายไดใหแกเกษตรกรแลว9,238 ราย สูง

กวาเปาหมาย 1,718 ราย ท้ังนี้ในภาพรวมของทั้ง 2 แผน เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงาน โครงการในระดับมากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการตางๆ ภายใตแผนงานลักษณะน้ี ในอนาคต

จําเปนตองพิจารณาปจจัยเหลาน้ี อาทิการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตองมีความชัดเจนต้ังแตแรก เพื่อไมใหเกิดปญหาความซ้ําซอน

ระหวางหนวยงาน การประชาสัมพันธตองครอบคลุม     

และท่ัวถึง เพื่อสรางความเขาใจท้ังตอเกษตรกรและ

เจาหนาท่ีระดับพื้นท่ีที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนโครงการตางๆ 

การกําหนดหลักสูตรหรือเน้ือหาท่ีตรงตอความตองการ 

และสภาพภูมิสังคมในแตละพื้นท่ี ชวงเวลาดําเนินงาน

โครงการควรสอดคลองกับฤดูกาลเพื่อไมใหเกิดปญหา 

เชน กิจกรรมการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน และความ

พรอมของเจาหนาท่ีระดับพื้นท่ี ท้ังในดานจํานวนและความรู

ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจาง 

ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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การอบรมเร่ือง การพัฒนาบุคลากรภายใตแนวคิดของ Unit School ของศูนยประเมินผล 

ปงบประมาณ 2561 วนัที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมศรีปลั่ง อาคาร สศก. 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตร “สถิติ และเศรษฐมิติสําหรับการประเมินผล” 

วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การประชุมวิชาการดานการประเมินผล  The Eastern Evaluation Research Society  

หัวขอ Equity, Ethics, and Evidence วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561  

ณ เมือง Galloway รัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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กิจกรรมพัฒนาเทคนิคติดตามประเมินผลบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําคูมือ “โครงการคูมือสถิติขั้นสูงสําหรับการประเมินผล” 

วันที่ 9 – 10 เมษายน 2561 ณ หองประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 

อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

การประชุมวิชาการดานการประเมินผล European Evaluation Society Biennial Conference 2018 

ภายใตแนวคิด Evaluation for more Resilient Societies 

 วันที่ 1 - 5 ตุลาคม  2561 ณ เมือง Thessaloniki  ประเทศกรีซ 
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การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “แผนปฏิบัติงานของศูนยประเมินผล  

ประจําปงบประมาณ 2561” 

วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอรแคว รีสอรต แอนด สปา จงัหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ 

การสัมมนา “การนําเสนอผลงานการประเมินผลโครงการ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2561”  

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หองทิวลิป โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ  

 

การสัมมนาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของศูนยประเมินผลประจําปงบประมาณ 2561” วันที่ 2 - 4 กันยายน 2561  

ณ โรงแรมแซนด ดูนส เจาหลาว บีซ รีสอรท จังหวัดจนัทบุรี 
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กิจกรรมการประชุม/สัมมนา 

การประชุม “ชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ปที่ 1  

(ป 2560)”  วันที่ 7 ธนัวาคม 2560 ณ หองประชุม AEOC ชั้น 2  

อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

 

การจัดประชุมหารือพิจารณาแนวทางการประเมินผลโครงการภายใตแผนการผลิต 

การตลาดขาวครบวงจร  ป 2560/61 (ดานการผลิต)  

วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ หองประชุม AEOC ชัน้ 2 อาคารศูนยปฏิบัตกิารเศรษฐกิจการเกษตร 
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การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผล “โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใต             

รมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560” 

 วันที่ 27 กุมภาพนัธ 2561 ณ หองประชุมพงษศรีหดลุชัย ศูนยสารสนเทศการเกษตร สศก.  

การสัมมนาการประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนา 

การเกษตรอยางย่ังยืน และเพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย  

ป 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  ณ KU Home มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรม 

พระบารมีเพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ KU Home Hotel มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
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การประชุมคณะทํางานตดิตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร 

การปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร  วนัที่ 25 กรกฎาคม 2561  

ณ หองประชุมศรีปลั่ง ชัน้ 8 อาคารสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

การสัมมนา “แนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสราง 

การผลิตภาคเกษตร ภายใตงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561”  

วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2561 ณ บานอัมพวา รีสอรท แอนดสปา จังหวดัสมุทรสงคราม 

 

การสัมมนา “การประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสราง 

การผลิตภาคเกษตร ภายใตงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561”  

วันที่ 23 – 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท จังหวดันครนายก 
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กิจกรรมประเมินผลการจัดงาน 

การจัดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรพรีเมียม” 

วันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ทําเนียบรัฐบาล 

การจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต คร้ังที ่11”  

วันที่ 1 – 10 กนัยายน 2561 ณ องคการตลาดเพือ่เกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

การสมัมนา เร่ือง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาสา (ศกอ.) สูการปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0  

วันที่ 13 – 14 กนัยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่  
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โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (แปลงเกษตรสมัยใหม ป 2560) 

ในพืน้ที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี 

 

กิจกรรมในพ้ืนท่ี 

 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 

ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย และศรีสะเกษ 

 

แผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร  

(ไทยนิยม ย่ังยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
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การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

ในพื้นที่จังหวัดสระแกว ตราด จันทบุรี และระยอง 

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.)  

ในพืน้ที่จังหวัดบุรีรัมย และรอยเอ็ด 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมย่ังยืน ป 2560  

ในพืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจันทบุรี 
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โครงการธนาคารปุยอนิทรียป 2560 

ในพืน้ที่ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม และ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ป 2560 

ในพืน้ที่จังหวัดยโสธร สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด และขอนแกน 

โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง ป 2559 – 2561  

ในพืน้ที่จังหวัดพทัลุง ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี 
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โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

ในพืน้ที่จังหวัดกาฬสนิธุ และมหาสารคาม 

โครงการสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร  

ในพืน้ที่จังหวัดสระบุรี และนครปฐม 

 

โครงการปองกันกําจดัศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวธิีผสมผสานแบบครอบคลุมพืน้ที ่

โดยการมีสวนรวมอยางย่ังยืน  ในพื้นที่จังหวดัประจวบคีรีขนัธ สุราษฎรธานี และกระบี ่
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โครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี  

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน หนองบัวลําภู มหาสารคาม รอยเอด็ นครพนม 

อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และพะเยา 

โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี 

เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอทุกภัย ป 2560 

ในพืน้ที่จังหวัดสกลนคร และกาฬสนิธุ 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว 

(กระบือ โคเนือ้ แพะ และนาหญา) ในพืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสระแกว 
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โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดนูาปรัง ป 2561 

และโครงการขยายการปลกูพชืปุยสด ฤดนูาปรัง ป 2561  ในพืน้ที่จงัหวัดลพบุรี และสิงหบุรี 

 

โครงการสงเสริมการปลกูพชืหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2561 และโครงการขยายการสงเสริม

การปลูกพชืหลากหลาย ฤดนูาปรัง ป 2561 ในพืน้ที่จังหวดันครสวรรค และอทุัยธาน ี
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ทําเนียบขาราชการศนูยประเมินผล

ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร

สวนประเมินผลพืช
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สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง

สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
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สวนประเมินผลปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

สวนวิชาการประเมินผล
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ฝายบริหารท่ัวไป
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คณะผูจัดทําหนงัสือ

รายงานผลการดําเนนิงานประจําป 2561 ศูนยประเมินผล
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