
รายงานการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(ในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

แปลงใหญ่ปี 2559 (597 แปลง)  แปลงปีท่ี 3 
- พัฒนาเพ่ือยกระดับความเข้มแข็ง 
- บริหารจัดการครบวงจร 

 

แปลงใหญ่ปี 2560 (1,728 แปลง)  แปลงปีท่ี 2 
- พัฒนาผู้จัดการแปลง/เกษตรกร 
- ลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

 

แปลงใหญ่ปี 2561 (704 แปลง) แปลงปทีี่ 1  
 - เน้นให้เกิดการรวมแปลง  
 - จัดท าแผนพัฒนารายแปลง 
- เพ่ิมแปลงใหญ่สินค้าเกษตรอ่ืน 

เป้าหมาย 

การ
ด าเนินงาน
โครงการ / 
ผลประเมิน 

1) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4)    การเชื่อมโยงการตลาด 
 

กิจกรรม
หลัก 

ปี 2561 

1) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม) 
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4)    การเชื่อมโยงการตลาด 

1) การเตรียมการ /การถ่ายทอดความรู ้(เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต) 
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4)    การเชื่อมโยงการตลาด 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ผลประเมิน 

2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นประสิทธิภาพการผลิต/ 
      นวัตกรรม) 

ร้อยละ
แปลง 

- การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลง 
- การวิเคราะห์จัดท าแผนธุรกิจ  
- ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม 
- การพัฒนา Smart Farmer 
- การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
- การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- การพัฒนาการรวมกลุ่ม 
- การพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย 

    88.89 
    57.14 
    69.84 
    73.02 
    85.71 
    87.30 
    71.43 
    30.16 

2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/  
     แหล่งน  า 

- การสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต  
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต 

    22.22 
    41.27 
    85.70 
    52.54 
    80.95 

2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือการรับรองมาตรฐาน                        
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

    49.21 
    19.00 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลประเมิน 

1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)    ร้อยละ
แปลง 

- การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลง 
- การวิเคราะห์จัดท าแผนธุรกิจ  
- ถ่ายทอดความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม 
- การพัฒนา Smart Farmer 
- การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
- การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- การพัฒนาการรวมกลุ่ม 
- การพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย 

    90.28 
    70.83 
    77.78 
     87.50 
     91.67 
    93.06 
    79.17 
    65.28 

1.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ 
แหล่งน  า   

- การสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต 

    45.83 
    50.00 
    88.89    
    81.16 
    97.22 

1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือการรับรองมาตรฐาน                 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

   72.22 
   50.00 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 ผลประเมิน 

3.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการลดต้นทุนการผลิต/ 
      เพิ่มผลผลิต) 

ร้อยละ
แปลง 

- การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลง 
- การวิเคราะห์จัดท าแผนธุรกิจ  
- ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิต/เพ่ิมผลผลิต 
- การพัฒนา Smart Farmer 
- การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
- การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- การพัฒนาการรวมกลุ่ม 
- การพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย 

    79.17 
    - 

    70.83     
    50.00 
    70.83 
    75.00 
    70.83 
    29.17 

3.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/  
     แหล่งน  า 

- การสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต  
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต 

    - 
    16.67    
    58.30 
    50.00 
    66.67 

3.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือการรับรองมาตรฐาน                        
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

    37.50 
    12.50 



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

การ
ด าเนินงาน
โครงการ / 
ผลประเมิน 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ผลประเมิน 

2.4 การเชื่อมโยงตลาด ร้อยละแปลง 
- กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื อ 
- การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

    47.62 
    - 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลประเมิน 

1.4 การเชื่อมโยงตลาด ร้อยละแปลง 
- กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื อ 
- การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

    70.22 
    65.28  

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 ผลประเมิน 

3.4 การเชื่อมโยงตลาด ร้อยละแปลง 
- กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื อ 
- การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

    45.83 
    - 

ผลได้
โครงการ / 
ผลประเมิน 

ผลได้โครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลประเมิน 

1.1 การได้รับการถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/
นวัตกรรม) 

   ร้อยละ
เกษตรกร 

- การได้รับการถ่ายทอดความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม 
- การได้รับการพัฒนา Smart Farmer 
- การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
   การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 
   การซื อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
   การรวมกลุ่มผลิต 
   การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
- การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

    62.80 
    66.44 

 
    89.89 
    84.23 
    82.48 
    67.65 
    89.22 

1.2 การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/ แหล่งน  า   

- การได้รับการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้/สาธิต 

    49.19 
    48.52    
    69.87 
    87.84 
    73.58 

1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือการรับรองมาตรฐาน                 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

   68.87 
   53.77 

1.4 การเชื่อมโยงตลาด 
- การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  (ร้อยละแปลง)                    
- การได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

  62.12 
  42.72 

ผลได้โครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ผลประเมิน 

2.1 การได้รับการถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม) 

   ร้อยละ
เกษตรกร 

- การได้รับการถ่ายทอดการเพ่ิมประสิทธิภาพ/นวัตกรรม 
- การได้รับการพัฒนา Smart Farmer 
- การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
   การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 
   การซื อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
   การรวมกลุ่มผลิต 
   การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
- การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

    58.81 
    51.36 

 
    87.67 
    79.67 
    76.02 
    53.93 
    83.47 

2.2 การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/ แหล่งน  า   

- การได้รับการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้/สาธิต 

    29.13 
    26.56 
    69.20 
    87.70 
    66.26 

2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือการรับรองมาตรฐาน                 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

   63.28 
   38.75 

2.4 การเชื่อมโยงตลาด 
- การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  (ร้อยละแปลง)                
- การได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

   38.71 
   - 

ผลได้โครงการแปลงใหญ่ปี 2561 ผลประเมิน 

3.1 การได้รับการถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต) 

   ร้อยละ
เกษตรกร 

- การได้รับการถ่ายทอดการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต 
- การได้รับการพัฒนา Smart Farmer 
- การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
   การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 
   การซื อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
   การรวมกลุ่มผลิต 
   การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
- การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

    64.59 
    38.03 

 
    78.03 
    66.56 
    61.97 
    39.02 
    59.02 

3.2 การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/ แหล่งน  า   

- การได้รับการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้/สาธิต 

    - 
      6.56 
     45.57 
    60.82 
    43.61 

3.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือการรับรองมาตรฐาน                 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

    39.34 
    18.69 

3.4 การเชื่อมโยงตลาด 
- การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  (ร้อยละแปลง)                   
- การได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

    21.74 
   - 



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ผลกระทบ
โครงการ  

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 
2561 

ข้าว, 
19.26% 

พืชไร่, 
15.04% ไม้ยืนต้น, 

10.31% 

ไม้ผล, 
8.29% 

พืชผัก, 
9.01% 

ปศุสัตว์ 
2.60% 

ประมง, 
8.14% 

1.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 83.14 ลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลง  

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2558/59 และปี 2560/61  

2.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 55.32 ลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลง  

ข้าว, 
10.08% 

พืชไร่, 
8.73% 

ไม้ยืนต้น, 
4.97% 

ไม้ผล, 
2.62% 

พืชผัก, 
6.31% 

ปศุสัตว์ 
1.72% 

ประมง, 
3.40% 

หม่อนไหม, 
6.66% 

แมลง
เศรษฐกิจ, 
5.33% 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 และปี 2560/61  

ข้าว, 
13.20% 

พืชไร่, 
17.37% 

ไม้ยืนต้น, 
10.13% 

ไม้ผล, 
11.46% 

พืชผัก, 
8.99% 

ปศุสัตว์ 
6.05% 

ประมง, 
12.64% 

1.2 ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2558/59 และปี 2560/61  

2.2 ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย 

ข้าว, 
8.12% 

พืชไร่, 
9.93% 

ไม้ยืนต้น, 
7.70% 

ไม้ผล, 
5.52% 

พืชผัก, 
3.48% 

ปศุสัตว์ 
5.27% 

ประมง, 
5.33% 

หม่อนไหม, 
2.64% 

แมลง
เศรษฐกิจ, 
2.42% 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 และปี 2560/61  

ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 55.03 ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  ภาพรวมเกษตรกรรอ้ยละ 44.42 ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  

3.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

3.2 ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย 

- 

- 

มูลค่าเงินที่ลดลง (บาท/ไร่) 

ข้าว 689 

พืชไร่ 1,080  

ไม้ยืนต้น 941  

ไม้ผล 953  

พืชผัก 1,470  

ปศุสัตว์ (บ./ฟาร์ม) 47,324 

ประมง 3,998  

มูลค่าเงินที่ลดลง (บาท/ไร่) 

ข้าว 359 

พืชไร่ 498 

ไม้ยืนต้น 400 

ไม้ผล 257 

พืชผัก 857 

ปศุสัตว(์บ./ฟาร์ม) 6,405 

ประมง 566 

หม่อนไหม 267 

แมลงเศรษฐกิจ(บ./ราย) 238 

ผลผลิตที่เพิ่มขึ น (กก./ไร่) 

ข้าว 75 

พืชไร่ 947 

ไม้ยืนต้น 158 

ไม้ผล 73 

พืชผัก 353 

ปศุสัตว์  

ประมง 81 

โคนม 12,741 กก./ฟาร์ม 
โคเนื อ 1.4 ตัว/ฟาร์ม 

ผลผลิตที่เพิ่มขึ น (กก./ไร่) 

ข้าว 48 

พืชไร่ 391 

ไม้ยืนต้น 135 

ไม้ผล 53 

พืชผัก 129 

ปศุสัตว ์

ประมง 21 

หม่อนไหม 7 

แมลงเศรษฐกิจ(กก./ราย) 1 

โคนม 6,933 กก./ฟาร์ม 
โคเนื อ 0.44  ตัว/ฟาร์ม 
แพะ   0.31  ตัว/ฟาร์ม 
ไก่พื นเมือง 31 ตัว/ฟาร์ม 



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ผลกระทบ
โครงการ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 

1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

เกษตรกรได้รับการรับรองเพิ่มข้ึนจากก่อนมีโครงการร้อยละ 18.20 

2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

1.4 ด้านการตลาด 2.4 ด้านการตลาด 

เกษตรกรร้อยละ 17.45 ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าตลาด 

3.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

3.4 ด้านการตลาด 

- 

- 

ได้รับการ
รับรอง, 
47.07% 

ไม่ได้รับการ
รับรอง, 
52.93% 

การรับรองมาตรฐาน GAP ปีเพาะปลูก 2560/61 
ได้รับการ
รับรอง, 
24.14% 

ไม่ได้รับการ
รับรอง, 
75.86% 

การรับรองมาตรฐาน GAP ปีเพาะปลูก 2560/61 

เกษตรกรได้รับการรับรองเพิ่มข้ึนจากก่อนมีโครงการร้อยละ 7.28 

น าไป
จ าหน่าย, 
17.20% 

ไม่น าไป
จ าหน่าย, 
82.80% 

การน าสินค้าไปจ าหน่ายภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกัน 

น าไป
จ าหน่าย, 
28.85% 

ไม่น าไป
จ าหน่าย, 
71.15% 

การน าสินค้าไปจ าหน่ายภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกัน 

เกษตรกรร้อยละ 12.83  ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าตลาด 



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ผลกระทบ
โครงการ  

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 

1.5 รายได้สุทธิทางการเกษตรหลังมีโครงการ 2.5 รายได้สุทธิทางการเกษตรหลังมีโครงการ 3.5 รายได้สุทธิทางการเกษตรหลังมีโครงการ 

- 

มูลค่ารายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ น (บาท/ไร่) 

ข้าว 2,169 

พืชไร่ 4,542 

ไม้ยืนต้น 6,218 

ไม้ผล 10,051 

พืชผัก 16,389 

ปศุสัตว์ (บ./ฟาร์ม) 207,549 

ประมง 11,313 

ภาพรวมเกษตรกรรอ้ยละ 77.44 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
มูลค่ารายได้สุทธิที่เพิ่มขึ น (บาท/ไร)่ 

ข้าว 1,015 
พืชไร่ 3,233 
ไม้ยืนต้น 2,079 
ไม้ผล 4,894 
พืชผัก 3,803 
ปศุสัตว์ (บ./ฟาร์ม) 78,964 
ประมง 2,379 
หม่อนไหม 1,780 
แมลงเศรษฐกิจ (บ./ราย) 1,574 

ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 64.12 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

ความย่ังยืนโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ความย่ังยืนโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ความย่ังยืนโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 
ความ
ยั่งยืน

โครงการ 

0

50

100

โครงการแปลงใหญ่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โครงการแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อไป 

96.42 97.39 97.10 98.48 96.07 100.00 
แปลงใหญ่ปี 2559 

แปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงใหญ่ปี 2561 

ร้อยละเกษตรกร 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2558/59 และปี 2560/61  

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 และปี 2560/61  



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ความพึง
พอใจ

โครงการ  

ความพึงพอใจโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ความพึงพอใจโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ความพึงพอใจโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 

0

2

4

6

8

10

ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ด้านการเชื่อมโยงตลาด ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ภาพรวมโครงการ 

7.97 7.96 8.04 
7.06 

7.74 7.84 7.76 7.53 7.74 
6.86 

7.71 7.62 
6.95 6.81 6.69 6.47 

7.16 6.91 

แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงใหญ่ปี 2561 

เกษตรกรแปลงปี 2559 แปลงปี 2560 และแปลงปี 2561พึงพอใจต่อโครงการในระดับ “มาก” 

ข้อค้นพบ/ 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะแปลงใหญ่ปี 2559 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะแปลงใหญ่ปี 2560 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะแปลงใหญ่ปี 2561 
ข้อค้นพบ 
1.เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต จากการน าองค์ความรู้ไปปฏบิัติ 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื อปุ๋ยเคมี สารเคมี และซื อพันธุ์ลดลง 
2.แหล่งน  าแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน  าไมเ่พียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก 
3.เทคโนโลยีที่น าเข้ามาส่งเสริม เกษตรกรเกิดการเรียนรู้แต่ปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือไม่
เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนา 
4.การท าข้อตกลงซื อขายร่วมกนั (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้อตกลงเนื่องจากคุณภาพ
ที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน 
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในป ี60 
ข้อเสนอแนะ 
1.กสก. และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ควรถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพ/นวตักรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ 
2.ชป. สนับสนุนแหล่งน  าให้เพียงพอ และพด.สนับสนุนแหล่งน  าขนาดเล็ก 
3.ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัสภาพพื นทีแ่ละมีจ านวนเพียงพอกับเป้าหมายในการพัฒนา 
4.กสส. ควรประสานผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต เพื่อให้
เกษตรกรผลิตได้คุณภาพตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 
5.กวก. หน่วยงานที่เกีย่วข้องควรเร่งด าเนินการตรวจรับรอง เพื่อให้เกษตรกรยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

ข้อค้นพบ 
1.ด าเนินการเข้าสู่ปีท่ี 3 ซ่ึงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอยู่ในระดับเหมาะสมเต็ม
ประสิทธิภาพแล้ว 
2.การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตขึ นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ภัยแล้ง น  าท่วม และ
โรคระบาด เป็นต้น 
3.ราคาขายผลผลิตท่ีได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรยังขายได้ในราคาท่ัวไป 
4.การท าข้อตกลงซื อขายร่วมกัน (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงเน่ืองจาก
คุณภาพท่ีเกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน 
5.เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 60 
ข้อเสนอแนะ 
1.กสก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรถ่ายทอดความรู้งานวิจัย/นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ครบวงจรตั งแต่ขั นตอนการผลิตจนถึงจ าหน่าย 
2.กสส. ควรประสานผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต เพื่อให้
เกษตรกรผลิตได้คุณภาพตามท่ีผู้ประกอบการต้องการ 
3.กวก. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการตรวจรับรอง เพื่อให้เกษตรกร
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

ข้อค้นพบ 
1.แปลงปี 2561 ด าเนินการปีนี เป็นปีแรก ซ่ึงการด าเนินงานอยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต จึงยังไม่เกิดผลกระทบจากโครงการ 
2.แปลงใหญ่บางแปลงยังไม่มีผลการด าเนินงานมากนัก 
3.เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนแหล่งน  าในทางการเกษตร 
4.การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลายชุมชนเข้าร่วมด าเนินการ ซ่ึงเกษตรกรบางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร 
5. แปลงใหญ่ปี 2561 ยังท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตกับภาคเอกชนน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1.หน่วยงานเจา้ภาพแปลงควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรที่มีความพร้อมส าหรับการพัฒนาเพื่อใหก้าร
ส่งเสริมได้ตามเป้าหมายที่ตั งไว้ 
2.ปีแรก ชป. ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน  าในแปลงใหญ่ ซ่ึงในปีที่ 2 ควรเร่ง
ด าเนินการพัฒนาเพือ่ให้เกษตรกรมีน  าใชอ้ยา่งเพยีงพอ 
3.หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกเหน็ประโยชน์ทีเ่กดิขึ นจากการ
รวมกลุ่มกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพฒันาต่อไปได้ 
4.กสส. ควรเร่งด าเนินการประสานท าขอ้ตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรเกิด
ความมั่นใจการเข้าร่วมโครงการ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 


