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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ          
ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจพื้นฐำน
และงำนสนับสนุนกำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือรองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ (กองทุนปรับโครงสร้ำง
กำรผลิตภำคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ) โดยรวบรวมจำกกำรรำยงำน      
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจำกกำรติดตำมในระดับพื้นที่ของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งครั้งนี้เป็นกำรรำยงำนผล       
ในไตรมำสที่ 4 ผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 (รอบ 12 เดือน) 
สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 

1. งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)  

1.1.1 จัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้ที่ดินของพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่ง พริก มะพร้ำว 
ส้ม กำแฟ และด้ำนประมง 77 จังหวัด 

 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
1) ด้ำนพืช จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแปลงต้นแบบกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต     

มันส ำปะหลัง ปำล์มน้ ำมัน ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงำน และล ำไย ในพ้ืนที่ 1,969 ไร่ (เป้ำหมำย 1,959 ไร่) 
2) ด้ำนประมง กุ้งทะเล โดยจัดตั้งศูนย์พ่อแม่พันธุ์ 11 ศูนย์ ผลิตและควบคุมระบบ

ผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภำพ 63,018 ตัว (เป้ำหมำย 55,000 ตัว) และส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบ 
Shrimp  Cluster 5 กลุ่ม (เป้ำหมำย 10 กลุ่ม) ส่วนปลำนิล พัฒนำศูนย์ผลิตลูกปลำนิล 1 แห่ง ผลิตพ่อแม่
พันธุ์ได้ 103,900 ตัว (เป้ำหมำย 100,000 ตัว) แจกจ่ำยลูกพันธุ์ปลำนิลแก่เกษตรกรครบ 12 ล้ำนตัว  

3) ด้ำนปศุสัตว์ (กระบือ) ให้บริกำรผสมเทียมแม่กระบือได้ 21,936 ตัว เกิดลูกกระบือ
รวม 17,365 ตัว หรือร้อยละ 79.16 ของแม่กระบือท่ีได้รับกำรผสมเทียม 21,936 ตัว 

1.1.3 ปรับรูปแบบกำรผลิตพืชในเขตเหมำะสมน้อยหรือไม่เหมำะสม ด้วยกำรส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืชอำหำรสัตว์ครบตำมเป้ำหมำย 2,500 ไร่ 

 

1.2 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ด ำเนินกำรพัฒนำแปลง    
ฐำนเรียนรู้ภำยในศูนย์ฯ จัดงำนวันถ่ำยทอดควำมรู้ 882 ศูนย์ และถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 44,110 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย 

 

1.3 กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
1.3.1 ยโสธร Model ด้ำนเกษตรอินทรีย์  

1) มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท ำบันทึก
ข้อตกลงกับจังหวัดยโสธร จัดอบรม/พัฒนำศักยภำพทั้งเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ครบ 1,417 รำย 

2) มำตรกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนอุปกรณ์ในกำรผลิตข้ำว
ตลำดเฉพำะ 6 เครื่อง ส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์/ประมงอินทรีย์ 166 รำย และวิจัยเทคโนโลยีพืชหลังนำ
อินทรีย์ในพื้นที่ 12 ไร่ 

3) มำตรกำรรับรองมำตรฐำน ได้รับรอง Organic พืชหลังนำแก่เกษตรกร 47 รำย 
(เป้ำหมำย 500 รำย) และสนับสนุนระบบกำรใช้ QR Code แก่เกษตรกรได ้15 กลุ่ม (เป้ำหมำย 5 กลุ่ม) 
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1.3.2 เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ทั่วไป 
1) มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม จัดอบรมควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ ผู้ตรวจประเมิน  และ

เกษตรกร เช่น กำรผลิตพืช/ปศุสัตว์/ประมงอินทรีย์ กำรตรวจประเมิน ระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ 
รวม 7,407 รำย (เป้ำหมำย 7,329 รำย) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 10 แห่ง และมอบปัจจัยกำรผลิต   
ด้ำนประมงแก่เกษตรกร 50 รำย (เป้ำหมำย 250 รำย) 

2) มำตรกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ พัฒนำและส่งเสริมหมู่บ้ำนผลิตข้ำว
อินทรีย์ครบวงจร 7 แห่ง ผลิตสัตว์อินทรีย์ (ไก่ไข/่เป็ดไข)่ 19,613 ตัว (เป้ำหมำย 18,000 ตัว)  และพัฒนำ
กลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 621 รำย (เป้ำหมำยรวม 500 รำย) สนับสนุนปัจจัย    
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ 242 รำย (เป้ำหมำย 200 รำย) และจัดท ำฐำนข้อมูลแปลงผลิตในสถำบัน
เกษตรกรครบ 24 แห่ง 

3) มำตรกำรรับรองมำตรฐำนตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
อินทรีย์แล้ว 63 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 60 ฟำร์ม) ปศุสัตว์อินทรีย์ 95 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 50 ฟำร์ม) รับรอง 
Organic พืช 1,573 รำย (เป้ำหมำย 1,500 รำย) มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 3 กลุ่ม และส ำรวจแสดงฉลำก
และกำรกล่ำวอ้ำงสินค้ำเกษตรอินทรีย์ครบ 1 ครั้ง  

4) มำตรกำรพัฒนำต่อยอดกำรผลิต กำรแปรรูป สู่กำรตลำดโดยกำรจัดอบรม 
เช่น กำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์อินทรีย์สู่ตลำดสีเขียว 247 รำย (เป้ำหมำย 225 รำย) พัฒนำเครือข่ำยกำรผลิต
กำรตลำด 8 ครั้ง และจัดตลำดนัดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 52 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

5) มำตรกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจสื่อสำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
โดยจัดนิทรรศกำรจัดงำนร่วมกับเครือข่ำยผู้ผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ PGS ท ำวีดิทัศน์ ฯลฯ 37 ครั้ง และ    
ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กลุ่มเกษตรกร/มำตรฐำนที่รับรอง 30 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งจัดท ำ Sport      
สำรคดี วิทยุ เกษตรอินทรีย์ และเอกสำรเผยแพร่ข้ำวอินทรีย์ ฯลฯ รวม 11 เรื่อง (เป้ำหมำย 13 เรื่อง) 

 

1.4 โครงกำรศูนย์ต้นแบบกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยกำรผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ ในปี 2559 ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว 25 โรง โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้ว 1,237 ตัน
และอยู่ในกระบวนกำรหมัก 1,072 ตัน รวมทั้งถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร 
และผู้ประกอบกำรต้นแบบ 5,443 รำย (เป้ำหมำย 5,250 รำย) 

   

1.5 โครงกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตข้ำว 
      1.5.1 ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพผลผลิตส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มผลิต

ปัจจัยสนับสนุนกำรผลิตข้ำว โดยสนับสนุนเครื่องปลูกข้ำว/เครื่องปรับปรุงคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว 301 แห่ง
จัดท ำแปลงเรียนรู้ 187 แห่ง (เป้ำหมำย 301 แห่ง) จัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้ำว 2,234 ตัน ส่งเสริมกำรตลำด
ระหว่ำงผู้น ำชุมชนและเครือข่ำย และกำรบริหำรจัดกำรชุมนุม 300 แห่ง และจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภำพใน 58 จังหวัด ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 244 ตัน น้ ำหมักชีวภำพ 377,686 ลิตร และ  
ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 1,512 ตัน 

 
 
 
 



ค 
 

 1.5.2 ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะใน 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้ำวอินทรีย์ ข้ำว GI ข้ำว
โภชนำกำรสูงและข้ำว Q เกษตร โดยจัดอบรมหลักสูตรกำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะและต่อยอดผลิตภัณฑ์     
แปรรูปข้ำว 349 รำย (เป้ำหมำย 385 รำย) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 68 กลุ่ม (177,725 กิโลกรัม) ที่เหลือ   
12 กลุ่ม ต้องกำรเมล็ดพันธุ์พ้ืนเมืองที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องซีลสุญญำกำศ 
เครื่องตีเยื่อกระดำษ เครื่องสกัดน้ ำมันร ำข้ำวบีบเย็น เครื่องอบแห้งลมร้อน เครื่องโรย เส้นขนมจีน และ
เครื่องโม่แบบเปียกและแห้ง 86 เครื่อง รวมทั้งพัฒนำชำวนำตำมระบบควบคุมภำยในแบบกลุ่ม 77 กลุ่ม  

 1.5.3 กำรปรับเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกเพ่ือช่วยเหลือชำวนำที่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำ
รำคำ และผลผลิตตกต่ ำในพ้ืนที่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว 9,385 ครัวเรือน (เป้ำหมำย 9,440 ครัวเรือน)
และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 469 กลุ่ม (เป้ำหมำย 472 กลุ่ม) เนื่องจำกพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นที่ลุ่ม        
น้ ำท่วมขังไม่สำมำรถปลูกพืชไร่และพืชอ่ืนได้ 

 

1.6 โครงกำรขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนเมล็ดพันธุ์      
ได้ปรับพ้ืนที่ถมดินเพ่ือก่อสร้ำงศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 5 แห่ง (จังหวัดนครนำยก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 
อ ำนำจเจริญ และบึงกำฬ) เสร็จแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรประกวดรำคำ 

 

1.7 โครงกำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
1.7.1 พัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชำคมอำเซียน โดยพัฒนำ

ศูนย์กำรผลิตและรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ 1 ศูนย์ และตรวจรับรองมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์ 3,343 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 1,000 ตัวอย่ำง) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง/ถั่วเขียว ได้ 150.30 ตัน (เป้ำหมำย 150 ตัน)      
และเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด ในพ้ืนที่ 91 ไร่ คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ 8.30 ตัน 

1.7.2 จัดตั้งและพัฒนำศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ
ถั่วลิสง) จ ำนวน 190 ศูนย์ ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 3,800 รำย และจัดท ำแปลง
เรียนรู้ 7,600 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

1.7.3 ส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยพันธุ์ดีของสถำบันเกษตรกร จ่ำยเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย
ทำงตลำดในกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี (ข้ำว และถั่วเหลือง) แก่สหกรณ์แล้ว 27,022 ตัน 
(เป้ำหมำย 38,667 ตัน) รวบรวมเมล็ดพันธุ์จำกสมำชิกได้ 33,875 ตัน ผ่ำนมำตรฐำนรับซื้อคืน 
30,796 ตัน หรือร้อยละ 90.91 ของเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวม 33,875 ตัน 

 

1.8 แผนกำรปรับโครงสร้ำงสินค้ำปศุสัตว์ 
1.8.1 กระบือ อนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิตกระบือ เพ่ือสงวน อนุรักษ์พันธุ์ และพัฒนำ

อรรถประโยชน์กำรเลี้ยงกระบือในระบบไร่นำ เชื่อมโยงสู่กำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นกำรด ำเนินกำร
ต่อเนื่องจำกปี 2558 จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพ่ิม 24 ตัว (เป้ำหมำย 30 ตัว) อนุมัติสินเชื่อให้สมำชิก   
น ำไปซื้อกระบือมำเลี้ยงรวมทั้งสิ้น 33.88 ล้ำนบำท (เป้ำหมำย 36.08 ล้ำนบำท) เพ่ิมจ ำนวนแม่กระบือ    
ได้ 905 ตัว (เป้ำหมำย 882 ตัว) และสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือรวม 176 ตัว  

1.8.2 ไก่พ้ืนเมือง อนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิตไก่พ้ืนเมือง โดยเพ่ิมจ ำนวนแม่ไก่พ้ืนเมือง
พันธุ์แท้ในชุมชน เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปี 2558 โดยในปี 2559 จัดหำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์      
เพ่ิมได ้23,199 ตัว และเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 245 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
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1.8.3 โคนม เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตน้ ำนมโคให้มีคุณภำพ โดยปรับโครงสร้ำงฟำร์ม    
โคนม เช่น สร้ำงโรงเรือนใหม่พร้อมติดตั้งระบบรีดนมแบบ Pipe Line และ Cooling Tank ฯลฯ จ ำนวน  
150 ฟำร์ม พัฒนำระบบฟำร์มเลี้ยงโคสำวทดแทน 3 ฟำร์ม โดยรับซื้อลูกโคเพศเมียที่หย่ำนมที่เกิด           
ในฟำร์มที่เข้ำโครงกำรมำเลี้ยงครบ 1,000 ตัว ครบตำมเป้ำหมำย และปลูกพืชอำหำรสัตว์ในพ้ืนที่ 3,400 ไร่ 
(เป้ำหมำย 1,500 ไร่) ทั้งนี้ ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่สหกรณ์โคนม วังน้ ำเย็น จ ำกัด พบว่ำ ท ำเลที่ตั้งฟำร์ม     
ของเกษตรกรมีควำมแตกต่ำงกัน ส่งผลให้กำรปรับปรุงฟำร์มมีควำมล่ำช้ำ และระบบไฟฟ้ำในฟำร์มไม่รองรับ
กับกำรติดตั้งระบบ Pipe Line และ Cooling Tank ท ำให้เกิดปัญหำไฟตก ซึ่งหน่วยงำนได้ด ำเนินกำร
แก้ไขเสร็จแล้ว 

 

1.9 แผนกำรปรับโครงสร้ำงและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำประมง 
1.9.1 กุ้งทะเล ลดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด โดยตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเล 

6,895 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 6,195 ตัวอย่ำง) จัดอบรมให้ควำมรู้กำรลดต้นทุนกำรผลิตแก่เกษตรกร      
128 รำย (เป้ำหมำย 177 รำย) และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม/เพ่ิมช่องทำงขำยผลผลิตสู่ตลำด Modern Trade 
โดยส่งเสริมกำรท ำ Branding  ในกลุ่มสหกรณ์ 1 แบรนด์ รวมทั้งจัดหำตลำดและท ำเกษตรพันธสัญญำแล้ว    
3 สัญญำ 

1.9.2 หอยแครง บ ำบัดและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เลี้ยง เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ โดยก ำหนดพ้ืนที่
แปลงเลี้ยงหอยแครงครบ 3,005 ไร่ จัดสร้ำงแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยแครง ด้วยกำรหว่ำนลูกพันธุ์หอยแครง
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และสมุทรปรำกำร โดยเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำและดินในแหล่งเลี้ยง/แปลง      
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 41 ครั้ง (เป้ำหมำย 36 ครั้ง) ส่งเสริมเทคนิคกำรเลี้ยงที่เหมำะสม และเตรียมควำมพร้อม
เพ่ือเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนฟำร์ม GAP แก่เกษตรกร 151 รำย รวมทั้งตรวจระวังหอยแครงที่ปล่อยลง
แหล่งเลี้ยงและสุขอนำมัยฟำร์มหอยแครงครบ 36 ตัวอย่ำง 

1.9.3 ปลำนิล เพ่ิมผลผลิตกำรเลี้ยง โดยจัดอบรมกำรเพ่ิมผลผลิตและยกระดับฟำร์ม
มำตรฐำน GAP และตรวจประเมินฟำร์มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 900 ฟำร์ม ผลิตปลำนิลพันธุ์ดี 
900,000 ตัว จัดท ำคู่มือกำรลดต้นทุนกำรเพำะเลี้ยงปลำนิล 1,000 เล่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

 

1.10 มำตรกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำทั้งระบบ 
1.10.1 กำรสนับสนุนสินเชื่อสถำบันเกษตรกรแปรรูปยำงพำรำวงเงิน 5,000 ล้ำนบำท    

มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 209 แห่ง โดยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
อนุมัติสินเชื่อแล้ว 149 แห่ง จ ำแนกเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 83 แห่ง น ำไปลงทุนจัดสร้ำงโรงงำนใหม่ 
677.84 ล้ำนบำท อีก 60 แห่ง น ำไปปรับปรุง/ขยำยก ำลังกำรผลิต 515.60 ล้ำนบำท 

1.10.2 กำรสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชำวสวนยำงรำยย่อย เพ่ือประกอบอำชีพเสริม
ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บำท มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 85,479 ครัวเรือน สูงกว่ำเป้ำหมำย 
50,000 ครัวเรือน แผนกำรผลิตผ่ำนควำมเห็นชอบ 175,523 รำย ได้รับอนุมัติสินเชื่อจำกธนำคำร         
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรแล้ว 53,839 ครัวเรือน 

1.10.3 กำรควบคุมปริมำณกำรผลิตยำงพำรำ โดยสนับสนุนกำรโค่นยำงเก่ำที่ให้ผลผลิต   
ไม่คุ้มค่ำ เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ คิดเป็นพ้ืนที่โค่นต้นยำงพำรำแล้ ว 326,131 ไร่
(เป้ำหมำย 400,000 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 80.08 ของเป้ำหมำยที่ยื่นขอโค่น   
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1.10.4 กำรผลิตเพ่ือเสริมรำยได้ในสวนยำงตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริม
กำรปลูกพืชแซม และพืชคลุมดินในสวนยำงได้ 78,878 ไร่ (เป้ำหมำย 160,000 ไร่) เนื่องจำกรำคำ   
ยำงตกต่ ำ ท ำให้เกษตรกรชะลอกำรโค่นยำงและปลูกสร้ำงสวนยำงใหม่ 

1.10.5 กำรพัฒนำตลำดตำมแผนแม่บทปรับโครงสร้ำงระบบตลำดยำงพำรำด ำเนินกำร 
เชื่อมโยงตลำดกลำงของกรมวิชำกำรเกษตร และกำรยำงแห่งประเทศ 114 แห่ง ตำมเป้ำหมำย 

 

1.11 โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน (ปำล์มน้ ำมัน) จัดตั้ง
กลุ่มผู้ผลิตปำล์มน้ ำมัน 70 กลุ่ม ถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิตปำล์มน้ ำมันให้ได้มำตรฐำน RSPO 3,500 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย และพัฒนำอำชีพเสริมในแปลงปำล์มน้ ำมันแก่เกษตรกร 206 รำย (เป้ำหมำย 1,000 รำย) 

 

1.12 โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรด้วยกำรจ ำหน่ำยหนี้สูญในกองทุนหรือเงินทุน
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 12 กองทุน/เงินทุน มีวงเงินที่จ ำหน่ำยหนี้สูญแล้วทั้งสิ้น 
4,556.41 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็นเกษตรกร 26,742 รำย วงเงิน 1,385 ล้ำนบำท และสถำบันเกษตรกร 
1,028 แห่ง วงเงิน 3,171.40ล้ำนบำท 

 

1.13 โครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลกำรเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1.13.1 จัดท ำแผนธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิต

กำรตลำดแล้วครบ 10 จังหวัด 
1.13.2 กำรก่อสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำด  
    1) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก สหกรณ์นิคมแม่สอด และแม่ระมำด จ ำกัด

จงัหวัดตำก ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงอบแล้วแห่งละ 1 โรง 
2) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ และ     

ลำนตำกผลผลิต โดย สกต.ธกส.สระแก้ว จ ำกัด อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
3) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย ก่อสร้ำงคลังสินค้ำพร้อมอุปกรณ์    

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับคืนเงินอุดหนุนก่อสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนกำรตลำด

จำกสหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร โดยคัดเลือก สกต.ธกส.นครพนม จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรสะเดำ จ ำกัด 
เพ่ือรับงบอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำงคลังสินค้ำ และลำนตำกผลผลิตแทน 

 

1.14 กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ  
1.14.1 จัดกำรแหล่งน้ ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปรับปรุงพัฒนำและกระจำยน้ ำเพ่ือกำรเกษตร

โดยขุดสระเก็บน้ ำ สร้ำงฝำย ระบบส่งน้ ำ และขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ ำรวม 38 แห่ง ร้อยละ 97.43 
ของเป้ำหมำย 39 แห่ง 

1.14.2 พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ เพ่ือให้มีแหล่งน้ ำไว้ใช้ และท ำกำรเกษตร 
โดยก่อสร้ำงแหล่งน้ ำขนำดเล็ก และระบบท่อส่งน้ ำในไร่นำ 166 แห่ง เสร็จแล้ว 158 แห่ง ส่วนที่เหลือ
มีปัญหำน้ ำท่วมขังในพ้ืนที่ และมีกำรยกเลิกสัญญำจ้ำง เนื่องจำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.14.3 พัฒนำแหล่งน้ ำชุมชน เพ่ือกักเก็บน้ ำไว้ใช้ท ำกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง มีแหล่งน้ ำ
ที่ได้รับกำรพัฒนำพร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ำครบ 7 แห่ง 
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2. งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
2.1 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรำชำนุเครำะห์ฯ เกษตรกรลงทะเบียนใช้บริกำรรวม

135,897 รำย ส่วนใหญ่จะเป็นกำรใช้บริกำรในคลินิกชลประทำน ดิน ปศุสัตว์ บัญชี และพืช 
 

2.2 กำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง ประกอบด้วย โครงกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง 
โครงกำรขยำยพ้ืนที่โครงกำรหลวง และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน       
มีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ โดยก่อสร้ำงฝำย ระบบส่งน้ ำ พร้อมระบบกระจำยน้ ำรวม 13 แห่ง ถ่ำยทอดควำมรู้
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพืช สัตว์ และประมง แก่เกษตรกรรวม 5,284 รำย (เป้ำหมำยรวม 5,357 รำย)  
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำปล่อยในแหล่งน้ ำ 1.02 ล้ำนตัว (เป้ำหมำย 1 ล้ำนตัว) และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบสหกรณ์ใน 13 จังหวัด 

 

2.3 โครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ ำ ด ำเนินกำรผลิตหญ้ำแฝก
เพ่ือปลูกและแจกจ่ำยได้ 304.22 ล้ำนกล้ำ ทั้งนี้ จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 95    
มีควำมพึงพอใจต่อพันธุ์หญ้ำแฝกที่ได้รับ แต่ในด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับหญ้ำแฝก พบว่ำ มีเกษตรกรถึงร้อยละ 43.59 
ที่ไม่มีควำมรู้เลย 

 

2.4 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มีศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร และเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร ลดลงจำกไตรมำส 2 
จ ำนวน 146 ศูนย์ เหลือ 143 ศูนย์ เนื่องจำกขอถอนตัวจำกโครงกำรขณะนี้มีเกษตรกรผ่ำนกำรอบรมแล้ว 
15,782 รำย (เป้ำหมำย 15,200 รำย) โดยในกำรด ำเนินงำน พบว่ำ มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับระเบียบของโครงกำร 
เช่น ต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำน ไม่ให้อบรมซ้ ำรำยเดิม ท ำให้มีปัญหำ
ในกำรคัดเลือกเกษตรกรและกำรต่อยอดขยำยผลควำมรู้ รวมทั้งศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนขำดงบประมำณ
ในกำรสร้ำงและปรับปรุงสถำนที่อบรม 

 

2.5 โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมทำงกำรเกษตร 
กำรฝึกปฏิบัติ และกำรสำธิตแบบมีส่วนร่วมได้ 110 ศูนย์ ครบตำมเป้ำหมำย มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
3,427 รำย (เป้ำหมำย 3,300 รำย) ซึ่งผลกำรติดตำมในพ้ืนที่ พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรม มำกกว่ำร้อยละ 50  
มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กำรใช้จ่ำยจะซื้อเฉพำะของที่ผลิตเองไม่ได้ มีกำรท ำบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำย และ
ท ำกำรเกษตรเพ่ือบริโภค ส่วนกำรดื่มของมึนเมำ สูบบุหรี่ และเล่นกำรพนัน ในภำพรวมส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง 
สำมำรถลดรำยจ่ำยได้เฉลี่ย 962 บำทต่อเดือน 

 

2.6 โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว 
 2.6.1 ด้ำนพืช พัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP แบบรำยเดี่ยว 3,000 รำย

แบบกลุ่ม 12 กลุ่ม ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 1,000 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.6.2 ด้ำนประมง พัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดี เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรตรวจสอบ

ย้อนกลับ 2,752 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 2,750 ฟำร์ม) และจัดท ำจุดสำธิต Zearo Waste 64 จุด (เป้ำหมำย 
67 จุด) 

 2.6.3 ด้ำนหม่อนไหม ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหมอินทรีย์แก่เกษตรกร 
312 รำย (เป้ำหมำย 308) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิต 118 รำย (เป้ำหมำย 122 รำย) และ
รองรับมำตรฐำนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 63 รำย (เป้ำหมำย 80 รำย) 
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 2.6.4 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยกำรส่งเสริมกำรท ำน้ ำหมัก
ชีวภำพ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด กำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร และรณรงค์กำรไถกลบตอซังในพ้ืนที่ 148,412 ไร่ 
(เป้ำหมำย 144,000 ไร่) นอกจำกนี้ ได้เชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำ Q ครบ 6 แห่ง 

2.6.5 ด้ำน Green GPP ภำคเกษตร ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 6 เรื่อง  
 2.6.6 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ จัดกิจกรรม เพ่ือเผยแพร่สินค้ำเกษตรคุณภำพทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ เช่น งำนสินค้ำเกษตรคุณภำพเกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้ งำนไม้ดอกไม้ประดับนำนำชำติ /
งำนเทศกำลไทย ประเทศญี่ปุ่น งำนแสดงสินค้ำ Fruit Logistics ประเทศสหพันธรัฐเยอรมณี ฯลฯ รวม 9 ครั้ง 
 

2.7 โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 
2.7.1 สินค้ำข้ำว ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP และระบบ

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 802 รำย (เป้ำหมำย 875 รำย) รับรองระบบกำรผลิตข้ำว GAP และตรวจสอบทำง
กำยภำพแปลงเก่ำ/แปลงใหม่ 55,000 แปลง ตรวจเพ่ือคงอำยุของศูนย์ข้ำวชุมชนเดิม/ใหม่ 193 ศูนย์ 
(เป้ำหมำย 191 ศูนย์) แบบรำยเดี่ยว 2,283 แปลง (เป้ำหมำย 2,952 แปลง) และแบบกลุ่มครบ 15 กลุ่ม 

2.7.2 สินค้ำผัก – ผลไม้ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำร
คุณภำพ GAP ได้ 73,842 ฟำร์ม (ผ่ำนกำรรับรอง 42,213 ฟำร์ม) โรงคัดบรรจุฯ 687 โรง (ผ่ำนกำรรับรอง
384โรง) และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพแก่เกษตรกร      
ครบ 51,445 รำย (เป้ำหมำย 51,200 รำย) รวมทั้งส่งเสริมติดตำมผลกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมและ
จ ำหน่ำยผลไม้ของสถำบันเกษตรกร 92 แห่ง รวม 22,410 ตัน (เป้ำหมำย 40,000 ตัน) 

2.7.3 ด้ำนประมง (กุ้ง) ตรวจและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 31,677 ฟำร์ม (เป้ำหมำย
32,000 ฟำร์ม) โรงงำน 311โรง (เป้ำหมำย 313 โรง) ตรวจวิเครำะห์และเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำชำยฝั่ง/      
กุ้งทะเล 185,511 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 167,629 ตัวอย่ำง) ด ำเนินกำรเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศ
คู่ค้ำโดยออกใบรับรองกำรจับสัตว์น้ ำให้เรือประมงไทย 8,681 ฉบับ (เป้ำหมำย 12,000 ฉบับ) ตรวจคัดกรอง
โรคระบำดในกุ้ง 128,884 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 90,600 ตัวอย่ำง) 

2.7.4 ด้ำนปศุสัตว์ (ไก ่และสุกร) พัฒนำคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์สู่มำตรฐำน
58,130 แห่ง (เป้ำหมำย 44,070 แห่ง)  ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 414,866 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 348,040 ตัวอย่ำง) และตรวจรับรองฟำร์มปลอดโรคปำกและเท้ำเปื่อยในภำคตะวันออก        
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลได้ 67 คอมพำร์ทเมน้ท์ (เป้ำหมำย 75 คอมพำร์ทเม้นท)์ 

2.7.5 ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำร โดยเตรียมควำมพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมำตรฐำนบังคับ 30 ครั้ง และส่งเสริมระบบ  
กำรรับรองฟำร์มมำตรฐำนแบบกลุ่มได้ 521 รำย (เป้ำหมำย 500 รำย) รวมทั้งแจ้งเตือนควำมปลอดภัยอำหำร
และอำหำรสัตว์แก่เกษตรกร 4,000 รำย (เป้ำหมำย 4,200 รำย) และจัดกิจกรรมพัฒนำอำหำรฮำลำล   
ครบ 3 กิจกรรม 

 

2.8 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรทดแทนแรงงำนเกษตร สร้ำงช่ำงเกษตร
ท้องถิ่น โดยจัดอบรมควำมรู้ในกำรบ ำรุงรักษำและดูแลเครื่องจักรกลกำรเกษตรเบื้องต้น แก่ช่ำงเกษตร     
ระดับ 1 - 3 จ ำนวน 2,344 รำย (เป้ำหมำย 2,275 รำย) พัฒนำศักยภำพธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกล
กำรเกษตรชุมชน จ ำนวน 118 รำย (เป้ำหมำย 100 รำย) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเป็นที่ปรึกษำศูนย์บริกำร
เตรียมดินครบ  20 รำย  ส่วนบริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต คัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นจุดเรียนรู้ในพ้ืนที่ 659 ไร่ (เป้ำหมำย 600 ไร่)  
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2.9 โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่สร้ำงโอกำสเข้ำถึงองค์ควำมรู้ผ่ำนหลักสูตร      
กำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืนได้ 3,577 รำย (เป้ำหมำย 3,400 รำย) สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงที่ดิน       
ผ่ำนหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่  และกำรพัฒนำเกษตรกรมืออำชีพยุคใหม่  รวม 230 รำย    
(เป้ำหมำย 300 รำย) รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดกำรเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร และปศุสัตว์รวม 
9,645 รำย (เป้ำหมำย 8,990 รำย) 

 

2.10 โครงกำรเสริมสร้ำงสถำบันเกษตรกรที่มีศักยภำพสู่ SMEs ด ำเนินกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์
อำหำร ผลิตภัณฑ์ผ้ำ หัตถกรรม ศิลปะประดิษฐ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร โดยสนับสนุนเงินอุดหนุน ให้แก่
สถำบันเกษตรกรครบตำมเป้ำหมำย 108 แห่ง ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และเพชรบูรณ์ พบว่ำ 
หลังได้รับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ กลุ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถเพิ่มก ำลัง
กำรผลิต ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย และรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย เช่น  

2.10.1 กลุ่มแปรรูปข้ำว ต.น้ ำช ำ อ.เมือง จ.แพร่ ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จำกถุงใส 
เป็นถุงกระดำษ มีก ำลังกำรผลิตเพ่ิมจำก 200 เป็น 500 ชิ้นต่อเดือน ขยำยช่องทำงกำรตลำดได้เพิ่มอีก 
5 ช่องทำง (เดิม 9 ช่องทำง) สร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่ม 8,000 บำทต่อเดือน 

2.10.2 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร (เครื่องดื่มพร้อมชง) ต.น้ ำช ำ อ.เมือง จ.แพร่ 
ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จำกถุงฟรอยเป็นกล่องหิ้ว (บรรจุถุงฟรอย 3 ถุง) มีก ำลังกำรผลิตเพ่ิมขึ้น 500 กิโลกรัม
ต่อเดือน มีช่องทำงกำรตลำดเพ่ิมขึ้นอีก 1 แห่ง สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มเพ่ิมเป็น 12,000 บำทต่อเดือน 

2.10.3 สหกรณ์กำรเกษตรชนแดน จ ำกัด (สินค้ำประเภทข้ำวสำร) ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
ถุงพลำสติกใส 5 กิโลกรัม เป็นถุงเคลือบกันน้ ำ 5  15 และ 45 กิโลกรัม มีก ำลังกำรผลิตเพ่ิมขึ้น 70 ตันต่อปี 
ขยำยช่องทำงกำรตลำดได้อีก 3 แห่ง และสร้ำงรำยได้ให้กับสหกรณ์อีก 100,000 บำทต่อเดือน 

 

3. งานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
3.1 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ 

FTA ปีที่ 2 (10 มิถุนำยน 2558 – 9 มิถุนำยน 2559)  
1) ส่งมอบต้นพันธุ์พริกไทยแก่สมำชิก 28,800 ต้น (เป้ำหมำย 20,000 ต้น) รวม 84 รำย 

โดยจัดสร้ำงแปลงต้นแบบเพ่ือกำรเรียนรู้ 4 แปลง และปรับปรุงสวนเดิม โดยตรวจวิเครำะห์ดินในแปลง     
ของเกษตรกรครบ 80 รำย 

2) ตรวจรับรองมำตรฐำน GAP มีผู้ยื่นขอตรวจรับรอง 157 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 57 รำย 
ผ่ำนกำรรับรองแล้วแล้ว 83 รำย ที่เหลืออยู่ระหว่ำงออกใบรับรอง 16 รำย ยังไม่ได้ตรวจ 28 รำย และ
ขอยกเลิกกำรตรวจ 30 รำย เนื่องจำกไม่ปฏิบัติตำมข้ันตอนในเรื่องกำรจดบันทึก และกำรสร้ำงลำนตำก  

 

3.2 โครงกำรส่งเสริมปลูกปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำเพ่ือรองรับผลกระทบจำกกำรเปิด
เสรีกำรค้ำ AFTA ระยะที่ 3 (1 มีนำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
1,288 รำย ผ่ำนกำรอบรมและได้รับต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 1,172 รำย รวม 250,000 ต้น คิดเป็นพ้ืนที่
แปลงส่งเสริมปลูกปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดี 10,000 ไร่  
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3.3 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เพื่อลดผลกระทบจำก
กำรเปิดเสรีกำรค้ำ AFTA  

- ปีที่ 2 (5 มีนำคม 2558 – 4 มีนำคม 2559)  มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 150 รำย 
และจัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีในพ้ืนที่ 300 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งจัดประชุม    
เชื่อมโยงด้ำนกำรตลำดครบ 400 รำย 

- ปีที่ 3 (5 มีนำคม 2559 – 4 มีนำคม 2560) จัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อม และติดตำม 
ให้ค ำแนะน ำแก่เกษตร 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย จัดเวทีเรียนรู้แก่เกษตรกร 40 รำย (เป้ำหมำย 250 รำย)  

 

3.4 โครงกำรคัดเลือกพ่อพันธุ์ก ำแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ ำเชื้อ เป็นผลกำรด ำเนินต่อเนื่องในปีที่ 5
กำรคัดเลือกแม่โคลูกผสมบรำห์มันและกำรผสมเทียมแม่โคด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย คือ 3,584 ตัว   
และ 3,068 ตัว (เป้ำหมำย 5,000 ตัว) ส่วนกำรคัดเลือกโคเพศผู้หลังหย่ำนม และโคพ่อพันธุ์เพ่ือผลิตน้ ำเชื้อ
ด ำเนินกำรได้ครบ 50 และ 10 ตัว และมีรำยได้จำกค่ำลงทะเบียนแม่โค/จ ำหน่ำยน้ ำเชื้อ และแม่โคคัดทิ้ง  
รวม 523,870 บำท ส่วนกำรด ำเนินงำนปีที่ 6 ยังไม่มีกำรรำยงำน 

 

3.5 โครงกำรน ำร่องกำรเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภำพ (วัวหลุม) ปีที่ 5 มีจ ำนวนโคนม 
ทดแทนที่ส่งเข้ำร่วมโครงกำร 178 ตัว (เป้ำหมำย 100 ตัว) และส่งคืนโคสำวตั้งท้องแล้ว 84 ตัว (เป้ำหมำย
221 ตัว)  

 

3.6 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตกำรค้ำเสรี FTA ไทย-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ ปีที่ 4 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 120 รำย (รำยเดิม) โดยคัดเลือกลูกโคและฝังไมโครชิฟ       
ได้ 180 ตัว (เป้ำหมำย 240 ตัว) มีโคสำวที่ตั้งท้องและส่งคืนเกษตรกรแล้ว 185 ตัว คลอดเป็นลูกโคเพศเมีย 
110 ตัว รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร 115 รำย (เป้ำหมำย 100 รำย) 

 

3.7 โครงกำรลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง
ปีที่ 6 เป้ำหมำย 11 แห่ง เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 469 รำย  

ผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำร มีเกษตรกรที่ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต (ปริมำณน้ ำนมเฉลี่ย    
ในฝูง 328 รำย ปรับปรุงช่วงห่ำงกำรให้ลูก 314 รำย) ปรับปรุงขนำดฝูงโคนม (สัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม 
365 รำย ปรับสัดส่วนแม่โครีดนมต่อแม่โคแห้งนม 332 รำย) คุณภำพน้ ำนมดิบ (ปรับปรุงจ ำนวนเซลล์    
เม็ดเลือดขำว 304 รำย ปริมำณของแข็ง 312 รำย จ ำนวนจุลินทรีย์ 389 รำย) ซึ่งยังไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรสหกรณ์/เจ้ำหน้ำที่ทีมที่ปรึกษำ ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน 
ส่งผลต่อควำมมั่นใจของเกษตรกร และบำงกิจกรรมไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกเกษตรกร 

4. ความเห็นของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของไตรมำสที่ 4 มีผลส ำเร็จร้อยละ 97.74 และจำกกำรติดตำม   

ในพ้ืนที่ พบประเด็นส ำคัญในบำงโครงกำร ดังนี้ 
4.1 กำรปรับเป็นเกษตรกรรมทำงเลือก พบว่ำ เกษตรกรมีข้อจ ำกัดในเรื่องแหล่งน้ ำส ำรอง       

ท ำให้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ได้ ปัญหำภัยแล้งท ำให้ต้นกล้ำพันธุ์ที่ได้รับเสียหำย โดยเกษตรกรเสนอให้สนับสนุน       
เป็นเงินทุนแทนปัจจัยกำรผลิตมีระยะเวลำต่อเนื่อง 2 - 3 ปีแรกของกำรปรับเปลี่ยน ช่วยเหลือในเรื่อง       
ปรับสภำพพ้ืนที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินค่อนข้ำงสูง และมีมำตรกำรส่งเสริมแหล่งน้ ำส ำรองส ำหรับ
เกษตรกรที่มีข้อจ ำกัดไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร เห็นควรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรน ำข้อเสนอของเกษตรกร
ไปประกอบกำรพิจำรณำบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไป 
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4.2 กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน (ปำล์มน้ ำมัน) ในพ้ืนที่จังหวัด
ชุมพร และกระบี่ พบว่ำกำรให้ควำมรู้กำรผลิตปำล์มน้ ำมันให้ได้มำตรฐำน RSPO ยังไม่มีเอกสำรที่ชัดเจน 
สหกรณ์นิคมส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกร ท ำให้เกษตรกรขำดโอกำส  
กำรเรียนรู้เพ่ิมเติม นอกจำกนี้ สถำบันเกษตรกรที่ท ำหน้ำที่รับซื้อผลปำล์มน้ ำมันยังไม่มีควำมพร้อมทั้ง
สถำนที่ อุปกรณ์ และบุคลำกร เป็นผลให้สมำชิกน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยให้เอกชน ส ำหรับในปีต่อไป      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลส ำหรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับสหกรณ์นิคม  
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และบุคลำกรให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรรวบรวมผลผลิต 

4.3 กำรเสริมสร้ำงสถำบันเกษตรกรที่มีศักยภำพสู่ SMEs พบว่ำกำรสนับสนุนเงินอุดหนุน         
ในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ประเภทอำหำร อำหำรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ และศิลปะประดิษฐ์อ่ืน ๆ กลุ่มละ    
20,000 บำท เกษตรกรมีควำมเห็นว่ำไม่เพียงพอ ต้องจ่ำยสมทบเพ่ิมในส่วนที่เป็นค่ำบล็อกบรรจุใหม่      
และในกลุ่มใหม่ยังไม่มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำไปสู่ SMEs ในช่วงระยะเวลำสั้น ๆ โดยเฉพำะเงินทุนหมุนเวียน 
และกำรขอรับรองมำตรฐำนสินค้ำ ดังนั้น  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรพิจำรณำถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์แต่ละ
ประเภทที่จะพัฒนำแทนกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนในอัตรำเท่ำกัน รวมทั้งเร่งรัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน 
และกำรขอรับรองมำตรฐำนสินค้ำแก่กลุ่มใหม่ 

4.4 กำรน ำร่องกำรเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภำพ (วัวหลุม) พบว่ำกำรส่งคืนโคสำวท้อง      
ไม่เป็นไปตำมแผน ด ำเนินกำรได้เพียง 84 ตัว ซึ่งคงค้ำงมำจำกปีที่ 4 รวมกับเป้ำหมำยปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น   
221 ตัว มีสำเหตุมำจำกโคท่ีเข้ำโครงกำรมีหลำยช่วงอำยุ ควำมสมบูรณ์พันธุ์ต่ำงกัน และเจ้ำหน้ำที่เลี้ยงโค   
มีน้อย ท ำให้กำรสังเกตกำรเป็นสัดคลำดเคลื่อน ส่งผลต่อกำรผสมเทียม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่งรัด
แก้ปัญหำด้ำนเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่เพียงพอและกระบวนกำรคัดเลือกโคที่จะเข้ำร่วมโครงกำรให้มีช่วงอำยุ และ   
ควำมสมบูรณ์พันธุ์ใกล้เคียงกัน 

 
 

 
 



ค ำน ำ 

 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  
 

ในปีงบประมาณ 2559 ก าหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพ้ืนฐาน และ         
งานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 4 ผลงานสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

 

สุดท้ายนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ในการก ากับ 
ดูแล และปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

        ศูนย์ประเมินผล 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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   นิวซีแลนด์  (ปีที่ 4)  
  31. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้ 294 
   และเห็นผลจริง (ปีที่ 6)  

    



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวน 90,270.25 
ล้านบาท ส าหรับด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม เช่น การลดต้นทุน
การผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ข้อ 6.5 ลดอุปสรรค
ในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ การค้าชายแดน ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม 
ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด  2) การสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร
เพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ขาย
สินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง เน้นการบูรณาการตามมิตินโยบายส าคัญ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน  
โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อน าไปสู่ วิสัยทัศน์ “เกษตรกร  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดท าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ  ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการตรวจสอบความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าผลจากการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนา 
การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป  ซึ่ง ในปี 2559 ได้คัดเลือกแผนงาน/
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 31 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามโนบาย
ส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 

1.2.1  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 

 

1.2.2  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ  
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1.3  เป้ำหมำยกำรติดตำม 
1.3.1  ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 
 

1.3.2  จ านวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 31 โครงการ 
 

1.3.3  ระยะเวลาการรายงาน ทุก 3 เดือน 
 

1.4  งบประมำณกำรติดตำม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับการติดตามในพ้ืนที่ (งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืน) รวมทั้งสิ้น 

2,560,300 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เพ่ือติดตาม
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จ านวน 650,000 บาท 
 
1.5  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล  
 
1.6  แนวทำงกำรติดตำม 

1.6.1  คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจาก   
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเร่งด่วน ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก ส่งผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ และได้รับมอบหมายพิเศษในระดับนโยบาย 

 

1.6.2  เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

1.6.3  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ 

 

1.6.4  จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี้วัด  และก าหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1.6.5  จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานน าผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
 
1.7  วิธีกำรติดตำม 

1.7.1  รูปแบบการติดตาม  เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
ให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัย (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)  โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการ 

 

1.7.2  การรวบรวมข้อมูล 
1)  แหล่งข้อมูล 

1.1)  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานแผนงานและโครงการ
ของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ 
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1.2)  ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพ้ืนที่ในลักษณะ Spot Check 
2)  เครื่องมือที่ใช้ 

2.1)  แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงานและโครงการ  
2.2)  แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ 
 

1.8  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน าผลการด าเนินการของแต่ละแผนงาน/

โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ     
โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
1.9  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จ 

1.9.1  ก าหนดการให้น้ าหนักผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการน าผลการด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการด าเนินงาน
ของแผนงาน/โครงการในภาพรวม ทั้งนี้ โดยให้น้ าหนักผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม  =   ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) 
จ านวนกิจกรรม 

 
1.9.2  การก าหนดระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความส าเร็จในแต่ละ

ระดับมีความหมาย ดังนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตำรำงท่ี 1  ระดับควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
  

ควำมส ำเร็จ (ร้อยละ) ผลกำรประเมินผล 
> 100 ดีเยี่ยม 

91.00 - 100.00 ดีมาก 
81.00 - 90.99 ดี 
61.00 - 80.99 ปานกลาง 

≤ 60.99 น้อย 
 
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 

1.10.1 ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

  

1.10.2  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



บทที่ 2 
ผลการติดตาม 

 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ   

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจพ้ืนฐำน 
และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ)  โดยรวบรวมข้อมูลจำก 
กำรรำยงำนผลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผลจำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดตำมระดับพ้ืนที่   
ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 4 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 
รำยละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ภาพรวม 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมำสที่ 4 มีผลงำนแล้วเสร็จในภำพรวมร้อยละ 97.74 ของ
จ ำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 31 โครงกำร จ ำแนกเป็นงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 95.81 งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจพ้ืนฐำน มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 98.26 และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ) มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 108.98  

 

2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร   
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 10,404,016,693 บำท คิดเป็นร้อยละ 93.88 
ของงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 11,081,678,942 บำท (ตำรำงที่ 2) 

 
2.2 งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)  
ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมหม่อนไหม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือบริหำรจัดกำรพ้ืนที่และสินค้ำเกษตรที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจให้ได้สินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพและปริมำณ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร ให้มีเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมำะสมตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำ
เกษตรที่ส ำคัญ เพ่ือให้กำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรแต่ละชนิด
มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับฐำนทรัพยำกรของประเทศ มีเป้ำหมำยกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือรองรับเขต
เกษตรเศรษฐกิจ กำรปรับรูปแบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรในเขตที่มีควำมเหมำะสมน้อยและไม่เหมำะสม 
ปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้ำเกษตรชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในเขต  
ที่มีควำมเหมำะสม ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 - กันยำยน 2559  

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) จัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลด้ำนประมง จัดท ำ

ฐำนข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจครบตำมเป้ำหมำย 77 จังหวัด จัดท ำฐำนข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดิน
พืชเศรษฐกิจ โดยกำรส ำรวจและวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจส ำหรับสินค้ำเกษตร 5 ชนิด (มันฝรั่ง พริก มะพร้ำว 
ส้ม และกำแฟ) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของปริมำณงำน ส ำรวจและจัดท ำเขตกำรใช้ที่ดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจ
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เขตเหมำะสม (รวม 13 ชนิดพืช ที่ประกำศเขตแล้ว) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของปริมำณงำนส ำรวจและ
จัดท ำแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน 40 จังหวัด (1 : 25,000) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของปริมำณงำน 

 

ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาส 4 
 

ล ำดบั ผลส ำเร็จ
ที่ จัดสรร เบกิจ่ำย ร้อยละ (ร้อยละ)

6,787,627,018      6,475,430,381   95.40     95.81    
1 โครงการการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)   222,872,800          203,714,858       91.40      85.23    
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   33,340,000            32,345,628         97.02      100.00  
3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 113,531,600          108,547,688       95.61      101.47  

3.1 ยโสธร Model ด้านเกษตรอินทรีย์ 17,386,100            12,843,000         73.87      93.50    
3.2 เกษตรอินทรีย์ทั่วไป* 96,145,500            95,704,688         99.54      103.32  

4 โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  26,491,800            26,384,100         99.59      101.84  
5 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว 392,358,300          359,852,240       91.72      95.36    

5.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 300,104,000          281,294,392       93.73      96.08    
5.2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 52,406,500            38,987,291         74.39      94.06    
5.3 โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 39,847,800            39,570,557         99.30      99.50    

6 โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  107,249,000          4,509,400           4.20        100.00  
7 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 120,909,900          102,763,641       84.99      90.47    

รองรับประชาคมอาเซียน
8 แผนการปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์ 15,643,321            12,109,943         77.41      83.56    

8.1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ   8,500,000              4,966,622           58.43      63.56    
8.2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง    7,143,321              7,143,321           100.00    105.33  
8.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้้านมโคครบวงจร   -                         -                     -          105.19  

9 แผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง 36,429,400            21,841,498         59.96      106.79  
9.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร  10,000,000            4,563,717           45.64      102.16  
9.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง 16,429,400            9,317,032           56.71      112.60  
9.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเล้ียงปลานิล 10,000,000            7,960,749           79.61      102.53  
แบบครบวงจร   

10 มาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 4,133,222              4,021,946           97.31      96.68    
11 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลัง 19,261,400            15,972,845         82.93      73.53    

งานอย่างยั่งยืน (ปาล์มน้้ามัน)   
12 โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินเกษตรกรด้วยการจ้าหน่ายหนี้สูญ 4,556,405,175       4,556,405,175    100.00    74.67    

ในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 โครงการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ    63,978,400            62,954,966         98.40      63.64    
14 การพัฒนาแหล่งน้้า 1,075,022,700       964,006,453       89.67      96.45    

14.1 โครงการการจัดการแหล่งน้้าในเขตปฏิรูปที่ดิน 55,477,600            34,959,953         63.02      95.00    
ปรับปรุงพัฒนาและกระจายน้้าเพื่อการเกษตร   
14.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า  959,323,300          868,824,700       90.57      95.18    
14.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าชุมชน ปีงบประมาณ 2559    60,221,800            60,221,800         100.00    100.00  

งำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาส 4 (ต่อ) 
 

ล ำดบั ผลส ำเร็จ
ที่ จัดสรร เบกิจ่ำย ร้อยละ (ร้อยละ)

6,787,627,018      6,475,430,381   95.40     95.81    
4,243,753,250      3,881,846,546   91.47     98.26     

15 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 49,514,500            35,495,038         71.69      208.60  
16 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 270,242,220          269,512,565       99.73      97.31    

16.1 โครงการหลวง 197,854,140          197,453,975       99.80      97.01    
16.2  โครงการขยายผลโครงการหลวง 57,562,220            57,285,924         99.52      98.25    
16.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา 14,825,860            14,772,666         99.64      96.42    
พื้นที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน

17 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 441,750,000          441,750,000       100.00    100.07  
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า  

18 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  โดยยึดหลัก 61,060,100            61,016,207         99.93      107.54  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559  

19 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559   17,000,000            16,971,176         99.83      101.28  
20 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว   163,218,880          147,672,504       90.48      97.13    
21 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 3,187,564,800       2,863,475,383    89.83      98.86    
22 โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทน 13,626,000            13,522,367         99.24      102.21  

แรงงานเกษตร
23 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 36,416,750            29,071,306         79.83      98.49    
24 โครงการเสริมสร้างสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพสู่ SMEs   3,360,000              3,360,000           100.00    100.00  

50,298,674           46,739,766        92.92     108.98  
25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย ปีที่ 2 2,382,820              2,307,587           96.84      111.78  

เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ปีที่ 2
26 โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ดีทดแทน 33,300,000            30,990,000         93.06      159.15  

สวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบการเปิดเสรีการค้า (ระยะที่ 3)
27 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทน 5,201,000              5,500,471           77.00      77.00    

สวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า
AFTA ปีที่ 2

28 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก้าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้้าเชื้อ ปีที่ 5 7,914,280              6,441,134           81.39      130.79  
29 โครงการน้าร่องการเล้ียงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ -                         -                     -          111.94  

(วัวหลุม) ปีที่ 4
30 โครงการเพิ่มศักยภาพการเล้ียงโคนมเพื่อรองรับ 1,500,574              1,500,574           100.00    88.11    

เขตการค้าเสรี FTA ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ปีที่ 4
31 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียง -                         -                     -          92.45    

โคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ปีที่ 6
รวมทั้งหมด 11,081,678,942    10,404,016,693 93.88     97.74    

หมายเหตุ : งบประมาณคิดเฉพาะที่หน่วยงานรายงาน 

งำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 งำนส ำคัญตอ่เน่ืองและภำรกิจพ้ืนฐำน

งำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ)

ที่มา : จากการรายงานผลการด้าเนินงานความก้าวหน้าโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
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1.2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  
1.2.1) กุ้งทะเล โดยมีศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเพำะเลี้ยง

กุ้งทะเลครบ 11 ศูนย์ ผลิตพ่อแม่พันธุ์จำกลูกกุ้งทะเล 63,018 ตัว ร้อยละ 114.58 ของเป้ำหมำย 55,000 ตัว  
ส่งเสริมเกษตรกรในกำรบริหำรจัดกำรเชื่อมโยงในรูปแบบ Shrimp Cluster 5 กลุ่ม ร้อยละ 50.00 
ของเป้ำหมำย 10 กลุ่ม และส่งเสริมและพัฒนำแนวทำงเพ่ิมผลผลิตกุ้งในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ร้อยละ 60.00
ของเป้ำหมำย 5 จังหวัด   

1.2.2) ปลำนิล ผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลำนิลได้ 103,900 ตัว ร้อยละ 103.90 ของเป้ำหมำย 
100,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลำนิลคุณภำพแจกจ่ำยให้เกษตรกร 12,000,000 ตัว พัฒนำศูนย์ย่อยผลิต
ลูกปลำนิลคุณภำพครบ 1 แห่ง ให้ค ำแนะน ำกำรลดต้นทุนหลังเข้ำร่วมโครงกำรแก่เกษตรกร 1,850 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของเป้ำหมำย 2,000 รำย 

1.2.3) กระบือ โดยบริกำรผสมเทียมแม่กระบือของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสม 
เป้ำหมำย 10,000 รำย จ ำนวน 20,000 ตัว ด ำเนินกำรได้ 19,341 รำย รวม 21,936 ตัว คิดเป็น    
ร้อยละ 193.41 และ 109.68 ของเป้ำหมำยตำมล ำดับ  มีจ ำนวนลูกกระบือที่เกิดจำกกำรให้บริกำร
ผสมเทียม 17,365 ตัว คิดเป็นร้อยละ 144.71 เป้ำหมำย 12,000 ตัว 

1.2.4) จัดท ำศูนย์เรียนรู้และแปลงต้นแบบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพืช 5 ชนิด  
คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 1,963 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.51 ของเป้ำหมำย 1,959 ไร่ จ ำแนกเป็นมันส ำปะหลัง 
867 ไร่ ปำล์มน้ ำมัน 607 ไร่ อ้อยโรงงำน 43 ไร่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 238 ไร่ และล ำไย 214 ไร่ ครบตำม
เป้ำหมำย  

1.3) ปรับรูปแบบกำรผลิตพืชในเขตเหมำะสมน้อยหรือไม่เหมำะสม ส่งเสริมกำรปลูกพืช
อำหำรสัตว์เพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ ด ำเนินกำรแล้ว 2,500 ไร่ เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชในพ้ืนที่เหมำะสมเพ่ือเลี้ยง
โคเนื้อ 2,180 รำย คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของเป้ำหมำย 2,500 รำย  

1.4) จัดสรรงบประมำณ 222.87 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 203.71 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 91.40 
ของงบประมำณท่ีจดัสรร 

2) ข้อเสนอแนะ 
2.1) กำรส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตต้องมีตลำดรองรับสินค้ำและมีรำคำรับซื้อที่แน่นอน 
2.2) สินค้ำท่ีส่งเสริมควรสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรมำกกว่ำสินค้ำเดิมที่ผลิต 
2.3) ภำครัฐควรให้บริกำรตรวจคุณภำพดินให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 

2.2.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร

ของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ และเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตรของชุมชนให้มีกำรเชื่อมโยงกำรผลิตสินค้ำเกษตร เช่น ปัจจัยกำรผลิต และตลำด เช่น 
สหกรณ์กำรเกษตร โรงสีชุมชนในพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเหมำะสมในกำรผลิตสภำพแปลงใหญ่ 
มีเป้ำหมำย ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร  อ ำเภอละ 1 ศูนย์ ทั่วประเทศ รวม 
882 ศูนย์ ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยใช้หลักกำรวิเครำะห์ พ้ืนที่ - คน - สินค้ำ ตำมแนวทำง MRCF ประกอบกับ
กำรวิเครำะห์ Zoning ร่วมกับควำมต้องกำรของเกษตรกร พัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตรในพ้ืนที่ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทของชุมชนที่มีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหำร
จัดกำรศูนย ์รวมทั้งมีแปลงเรียนรู้ ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแตตุ่ลำคม 2558 – กันยำยน 2559 



8 

 

ผลการด าเนินงาน 
(1) ด ำเนินกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ดังนี้ 

(1.1) พัฒนำแปลงเรียนรู้ ฐำนเรียนรู้ และจัดงำนวันถ่ำยทอดควำมรู้ (Field day) แล้ว 
882 ศูนย์ ตำมเป้ำหมำย   

(1.2) จดักระบวนกำรเรียนรู้แก่เกษตรกร 44,100 รำย ตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 33.34 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 32.34 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.02 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 

2.2.3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
1) ยโสธร Model ด้านเกษตรอินทรีย์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดยโสธร จัดท ำโครงกำรยโสธร Model 
ด้ำนเกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงประโยชน์
ของเกษตรอินทรีย์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร และผู้บริโภค เป้ำหมำยยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ มีพ้ืนที่
เข้ำสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 20,000 ไร่ ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
6 มำตรกำร ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 

1.1) ผลการด าเนินงาน 
1.1.1) มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม  

(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดยโสธร    
เพ่ือพัฒนำเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ด้ำนพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนระดับต้นน้ ำ เพ่ือดูแลด้ำนกำรผลิต   
กำรคัดเลือกพ้ืนที่ ส่งเสริม รับรองมำตรฐำน ระดับกลำงน้ ำ ดูแลกำรรวบรวมผลผลิต กำรแปรรูป และ
ระดับปลำยน้ ำ ดูแลกำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำด  

(2) ศึกษำข้อมูลเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรเพ่ือเชื่อมโยง
ด้ำนกำรผลิตกำรตลำด โดยศึกษำวิเครำะห์ วิธีกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรจัดกำรกลุ่มปัจจัยที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
1 ครั้ง และหำรือควำมเป็นไปได้ ในกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตเพ่ือพัฒนำคุณภำพสินค้ำ (เช่น เทคโนโลยี
กำรก ำจัดมอดที่ไม่ใช่กำรรมควัน) 1 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย 

(3) เตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรปลูกพืชอินทรีย์ 62 รำย     
ตำมเป้ำหมำย และอบรมเกษตรกรเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และติดตำมให้ค ำปรึกษำ 130 รำย 
ฝึกอบรมเข้มข้นเพ่ือพัฒนำทักษะและพัฒนำอำชีพ โดยบูรณำกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร    
775 รำย อบรมหลักสูตรระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน มกษ.9000 จ ำนวน 450 รำย วำงแผนกำรผลิตข้ำว
ตลำดเฉพำะ โดยจัดเวทีชุมชน 2 ครั้ง ก ำหนดแผนกำรผลิตกำรเพ่ิมมูลค่ำและกำรเชื่อมโยงตลำดให้กลุ่ม
เกษตรกร 6 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย และสัมมนำเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้มำตรฐำน เรื่องเกษตรอินทรีย์ 163 รำย      
จำกเป้ำหมำย 150 รำย  

1.1.2) มำตรกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ กำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะ โดยสนับสนุน
เครื่องซลีสูญญำกำศ (1 เครื่อง/กลุ่ม)  6 เครื่อง  พัฒนำเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนอินทรีย์ 13 กลุ่ม 
ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดตั้งธนำคำรปัจจัยกำรผลิต 6 กลุ่ม ส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่ไข่ 76 รำย ส่งเสริมกำรผลิต
ประมงอินทรีย์ โดยฝึกอบรมและมอบปัจจัยกำรผลิต 90 รำย สนับสนุนฟำร์มเกษตรกรตัวอย่ำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำอินทรีย์ 1 ฟำร์ม และวิจัยเทคโนโลยีพืชหลังนำอินทรีย์ (เช่น มันส ำปะหลัง) 6 รำย 12 ไร่ ครบตำม
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เป้ำหมำย  ส่วนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 165 สระ ในปี 2559 
ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ขณะนี้ได้รับงบภัยแล้ง จ ำนวน 111 บ่อ รวมเป็นเงิน 1,898,100 บำท 
โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม 2560 

1.1.3) มำตรกำรกำรรับรองมำตรฐำน ตรวจรับรอง Organic (พืชหลังนำ เช่น แตงโม 
และผัก) โดยมีผู้พร้อมยืนขอรับรองเพียง 47 รำย ร้อยละ 9.40 ของเป้ำหมำย 500 รำย  สนับสนุนระบบ
กำรตำมสอบสินค้ำ (QR Code) โดยอบรมเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรเกี่ยวกับกำรใช้ระบ 15 กลุ่ม สนับสนุน
ระบบกำรติดตั้งระบบและกำรใช้งำนระบบกำรตำมสอบ 2 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรตรวจรับรองกำรผลิตข้ำว 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

1.1.4) จัดสรรงบประมำณ 17.39 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 12.84 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 73.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร เนื่องจำกมีกิจกรรมยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ 

1.2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนยโสธร Model ด้ำนเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่

จังหวัดยโสธร สรุปผลกำรติดตำมได้ ดังนี้ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 
(1) กำรรับรู้ข้อมูลโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรในจังหวัดยโสธรทรำบว่ำมีกำรจัดท ำ

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับจังหวัดยโสธร ในกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรขยำยพ้ืนที่ท ำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด ส่วนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประโยชน์ของกำรท ำ
เกษตรอินทรีย์ พบว่ำ ร้อยละ 100 เห็นว่ำมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ร้อยละ 95 
เห็นว่ำช่วยลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมี/สำรเคมี จำกกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพทดแทน ร้อยละ 77 เห็นว่ำเพ่ิม
คุณภำพผลผลิต และร้อยละ 38 เห็นว่ำคุณภำพดินดีขึ้นและดีต่อสภำพแวดล้อม 

(2) กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
 (2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 61 ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต

ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และก ำจัดศัตรูพืช ซึ่งในช่วงส ำรวจข้อมูล เกษตรกรยังไม่ได้ท ำกำรเพำะปลูก เนื่องจำก
ประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำ  

 (2.2) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิต พบว่ำ ในปี 2559 คำดว่ำเกษตรกร
จะปรับเปลี่ยนมำท ำกำรเกษตรแบบอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 51 เกษตรกรแบบ GAP ร้อยละ 30 และยังคง
ผลิตแบบเดิม (ใช้สำรเคมี) ร้อยละ 19 เนื่องจำกเกษตรกรบำงส่วนยังขำดควำมมั่นใจ กลัวผลผลิตลดลง 
และข้อก ำหนดในกำรผลิตเกษตรอินทรีย์มีควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติ 

 (2.3) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 87 มีควำมพึงพอใจระดับมำก 
และร้อยละ 13 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง เนื่องจำกเห็นว่ำกำรส่งเสริมยังไม่ช่วยเหลือเกษตรกร
อย่ำงเต็มที่และตลำดยังไม่กว้ำง 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมยโสธร Model ด้ำนเกษตรอินทรีย์ ระหว่ำงวันที่ 25 – 27 
มิถุนำยน 2559 ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สรุปผลกำรติดตำมได้ ดังนี้ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 3) 

(1) การเตรียมความพร้อม 
 (1.1) ประสบกำรณ์กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 

 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 40 มีประสบกำรณ์ หรือปลูกข้ำวอินทรีย์
มำก่อนเฉลี่ย 6 ปี และร้อยละ 60 ไม่มีประสบกำรณ์ โดยบำงส่วนท ำกำรผลิตแบบเกษตรปลอดภัย (GAP) 
ซึ่งหน่วยงำนมีเป้ำหมำยให้เกษตรกรลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี/สำรเคมี จนเกษตรกรมีควำมพร้อมจึงส่งเสริมให้ท ำ
เกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป 
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 (1.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
 (1.2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 84 ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

ในด้ำนกำรเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรผลิตตำมระบบ กำรรับรอง
แบบมีส่วนร่วม กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ กำรผลิตและกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ เป็นต้น 

 (1.2.2) เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้ ร้อยละ 100 ได้น ำควำมรู้ไปใช้
ในกำรผลิตข้ำวอินทรีย์แล้ว โดยร้อยละ 64 น ำควำมรู้ไปใช้ในระดับมำก ร้อยละ 36 น ำควำมรู้ไปใช้ใน
ระดับปำนกลำงหรือเพียงบำงส่วน เนื่องจำกเพ่ิงเพำะปลูก 

(2) กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
 (2.1) กำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

(2.1.1) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิมที่เข้มแข็ง เป็นกลุ่มต้นแบบ 10 กลุ่ม 
และขยำยสมำชิก เพ่ิมข้ึนกลุ่มละ 45 รำย พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนกลุ่มละ 450 ไร่ 

(2.1.2) กลุ่มใหม่ ด ำเนินกำรส่งเสริมแล้ว 108 หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 121 ของเป้ำหมำย  

 (2.2) กำรตรวจวิเครำะห์ดิน 
(2.2.1) เกษตรกรร้อยละ 71 ส่งตัวอย่ำงดินแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร

เพ่ือตรวจวิเครำะห์  โดยร้อยละ 56 ได้รับผลกำรตรวจวิเครำะห์ดินแล้ว และร้อยละ 44 อยู่ระหว่ำงรอผล
กำรตรวจวิเครำะห์ดิน 

(2.2.2) เกษตรกรที่ทรำบผล ร้อยละ 57 ดินไม่มีปัญหำ และร้อยละ 43 
พบว่ำดินมีปัญหำขำดควำมอุดมสมบรูณ์และดินเป็นกรด ซึ่งเกษตรกรได้ปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยกำรใช้ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ และปุ๋ยพืชสดแล้วไถกลบ 

 (2.3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
(2.3.1) เกษตรกรร้อยละ 81 ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ส่วนใหญ่

เป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ (ถังหมัก กำกน้ ำตำล ปุ๋ยคอก และ พด.สูตรต่ำง ๆ) นอกจำกนี้
ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง และถั่วพร้ำ) และเมล็ดพันธุ์ข้ำว เป็นต้น  

(2.3.2) เกษตรกรร้อยละ 82 น ำไปใช้แล้วทั้งหมด ร้อยละ 15 น ำไปใช้
บำงส่วน และร้อยละ 3 น ำไปใช้ในระดับน้อย คำดว่ำจะน ำไปใช้ในระยะต่อไปจนหมด 

 (2.4) กำรผลิตของเกษตรกร 
เกษตรกรร้อยละ 95 เริ่มท ำกำรเพำะปลูกข้ำวนำปีแล้ว ที่เหลืออีกร้อยละ 5 

คำดว่ำจะเพำะปลูกข้ำวช่วงต้นเดือนกรกฎำคม 
(3) กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 

 (3.1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ตกเป็นตัวอย่ำง ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) สัญลักษณ์ คือ มกท. แล้ว ส ำหรับกลุ่มใหม่ผลิตเกษตรอินทรีย์ตำม
กระบวนกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มีเกษตรกรสมำชิกร้อยละ 25 ได้พัฒนำกำรผลิตเป็นแบบเกษตร
อินทรีย์ตำมมำตรฐำน มกท. ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 5 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มกท. แล้ว 

 (3.2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ตกเป็นตัวอย่ำง ร้อยละ 100 มีควำมพร้อม
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม และเจ้ำหน้ำที่ตรวจประเมินแปลงให้สมำชิก พร้อมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริม 
และตรวจประเมินแปลงให้เจ้ำหน้ำที่รำยใหม่เป็นระยะ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญยิ่งขึ้น ส ำหรับกลุ่มใหม่
ที่ตกเป็นตัวอย่ำง พบว่ำเป็นกลุ่มขนำดเล็กมีสมำชิก 20 รำย ประธำนกลุ่มจะท ำหน้ำที่ส่งเสริมและตรวจ
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ประเมินแปลงโดยได้รับควำมช่วยเหลือ ติดตำมแนะน ำกำรตรวจประเมินแปลงจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ที่เข้ำมำส่งเสริม 

(4) กำรพัฒนำต่อยอดกำรผลิตสู่กำรตลำดเกษตรอินทรีย์ 
 (4.1) เกษตรกรร้อยละ 53 มีกำรรวมกลุ่มพัฒนำต่อยอดกำรผลิตด้วยกำรแปรรูป

ผลผลิต ได้แก่ กำรแปรรูปข้ำวเป็นข้ำวแต๋น และกำรแปรรูปข้ำวเปลือกเป็นข้ำวสำร มีบำงกลุ่ม ได้รับกำรสนับสนุน
เครื่องซีลสูญญำกำศเพ่ือพัฒนำบรรจุภัณฑ์ (1 เครื่อง/กลุ่ม) 

 (4.2) กลุ่มต้นแบบที่ตกเป็นตัวอย่ำง เป็นกลุ่มที่มีตลำดข้ำวอินทรีย์อยู่แล้ว และ
ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนกำรเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำด มีกำรเจรจำตกลงเบื้องต้นในด้ำนกำรตลำดกับ
ผู้ประกอบกำร และสหกรณ์กำรเกษตรบริเวณใกล้เคียง 

 (4.3) กลุ่มต้นแบบที่ตกเป็นตัวอย่ำงได้รับกำรประสำน ให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ของรัฐบำล โครงกำรสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้ำว และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  

(5) ควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
 เกษตรกรร้อยละ 63 มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระดับมำก 

ร้อยละ 30 ระดับปำนกลำง และร้อยละ 7 ระดับน้อย เนื่องจำกเห็นว่ำกำรผลิตตำมมำตรฐำน เกษตรอินทรีย์
มีข้ันตอนและข้อก ำหนดที่ยำกต่อกำรปฏิบัติ (เกษตรกรกลุ่มใหม่) และกำรส่งเสริมยังไม่ช่วยเหลือเกษตรกร
อย่ำงเต็มที่ เป็นต้น 

(6) ข้อค้นพบ 
 (6.1) เกษตรกรบำงรำยเห็นว่ำตนเองยังมีควำมรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์น้อย 
 (6.2) หน่วยงำนส่วนใหญ่ยังไม่บูรณำกำรงำนโครงกำรร่วมกัน ในด้ำนกำรคัดเลือก

พ้ืนที่เปำ้หมำย กำรส่งเสริม และสนับสนุนต่ำง ๆ 
 (6.3) รำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์มีควำมแตกต่ำงกับรำคำสินค้ำเกษตรทั่วไปเล็กน้อย  

ไม่จูงใจให้ผลิต 
 (6.4) ตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ยังไม่กว้ำง 

(7) ข้อเสนอแนะ 
 (7.1) หน่วยงำนควรบูรณำกำรงำนในพ้ืนที่เป้ำหมำยเดียวกันทั้งในด้ำนกำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรบริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริม
อย่ำงครอบคลุมครบถ้วนทุกด้ำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ทั้งในด้ำนกำรผลิตตำมมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรพัฒนำต่อยอด
กำรผลิต/แปรรูป กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิต และกำรตลำด เป็นต้น จนสำมำรถท ำเกษตรอินทรีย์ได้
สัมฤทธิ์ผล และมีควำมยั่งยืนต่อไป 

 (7.2) ควรด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรขยำยตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์
ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้นโดยกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยทรำบถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และตระหนัก
ถึงโทษของสำรเคมีต่อสุขภำพ ใช้สื่อที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ง่ำย มีรูปแบบกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจสำมำรถ
ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยให้จดจ ำได้เป็นอย่ำงดี  
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ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมยโสธร Model ด้ำนเกษตรอินทรีย์ ระหว่ำงวันที่ 25 
กรกฎำคม – 15 สิงหำคม 2559 ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สรุปผลกำรติดตำมได้ ดังนี้ 

(1) ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรร้อยละ 83 มีควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้น เห็นว่ำปลอดภัยต่อสุขภำพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ิมคุณภำพ
ผลผลิต รำคำผลผลิตสูงขึ้น ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมี/สำรเคมีซึ่งมีรำคำสูงโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพทดแทน 
คุณภำพดินดีขึ้น และส่งผลดีต่อสภำพแวดล้อม โดยร้อยละ 74 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับมำก ร้อยละ 24 
ระดับปำนกลำง และร้อยละ 2 ระดับน้อย 

(2) ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรอบรม/สัมมนำควำมรู้ร้อยละ 50 
เห็นว่ำได้รับควำมรู้ในระดับมำก และร้อยละ 50 ระดับปำนกลำง เนื่องจำกบำงรำยยังมีควำมรู้ด้ำนเกษตร
อินทรีย์ไม่มำกนัก เมื่อได้รับกำรอบรบ ท ำให้มีควำมรู้เพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับที่จะถ่ำยทอดควำมรู้หรือ 
เป็นวิทยำกรได้ เป็นต้น ส่วนเกษตรกรร้อยละ 66 เห็นว่ำได้รับควำมรู้ในระดับมำก และร้อยละ 34 ระดับ
ปำนกลำง อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรร้อยละ 78 ต้องกำรให้มีกำรอบรมควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
กำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยชนิด และกำรตลำด
อย่ำงต่อเนื่อง 

(3) กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรร้อยละ 93 น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม
ไปปฏิบัติ ได้แก่ กำรผลิตข้ำว/พืชตำมมำตรฐำน เกษตรอินทรีย์ กำรผลิตปุ๋ย/สำรอินทรีย์ชีวภำพ กำรปรับปรุง
บ ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด เป็นต้น 

(4) เพ่ิมพ้ืนที่ท ำเกษตรอินทรีย ์กลุ่มเดิมต้นแบบ 10 กลุ่ม ก่อนมีโครงกำรมีสมำชิก 
ท ำเกษตรอินทรีย์ 1,836 รำย พ้ืนที่ปลูกข้ำวอินทรีย์ 37,110.57 ไร่ ภำยหลังมีโครงกำรสำมำรถขยำย
พ้ืนที่ผลิตข้ำวอินทรีย์โดยรับสมำชิกรำยใหม่  450 รำย พ้ืนที่ 4,500 ไร่ ตำมเป้ำหมำย ขณะนี้สมำชิก
ได้เริ่มเพำะปลูกข้ำวอินทรีย์ในฤดูกำลผลิตนี้แล้ว กลุ่มใหม่ในจังหวัดยโสธร ด ำเนินกำรรับสมัครเกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำรและมีพ้ืนที่เข้ำร่วมตำมแผน 20,000 ไร่ 

(5) กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเดิมต้นแบบ 10 กลุ่ม เป็นกลุ่มผลิต
ข้ำวอินทรีย์ ร้อยละ 90 ได้รับรองมำตรฐำนแล้ว ได้แก่ มำตรฐำน มกษ. (Organic Thailand)  มกท. IFOAM 
สหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น แคนนำดำ และเยอรมันนี ฯลฯ อีกร้อยละ 10 ยื่นขอตรวจรับรอง
มำตรฐำน มกษ. และ มกท. อยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจรับรอง 

(6) กำรพัฒนำต่อยอดกำรผลิต กำรแปรรูป สู่กำรตลำด 
(6.1) กลุ่มเดิมต้นแบบร้อยละ 100 มีกำรแปรรูปข้ำวเปลือกเป็นข้ำวสำร

อยู่ก่อนแล้ว ซ่ึงร้อยละ 30 เป็นกลุ่มที่ไม่มีเครื่องสีข้ำวเป็นของตนเอง ต้องน ำข้ำวเปลือกไปใช้บริกำรเครื่อง
สีข้ำวของกลุ่มอ่ืนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และในปีเพำะปลูก 2558/59 รวบรวมข้ำวเปลือกจำกสมำชิกได้ 
12.75 ตัน กลุ่มจ ำหน่ำยผลผลิตผ่ำนสหกรณ์กรีนเนท และบริษัทเอกชนเพ่ือส่งออกไปตลำดต่ำงประเทศ 
เช่น ประเทศอิตำลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกำ ฯลฯ และตลำดภำยในประเทศ 
ได้แก่ บริษัทเอกชน ห้ำงสรรพสินค้ำ ซุปเปอร์มำเก็ต ร้ำนค้ำทั่วไป โรงพยำบำล โรงสี ตลำดสีเขียว และงำน
แสดงสินค้ำต่ำง ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้ กลุ่มร้อยละ 20 ยังมีปัญหำตลำดผลผลิตข้ำวอินทรีย์ไม่กว้ำง บำงปี
จ ำหน่ำยผลผลิตได้ไม่หมด จึงต้องกำรให้ภำครัฐช่วยส่งเสริมกำรขยำยตลำด 

 
 



13 

 

(6.2) กำรก ำหนดรำคำ เกษตรกรร้อยละ 100 ขำยผลผลิตข้ำวอินทรีย์ให้กับกลุ่ม  
โดยมีคณะกรรมกำรและสมำชิกร่วมกันก ำหนดรำคำ ซ่ึงพิจำรณำจำกรำคำข้ำวในท้องตลำด ต้นทุนกำรผลิต
ของเกษตรกร และต้นทุนกำรแปรรูปและกำรตลำดของกลุ่ม รวมทั้งรำคำที่กลุ่มสำมำรถจ ำหน่ำยได้ในแต่ละปี  
ซึ่งพบว่ำรำคำที่สมำชิกจ ำหน่ำยข้ำวอินทรีย์ให้กลุ่มสูงกว่ำรำคำข้ำวทั่วไปในท้องตลำด กิโลกรัมละ 2 – 8 บำท 
ขึ้นอยู่กับคุณภำพและควำมชื้นของข้ำว 

(7) ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 56 มีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระดับมำก ร้อยละ 32 ระดับปำนกลำง  และร้อยละ 12 ระดับน้อย เนื่องจำก
กำรส่งเสริมแปรรูปยังน้อย โครงกำรเกษตรอินทรีย์แต่รวมกำรส่งเสริมกำรผลิตแบบ GAP ไว้ด้วย ซึ่งอำจ 
ท ำให้ผู้บริโภคสับสนเข้ำใจผิดคิดว่ำเหมือนกัน และกำรอบรมควำมรู้ส่วนใหญ่ไม่เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริง  

(8) ประเด็นที่พบ 
(8.1) หน่วยงำนได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินงำนส่งเสริม และอบรมควำมรู้

ด้ำนเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอ กลุ่มเดิมต้นแบบ 10 กลุ่ม เป็นกลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์ ร้อยละ 90 ได้รับรอง
มำตรฐำนแล้ว ได้แก่ มำตรฐำน มกษ. (Organic Thailand)  มกท. IFOAM สหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ 
ญี่ปุ่น แคนนำดำ ทั้งในเรื่องกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  
กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ และกำรตลำด เป็นต้น 

(8.2) กำรด ำเนินของหน่วยงำนบำงกิจกรรมล่ำช้ำ เช่น กำรสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่
และอำหำรอินทรีย์ กำรส่งเสริมเลี้ยงปลำในนำข้ำว (ปัญหำภัยแล้ง และเกษตรกรบำงรำยไม่ปลูกข้ำวอินทรีย์       
จึงไม่ได้เลี้ยงปลำในนำข้ำวตำมท่ีส่งเสริม) 

(8.3) กลุ่มเดิมต้นแบบมีควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์  
โดยภำครัฐช่วยสนับสนุน ด้ำนควำมรู้ และจ่ำยเงินสมทบค่ำตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
ของสมำชิกใหมร่ำยละ 500 บำท  

(8.4) กลุ่มต้นแบบและกลุ่มทั่วไปต้องกำรให้มีกำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิต
ข้ำวอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยชนิด เช่น กลุ่มเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่ งยืนน้ ำอ้อม 
ต้องกำรให้ภำครัฐอบรมควำมรู้ ในกำรผลิตเครื่องส ำอำงค์ ครีมบ ำรุงผิวจำกข้ำวอินทรีย์ เป็นต้น นอกจำกนี้ 
บำงกลุ่มขำดแคลนเงินทุนในกำรรวบรวมผลผลิตและแปรรูปข้ำวอินทรีย์ ขำดแคลนน้ ำ ต้องกำรให้ช่วยเหลือ
เรื่องแหล่งน้ ำ รำคำข้ำวอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนกำรผลิตต่ ำและมีปัญหำตลำดข้ำวอินทรีย์ไม่กว้ำง  

 (9) ข้อเสนอแนะ 
 (9.1) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
        - เร่งรัดกำรอนุมัติโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้ทันช่วงเวลำที่หมำะสม

และเพียงพอในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ให้เจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง 
 - ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสนับสนุนระบบน้ ำ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ในพ้ืนที่เกษตรอินทรีย ์
- กลุ่มใหม ่ทีม่ีกำรรับสมัครเกษตรกรและพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร 20,000 ไร่  

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป หน่วยงำนควรบูรณำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
และกำรสนับสนุนปัจจัยในพ้ืนที่เป้ำหมำยเดียวกัน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงครอบคลุม
จนสำมำรถท ำเกษตรอินทรีย์ได้สัมฤทธิ์ผล และมีควำมยั่งยืน 
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(9.2) ส่งเสริมกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกข้ำว และพืชอินทรีย์ ในกลุ่มต้นแบบหรือ
กลุ่มอ่ืน ๆ ที่เข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง  โดยสนับสนุนด้ำนองค์ควำมรู้ และจ่ำยเงินสมทบค่ำตรวจรับรองมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ (ข้ำว) ของสมำชิกใหม่รำยละ 500 บำท เป็นต้น ส่วนกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว 
ควรคัดเลือกเกษตรกรเป้ำหมำยที่มีควำมพร้อมปลูกข้ำวอินทรีย์ 

(9.3) กำรตลำด ภำครัฐควรประสำน/ช่วยเหลือด้ำนเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำให้กลุ่ม
อินทรีย์ที่เข้มแข็งส ำหรับใช้ในกำรรวบรวมผลผลิต และกำรแปรรูป เป็นต้น ส่งเสริมกำรขยำยตลำดรองรับ
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ช่วยเหลือหรือมีมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในระยะ
ปรับเปลี่ยนกำรผลิต  รวมทั้งสนับสนุนองค์ควำมรู้ในกำรแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทีห่ลำกหลำยชนิด
และตรงกับควำมต้องกำรของตลำด โดยภำครัฐจัดจ้ำงวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในแต่ละ
ชนิดสินค้ำ 

 

2) เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ท่ัวไป 
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับกรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมกำรข้ำว กรมพัฒนำที่ดิน กรมหม่อมไหม และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกร และผู้บริโภค เป้ำหมำยพ้ืนที่กำรผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ต่อปี ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 6 มำตรกำร ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 

2.1) ผลการด าเนินงาน 
2.1.1) มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม จัดกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและ

เจ้ำหน้ำที ่
(1) ด้ำนกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 2 หลักสูตร รวม 450 รำย คิดเป็นร้อยละ 95.74 

ของเป้ำหมำย 470 รำย จ ำแนกเป็น หลักสูตรกำรผลิตข้ำวอินทรีย์และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 350 รำย  และ
หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมกลุ่มเกษตรกรเข้ำสู่กำรตรวจรับรองกำรผลิตข้ำวอินทรีย์แบบกลุ่ม 100 รำย 
(เป้ำหมำย 120 รำย) 

(2) ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ จัดอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร
รวม 279 รำย ร้อยละ 97.89 ของเป้ำหมำย 285 รำย  และมอบปัจจัยกำรผลิต 50 รำย ร้อยละ 20.00 
ของเป้ำหมำย 250 รำย และด้ำนปศุสัตว์อินทรีย์ อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินฟำร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 73 รำย 
ร้อยละ 121.67 ของเป้ำหมำย 60 รำย (รำยเก่ำ 27 รำย และรำยใหม่ 46 รำย) ฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์อินทรีย์พ้ืนบ้ำนสู่ตลำดสีเขียว 247 รำย ร้อยละ 109.78 ของ
เป้ำหมำย 225 รำย  ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้ผลิตด้ำนปศุสัตว์ (จ.นครรำชสีมำ และสุรินทร์) 
25 รำย ร้อยละ 125.00 ของเป้ำหมำย 20 รำย จัดตั้งและพัฒนำศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์อินทรีย์ 
10 แห่ง ร้อยละ 111.11 ของเป้ำหมำย 9 แห่ง และจัดสัมมนำเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำด รวมกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทั้งระดับพืน้บ้ำนและเชิงพำณิชย์ครบ 100 รำย  

(3) เตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่ในโรงเรียนเกษตรกร ได้แก่ หลักสูตรกำรสรุป
และวิเครำะห์ข้อมูลกำรผลิต หลักสูตรฝึกทักษะผู้จัดกำรโรงเรียนเกษตร หลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้
กำรปลูกข้ำว/กำรจัดกำรแปลงนำระบบเกษตรอินทรีย์ฯ หลักสูตรกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในและ
กำรตรวจประเมินแปลงตำมมำตรฐำน PGS ก ำหนดแผนหลักสูตรละ 30 รำย โดยหลักสูตรที่ 1 ด ำเนินกำรแล้ว  
30 รำย  ส่วนเกษตรกรมีกำรประเมินควำมพร้อมเกษตรกร/ท ำแผนเปิดโรงเรียนเกษตรกรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่  
900 รำย ร้อยละ 98.90 ของเป้ำหมำย 910 รำย  
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(4) อบรมเจ้ำหน้ำที ่ตำมโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว 180 รำย อบรม
เกษตรกร ติดตำมให้ค ำปรึกษำ และจัดท ำเอกสำรควบคุมภำยใน 1,000 รำย ตำมเป้ำหมำย อบรม
เกษตรกรตำมโครงกำรคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 2,000 รำย ติดตำมให้ค ำปรึกษำและประเมิน
แปลงเบื้องต้น 2,000 รำย  

(5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร กำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ
กำรรับรองแบบมีส่วนร่วม (Organic Movement with Participatory Guarantee System, PGS) 359 รำย 
3 รุ่น และหลักสูตร เทคนิคกำรตรวจเยี่ยมฟำร์มเพ่ือนในกระบวนกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer 
Review Process) 119 รำย 2 รุ่น ตำมเป้ำหมำย 

(6) จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่หลักสูตร กำรผลิตหม่อนอินทรีย์ และกำรตรวจ
ประเมินเพื่อให้กำรรับรอง 81 รำย ร้อยละ 95.29 ของเป้ำหมำย 85 รำย เตรียมควำมพร้อมให้เกษตรกร
ผู้ผลิตหม่อนอินทรีย์ 20 รำย จัดสัมมนำเจ้ำหน้ำที่โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว หลักสูตร มำตรฐำนกำรผลิต
หม่อนไหมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรรับรองมำตรฐำนสิ่งทออินทรีย์ 65 รำย และอบรมหลักสูตร
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อน 77 รำย ตำมเป้ำหมำย 

2.1.2) มำตรกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์  
(1) พัฒนำและส่งเสริมหมู่บ้ำนผลิตข้ำวอินทรีย์ครบวงจร 7 แห่ง ซึ่งได้จัด

ประชุมชี้แจงเกษตรกร และสนับสนุนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำรชีวภำพ และสมุนไพรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชแล้ว    
7 ครั้ง และส่งเสริมกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และตรำสัญลักษณ์ 7 แห่ง   

(2) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตประมงอินทรีย์แก่เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม 
242 รำย ร้อยละ 121.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย และฟำร์มเกษตรกรตัวอย่ำง 4 ฟำร์ม ตำมเป้ำหมำย 

(3) ส่งเสริมกำรผลิตสัตว์อินทรีย์ (ไก่ไข่/เป็ดไข่) 19,613 ตัว ร้อยละ 108.96 
ของเป้ำหมำย 18,000 ตัว รวมทั้งศึกษำวิจัยประสิทธิภำพกำรผลิต คุณภำพ และต้นทุนกำรผลิตไก่ไข่ 
เป็ดไข่ และโคนม ในระบบอินทรีย์แล้ว 17 เรื่อง จำกเป้ำหมำย 7 เรื่อง ถ่ำยทอดเทคโนโลยี อบรมเกษตรกร 
Focus Group โคนม/ไก่ไข่ 25 รำย จำกเป้ำหมำย 20 รำย และกำรพัฒนำระบบกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
เพ่ือกำรรับรอง 1 แห่ง จำกเป้ำหมำย 2 แห่ง 

(4) พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แล้ว 621 รำย 
100 กลุ่ม 6,751 ไร่  และโครงกำร Promoting Participatory Garuntee System (PGS) for small 
scale organic farming in Thailand โดยใช้กระบวนกำรรับรองแบบมีส่วนร่วมครบ 5 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย  

(5) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรในกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมำตรฐำนอินทรีย์ 96 รำย จำกเป้ำหมำย 
77 รำย  

(6) กำรท ำเกษตรอินทรีย์ผ่ำนกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกร ออกแบบหลักสูตร
และจัดกิจกรรมแล้ว 639 รำย ร้อยละ 98.31 ของเป้ำหมำย 650 รำย และขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์   
ในสถำบันเกษตรกรแล้ว 24 แห่ง ตำมเป้ำหมำย 

2.1.3) มำตรกำรรับรองมำตรฐำน  
(1) ด้ำนข้ำวอินทรีย์ ปี 2558 ตรวจรับรองกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 2,131 แปลง 

ร้อยละ 106.55 ของเป้ำหมำย 2,000 แปลง และแบบกลุ่ม 6 กลุ่ม ร้อยละ 85.71 ของเป้ำหมำย 7 กลุ่ม  
ปี 2559  ตรวจรับรองกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 4,372 แปลง ร้อยละ 109.30 ของเป้ำหมำย 4,000 แปลง 
และแบบกลุ่ม 17 กลุ่ม  ร้อยละ 121.43 ของเป้ำหมำย 14 กลุ่ม 
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(2) ด้ำนประมงอินทรีย์ พัฒนำฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเข้ำสู่มำตรฐำนอินทรีย์ 
และกำรรับรองมำตรฐำนตำมระบบ ISO/IEC17065 จ ำนวน 1 ระบบ ทบทวนเอกสำรระบบคุณภำพ
อินทรีย์ 2 ครั้ง พัฒนำสมรรถนะผู้ตรวจประเมินผลกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 1 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย 
ประชุมคณะกรรมกำรตำมระบบคุณภำพ 22 คณะ และตรวจรับรองมำตรฐำนแล้ว 60 ฟำร์ม รวมทั้ง
ตรวจติดตำมพ้ืนที่รับรองหอยสองฝำ 2 ครั้ง ร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง ตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำอินทรีย์ 63 ครั้ง ร้อยละ 105.00 ของเป้ำหมำย 60 ครั้ง และขอรับรองมำตรฐำน
ฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำอินทรีย์ ตำมระบบมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17065  1 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย 

(3) ด้ำนปศุสัตว์อินทรีย์ ตรวจประเมินฟำร์ม 95 ฟำร์ม ร้อยละ 190.00 ของ
เป้ำหมำย 50 ฟำร์ม 

(4) รับรอง Organic 3,035 รำย ร้อยละ 202.33 ของเป้ำหมำย 1,500 รำย 
จัดท ำมำตรฐำน PGS และสมัครเข้ำร่วมเครือข่ำย Thai PGS Organic Plus 26 กลุ่ม ร้อยละ 96.30 ของ
เป้ำหมำย 27 กลุ่ม และรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 3 กลุ่ม ร้อยละ 150.00 ของเป้ำหมำย   
2 กลุ่ม  

(5) ด้ำนมำตรฐำน จัดท ำโครงกำรส ำรวจแสดงฉลำกและกำรกล่ำวอ้ำงสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ครบ 1 โครงกำร  จัดท ำมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเรื่องกำรแสดงสลำกและกำรกล่ำวอ้ำงสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ (มำตรฐำนบังคับ) ขณะนี้อยู่ระหว่ำงจัดท ำประชำพิจำรณ์ ส่วนกำรเทียบเคียงมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ไทย-อำเซียน และกำรจัดท ำมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ (Codex) จะด ำเนินกำรในปี 2560  

2.1.4) มำตรกำรพัฒนำต่อยอดกำรผลิต กำรแปรรูป สู่กำรตลำด  
(1) ส่งเสริมกำรขำยและพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ โดยกำรพัฒนำกำรผลิต

สินค้ำปศุสัตว์อินทรีย์พื้นบ้ำนสู่ตลำดสีเขียว 247 รำย ร้อยละ 109.78 ของเป้ำหมำย 225 รำย จัดกิจกรรม
พัฒนำตลำดสีเขียว 43 แห่ง ร้อยละ 119.44 ของเป้ำหมำย 36 แห่ง จัดตั้งและพัฒนำศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ 9 แห่ง ตำมเป้ำหมำย  

(2) ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและตลำดเกษตรอินทรีย์ 8 ครั้ง  
ตำมเป้ำหมำย  

(3) จัดท ำโครงกำรตลำดนัดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 52 ครั้ง  และโครงกำร
ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 1 ร้ำน สหกรณ์สำยใยออร์แกนิค 1 สหกรณ์ ตำมเป้ำหมำย 

2.1.5) มำตรกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจสื่อสำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
โดยจัดนิทรรศกำร จัดงำนร่วมกับเครือข่ำยผู้ผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ PGS ท ำวีดิทัศน์ ฯลฯ แล้ว 52 ครั้ง 
(เป้ำหมำย 50 ครั้ง) จัดท ำ Sport สำรคดี วิทยุ เกษตรอินทรีย์ เอกสำรเผยแพร่ข้ำวอินทรีย์ ฯลฯ รวม 13 เรื่อง 
(เป้ำหมำย 15 เรื่อง) รวมทั้งท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กลุ่มเกษตรกร/มำตรฐำนที่รับรอง 30 กลุ่ม 

2.1.6) จัดสรรงบประมำณ 96.15 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 95.70 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.2) ผลการติดตาม 
ครั้งท่ี 1 จำกกำรติดตำมกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ทั่วไป สรุปผลกำรติดตำมได้

ดังนี้ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 
(1) กำรรับรู้ข้อมูลโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรทรำบว่ำ มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำเกษตร

อินทรีย์ และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประโยชน์ของกำรท ำเกษตรอินทรีย์ โดยเกษตรกร ร้อยละ 93 
เห็นว่ำมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ร้อยละ 87 เห็นว่ำช่วยลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมี/สำรเคมี 
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จำกกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพทดแทน ร้อยละ 71 เห็นว่ำเพ่ิมคุณภำพผลผลิต และร้อยละ 5 เห็นว่ำคุณภำพดิน
ดีขึ้นและดีต่อสภำพแวดล้อม 

(2) กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
(2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 57 ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต

ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และก ำจัดศัตรูพืช ซึ่งในช่วงส ำรวจข้อมูลเกษตรกรยังไม่ได้ท ำกำรเพำะปลูก เนื่องจำก
ประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำ  

(2.2) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิต พบว่ำ ในปี 2559 คำดว่ำเกษตรกรจะปรับเปลี่ยน
มำท ำกำรเกษตรแบบอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 59 เกษตรกรแบบ GAP ร้อยละ 29 และยังคงผลิตแบบเดิม 
(ใช้สำรเคมี) ร้อยละ 12 เนื่องจำกเกษตรกรบำงส่วนยังขำดควำมมั่นใจ กลัวผลผลิตลดลง ข้อก ำหนดในกำรผลิต
เกษตรอินทรีย์มีควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติ ขำดควำมม่ันใจด้ำนรำคำในระยะปรับเปลี่ยน กำรรวมกลุ่มท ำ
เกษตรอินทรีย์ค่อนข้ำงยำก บำงพื้นที่มีสภำพพ้ืนที่สูง และขำดแคลนน้ ำ 

(3) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 85 มีควำมพึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 12 
และ 13 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำงและน้อย  เนื่องจำกบำงพ้ืนที่กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร  
มีน้อย 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ระหว่ำงวันที่ 16 มีนำคม – 2 
เมษำยน 2559 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ภำค ใน 30 จังหวัด สรุปผลกำรติดตำมได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 3) 

(1) กำรเตรียมควำมพร้อม 
 (1.1) ประสบกำรณ์กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 

 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 49 มีประสบกำรณ์ท ำเกษตรอินทรีย์
มำก่อนเฉลี่ย 5 ปี อีกร้อยละ 51 ไม่มีประสบกำรณ์ เข้ำร่วมโครงกำรเป็นปีแรก บำงส่วน เข้ำร่วมโครงกำร
โดยท ำกำรผลิตแบบเกษตรปลอดภัย (GAP) จะส่งเสริมให้ท ำเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป 

 (1.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
 (1.2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 79 ได้รับกำรอบรมควำมรู้

ในหลักสูตรกำรเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรผลิตพืช/ข้ำวอินทรีย์
และโคเนื้ออินทรีย์ กำรผลิตตำมระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ เป็นต้น  

 (1.2.2) เกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ร้อยละ 98 น ำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์แล้ว โดยร้อยละ 65 น ำควำมรู้ไปใช้ในระดับมำก ร้อยละ 34 ระดับปำนกลำง  
และร้อยละ 1 น ำควำมรู้ไปใช้ในระดับน้อย เนื่องจำกเพ่ิงเริ่มเพำะปลูก 

(2) กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
(2.1) กำรตรวจวิเครำะห์ดิน 

(2.1.1) เกษตรกรร้อยละ 71 ส่งตัวอย่ำงดินแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือ
ตรวจวิเครำะห์  โดยได้รับผลกำรตรวจวิเครำะห์ดินแล้วร้อยละ 54 และร้อยละ 46 อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจ 

(2.1.2) เกษตรกรที่ทรำบผลกำรตรวจวิเครำะห์ดิน ร้อยละ 64 ดินไม่มี
ปัญหำ อีกร้อยละ 36 พบว่ำ ดินมีปัญหำขำดควำมอุดมสมบรูณ์ ดินเป็นกรด และดินเค็ม ซึ่งเกษตรกร  
ส่วนใหญ่คือร้อยละ 80 ได้ท ำกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยกำรใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ และปุ๋ยพืชสด
แล้วไถกลบ 
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(2.2) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
(2.2.1) เกษตรกรร้อยละ 52 ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตจำกโครงกำร 

ได้แก ่ปัจจัยที่ใช้ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ (ถังหมัก กำกน้ ำตำล และ พด.สูตรต่ำง ๆ) เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
(ปอเทือง และถั่วพร้ำ) โดโลไมท์ เมล็ดพันธุ์ข้ำว และเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น  

(2.2.2) เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 75 น ำไปใช้แล้วทั้งหมด 
ร้อยละ 24 น ำไปใช้บำงส่วน และร้อยละ 1 น ำไปใช้ในระดับน้อย เนื่องจำกเพ่ิงเริ่มท ำกำรเพำะปลูกคำดว่ำ
จะน ำไปใช้ในระยะต่อไปจนหมด 

(2.2.3) กำรผลิตของเกษตรกร โดยเกษตรกรร้อยละ 68 เริ่มท ำกำรผลิตแล้ว 
และร้อยละ 32 ยังไม่ท ำรอฝนตกก่อนคำดว่ำจะเริ่มท ำในเดือนกรกฎำคม 2559 

(3) กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
 (3.1) เกษตรกรที่มีประสบกำรณ์ร้อยละ 30 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฯ  

มำก่อนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นสมำชิกกลุ่มเดิม โดยร้อยละ 47 ได้รับมำตรฐำน มกษ. ใช้สัญลักษณ์ Organic 
Thailand  ร้อยละ 23 ได้รับมำตรฐำน มกท. และร้อยละ 30 ได้รับกำรรับรองกำรท ำเกษตรอินทรีย์   
ตำมระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 

 (3.2) ในปี 2559 เกษตรกรร้อยละ 21 ขอรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
และร้อยละ 79 ไม่ขอรับรองมำตรฐำน เนื่องจำกอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนกำรผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนแล้ว (ยังไม่หมดอำยุกำรรับรอง) เกษตรกรยังไม่มีควำมพร้อม และเกษตรกรบำงส่วน
เพ่ิงเริ่มต้นกำรผลิต เป็นต้น 

 (3.3) เกษตรกรร้อยละ 38 ได้รับกำรตรวจรับรองแล้ว อีกร้อยละ 62 อยู่ระหว่ำง
รอกำรตรวจรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยตรวจรับรอง โดยเกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจร้อยละ 93 ผ่ำนรับรอง
มำตรฐำน และร้อยละ 7 ไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 

 (3.4) เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 52 ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรรับรองมำตรฐำน
ตำมระบบเกษตรอินทรีย ์

 (3.5) ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเป็นมำตรฐำนบังคับ 1 มำตรฐำน 
และอยู่ระหว่ำงกำรจัดรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 
10 สิงหำคม 2559 

(4) กำรพัฒนำต่อยอดกำรผลิตสู่กำรตลำดเกษตรอินทรีย์ 
 (4.1) เกษตรกร ร้อยละ 30 มีกำรพัฒนำต่อยอดเป็นกำรแปรรูปข้ำวเปลือกเป็น

ข้ำวสำร โดยร้อยละ 81 ท ำในลักษณะรวมกลุ่ม และร้อยละ 19 ท ำเป็นรำยเดี่ยว 
 (4.2) กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย เกษตรกรร้อยละ 33 มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย

ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด (บำงกลุ่มเชื่อมโยงมำกกว่ำ 1 แห่ง) 
 (4.2.1) ด้ำนกำรผลิต ร้อยละ 65 เป็นกำรเชื่อมโยงกับผู้ประกอบกำร 

ร้อยละ 32 เป็นกลุ่มผู้ผลิตด้วยกัน และร้อยละ 29 เป็นสหกรณ์กำรเกษตร 
 (4.2.2) ด้ำนกำรตลำด ร้อยละ 34 เป็นกำรเชื่อมโยงกับผู้ประกอบกำร 

รองลงมำร้อยละ 24 เป็นกลุ่มผู้ผลิตด้วยกัน และสหกรณ์กำรเกษตรร้อยละ 14 
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(5) ควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
 เกษตรกรร้อยละ 72 มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระดับมำก 

และร้อยละ 28 ระดับปำนกลำง เนื่องจำกกำรท ำเกษตรอินทรีย์มีขั้นตอนกำรท ำที่ยุ่งยำก ได้ผลผลิตต่ ำ  
รำคำไม่แตกต่ำงจำกเกษตรทั่วไปไม่มำกนัก ตลำดยังไม่กว้ำง นอกจำกนี้แปลงข้ำงเคียงยังท ำกำรผลิตแบบ
เกษตรทั่วไป เป็นต้น 

(6) ประเด็นที่พบ 
 (6.1) เกษตรกรเห็นว่ำหลักสูตรที่อบรมยังไม่เหมำะสม เช่น มีเนื้อหำน้อย ท ำให้

ไม่เข้ำใจและไม่ม่ันใจในกำรน ำไปใช้ 
 (6.2) หน่วยงำนส่วนใหญ่ยังไม่บูรณำกำรงำนโครงกำรร่วมกัน ในกำรด้ำนคัดเลือก

พ้ืนที่เป้ำหมำย กำรส่งเสริมและสนับสนุนต่ำง ๆ 
 (6.3) เกษตรกรบำงรำยยังไม่มั่นใจต่อกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพทดแทนกำรใช้

ปุ๋ยเคมี เกรงว่ำจะท ำให้ผลผลิตที่ได้รับต่ ำลงมำก รวมทั้งเห็นว่ำยังไม่มีสูตรกำรผลิตสำรอินทรีย์ชีวภำพที่ใช้
ในกำรป้องกันและก ำจัดโรค แมลงศัตรูพืชที่ได้ผลดี จึงไม่ท ำกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 

 (6.4) รำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ไม่มีควำมแตกต่ำงกับรำคำสินค้ำเกษตรทั่วไป
มำกนัก 

 (6.5) ตลำดรวบรวมสินค้ำเกษตรอินทรีย์มีจ ำกัด 
(7) ข้อเสนอแนะ 

 (7.1) หน่วยงำนควรบูรณำกำรงำนในพ้ืนที่เป้ำหมำยเดียวกัน ทั้งในด้ำนกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรบริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริม
อย่ำงครอบคลุมครบถ้วนทุกด้ำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ทั้งในด้ำนกำรผลิตตำมมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรพัฒนำต่อยอด
กำรผลิต/แปรรูป กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิต และกำรตลำด เป็นต้น จนสำมำรถท ำเกษตรอินทรีย์ได้
สัมฤทธิ์ผล และมีควำมยั่งยืนต่อไป 

 (7.2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรรวบรวมสูตรกำรผลิตสำรอินทรีย์ชีวภำพที่มี
ประสิทธิภำพ จำกกลุ่มที่ประสบควำมส ำเร็จเพื่อน ำมำเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กลุ่มที่ไม่มีประสบกำรณ์  
ได้น ำไปใช้ในกำรป้องกัน และก ำจัดโรคแมลงศัตรูพืชต่อไป 

 (7.3) ควรด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรขยำยตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์
ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้นโดยกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยทรำบถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และตระหนัก
ถึงโทษของสำรเคมีต่อสุขภำพ ใช้สื่อที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ง่ำย มีรูปแบบกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจสำมำรถ
ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยให้จดจ ำได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เพ่ือ 

 (7.3.1) ขยำยฐำนผู้บริโภค โดยเฉพำะผู้บริโภคที่มีรำยได้ในระดับปำนกลำง 
สำมำรถบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ได้ ซึ่งเป็นฐำนลูกค้ำที่มีขนำดใหญ่ รวมทั้งยังขยำยฐำนลูกค้ำของผู้มีรำยได้
ในระดับสูงเพ่ิมข้ึน 

 (7.3.2) ผู้ประกอบกำร ได้รับทรำบแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และ
จัดหำมำจ ำหน่ำยให้ผู้บริโภคซื้อหำสินค้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น  

 (7.3.3) เกษตรกรผู้ผลิต มีควำมมั่นใจต่อตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งรำคำสินค้ำจะเป็นไปตำมกลไกตลำด ท ำให้ง่ำยต่อกำรส่งเสริมกำรผลิตในระยะต่อไป 
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ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ระหว่ำงวันที่ 25 กรกฎำคม – 
15 สิงหำคม 2559 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ภำค ใน 17 จังหวัด สรุปผลกำรติดตำมได้ดังนี ้

(1) ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 87 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น และเห็นว่ำปลอดภัยต่อสุขภำพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ิมคุณภำพ
ผลผลิต ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมี/สำรเคมี  ซึ่งมีรำคำสูง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพทดแทน ท ำให้คุณภำพดินดีขึ้น
และสง่ผลดีต่อสภำพแวดล้อม รวมทั้งพืชผักและปลำที่มีตำมธรรมชำติในไร่นำปลอดภัยจำกสำรเคมี เป็นต้น 
โดยร้อยละ 75 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นระดับมำก ร้อยละ 23 ระดับปำนกลำง และร้อยละ 2 ระดับน้อย    

(2) ระดับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม 

(2.1) เจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 51 เห็นว่ำได้รับควำมรู้เกษตรอินทรีย์ในระดับมำก      
ร้อยละ 46 ระดับปำนกลำง และร้อยละ 3 ระดับน้อย เนื่องจำกบำงรำยเพ่ิงได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
โครงกำรเกษตรอินทรีย์ เป็นเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนส่งเสริมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรับรอง ยังมีควำมรู้
เรื่องกำรรับรองมำตรฐำนไม่มำก และกำรส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนมำท ำเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่
ค่อนข้ำงยำก เป็นต้น  อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 85 ต้องกำรให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ กำรผลิตให้ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรผลิตอำหำรปลำอินทรีย์  กำรรับรองมำตรฐำน
เกษตรอนิทรีย์ กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ กำรแปรรูป กำรตลำด และกำรส่งเสริมเกษตรกรให้เปลี่ยน
แนวคิดเข้ำสู่เกษตรอินทรีย์ 

(2.2) เกษตรกรร้อยละ 76 เห็นว่ำได้รับควำมรู้เกษตรอินทรีย์ในระดับมำก 
ร้อยละ 23 ในระดับปำนกลำง และร้อยละ 1 ระดับน้อย อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรร้อยละ 58 ต้องกำรให้มี       
กำรอบรมควำมรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์อย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ได้แก่ มำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ ขั้นตอนกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์อย่ำงละเอียด กำรแปรรูป กำรท ำปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภำพ และกำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพขั้นสูง เป็นต้น 

(3) กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ  ในด้ำนกำรผลิตพืช/ปศุสัตว์/ประมงอินทรีย์ มีเกษตรกร

ที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 97 น ำไปใช้ปฏิบัติแล้ว รองลงมำในสัดส่วนเท่ำกันคิดเป็นร้อยละ 96 เป็นกำรรับรอง
แบบมีส่วนร่วมและกำรแปรรูปเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (แปรรูปข้ำวเปลือก เป็นข้ำวสำร  ข้ำวแต๋น และไข่เค็ม 
เป็นต้น) ร้อยละ 95 เป็นกำรเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ และเทคนิคกำรตรวจเยี่ยมฟำร์มเพ่ือน ร้อยละ 88 
เป็นกำรผลิตปุ๋ย/สำรอินทรีย์ชีวภำพ กำรผลิตและกำรตลำดปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพำณิชย์   และร้อยละ 44 
กำรท ำปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศ   

(4) เพ่ิมพ้ืนที่ท ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 68 มีอำชีพหลักคือท ำนำ 
ก่อนมีโครงกำร เกษตรกรมีพ้ืนที่ท ำเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยครัวเรือนละ 6.18 ไร่  GAP 1.88 ไร่ และเกษตร
ทั่วไป 8 ไร่  หลังมีโครงกำร พ้ืนที่ท ำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็นครัวเรือนละ 6.52 ไร่ GAP 
เพ่ิมขึ้นเป็น 2.07 ไร่ และเกษตรทั่วไปลดลงเหลือ 6.27 ไร่ โดยในจ ำนวนนี้มีเกษตรกรบำงรำยลดพ้ืนที่
เพำะปลูกลงด้วย เนื่องจำกประสบปัญหำภัยแล้งไม่มีน้ ำใช้ท ำกำรเกษตร  

(5) กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  เกษตรกรร้อยละ 42 ยื่นขอกำรตรวจ      
กำรรับรองมำตรฐำน ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 26 ได้รับกำรตรวจรับรองแล้ว อีกร้อยละ 16 อยู่ระหว่ำงรอตรวจ
รับรอง โดยเกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจร้อยละ 72 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน มกษ. (Organic Thailand) มกท. 
IFOAM สหภำพยุโรป  สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น  กำรรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และ GAP ผลผลิตที่ได้รับ
กำรรับรอง ได้แก่ พืชผักและพืชไร่อินทรีย์ ไม้ผล (ล ำไย มังคุด) กล้วยหอมทอง และไก่ไข่ เป็นต้น ส ำหรับ
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เกษตรกรที่ไม่ขอกำรตรวจรับรอง เนื่องจำกบำงรำยได้รับรองมำตรฐำนแล้วใบรับรองยังไม่หมดอำยุ เพ่ิงเริ่ม
เพำะปลูก และบำงรำยคิดเห็นว่ำข้อก ำหนดกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ค่อนข้ำงสูง ยำกต่อกำรปฏิบัติ จึงยังไม่ผลิต
แบบอินทรีย์ เป็นต้น 

(6) กำรพัฒนำต่อยอดกำรผลิต กำรแปรรูป สู่กำรตลำด 
(6.1) กำรแปรรูปผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 36 มีกำรแปรรูปผลผลิต ส่วนใหญ่

แปรรูปข้ำวเปลือกเป็นข้ำวสำร นอกจำกนี้ยังมีกำรแปรรูปข้ำวสำรเป็นขนมต่ำง ๆ และไข่เค็มอินทรีย์ เป็นต้น  
โดยร้อยละ 84  มีกำรแปรรูปตั้งแต่ก่อนมีโครงกำร ร้อยละ 16 แปรรูปภำยหลังมีโครงกำร ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นกำรส่งเสริมต่อเนื่องมำจำกปีก่อน 

(6.2) ลักษณะกำรขำย เกษตรกรร้อยละ 44 ขำยผลผลิตให้กลุ่มหรือฝำกกลุ่มขำย 
และร้อยละ 56 น ำผลผลิต ไปขำยเองให้กับผู้ประกอบกำร โรงสี ร้ำนค้ำ โรงพยำบำล ร้ำนค้ำของตนเอง 
ล้งรับซื้อผลไม้ ร้ำนอำหำร และตลำดนัด เป็นต้น 

(6.3) รำคำผลผลิตอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 76 ขำยได้รำคำสูงกว่ำเกษตรทั่วไป 
เช่น ข้ำวเปลือกสูงกว่ำกิโลกรัมละ 2 – 5 บำท กล้วยหอมทองสูงกว่ำกิโลกรัมละ 2 – 6 บำท  ข้ำวสำร 
5 – 30 บำท  ไข่เค็มสูงกว่ำฟองละ 1 บำท เป็นต้น เนื่องจำกผู้ประกอบกำรมีตลำดเฉพำะที่จะน ำไปจ ำหน่ำยต่อ 
หรือเกษตรกรน ำไปจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคโดยตรง อีกร้อยละ 24 ขำยได้รำคำเท่ำกับเกษตรทั่วไป  

(7) ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 63 มีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระดับมำก ร้อยละ 31 ระดับปำนกลำง และร้อยละ 6 ระดับน้อย เนื่องจำก
บำงรำยเห็นว่ำกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทรำบประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ โทษของสำรเคมี และ      
กำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์หลำกหลำยชนิดยังน้อย บำงพื้นที่รำคำในระยะ
ปรับเปลี่ยนเท่ำกับรำคำเกษตรทั่วไป และตลำดยังไม่กว้ำง เป็นต้น 

(8) ประเด็นที่พบ 
(8.1) หน่วยงำนบูรณำกำรส่วนใหญ่ ก ำหนดเป้ำหมำยไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำย

ที่โครงกำรก ำหนดไว้เป็นจ ำนวนพ้ืนที่ และไม่บูรณำกำรงำนโครงกำรร่วมกันในกำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย  
กำรส่งเสริม และสนับสนุนต่ำง ๆ   

(8.2) กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเกษตรอินทรีย์ยังน้อย 
ผู้บริโภคบำงส่วนยังสับสน เข้ำใจผิดคิดว่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัย (GAP) คือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

(8.3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้     
ด้ำนเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง และเกษตรกรบำงรำยเห็นว่ำหลักสูตรที่อบรมยังไม่เหมำะสม เช่น มีเนื้อหำน้อย 
และไม่เน้นกำรฝึกปฏิบัติ ท ำให้ไม่เข้ำใจและยังไม่ม่ันใจในกำรน ำไปใช้ และบำงพ้ืนที่มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำติดตำม/
แนะน ำเกษตรกรน้อยครั้ง 

(8.4) แนวทำงกำรขยำยตลำด และกำรส่งเสริมกำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ ยังไม่
ชัดเจน เกษตรกรขำดควำมมั่นใจด้ำนรำคำ โดยเฉพำะในระยะปรับเปลี่ยนกำรผลิตก่อนเป็นเกษตรอินทรีย์ 
จึงไม่จูงใจให้ผลิต และตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ยังไม่กว้ำง 

(8.5) กำรรวมกลุ่ม เพ่ือท ำเกษตรอินทรีย์ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกเกษตรกรบำงรำย
ไม่สมัครใจ เห็นว่ำข้อก ำหนดในกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ค่อนข้ำงสูงยำกต่อกำรปฏิบัติ ไม่มั่นใจกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภำพทดแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งยังไม่มีสูตรกำรผลิตที่ใช้ในกำรป้องกัน และก ำจัดโรคแมลงศัตรูพืชที่ได้ผลดี 
เกรงว่ำจะท ำให้ผลผลิตที่ได้รับลดลงมำก จึงไม่ท ำกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  
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(8.7) ขำดแคลนน้ ำ พ้ืนที่ท ำเกษตรอินทรีย์บำงแห่งขำดแคลนน้ ำท ำกำรเกษตร 
เกษตรกรต้องกำรให้ช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ ำ 

(9) ข้อเสนอแนะ 
(9.1) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  

- หน่วยงำนควรก ำหนดเป้ำหมำยเป็นพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ที่โครงกำรก ำหนดไว้ บูรณำกำรงำนในพ้ืนที่เป้ำหมำยเดียวกัน  เร่งประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคได้รับทรำบถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และตระหนักถึงโทษ  
ของสำรเคมีต่อสุขภำพ  รวมทั้งศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสนับสนุนระบบน้ ำ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในพื้นที่
เกษตรอินทรีย ์

- ก ำหนดหลักสูตรและเนื้อหำควำมรู้เกษตรอินทรีย์ที่จะอบรมให้เกษตรกร
ให้เหมำะสม เน้นฝึกปฏิบัติจริง รวบรวมสูตรกำรผลิตสำรอินทรีย์ชีวภำพที่มีประสิทธิภำพจำกกลุ่มที่ประสบ
ควำมส ำเร็จเพ่ือน ำมำเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กลุ่มที่ไม่มีประสบกำรณ์  และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเกษตร
อินทรีย์ให้เจ้ำหน้ำทีอ่ย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนีค้วรเข้ำไปติดตำม/แนะน ำเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง 

(9.2) กำรตลำด ควรก ำหนดแนวทำงกำรขยำยตลำดให้ชัดเจน ส่งเสริมกำรแปรรูป
ผลผลิตให้เป็นสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยชนิดตรงกับควำมต้องกำรของตลำด ขยำยตลำดรองรับ
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ช่วยเหลือหรือมีมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพำะ
รำคำสินค้ำจะเป็นไปตำมกลไกตลำด ท ำให้ง่ำยต่อกำรส่งเสริมกำรผลิตในระยะต่อไป 

(9.3) กำรขยำยผล ควรมีกำรถอดบทเรียนจำกผลส ำเร็จในกำรส่งเสริม และ
ผลส ำเร็จจำกกำรท ำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในยโสธรโมเดล เพ่ือน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม
และพัฒนำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอื่น พร้อมทั้งจัดท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในกำรพัฒนำระหว่ำง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (โดยน ำร่องจังหวัดที่มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ)  
นอกจำกนี้ ควรส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งให้ขยำยพ้ืนที่ท ำเกษตรอินทรีย์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกษตรกรรำยใหม่เห็นตัวอย่ำงจริง และสำมำรถเปรียบเทียบผลที่ได้รับจำกกำรท ำเกษตรอินทรีย์กับเกษตร
ทั่วไป 

 

2.2.4 โครงการศนูย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยี กำรผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศจำกผลกำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรถ่ำยทอดสู่เกษตรกร เพ่ือแก้ปัญหำต้นทุนกำรผลิตพืช
ของเกษตรกร ลดต้นทุนโดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน มีเป้ำหมำย เพื่อจัดสร้ำงโรงงำนต้นแบบกำรผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศในหน่วยงำนส่วนภูมิภำคของกรมวิชำกำรเกษตร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศให้กับเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ เกษตรกรต้นแบบ ผู้ประกอบกำร และเกษตรกร
เครือข่ำยในจังหวัดที่มีกำรจัดสร้ำงโรงงำนต้นแบบกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ ระยะเวลำด ำเนินกำร
ตั้งแตป่ี 2558 – 2560  

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) โรงต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศเพ่ือเป็นแหล่งถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต

ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงำนภำครัฐในพ้ืนที่ มีเป้ำหมำยกำรขยำยผลในปี 2559 รวม  
25 โรง ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จและตรวจรับงำนแล้ว  
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1.2) ด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องและเหมำะสมแก่เกษตรกร
และผู้ประกอบกำรต้นแบบแล้ว จ ำนวน 5,443 รำย หรือร้อยละ 103.68 ของเป้ำหมำย 5,250 รำย 

1.3) กำรผลิตปุ๋ยหมัก 30 มิ.ย. 2559 ผลิตได้ 1,237 ตัน และอยู่ในกระบวนกำรผลิต
จ ำนวน 1,072 ตัน  

1.4) จัดสรรงบประมำณ 26.49 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 26.38 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 99.59 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

2) ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมโดยสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรจังหวัด

สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และลพบุรี ที่รับผิดชอบโครงกำร สรุปผลกำรติดตำมได้ ดังนี้ (รำยงำนแล้ว
ไตรมำสที่ 1) 

2.1) ผลได้ 
2.1.1) จ านวนโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตร 

ทั้ง 4 แห่ง ได้ก่อสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมำณ 2558 และอยู่ระหว่ำง
กำรทดลองผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ โดยผลิตเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 ครั้ง และก ำลังผลิตครั้งที่ 2 วัตถุดิบ
ในกำรผลิตประกอบด้วย มูลไก่แกลบ : มูลวัว : เศษใบไม้/เศษซำกพืช/ซังข้ำวโพด/ฟำง อัตรำส่วนของวัตถุดิบ
ที่น ำมำผสมกันขึ้นอยู่วัตถุดิบที่หำได้ในแต่ละพ้ืนที่ในอัตรำส่วน 3 : 3 : 1   

2.2.2) ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศที่ผลิตได้  หลังก่อสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์
แบบเติมอำกำศเสร็จ ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศไปแล้ว 1 ครั้ง เฉลี่ยแห่งละ 15.17 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่
น ำไปใช้กับแปลงทดลองภำยในศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรของตนเอง เช่น แปลงมะคำเดเมีย และมะนำว
ในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น (ตำรำงที่ 3) 

 

ตารางท่ี 3  ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศที่ผลิตได้ 
หน่วย : กิโลกรมั 

 ปริมาณผลิต ใช้ภายในศูนย์ แจกผู้เข้าอบรม คงเหลือ 
ศวพ. สุโขทัย 6,968 264 540 6,164 
ศวพ. เพชรบูรณ์ 20,000 1,000 - 19,000 
ศวพ. นครสวรรค์ 12,000 1,000 - 11,000 
ศวพ. ลพบุรี 22,000 4,235 4,920 12,845 
รวม 60,698 6,264 5,460 49.01 
เฉลี่ย/แห่ง 15,170 1,570 1,370 12,250 

ที่มำ : ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรทั้ง 4 แห่ง  
 
 

2.2.3) คุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ จำกกำรส่งตัวอย่ำงปุ๋ยอินทรีย์
แบบเติมอำกำศไปตรวจวิเครำะห์ พบว่ำ มีเพียงศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรลพบุรีเท่ำนั้นที่ทรำบผล
กำรตรวจแล้ว โดยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของกรมวิชำกำรเกษตร ส่วนอีก 3 แห่ง อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจ
วิเครำะห์ (ตำรำงที่ 4)  
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศที่ผลิตได้ 
รายการ เกณฑ์มาตรฐานกรมวชิาการเกษตร1/ ศวพ. ลพบุรี 

1. ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (ph) 5.5 – 8.5 7.9 
2. ปริมำณควำมช้ืน (%) ไม่เกิน 35% 29.7 
3. ไนโตรเจน (%) ไม่น้อยกว่ำ 1.0% 2.0 
4. ฟอสฟอรัส (%) ไม่น้อยกว่ำ 0.5% 1.2 
5. โปรแทสเซียม (%) ไม่น้อยกว่ำ 0.5% 0.8 
6. โซเดียม (%) ไม่เกิน 1% 0.1 
7. ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (ms/cm) ไม่เกิน 6 ds/m 1.3 
8. อัตรำส่วนคำรบ์อนต่อไนโตรเจน 20 : 1 9 : 1 
9. ดัชนีกำรงอก (%) 80 84 

ที่มำ : ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรลพบุรี 
 

2.2) ผลกระทบเบื้องต้น  
เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศยังอยู่ในระหว่ำงทดลองผลิตปุ๋ย

และทดสอบผลของปุ๋ยในแปลงทดลองภำยในศูนย์ฯ โดยมีกำรน ำปุ๋ยที่ผลิตได้ไปใช้ในแปลงปลูกมะนำว  
แปลงพืชผัก และแปลงมะคำเดเมีย ฯลฯ และในส่วนของเกษตรกร ยังไม่มีกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้  
เนื่องจำกปัญหำสถำนที่ก่อสร้ำงโรงปุ๋ย ค่ำก่อสร้ำงโรงปุ๋ย และวัสดุที่ใช้ในกำรผลิตปุ๋ ย จึงยังไม่สำมำรถ
วัดผลกระทบได้ ส ำหรับแนวโน้มกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศในอนำคต เกษตรกรร้อยละ 95.65 
ยังไม่แน่ใจว่ำจะท ำกำรผลิตหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 4.35 ไม่สนใจที่จะผลิต เนื่องจำกผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยวิธีอ่ืน
อยู่แล้ว 

2.3) ประเด็นที่พบ 
2.3.1) จำกกำรติดตำมโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศทั้ง 4 แห่ง ยังอยู่ในขั้นตอน

กำรทดลองผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ วัสดุที่น ำมำเป็นส่วนผสมในแต่ละพ้ืนที่มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น บำงแห่งใช้เศษ
ใบไม้ ซังข้ำวโพด มันส ำปะหลัง เปลือกมำคำเดเมีย ในพืชแต่ละชนิดมีปริมำณน้ ำและกำรย่อยสลำย   
ที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้ระบบกำรหมักในแต่ละพ้ืนที่แตกต่ำงกันในเรื่องของระยะเวลำ 

2.3.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี แต่ยังไม่มีกำรฝึกปฏิบัติ 
เนื่องจำกช่วงที่มีกำรอบรม บำงแห่งเพิ่งสร้ำงโรงปุ๋ยเสร็จ และบำงแห่งได้ทดลองผลิตปุ๋ยไปแล้ว  

2.3.3) ค่ำก่อสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศค่อนข้ำงสูง ประกอบกับพื้นที่ใน
กำรด ำเนินกำรต้องไม่อยู่ในชุมชน เนื่องจำกในช่วงของกำรหมักในระยะแรกจะมีกลิ่น  เกิดปัญหำรบกวน
ชำวบ้ำนในบริเวณใกล้เคียง ท ำให้ยังไม่มีเกษตรกรน ำไปปฏิบัติใช้  

2.3.4) ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตร เนื่องจำกโครงกำรจัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับกำรก่อสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุในกำรผลิตเท่ำนั้น ไม่ได้จัดสรรงบประมำณส ำหรับอุปกรณ์หรือ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืน ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรต้องด ำเนินกำรจัดหำเอง เช่น ลำนส ำหรับพักปุ๋ย  
รถตักปุ๋ย ซึ่งจำกปริมำณปุ๋ยที่ผลิตได้ค่อนข้ำงมำก กำรใช้แรงงำนคนในกำรขนย้ำยออกจำกซองหมักมำตำก
ด้ำนข้ำงใช้แรงงำนหลำยคน และเวลำหลำยวัน ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้เพิ่มข้ึน   

 
 

---------------------------------------- 
1/ เกณฑ์มำตรฐำนกรมวิชำกำรเกษตร หมำยถึง “ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เร่ือง มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย ์พ.ศ. 2548”  
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2.4) ข้อเสนอแนะ  
2.4.1) กำรส่งเสริมควรมุ่งเน้นในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนโรงปุ๋ยอินทรีย์

หรือกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีควำมพร้อมในกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์แบบเดิมมำเป็นกำรท ำปุ๋ยอินทรยี์
แบบเติมอำกำศ หรือใช้วิธีให้เกษตรกรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนในกำรจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ เช่น 
กำรจ่ำยสมทบบำงส่วนในกำรก่อสร้ำง หรือสนับสนุนวัสดุในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

2.4.2) ควรสนับสนุนด้ำนอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตร 
เช่น รถตัก หรือรถขนปุ๋ย เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงแรงงำน และเร่งท ำแปลงทดลองเพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ำ
ไปศึกษำดูงำน  

ครั้งที่ 2 ผลกำรติดตำมโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
2558 จ ำนวน 24 โรง สรุปผลกำรติดตำมได้ ดังนี้ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 

2.1) การจัดสรรงบประมาณ ส ำหรับค่ำก่อสร้ำงโรงต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ
เฉลี่ย 500,000 บำท/แห่ง ในปีงบประมำณ 2558 และด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องในปีงบประมำณ 2559 
เฉลี่ย 171,693.18 บำท/แห่ง ส ำหรับใช้เป็นค่ำวัตถุดิบและวัสดุในกำรผลิต และค่ำจัดอบรมเกษตรกร 

2.2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ มีกำรผลิตแล้วอย่ำงน้อย 1 – 3 ครั้ง/
แห่ง วัตถุดิบหลักในกำรผลิตประกอบด้วย มูลไก่แกลบ : มูลวัว :  เศษใบไม้/เศษซำกพืช อัตรำส่วน 3 : 3 : 1 
ซึ่งมีโรงปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ส่วนผสมตรงตำมเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 30.43 ที่เหลือใช้สัดส่วน 2 : 2 :1 และอ่ืน ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 69.57  ใช้เวลำกำรผลิตเฉลี่ย 1 รอบ รวม 73.75 วัน  ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์จำกกำร
ทดลองของกรมวิชำกำรเกษตรซึ่งมีระยะเวลำกำรผลิตประมำณ 60 – 75 วัน/รอบกำรผลิต1/  

 2.3) ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศที่ผลิตได้ รวมตั้งแต่ก่อสร้ำงเสร็จในปี 2558 
จนถึงปี 2559 จ ำนวน 850.55 ตัน โดยได้น ำไปใช้ในแปลงทดลองและแจกให้เกษตรกรน ำไปใช้แล้ว        
รวมทั้งสิ้น 530.72 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.40 ของปริมำณปุ๋ยฯ ที่ผลิตได้ทั้งหมด (ตำรำงที่ 5)     

 

ตารางท่ี 5 ปริมาณการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์    
หน่วย : ตัน 

  ครั้งท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ครั้งท่ี 3  
  ผลิต ใช้เอง แจก ผลิต ใช้เอง แจก ผลิต ใช้เอง แจก 
รวม  395.67 200.62 101.70 260.98 103.60 42.40 193.90 77.90 4.50 
เฉลี่ย   16.99 9.55 5.35 18.64 11.51 5.30 21.54 25.97 4.50 

หมำยเหตุ :  ครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย ผลิต 23 แห่ง ใช้เอง 21 แห่ง และแจก 19 แห่ง  
                ครัง้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย ผลิต 14 แห่ง ใช้เอง 9 แห่ง และแจก 8 แห่ง 
                ครั้งที่ 3 กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย ผลิต 9 แห่ง ใช้เอง 3 แห่ง และแจก 1 แห่ง 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ  
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
1/ กรมวิชำกำรเกษตร การพัฒนาระบบเติมอากาศในการผลิตปุย๋หมักเพื่อการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์  (2558)  ระบุขั้นตอนกำรหมักโดย “หมักปุ๋ยด้วย
ระบบเติมอำกำศประมำณ 30 วัน หลังจำกนั้น ย้ำยปุ๋ยหมักออกมำผึ่งอำกำศเพื่อให้ปุ๋ยย่อยสลำยสมบูรณ์อีกประมำณ 30 – 45 วัน”  
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2.4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ พบว่ำ มีกำรส่งตัวอย่ำง
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ไปตรวจวิเครำะห์เป็นบำงเกณฑ์ เช่น ปริมำณควำมชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ ปริมำณอินทรียวัตถุ 
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) อัตรำส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (ms/cm) และปริมำณ
ธำตุอำหำรหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม) ซึ่งผลกำรตรวจวิเครำะห์ มีโรงปุ๋ยฯ 4 แห่ง 
ที่ผ่ำนเกณฑ์ดังกล่ำวฯ ครบทั้ง 6 ข้อ ส่วนที่เหลือ 16 แห่ง ผ่ำนเกณฑ์เพียงบำงข้อเท่ำนั้น และอยู่ระหว่ำง    
รอผลกำรตรวจวิเครำะห์อีก 4 แห่ง 

 2.5) ต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ จ ำแนกเป็นต้นทุนคงที่รวม 497,153.92 
บำท/แห่ง ประกอบด้วย ค่ำก่อสร้ำงโรงปุ๋ยฯ 491,113.04 บำท/แห่ง ค่ำปั๊มน้ ำ 3,902.88 บำท/แห่ง       
ค่ำสปริงเกอร์ 1,838.00 บำท/แห่ง และตัวกรองน้ ำ 300 บำท/แห่ง  ต้นทุนผันแปร 2,091.82 บำท/ตัน 
ประกอบด้วย วัตถุดิบ (มูลไก่แกลบ มูลวัว และเศษซำกพืช) ค่ำแรงงำน ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ และค่ำวัสดุ
อ่ืน ๆ เช่น ถุงบรรจุ เทอร์โมมิเตอร์ ฯลฯ (ตำรำงที่ 6)     
 

ตารางท่ี 6 ต้นทุนผันแปรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศต่อ 1 รอบการผลิต  
 

รายการ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (บาท/ตัน)     
1. วัตถุดิบ      
    1.1 มูลไก ่ 1,002.46     
    1.2 มูลวัว  434.43     
    1.3 เศษซำกพืช ฯลฯ  87.90     
2. ค่ำแรงงำน 401.84     
3. ค่ำไฟฟ้ำ 28.06     
4. ค่ำน้ ำประปำ  5.06     
5. ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์อื่น ๆ       
    5.1 ค่ำถุง/กระสอบ 87.34     
    5.2 เทอร์โมมิเตอร ์ 18.39     
    5.3 อื่น ๆ  26.33     

รวม 2,091.82     
หมำยเหตุ : ใช้ข้อมูลกำรผลิตปุ๋ยฯ ครั้งที่ 1 ในกำรค ำนวณ  
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

2.6) ผลกระทบเบื้องต้น ในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้ พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมใน
ปีงบประมำณ 2558 ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศใช้แล้ว 9 รำย โดยใช้โรงเลี้ยงสัตว์  
โรงจอดรถ บ่อเลี้ยงปลำ เป็นต้น มำดัดแปลงต่อเติมเป็นโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ  

2.7) ประเด็นที่พบ 
2.7.1) ด้านการก่อสร้าง ผู้รับเหมำส่งงำนช้ำ  รวมทั้งกำรก่อสร้ำงด ำเนินกำรไม่ดี

เท่ำที่ควร ท ำให้สภำพภำยในของโรงปุ๋ยฯ บำงแห่งไม่แข็งแรง เช่น ตะแกรงเหล็กที่ประกอบกับเหล็กฉำก 
ไม่แข็งแรง ผนังของซองหมักรั่ว ท ำให้มีน้ ำจำกกองหมักรั่วไหลออกมำ เป็นต้น   
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2.7.2) ด้านการผลิตปุ๋ยฯ พบว่ำ วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือในพ้ืนที่มีรำคำสูง ขำดแคลนน้ ำ
ในช่วงหน้ำแล้ง แรงงำน และอุปกรณ์และเครื่องมือในกระบวนกำรผลิต เช่น เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องควบคุม
ควำมชื้น รถขนวัตถุดิบเข้ำ-ออกจำกโรงปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งพ้ืนที่ภำยในและบริเวณโรงปุ๋ยอินทรีย์ไม่เพียงพอ
ในกำรเก็บวัตถุดิบ ตำกปุ๋ย และจัดเก็บปุ๋ย  

2.7.3) ด้านการส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู ้ประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ 
เกษตรกรเห็นว่ำโรงปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบมีต้นทุนในกำรก่อสร้ำงสูง และมีข้อจ ำกัดเรื่องเงินทุนและกำรจัดหำ
วัตถุดิบในปริมำณท่ีมำก  แม้ว่ำเจ้ำหน้ำที่จะแนะน ำให้เกษตรกรปรับลดขนำดของโรงปุ๋ยฯ ให้เล็กลง เพ่ือให้
เหมำะสมกับปริมำณกำรใช้ปุ๋ยและงบประมำณ แต่เกษตรกรยังไม่แน่ใจ บำงส่วนเห็นว่ำขั้นตอนกำรผลิต   
มีควำมยุ่งยำก และวัตถุดิบหำยำก นอกจำกนี้ กำรติดตำมและให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่มีน้อย 

2.7.4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยฯ เนื่องจำกกำรตรวจคุณลักษณะของปุ๋ยฯ 
ในห้องปฏิบัติกำรมีค่ำใช้จ่ำยสูง ท ำให้มีกำรส่งตรวจวิเครำะห์ในบำงเกณฑ์เท่ำนั้น  

2.8) ข้อเสนอแนะ  
ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต หรือดัดแปลงโรงเรือนที่มีอยู่แล้ว และ

เพ่ิมเติมอุปกรณ์ในกำรเป่ำลมในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดงบประมำณในกำรก่อสร้ำงได้ทำงหนึ่ง 
หรือใช้แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรกับภำครัฐ ในลักษณะจ่ำยสมทบส่วนหนึ่ง นอกจำกนี้ ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลโรงปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบที่มีกำรใช้ประโยชน์แล้วให้เกษตรกรรับทรำบ หรือพำไปดูงำน ในกลุ่มที่ประสบ
ผลส ำเร็จ เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ 

 

2.2.5 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว 
1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

 กรมกำรข้ำว กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว โดยกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มผลผลิตข้ำวคุณภำพดี เพิ่มสมรรถนะ
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตข้ำวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่กำรผลิตและกำรจัดกำรคุณภำพ  และ
กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดเพื่อให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ีงพำตนเองได้ และเพ่ือให้มีกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด 
โดยกำรเชื่อมโยงกับผู้ประกอบกำร และสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือให้ชำวนำจ ำหน่ำยข้ำวเปลือกในรำคำที่เป็นธรรม 
เป้ำหมำยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยลดต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยผลผลิตและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ รวมกลุ่ม
ชำวนำ จ ำนวน 300 กลุ่ม กลุ่มละ 200 คน รวมเป็นชำวนำ 60,000 คน พ้ืนที่ท ำนำ 600,000 ไร่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559 

1.1) ผลการด าเนินงาน 
1.1.1) กรมกำรข้ำว  

 (1) ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวและกระจำยพันธุ์ข้ำว โดยจัดท ำแปลง
ผลิตเมล็ด 301 แห่ง ตำมเป้ำหมำย จัดสรรเมล็ดพันธุ์แล้ว 1 ครั้ง รวม 2,234,520 กิโลกรัม 16 ชนิดพันธุ์ 
รวมทั้งสนับสนุนเครื่องปรับปรุงคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำวและเครื่องปลูกข้ำว 301 แห่ง  

(2) จัดท ำแปลงเรียนรู้ 20 ไร่ 187 แห่ง ร้อยละ 62.13 ของเป้ำหมำย 
301 แห่ง  จัดท ำสื่อ เอกสำรเผยแพร่ และวีดิทัศน์ 500 เล่ม  จัดงำนณรงค์กำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว 2 ครั้ง 
และศึกษำดูงำน 2 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย 

(3) บริหำรจัดกำรชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยจัดสัมมนำประธำนศูนย์ข้ำว
ชุมชนระดับประเทศ 2,000 รำย ตำมเป้ำหมำย 
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(4) จัดสรรงบประมำณรวม 201.53 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 196.43 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 97.58 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.2) กรมพัฒนำที่ดิน  
(1) ส่งเสริมกลุ่มชำวนำผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภำพในพ้ืนที่เป้ำหมำย 

57 จังหวัด ด ำเนินกำรแล้ว 58 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 101.35  
(2) จัดสรรงบประมำณรวม 18.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 18.02 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
1.1.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์  

แผนกำรส่งเสริมกำรตลำด และบริหำรจัดกำรชุมนุม เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมนุม 300 ศูนย์ ตำมเป้ำหมำย ได้รับจัดสรรงบประมำณ 7.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 7.40 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 98.73 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.4) กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
(1) ส่งเสริมกำรควบคุมศัตรูข้ำว 

(1.1) กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ ครบ 300 หลอด 
(1.2) ผลิตหัวเชื้อขยำย 1,770 ขวด ร้อยละ 10.17 ของเป้ำหมำย 

17,400 ขวด และผลิตขยำยเชื้อพร้อมใช้ 114 แห่ง ร้อยละ 38.00 ของเป้ำหมำย 300 แห่ง  
 (2) ถ่ำยทอดควำมรู้ โดยพัฒนำศักยภำพวิทยำกรพ่ีเลี้ยงตำมกระบวนกำร

โรงเรียนเกษตรกร 180 รำย และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร 7,500 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
 (3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิควำมชื้นประจ ำแปลง 

300 แห่ง และค่ำวัสดุอุปกรณ์ในแปลงติดตำม 90 แห่ง ร้อยละ 30.00 ของเป้ำหมำย 300 แห่ง  
 (4) บริหำรจัดกำรชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกำรจัดเวที

ชุมชนขึ้นใน 275 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้ำหมำย 300 แห่ง พร้อมทั้งจัดประชุมสัมมนำ
ประธำนศูนย์ข้ำวชุมชนเพื่อสร้ำงเครือข่ำย 1,389 รำย จำกเป้ำหมำย 2,000 รำย  

 (5) จัดสรรงบประมำณ 72.73 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 59.00 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 81.12 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.1.5) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  
 (1) ประเมินผลโครงกำร อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย 925 รำย  
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.44 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 88.25 ของงบประมำณท่ีจัดสรร   
 

2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche  Market) 
 กรมกำรข้ำว (กองพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำว) เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

และพัฒนำกำรผลิตสินค้ำข้ำวตลำดเฉพำะอย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตสินค้ำข้ำวตลำดเฉพำะ 
ให้ได้มำตรฐำน เป้ำหมำยส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำข้ำวตลำดเฉพำะและพัฒนำตรำสินค้ำข้ำว 4 กลุ่ม ได้แก่  
ข้ำวอินทรีย์ ข้ำว GI ข้ำวโภชนำกำรสูง และข้ำว Q เกษตรกร 2,400 รำย 80 กลุ่ม ระยะเวลำด ำเนินกำร          
1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559    
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    2.1) ผลการด าเนินงาน 
2.1.1) กรมกำรข้ำว 

(1) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำข้ำวตลำดเฉพำะและพัฒนำตรำสินค้ำข้ำว 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ข้ำวอินทรีย์ ข้ำว GI ข้ำวโภชนำกำรสูง และข้ำว Q ได้สนับสนุนเครื่องซีลสูญญำกำศครบ 80 กลุ่ม 
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว 68 กลุ่ม ร้อยละ 85.00 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 177,725 กิโลกรัม ตรวจวิเครำะห์
คุณค่ำทำงโภชนำกำรของข้ำว 10 ชนิด ตำมเป้ำหมำย และจัดอบรมหลักสูตรกำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะ
มำตรฐำนอินทรีย์แก่เกษตรกร 229 รำย ร้อยละ 86.42 ของเป้ำหมำย 265 รำย 

(2) ส่งเสริมกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำว โดยจัดอบรมแก่เกษตรกร  
4 กลุ่ม 120 รำย ตำมเป้ำหมำย พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องตีเยื่อกระดำษ 
เครื่องสกัดน้ ำมันร ำข้ำวบีบเย็น เครื่องอบแห้งลมร้อน เครื่องโรยเส้นขนมจีน และเครื่องโม่แบบเปียกและ
แห้ง รวม 14 เครือ่ง 

(3) ตรวจรับรองคุณภำพ โดยพัฒนำชำวนำตำมระบบควบคุมภำยในแบบกลุ่ม 
77 กลุ่ม ร้อยละ 96.25 ของเป้ำหมำย 80 กลุ่ม ส่วนกำรตรวจรับรองแบบกลุ่ม/แบบเดี่ยว อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

(4) ส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวตลำดเฉพำะ 2 งำน 
จำกเป้ำหมำย 1 งำน จัดท ำฐำนข้อมูลข้ำวตลำดเฉพำะ 1 ฐำนข้อมูล ตำมเป้ำหมำย เชื่อมโยงตลำดและ
ประชำสัมพันธ์สินค้ำข้ำวตลำดเฉพำะแล้ว 25 ชุด ส่งเสริมและพัฒนำ ตรำสินค้ำข้ำวส ำหรับตลำดเฉพำะ  
21 ตรำสินค้ำ  นอกจำกนี้ได้จัดนิทรรศกำรเพ่ือตลำดเฉพำะแล้ว 4 ครั้ง  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรเชื่อมโยง
ตลำดเฉพำะมีผู้เข้ำร่วม 170 รำย และพัฒนำกลุ่มเกษตรกรในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงออนไลน์ 33 กลุ่ม 
ร้อยละ 117.86 ของเป้ำหมำย 28 กลุ่ม 

(5) จัดสรรงบประมำณ 51.91 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 38.74 ล้ำนบำท   
คิดเป็นร้อยละ 74.63 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.1.2) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  
(1) ประเมินผลโครงกำร ส ำรวจข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย 156 รำย ร้อยละ 96.30 

ของเป้ำหมำย 162 รำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.25 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 50.24 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
2.2) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ  

2.2.1) ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะอย่ำงเป็นระบบ มีกิจกรรมที่ครอบคลุม
และเหมำะสม ควรสนับสนุนให้ด ำเนินกำรต่อเนื่อง โดยส่งเสริมด้ำนกำรตลำด อ ำนวยควำมสะดวก และ 
ลดรำคำค่ำบริกำรจัดส่งสินค้ำข้ำวทำงไปรษณีย์ กำรขำยสินค้ำข้ำวออนไลน์  รวมทั้งขยำยตลำดทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  

2.2.2) ส่งเสริมให้กลุ่มมีกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่มที่เข้มแข็ง มีผู้รับผิดชอบ
ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำดที่ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำให้แต่ละกลุ่มมีสินค้ำและตรำ
สัญลักษณ์ ตลอดจนให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยใช้ตรำสัญลักษณ์ร่วมกันระหว่ำงกลุ่ม   

2.2.3) ประสำนควำมร่วมมือสถำบันกำรศึกษำ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจ
รับรองแปลง กำรตรวจรับรองสินค้ำเบื้องต้น เพ่ิมกำรศึกษำวิจัยและเผยแพร่ผลงำนกำรแปรรูปข้ำวที่มี
คุณสมบัติพิเศษทำงโภชนำกำรสูง ขยำยผลไปในเชิงธุรกิจและเชิงพำณิชย์มำกยิ่งข้ึน  
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2.2.4) ฤดูกำลผลิตข้ำว คำบเกี่ยวในสองปีงบประมำณ ท ำให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร
บำงกิจกรรมจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในปีต่อไป เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรควรติดตำม แนะน ำ และส่งเสริม
เกษตรกรจัดท ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  

2.2.5) ผลักดันให้มำตรฐำน Organic Thailand ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 
และเร่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในกำรผลิตสินค้ำที่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน และน ำตรำสัญลักษณ์/เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนสินค้ำไปใช้อย่ำงถูกต้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  

2.2.6) เร่งจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวตลำดเฉพำะ 
ให้เข้ำถึงได้ง่ำย ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือเผยแพร่ แนะน ำให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรน ำไปใช้ประโยชน์    

2.2.7) เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์คุณค่ำข้ำวที่มีลักษณะพิเศษทำงโภชนำกำรข้ำวอินทรีย์           
ให้แพร่หลำยยิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์   

 

3) โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร (หน่วยงำนหลัก) และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร วัตถุประสงค์

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำรำคำและผลผลิตข้ำวตกต่ ำ พ้ืนที่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว 
ส่งเสริมเกษตรกรรมทำงเลือกให้แพร่หลำยสู่เกษตรกรให้ชำวนำมีรำยได้เพ่ิมขึ้นและมีควำมยั่งยืนในกำรประกอบ
อำชีพตำมแนวของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมกำรรวมกลุ่มให้เกิดควำมเข้มเข็ง มีควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำหำรอย่ำงพอเพียงและยั่งยืน เป้ำหมำยชำวนำ จ ำนวน 9,440 ครัวเรือน พ้ืนที่ 24,320 ไร่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 งบประมำณจ ำนวน 39,847,000 บำท 

 3.1) ผลการด าเนินงาน 
3.1.1) กรมส่งเสริมกำรเกษตร  

(1) จัดกระบวนกำรกลุ่มเพื่อจัดท ำแผนกำรผลิตและแผนกำรอบรม
ตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม 469 กลุ่ม ร้อยละ 99.36 ของเป้ำหมำย 472 กลุ่ม 

(2) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีกำรผลิตพืช สัตว์ ประมง กำรท ำบัญชีฟำร์ม และกำรตลำด 469 กลุ่ม ร้อยละ 99.36 ของเป้ำหมำย 
472 กลุ่ม  

(3) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 469 กลุ่ม ร้อยละ 99.36 
ของเป้ำหมำย  

(4) จัดท ำแปลงเกษตรกรรมทำงเลือก 9,385 ครัวเรือน ร้อยละ 99.42 
ของเป้ำหมำย 9,440 ครัวเรือน 

(5) ได้รับจัดสรรงบประมำณ 39.83 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 39.55 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 99.26 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.1.2) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  
(1) ประเมินผลโครงกำร ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเกษตรกร 426 รำย 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปจัดท ำรำยงำนแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  
(2) ได้รับจัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 0.016 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 80.05 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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3.2) ประเด็นที่พบ  
3.2.1) เงื่อนไขกำรรับสมัครเรื่องแหล่งน้ ำส ำรอง เป็นข้อจ ำกัดในกำรเข้ำร่วมโครงกำร

ของเกษตรกร  
3.2.2) เกษตรกรบำงรำยประสบปัญหำภัยแล้ง ท ำให้ไม่สำมำรถน ำต้นกล้ำพันธุ์ที่ได้รับ

สนับสนุนไปปลูกได้ส่งผลให้บำงส่วนได้รับควำมเสียหำย 
3.3) ข้อเสนอแนะ 

3.3.1) เกษตรกร 
(1) ต้องกำรให้สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเป็นเงิน เพ่ือให้เกษตรกร

ซื้อปัจจัยกำรผลิตได้ตรงกับควำมต้องกำรของตนเอง 
(2) ต้องกำรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเงินทุนในกำรปรับสภำพ

พ้ืนที ่เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจ ำนวนมำก 
(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรก ำหนดนโยบำยในกำรสนับสนุนปัจจัย

กำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง 2 - 3 ปี แรกของกำรปรับเปลี่ยน 
(4) ต้องกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดตำมผลและให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร

อย่ำงต่อเนื่อง 
3.3.2) เจ้าหน้าที่ 

(1) ควรจัดสรรงบประมำณในกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 
เนื่องจำกต้องใช้ อุปกรณ์ และเอกสำรประกอบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

(2) ควรมีมำตรกำรส่งเสริมแหล่งน้ ำส ำรองให้แก่เกษตรกรที่ต้องกำรเข้ำร่วม
โครงกำรแต่ขำดคุณสมบัติด้ำนแหล่งน้ ำส ำรองในพ้ืนที่กำรเกษตรของตนเอง 

  

2.2.6 โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
กรมกำรข้ำว เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในพ้ืนที่

ขำดแคลน ด้วยกำรจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว เพ่ิมหน่วยส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในส่วนภูมิภำค
อย่ำงเป็นรูปธรรมให้กระจำยอย่ำงทั่วถึง และครบถ้วนทุกด้ำน และเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรเมล็ดพันธุ์ 
เป้ำหมำยจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวจ ำนวน 15 ศูนย์ 15 จังหวัด ซึ่งปี 2559 จัดตั้ง 5 ศูนย์ ในจังหวัด
นครนำยก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อ ำนำจเจริญ และบึงกำฬ ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2559  

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว ด ำเนินกำรปรับพ้ืนที่ก่อสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวเสร็จสิ้นแล้ว 

5 ศูนย์  ได้แก่  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวนครนำยก  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวบุรีรัมย์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวศรีสะเกษ   
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวอ ำนำจเจริญ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวบึงกำฬ ส่วนกิจกรรมกำรก่อสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว 
อยู่ระหว่ำงกำรประกวดรำคำก่อสร้ำงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้ง 5 ศูนย์ แต่ยังไม่มีกำรลงนำม
สัญญำก่อสร้ำง  

1.2) จัดสรรงบประมำณรวม 107.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.51 ล้ำนบำท ร้อยละ 4.20 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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1.3) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
กำรจัดหำพ้ืนที่สร้ำงศูนย์ เกี่ยวข้องกฎหมำยที่ดินหลำยฉบับ และกำรขอใช้ที่ดิน 

มีข้อจ ำกัดเรื่องระยะด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน ท ำให้กำรได้มำซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองล่ำช้ำ จึงส่งผลท ำให้ 
ไม่สำมำรถประกำศสอบรำคำและประกวดรำคำก่อสร้ำงได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 

 
2.2.7 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1) โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับอาเซียน 
กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัย

และพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชส ำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมใช้เมล็ดพันธุ์ดีในกำรเพำะปลูก เป้ำหมำยผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี 150 ตัน พัฒนำ
ศูนย์ในกำรผลิตและกำรรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ 1 ศูนย์ ตรวจสอบมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์เพ่ือออกใบรับรอง 
1,000 ตัวอย่ำง  

ผลการด าเนินงาน 
(1) กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์คัด/หลัก/ขยำย เพ่ือใช้ภำยในประเทศ

และส่งออก ในปี 2558 ก ำหนดเป้ำหมำย 150 ตัน ปลูก 2 ช่วงคือ  
(1.1) ครั้งที่ 1 ปลูกฤดูแล้ง ปลูกเดือนพฤศจิกำยน 2558  ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ชั้นพันธุ์ขยำยได้ 50.10 ตัน หรือร้อยละ 100.20 จำกเป้ำหมำย 50 ตัน และผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยำย
ได้ 100.20 ตัน ร้อยละ 100.20 จำกเป้ำหมำย 100 ตัน   

(1.2) ครั้งที่ 2 ปลูกฤดูต้นฝน ปลูกเดือนพฤษภำคม เป็นถั่วเขียว 50 ต้น ด ำเนินกำร
ได ้50.10 ตัน 

(2) พัฒนำหน่วยงำน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

(3) ตรวจสอบมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์เพ่ือออกใบรับรองได้ 3,343 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 334.30 
ของเป้ำหมำย 1,000 ตัวอย่ำง  

(4) ส่งเสริมหมู่บ้ำนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน 60 ไร่ ในพ้ืนที่ จ.นครรำชสีมำ 
ด ำเนินกำรได้ 4 หมู่บ้ำน ใน 3 อ ำเภอ คือ อ.เมือง อ.สีคิ้ว และ อ.เสิงสำง พ้ืนที่รวม 91 ไร่ ณ เดือนกันยำยน 2559 
ไดผ้ลผลิตฝักสดจ ำนวน 13.4 ตัน คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ 8.3 ตัน (สนับสนุนพื้นที่ปลูกได้ 2,750 ไร่)  

(5) จัดสรรงบประมำณ 38.76 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 39.23 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 98.63 
ของงบประมำณที่จัดสรร  
 

2) โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

ตระกูลถั่วคุณภำพดี 190 ศูนย์ และถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรด้ำนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
แก่เกษตรกร 3,200 รำย  

2.1) ผลการด าเนินงาน 
2.1.1) จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่มีผู้เข้ำร่วม 239 รำย หรือร้อยละ 96.76 

ของเป้ำหมำย 247 รำย  
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2.1.2) สร้ำงศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภำพดีของชุมชน เพื่อให้มีเมล็ด
พันธุ์ดีอยู่ในระบบกำรผลิตของเกษตรกร 190 ศูนย์ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ปลูกถั่วเหลืองถั่วเขียวและ  
ถั่วลิสง รวม 3,800 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 7,600 ไร่ และเกษตรกรศึกษำดูงำน 412 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย  

2.1.3) จัดสัมมนำเชื่อมโยงระหว่ำงเกษตรกรผู้ผลิตถั่วฤดูแล้งกับบริษัทเอกชนผู้รับซื้อ     
625 ครั้ง  ครบตำมเป้ำหมำย 

2.1.4) จัดสรรงบประมำณ 19.47 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 19.38 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.57 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.2) ผลการติดตาม  
จำกกำรติดตำมสมำชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภำพดีของชุมชนในพ้ืนที่

จังหวัดชัยภูมิ และนครรำชสีมำ ระหว่ำงวันที่ 2 – 6 พฤศจิกำยน 2558 โดยสัมภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร ปี 2558 สรุปผลกำรติดตำมได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

2.2.1) ถั่วลิสง 
(1) ประสบการณ์การเพาะปลูกถั่วลิสง พบว่ำ สมำชิกศูนย์ฯ ร้อยละ 78.57 

มีประสบกำรณ์กำรปลูกถั่วลิสงก่อนที่จะรวมกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำร เฉลี่ย 9 ปี อีกร้อยละ 21.43 เริ่มเพำะปลูก
ถั่วลิสงภำยหลังเข้ำร่วมโครงกำรเป็นครั้งแรก 

(2) การถ่ายทอดความรู้ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ มีสมำชิกศูนย์ละ 20 รำย 
ได้รับกำรอบรมและได้น ำควำมรู้ไปจัดท ำแปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ของตนเองเฉลี่ยรำยละ 2 ไร่ รวม 40 ไร่ต่อ
ศูนย์ ซึ่งก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรสมำชิกร้อยละ 78.54 มีควำมรู้ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงอยู่แล้ว  
ที่เหลืออีกร้อยละ 21.43 ไม่มีควำมรู้มำก่อน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบระดับควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงก่อน และหลังเข้ำรับกำรอบรม พบว่ำ หลังเข้ำร่วมอบรม เกษตรกรมีควำมรู้ในระดับมำก
เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 20.78 กล่ำวคือ ก่อนเข้ำร่วมอบรม ร้อยละ 36.36 เกษตรกรมีควำมรู้ระดับมำก 
และเพ่ิมเป็นร้อยละ 57.14 หลังเข้ำร่วมอบรม โดยเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมได้น ำควำมรู้ไปปรับใช้ใน
แปลงของตนเอง ในเรื่องของกำรเพำะปลูกถั่วลิสง กำรบ ำรุงดูแลรักษำ และเกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรตรวจ
พันธุ์ปนตำมค ำแนะน ำของจ้ำหน้ำที่ (ตำรำงที่ 7) 

 

ตารางท่ี 7 ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความรู ้

รวม 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ควำมรู้ก่อนเข้ำร่วมอบรม 36.36 63.64 - 100.00 
2. ควำมรู้หลังเข้ำร่วมอบรม 57.14 42.86 - 100.00 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

(3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สมำชิกศูนย์ฯ ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 40 กิโลกรัมต่อรำย ยำฆ่ำแมลง 0.5 ลิตรต่อรำย เชื้อไรโซเบียม 1 ซอง
ต่อรำย ครบตำมเป้ำหมำย และปัจจัยอ่ืน ๆ อำทิ กระสอบใส่เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์เย็บกระสอบ เป็นต้น ทั้งนี้
สมำชิกได้น ำปัจจัยดังกล่ำวไปใช้เพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแล้ว (ตำรำงที่ 8) 
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ตารางท่ี 8 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. เมล็ดพันธ์ุถั่วลสิง กก./รำย 40 40 100.00 
2. ยำฆ่ำแมลง ลิตร/รำย 0.5 0.5 100.00 
3. เชื้อไรโซเบียม ซอง/รำย 1 1 100.00 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

(4) ประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรสมำชิกท ำกำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์
ถั่วลิสงด้วยวิธีกำรหยอดและหว่ำนเมล็ดพันธุ์ โดยมีอัตรำกำรใช้เมล็ดพันธุ์ส ำหรับหยอดเฉลี่ย 15 กิโลกรัม
ต่อไร่ และหว่ำนเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ก่อนมีโครงกำรเกษตรกรสมำชิกได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
เฉลี่ย 186.89 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำรได้ผลผลิตเฉลี่ย 205.60 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเพ่ิมข้ึน
จำกเดิม 18.71 กิโลกรัมต่อไร่  

(5) ด้านต้นทุนการผลิต โดยเปรียบเทียบต้นทุนกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วลิสงก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ก่อนมีโครงกำรเกษตรกรสมำชิกมีต้นทุนกำรผลิตรวมเฉลี่ย  
4,096.97 บำทต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำร มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,746.03 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.70 
สืบเนื่องจำกต้นทุนทำงด้ำนแรงงำนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน  

(6) การจ าหน่ายผลผลิต เมื่อเปรียบเทียบรำคำขำยก่อนและหลังเข้ำร่วม
โครงกำร พบว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรสมำชิกขำยผลผลิตได้ 35.89 บำทต่อกิโลกรัม หลังเข้ำร่วม
โครงกำรขำยผลผลิตได้ 41.47 บำทต่อกิโลกรัม สูงกว่ำก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 5.58 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งขำย
ให้กับพ่อค้ำคนกลำง และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต เกษตรกร  
มีผลตอบแทนสุทธิ 1,660.67 บำทต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำร หรือเพ่ิมขึ้น 521.54 บำทต่อไร่  

(7) ความพึงพอใจ ในภำพรวมเกษตรกรสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
ในระดับมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.24 โดยมีควำมพึงพอใจระดับมำกเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ช่วงเวลำกำรได้รับเมล็ดพันธุ์ คุณภำพของ เมล็ดพันธุ์     
ที่ผลิตได้ และแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต และมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำงด้วยเรื่องรำคำผลผลิต  

2.2.2) ถั่วเหลือง 
(1) การเพาะปลูกถั่วเหลือง พบว่ำ สมำชิกศูนย์ฯ ร้อยละ 70 มีประสบกำรณ์

กำรเพำะปลูกถั่วเหลืองมำก่อนที่จะรวมกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำร เฉลี่ย 14 ปี อีกร้อยละ 30 เริ่มเพำะปลูกถั่วเหลือง
ภำยหลังเข้ำร่วมโครงกำรเป็นครั้งแรก 

(2) การถ่ายทอดความรู้ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ มีสมำชิกศูนย์ละ 20 รำย 
ได้รับกำรอบรมและให้น ำควำมรู้ไปจัดท ำแปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ของตนเองเฉลี่ย 2 ไร่ต่อรำย รวม 40 ไร่ต่อศูนย์ 
ซึ่งก่อนเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรสมำชิกร้อยละ 50.00 มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
อยู่ก่อนแล้ว ที่เหลือไม่เคยมีควำมรู้มำก่อน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบระดับควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองก่อนและหลังเข้ำรับกำรอบรม พบว่ำ หลังเข้ำร่วมอบรม เกษตรกรมีควำมรู้ในระดับมำกเพ่ิมขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 กล่ำวคือ ก่อนเข้ำร่วมอบรม ร้อยละ 20.00 เกษตรกรมีควำมรู้ระดับมำก และเพ่ิม
เป็นร้อยละ 60.00 หลังเข้ำร่วมอบรม โดยเกษตรกรสมำชิกที่ได้รับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ได้น ำควำมรู้
ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเองแล้ว ทั้งในเรื่องกำรเพำะปลูกถั่วเหลือง กำรดูแลรักษำ และเกษตรกรส่วนใหญ่
มีกำรตรวจพันธุ์ปนตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้มำแนะน ำ (ตำรำงที่ 9) 
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ตารางท่ี 9 ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม  
                                                                                                              หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความรู ้

รวม 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ควำมรู้ก่อนเข้ำร่วมอบรม 20.00 60.00 20.00 100.00 
2. ควำมรู้หลังเข้ำร่วมอบรม 60.00 40.00 - 100.00 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

(3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สมำชิกศูนย์ฯ ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 40 กิโลกรัมต่อรำย ยำฆ่ำแมลง 1 ลิตรต่อรำย เชื้อไรโซเบียม 2 ซอง
ต่อรำย และปัจจัยอ่ืน ๆ อำทิ กระสอบใส่เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์เย็บกระสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรสมำชิก
น ำปัจจัยที่ได้รับไปใช้เพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแล้ว (ตำรำงที่ 10) 

 

ตารางท่ี 10 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. เมล็ดพันธ์ุถั่วลิสง กก./รำย 40 40 100.00 
2. ยำฆ่ำแมลง ลิตร/รำย 1 1 100.00 
3. เชื้อไรโซเบียม ซอง/รำย 2 2 100.00 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

(4) ประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรสมำชิกท ำกำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองด้วยวิธีกำรหยอดเป็นส่วนใหญ่ โดยมีอัตรำกำรใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 15 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้เกษตรกร
สมำชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้เฉลี่ย 215.81 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเพ่ิมขึ้น 78.81 กิโลกรัมต่อไร่ จำกก่อน
เข้ำร่วมโครงกำร หรือร้อยละ 57.53 สืบเนื่องจำกกำรที่เกษตรกรใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำร และมีกำรบ ำรุง
ดูแลรักษำเป็นอย่ำงดี  

 
(5) ต้นทุนการผลิต เปรียบเทียบต้นทุนกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรสมำชิกมีต้นทุนกำรผลิตรวมเฉลี่ย 
3,476.33 บำทต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำรมีต้นทุนกำรผลิตรวมเฉลี่ย 3,853.72 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจำกเดิม 
377.39 บำทต่อไร่ หรือร้อยละ 10.86 เนื่องจำกต้นทุนทำงด้ำนแรงงำนที่สูงขึ้น  

(6) การจ าหน่ายผลผลิต เมื่อเปรียบเทียบรำคำขำยก่อนและหลังเข้ำร่วม
โครงกำร พบว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรสมำชิกขำยผลผลิตได้รำคำ 17.14 บำทต่อกิโลกรัม 
หลังเข้ำร่วมโครงกำรขำยผลผลิตได้รำคำ 18.83 บำทต่อกิโลกรัม สูงกว่ำก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 1.69 บำท
ต่อกิโลกรัม โดยขำยให้กับพ่อค้ำ ในท้องถิ่น และกลุ่มผู้แปรรูปในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 
เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ 1,820.83 บำทต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำร หรือมีผลตอบแทนสุทธิ 693.19 
บำทต่อไร่ จำกก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเป็น 1,127.64 บำทต่อไร่ 

(7) ความพึงพอใจ ในภำพรวมเกษตรกรสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
ในระดับมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.14 โดยมีควำมพึงพอใจระดับมำกเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ช่วงเวลำกำรได้รับเมล็ดพันธุ์ และคุณภำพของเมล็ดพันธุ์
ที่ผลิตได้ และมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำงเกี่ยวกับเรื่องรำคำผลผลิต เครือข่ำยกำรผลิต และแหล่งจ ำหน่ำย  
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2.2.3) ประเด็นที่พบ 
(1) กำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรสมำชิกไม่เหมำะสมกับช่วงฤดูกำรเพำะปลูก 

โดยเกษตรกรบำงแห่งต้องกำรปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งเพ่ือปลูกเป็นพืชหลังนำ แต่ได้รับเมล็ดพันธุ์ในเดือน
มิถุนำยน เพ่ือใช้ปลูกในช่วงฤดูฝน ท ำให้เกษตรกรไม่มีพ้ืนที่ปลูก เนื่องจำกได้ท ำกำรปลูกข้ำวนำปีไปแล้ว  

(2) เกษตรกรบำงส่วนมีควำมรู้ แต่ไม่ปฏิบัติตำมหลักวิชำกำร เช่น ไม่ตรวจแปลง
เพ่ือตัดพันธุ์ปน และยังขำดทักษะ ประสบกำรณ์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว  

(3) ไม่มีแหล่งจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ที่แน่นอน ท ำให้เกษตรกรต้องจ ำหน่ำยให้กับ
พ่อค้ำคนกลำง หรือพ่อค้ำในท้องถิ่น ส่งผลให้รำคำท่ีได้รับต่ ำลง 

2.2.4) ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองช่วงฤดูแล้ง เพ่ือลด

ข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ปลูก 
(2) ควรมีกำรติดตำมและให้ค ำแนะน ำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง ให้ปลูกตำมหลัก

วิชำกำรในกำรปลูกเมล็ดพันธุ์ ทั้งกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยว และ
กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งวิธีกำรก ำจัดศัตรูพืช โดยเฉพำะเกษตรกรรำยใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรปลูก  

(3) ควรมีกำรจัดตั้งกลุ่มรับซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจำกสมำชิก และสนับสนุน
กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิต และกำรตลำดให้เพ่ิมขึ้น  

 

3) โครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 

และยกระดับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีคุณภำพของสหกรณ์รวมทั้งกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี และเร่งรัดเกษตรกรสมำชิก
ใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์อย่ำงทั่วถึง เป้ำหมำยกำรผลิต 38,667 ตัน ยกระดับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
และถั่วเหลือง ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  

3.1) ผลการด าเนินงาน 
3.1.1) จัดสัมมนำและศึกษำดูงำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต กำรจัดกำรธุรกิจ 

และกำรตลำดเมล็ดพันธุ์แก่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ จ ำนวน 120 รำย ตำมเป้ำหมำย 
3.1.2) สนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดในกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เมล็ดพันธุ์ข้ำวให้สหกรณ์ 25,663.06 ตัน หรือร้อยละ 68.86 ของเป้ำหมำย 37,267 ตัน  และเมล็ดพันธุ์   
ถั่วเหลือง 1,359.02 ตัน หรือร้อยละ 97.07 ของเป้ำหมำย 1,400 ตัน   

3.1.3) จัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์  และ
กิจกรรมสร้ำงงำนประชำสัมพันธ์สื่อสำรภำพลักษณ์ยกระดับควำมเข้ำใจเมล็ดพันธุ์สหกรณ์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ 
ครบ 35 ครั้ง  

3.1.4) ปริมำณเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่สหกรณ์รวบรวมได้ 33,875.24 ตัน หรือร้อยละ 72.31  
ของเป้ำหมำย 46,850 ตัน ปริมำณเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่ผ่ำนมำตรฐำนรับซื้อคืนจำกสมำชิก 30,795.97 ตัน 
หรือร้อยละ 69.94 ของเป้ำหมำย 44,035 ตัน และปริมำณเมล็ดพันธุ์ข้ำวผ่ำนมำตรฐำนหลังปรับปรุง
สภำพแล้วเสร็จ บรรจุหีบห่อพร้อมที่จะจ ำหน่ำย 25,663.06 ตัน หรือร้อยละ 68.86 จำกเป้ำหมำย 
37,267 ตัน 
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3.1.5) ปริมำณเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สหกรณ์รวบรวมได้ 1,793.91 ตัน หรือ
ร้อยละ 101.93 ของเป้ำหมำย 1,760 ตัน ผ่ำนมำตรฐำนรับซื้อคืนจำกสมำชิก 1,630.82 ตัน หรือ
ร้อยละ 98.60 ของเป้ำหมำย 1,654 ตัน และผ่ำนมำตรฐำนหลังปรับปรุงสภำพแล้วเสร็จ บรรจุหีบห่อ
พร้อมที่จะจ ำหน่ำย 1,359.02 ตัน หรือร้อยละ 97.07 ของเป้ำหมำย 1,400 ตัน 

3.1.6) จัดอบรมพัฒนำยกระดับสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีห้องปฏิบัติกำรไปสู่ระบบ ISO/IEC 
17025 จ ำนวน 1 ครัง้ 40 รำย ตำมเป้ำหมำย 

3.1.7) จัดสรรงบประมำณ 62.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 45.15 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 72.03 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

3.2) ผลการติดตาม  
จำกกำรติดตำมสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และนครรำชสีมำ 

ระหว่ำงวันที่ 2 – 6 พฤศจิกำยน 2558 โดยสัมภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2558 สรุปผล  
กำรติดตำมได้ดังนี ้(รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

3.2.1) การเข้าร่วมโครงการ 
(1) จ านวนสมาชิกและพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ   

 สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 2 แห่ง รวม 269 รำย จำกเป้ำหมำย 
290 รำย คิดเป็นร้อยละ 92.76 ของเป้ำหมำย และมีพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 3,408 ไร่ จำกเป้ำหมำย 
3,070 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 111.00 ของเป้ำหมำย (ตำรำงที่ 11) 

 

ตารางท่ี 11 จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและพ้ืนที่ท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 

สหกรณ์ 
สมาชกิที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)/แห่ง พ้ืนที่ท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไร่)/แห่ง 

เป้าหมาย เข้าร่วม ร้อยละ เป้าหมาย ปลูกจริง ร้อยละ 
สกก.บัวใหญ่ จก. 220 199 90.45 2,200 2,538 115.36 
สกก.พิมำย จก. 70 70 100.00 870 870 100.00 

รวม 290 269 92.76 3,070 3,408 111.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

(2) การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
สหกรณ์กำรเกษตรทั้งสองแห่งได้ท ำกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เรื่อง

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้แก่สมำชิกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสมำชิกเข้ำรับกำรอบรมรวม 269 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 92.76 ของเป้ำหมำย ทั้งนี้เกษตรกรสมำชิกส่วนใหญ่เคยท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มำก่อน จึงมี
ประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ระดับหนึ่ง เมื่อมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ก็สำมำรถ
เข้ำใจเนื้อหำ และสำมำรถน ำไปปรับใช้กับแปลงของตนเองได้ทันที (ตำรำงที่ 12) 

 

ตารางท่ี 12 จ านวนสมาชิกที่เข้าอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
หน่วย : รำย/แห่ง 

สหกรณ์ จ านวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรม ร้อยละ 
สกก.บัวใหญ่ จก. 199 199 100.00 
สกก.พิมำย จก. 70 70 100.00 

รวม 269 269 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
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(3) การจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวช้ันพันธุ์ขยาย  
(3.1) สหกรณ์กำรเกษตรบัวใหญ่ จ ำกัด ได้จัดหำเมล็ดพันธุ์ข้ำวขำว  

ดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยำย จ ำหน่ำยแก่สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรรวมทั้งสิ้น 30 ตัน ในรำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 32 บำท โดยเมล็ดพันธุ์ดังกล่ำวน ำมำจำกสหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด จ ำหน่ำยให้สมำชิก 
200 กิโลกรัมต่อรำย อัตรำกำรใช้เมล็ดพันธุ์ของสมำชิกเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่   

 
(3.2) สหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด ได้จัดหำเมล็ดพันธุ์ข้ำวขำว

ดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยำย จ ำหน่ำยแก่สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรรวมทั้งสิ้น 18 ตัน ในรำคำเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 31 บำท โดยเมล็ดพันธุ์ดังกล่ำวน ำมำจำกศูนย์วิจัยนครรำชสีมำ จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกร
สมำชิก 248 กิโลกรัมต่อรำย อัตรำกำรใช้เมล็ดพันธุ์ของสมำชิกเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่  

3.2.2) ผลได้ของโครงการ 
(1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ พบว่ำ เกษตรกรสมำชิกที่เข้ำรับกำรอบรม

ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในระดับมำกด้วย
คะแนนเฉลี่ย 2.71 ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรอบรมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ และเคยปลูกเมล็ดพันธุ์ก่อนมีโครงกำร 
กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ สมำชิกที่ผ่ำนกำรอบรมได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ทั้งหมด 

(2) การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์ 
(2.1) ปริมำณและมูลค่ำกำรรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจำกสมำชิก 

เมล็ดพันธุ์ข้ำวที่สมำชิกผลิตได้ตำมโครงกำร ก่อนน ำมำจ ำหน่ำย
ให้แก่สหกรณ์จะต้องผ่ำนกำรตรวจแปลง เพ่ือคัดพันธุ์ปนจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำร โดยทำงสหกรณ์จะท ำกำร
ตรวจสอบคุณภำพเบื้องต้น  ตำมมำตรฐำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวก่อนรับซื้อ มีกำรสุ่มตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์ปน 
เช่น มีเมล็ดแดง สิ่งเจือปนอ่ืน ๆ เป็นต้น เมล็ดพันธุ์ที่ผ่ำนกำรรับรอง สหกรณ์จะรับซื้อไว้ทั้งหมด เมล็ดพันธุ์  
ที่ไม่ผ่ำนมำตรฐำนกำรรับรอง เช่น มีเมล็ดแดงเกินกว่ำมำตรฐำนก ำหนด (5 เมล็ดใน 500 กรัม) สหกรณ์จะไม่
รับซื้อ โดยสหกรณ์กำรเกษตรบัวใหญ่ จ ำกัด  รับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจำกสมำชิกได้ 713.515 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 89.20 ของเป้ำหมำย 800 ตันต่อปี มูลค่ำกำรรับซื้อ 12,845,270 บำท ซึ่งพบว่ำ มีเมล็ดพันธุ์
ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพทั้งสิ้น 682.95 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.72 ของปริมำณกำรรับซื้อ ส่วนสหกรณ์
กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด มีเป้ำหมำยกำรรับซื้อเมล็ดคืนจำกสมำชิกได้ 383.44 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.86 
ของเป้ำหมำย 400 ตันต่อปี มูลค่ำกำรรับซื้อ 6,850,704 บำท พบว่ำ มีเมล็ดพันธุ์ที่ผ่ำนกำรปรับปรุง
คุณภำพทั้งสิ้น 337.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.02 ของปริมำณกำรรับซื้อ (ตำรำงที่ 13) 
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ตารางท่ี 13 การรับซ้ือเมล็ดพันธุ์คืนจากสมาชิกเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 
 

สหกรณ์ 
การรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ์ 

ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพ (ตัน) เป้าหมาย 

(ตัน) 
รับซ้ือคืน 

(ตัน) 
มูลค่าซ้ือ 
(บาท) 

สกก.บัวใหญ่ จก. 800 713.52 12,845,270 682.95 
สกก.พิมำย จก. 400 383.44 6,850,704 337.50 

รวม 1,200 1,097.46 19,695,974 1,020.45 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

(2.2) กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย 
สหกรณ์กำรเกษตรกรมีปริมำณกำรรับซื้อคืนรวม 1,097.51 ตัน 

คิดเป็นมูลค่ำ 19,693,974 บำท เฉลี่ย 17,944 บำทต่อตัน และจ ำหน่ำยไป 1,020.49  ตัน คิดเป็น
มูลค่ำ 21,974,425 บำท เฉลี่ย 21,533.21 บำทต่อตัน ทั้งนี้สหกรณ์กำรเกษตรบัวใหญ่ จ ำกัด จ ำหน่ำย
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยที่ผลิตได้ตำมโครงกำรฯทั้งสิ้น 682.95 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 14,416,025 บำท 
เฉลี่ย 21,107.23 บำทต่อตัน ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด จ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย
ที่ผลิตได้ตำมโครงกำรฯ ทั้งสิ้น 337.50 ตัน มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 7,558,400 บำท เฉลี่ย 22,395.26 
บำทต่อตัน (ตำรำงที่ 14) 
 

ตารางท่ี 14 การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีชั้นจ าหน่าย 
 

 
สหกรณ์ 

การรับซ้ือคืน 
เฉลี่ย 

(บาท/ตัน) 

การจ าหน่าย 
เฉลี่ย 

(บาท/ตัน) ปริมาณการ
รับซ้ือ (ตัน) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณที่สหกรณ์
จ าหน่าย (ตัน) 

มูลค่า 
(บาท) 

สกก.บัวใหญ่ จก. 713.52 12,843,270 18,000 682.95 14,416,025 21,107.23 
สกก.พิมำย จก. 383.99 6,850,704 17,841 337.50 7,558,400 22,395.26 

รวม 1,097.51 19,693,974 17,944 1,020.49 21,974,425 21,533.21 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

 (2.3) แหล่งจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี 
(2.3.1) สหกรณ์กำรเกษตรบัวใหญ่ จ ำกัด จ ำหน่ำยภำยในจังหวัด

ทั้งหมด 682.97  คิดเป็นมูลค่ำ 14,301,640 บำท  โดยจ ำหน่ำยให้กับสหกรณ์เครือข่ำย 657.33 ตัน 
และจ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรทั่วไปอีก 25.63 ตัน         

(2.3.2) สหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด มีกำรจ ำหน่ำยภำยใน
จังหวัด 116.95 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.65 ของปริมำณที่จ ำหน่ำยทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ำ 2,619,095.25 บำท 
โดยจ ำหน่ำยให้กับสหกรณ์เครือข่ำย 45 ตัน เกษตรกรทั่วไป 38.95 ตัน สมำชิกสหกรณ์ 15 ตัน ร้ำนค้ำ
ทั่วไป 10 ตัน และสมำชิกสหกรณ์ท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์ 8 ตัน ที่เหลือ 220.55 ตัน จ ำหน่ำยให้กับจังหวัดใกล้เคียง 
มูลค่ำ 4,939,217.50 บำท โดยส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้กับสมำชิกสหกรณ์ท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์ จ ำนวน 120.55 ตัน 
และจ ำหน่ำยให้กับสหกรณ์เครือข่ำยอีก 100 ตัน (ตำรำงที ่15) 
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ตารางท่ี 15 แหล่งจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีชั้นจ าหน่ายที่ผลิตได้ตามโครงการ 
 

แหล่งจ าหน่าย 
สกก.บัวใหญ่ จก. สกก.พิมาย จก. 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 
ภายในจังหวัด     
1. สมำชิก สกก. ที่ผลติเมล็ดพันธ์ุ - - 8.00 179,160.00 
2. สมำชิก สกก. - - 15.00 335,925.00 
3. เกษตรกรทั่วไป 25.63 615.000 38.95 872,285.25 
4. สกก. เครือข่ำย 657.34 14,301,025 45.00 1,007,775.00 
5. ร้ำนค้ำท่ัวไป - - 10.00 223,950.00 

รวม 682.97 14,301,640 116.95 2,619,095.25 
ภายนอกจังหวัด     
1. สมำชิก สกก. ที่ผลติเมล็ดพันธ์ุ - - 120.55 2,699,717.25 
2. สกก. เครือข่ำย - - 100.00 2,239,500.25 

รวม   220.55 4,939,217.50 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

 3.2.3) ผลกระทบระยะสั้น  
(1) ประสิทธิภาพการผลิต โดยก่อนมีโครงกำรเกษตรกรสมำชิกผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้ำวได้เฉลี่ย 498 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำรผลิตได้เฉลี่ย 511 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจำกเดิม 
13 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 2.61 ทั้งนี้เนื่องจำกเกษตรกรมีกำรน ำเมล็ดพันธุ์ดีมำใช้ในกำรผลิต ประกอบกับ
ได้มีกำรดูแลเอำใจใส่ในทุกกระบวนกำรเพำะปลูก ส่งผลให้ปริมำณผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้นระดับหนึ่ง 

(2) ต้นทุนการผลิต เปรียบเทียบต้นทุนกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
ก่อนและหลังมีโครงกำร พบว่ำ ก่อนมีโครงกำรเกษตรกรสมำชิกมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 3,168.97 บำทต่อไร่ 
หลังเข้ำร่วมโครงกำรมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 3,124.836 บำทต่อไร่ ลดลงจำกเดิม 44.13 บำทต่อไร่ เนื่องจำก
เกษตรกรบำงส่วนมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตหันมำใช้สำรอินทรีย์ทดแทนสำรเคมีมำกขึ้น 

(3) การจ าหน่ายและผลตอบแทน ในกำรจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร
สมำชิก พบว่ำ ก่อนมีโครงกำรสมำชิกขำยเป็นเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 58.32 ของผลผลิตที่ผลิตได้ อีกร้อยละ 41.68 
ขำยเป็นข้ำวทั่วไป เนื่องจำกเกษตรกรบำงรำยไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน หลังมีโครงกำรปริมำณกำรขำย
เป็นเมล็ดพันธุ์เพ่ิมขึ้นจำกเดิมเป็นร้อยละ 83.45 ของผลผลิตที่ผลิตได้ และขำยเป็นข้ำวทั่วไป ร้อยละ 7.35 
อีกร้อยละ 9.2 เก็บไว้ท ำพันธุ์ และอุปโภคบริโภค และเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิก่อนและหลังมีโครงกำร 
พบว่ำ สมำชิกได้รับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นจำกก่อนเข้ำร่วมโครงกำร โดยก่อนเข้ำร่วมโครงกำร สมำชิก
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 5,122.89 บำทต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำรสมำชิกมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 5,739.71 
บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้น 616.82 บำทต่อไร่  สืบเนื่องมำจำกรำคำขำยเมล็ดพันธุ์ที่สูงขึ้นในรำคำ 18.01 บำท
ต่อกิโลกรัม 

(4) ทัศนคติที่มีต่อโครงการ 
(4.1) ควำมพึงพอใจ ในภำพรวมเกษตรกรสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อ

โครงกำรในระดับมำกด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.50 โดยมีควำมพึงพอใจระดับมำกเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ช่วงเวลำกำรได้รับเมล็ดพันธุ์ คุณภำพของเมล็ดพันธุ์ 
ที่ผลิตได้ รำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได้ และแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต 
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(4.2) แนวโน้มของสมำชิกที่จะท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ดีต่อไปในอนำคต 
พบว่ำ เกษตรกรสมำชิกส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมโครงกำรนี้เห็นว่ำโครงกำรนี้มีประโยชน์ โดยเหตุผลที่จูงใจให้สมำชิก
ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อ คือ รำคำผลผลิตที่ได้รับสูงกว่ำผลิตข้ำวทั่วไป ข้ำวที่ผลิตได้มีคุณภำพดี  มีแหล่ง  
ที่รับซื้อแน่นอน และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ และกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้
ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น  

3.2.4) ประเด็นข้อค้นพบ 
ปัญหำด้ำนกำรเพำะปลูกของเกษตรกร ปริมำณน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรเริ่ม  

ปีกำรเพำะปลูก เนื่องจำกเกิดปัญหำภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงท ำให้เกษตรกรเริ่มเพำะปลูกล่ำช้ำ ส่งผลให้ปริมำณ     
กำรผลิตได้น้อยกว่ำที่ควรจะเป็น 

3.2.5) ข้อเสนอแนะ 
(1) สหกรณ์ควรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขุดบ่อขนำดเล็กเพ่ือ

เก็บกักน้ ำไว้ใช้เมื่อถึงฤดูกำลเพำะปลูก 
(2) สหกรณ์ควรมีกำรจัดประชุม เพ่ือให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มผู้ผลิตและ

กำรตลำดเมล็ดพันธุ์ระหว่ำงสหกรณ์ในจังหวัด และเครือข่ำยภำยนอกจังหวัด 
 

2.2.8 แผนการปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์ 
1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 

 กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวน อนุรักษ์พันธุ์ โดยกำรปกป้องพันธุ์กระบือ และพัฒนำอรรถประโยชน์กำรเลี้ยงกระบือ 
ในระบบไร่นำไทย เชื่อมโยงสู่กำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ สร้ำงขีดควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
เครือข่ำยผู้ผลิตกระบือ และพัฒนำกำรเลี้ยงกระบือเนื้อเชิงพำณิชย์ เป้ำหมำย สร้ำงสมดุลในกำรผลิตกระบือ 
ให้จ ำนวนกระบือกลับไปสู่ระดับเดิม (พ.ศ. 2550) ที่จ ำนวนประชำกรกระบือรวมเพศผู้และเพศเมียรำยปี
รวม 1.5 ล้ำนตัว  หรือประชำกรกระบือเพศเมีย เพ่ิมจ ำนวนเป็น 1 ล้ำนตัว ภำยในปี 2567 ระยะเวลำ
โครงกำรตั้งแต่ปี 2558 -  2567  

1.1) ผลการด าเนินงาน เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปี 2558 
1.1.1) กำรเร่งรัดกำรผลิตกระบือ  

(1) ปี 2558 จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้ 470 กลุ่ม จำกเป้ำหมำย 500 กลุ่ม 
โดยในปี 2559 ด ำเนินกำรได้ 24 กลุ่ม ร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 30 กลุ่ม  

(2) ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อ
ผ่ำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแห่งละ 1 ล้ำนบำท เพ่ือจัดสรรให้สมำชิกน ำไปซื้อกระบือมำเลี้ยงเพ่ิมในวงเงินรวม
ทั้งหมด 500 ล้ำนบำท จัดสรรไปแล้วในปี 2558 จ ำนวน 463.92 ล้ำนบำท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ขยำยระยะเวลำ
กำรให้สินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2559 ขณะนี้ได้จ่ำยสินเชื่อเพ่ิมอีก 33.88 ล้ำนบำท ร้อยละ 93.90 
ของเป้ำหมำย 36.08 ล้ำนบำท 

(3) ส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ส ำหรับไว้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่ 4,668 ไร่ 
จำกเป้ำหมำย 5,000 ไร่ รวมทั้งให้บริกำรตรวจสุขภำพและวัคซีนป้องกันโรคแก่กระบือรวม 12,439 ตัว ในปี 
2558 และให้บริกำรเพ่ิมอีกในปี 2559 ได้ 13,989 ตัว ตำมเป้ำหมำย 

(4) สนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือแก่กลุ่มเกษตรกร รวม 176 ตัว และให้บริกำร
ผสมเทียมได้ 194 ตัว ร้อยละ 1.55 ของเป้ำหมำย 12,500 ตัว 
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1.1.2) มำตรกำรเพ่ือปกป้องพันธุ์กระบือ โดยขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงกระบือได้ 4,740 รำย 
หรือร้อยละ 94.80 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย และท ำทะเบียน/ติดเครื่องหมำย 25,000 ตัว ตำมเป้ำหมำย 

1.1.3) จัดสรรงบประมำณ 8.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.97 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 58.43 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่หมู่บ้ำนกลุ่มอนุรักษ์ควำยไทย

บ้ำนโนนกระถิน หมู่ 8  ต ำบลหนองน้ ำใส อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ  เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 
(รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 1) 

(1) คัดเลือกเกษตรกร จ ำนวน 10 รำย  ธ.ก.ส. ได้อนุมัติเงินกู้แล้วจ ำนวน 6 รำย 
ร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย อีก 4 รำย ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ทำง ธ.ก.ส. ตั้งไว้ จึงทยอยจ่ำยไปก่อน เกษตรกร
สำมำรถจัดซื้อแม่พันธุ์กระบือไปแล้ว จ ำนวน 11 ตัว ร้อยละ 55 ของเป้ำหมำย 20 ตัวต่อกลุ่ม เฉลี่ย
เกษตรกร 1 รำย ต้องมีแม่พันธุ์กระบืออย่ำงน้อย 2 ตัว  

(2) ประเด็นที่พบ 
(2.1) เกษตรกรที่สมคัรเข้ำร่วมโครงกำรบำงส่วน มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมหลักเกณฑ์

ของ ธ.ก.ส. ท ำให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลำยครั้ง เช่น เกษตรกรบำงคนไม่อยำกค้ ำประกันกลุ่มสมำชิกที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

(2.2) กระบือแม่พันธุ์มีรำคำแพงและค่อนข้ำงหำยำก จำกเดิมเฉลี่ยตัวละ 
35,000 บำท เพิ่มเป็น 45,000 - 50,000 บำท 

(2.3) กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ พบว่ำเกษตรกรไม่มีแหล่งน้ ำเป็นของตนเอง 
ท ำให้ไม่สำมำรถปลูกหญ้ำได้ตลอดปี 

(2.4) กำรปรับปรุงพันธุ์ กรมปศุสัตว์มีกระบือพ่อพันธุ์ไว้ให้ยืม แต่ไม่เพียงพอ
กับควำมต้องกำรของกลุ่มเกษตรกร 

(3) ข้อเสนอแนะ 
(3.1) กรมปศุสัตว์ควรหำหรือกับ ธ.ก.ส. เพ่ือพิจำรณำ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

กำรเข้ำร่วมโครงกำรให้เหมำะสมกับสภำพกำรเลี้ยงในท้องถิ่นท่ีมีกำรเลี้ยงรวมกัน เพ่ือสะดวกในกำรดูแล 
(3.2) ขยำยเวลำกำรซื้อเพ่ือให้ได้รำคำที่เหมำะสม 
(3.3) ควรสนับสนุนแหล่งน้ ำส ำหรับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ครั้งที่ 2 ผลกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธำนี แพร่ และ
เชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 18 – 22 มกรำคม 2559  (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 

(1) กำรเร่งรัดกำรเพ่ิมจ ำนวนกระบือ โดยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อผ่ำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน แห่งละ 1 ล้ำนบำท คิดดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 2 
แก่สมำชิก 10 รำย ๆ ละ 100,000 บำท เพ่ือน ำไปซื้อกระบือ พบว่ำ เกษตรกรมีจ ำนวนกระบือเพ่ิมขึ้น
จำกก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 4 ตัว สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้รำยละ 2 ตัว เนื่องจำกเกษตรกร
บำงรำยจ่ำยเงินสมทบเพ่ิมเพ่ือซื้อกระบือที่ก ำลังตั้งท้อง นอกจำกท ำให้ได้ลูกกระบือเพ่ิมและมั่นใจว่ำ       
แม่กระบือที่ซื้อไม่เป็นหมัน รวมทั้งได้รับกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือกลุ่มละ 1 ตัว 

(2) เกษตรกรมีรำยได้เสริมจำกกำรขำยมูลกระบือ ประมำณกระสอบละ 18 – 25 บำท 
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(3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
(3.1) กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้อกระบือให้เป็นไปตำมแผน  

ซึ่งมีระยะเวลำค่อนข้ำงสั้น ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรเก็งก ำไรและปรับรำคำกระบือเพ่ิมสูงขึ้น 
(3.2) เนื่องจำกมีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือมำกขึ้น ท ำให้ประสบปัญหำ       

กำรขำดแคลนหญ้ำเลี้ยงสัตว์ จึงควรส่งเสริมให้มีกำรปลูกหญ้ำเลี้ยงสัตว์ให้มำกขึ้น 
ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่ำงวันที่ 25 – 29 

กรกฏำคม 2559 พบว่ำ 
(1) กำรด ำเนินโครงกำรส่วนใหญ่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และมีบำงกิจกรรมต่ ำกว่ำ

เป้ำหมำย เช่น กิจกรรมกำรผสมเทียม เป้ำหมำย 12,500 ตัว ท ำได้เพียง จ ำนวน 194 ตัว ร้อยละ 1.55 
เนื่องจำกเกษตรกรนิยมใช้พ่อพันธุ์ประจ ำกลุ่ม มำกกว่ำกำรผสมเทียม 

(2) กำรด ำเนินงำนช่วงเริ่มโครงกำรค่อนข้ำงล่ำช้ำและเร่งรัดมำก ท ำให้ไม่สำมำรถ
จัดตั้งกลุ่มได้ตำมเป้ำหมำย 

(3) ไม่มีงบประมำณและบุคลำกรในกำรติดตำมโครงกำร  ท ำให้ไม่สำมำรถทรำบ
ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนของบริกำรสุขภำพสัตว์และกำรผสมเทียม  เกรงว่ำโครงกำรจะไม่มี     
ควำมยั่งยืน 

(4) รำคำกระบือปรับสูงขึ้นมำก จำกเดิมจ ำหน่ำยตัวละ  20,000-30,000 บำท 
เมื่อมีโครงกำร รำคำปรับเป็นตัวละ 50,000-60,000 บำท ท ำให้เงินที่ได้รับจำกโครงกำรไม่เพียงพอ 
เกษตรกรต้องกู้เงินนอกระบบ 

(5) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้โครงกำรมีควำมยั่งยืน ควรสนับสนุนงบประมำณและบุคลำกรให้จังหวัด

ที่รับผิดชอบเพิ่มเติม ส ำหรับใช้ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
 

2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมปริมำณจ ำนวนแม่ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้

ในชุมชน เพ่ิมอำหำรโปรตีนให้แก่ผู้บริโภคในระดับชุมชน สร้ำงอำชีพ และเพ่ิมรำยได้ให้ผู้บริโภคในระดับชุมชน 
รวมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ำยเกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้เข้มแข็งและเป็นธุรกิจมำกขึ้น เป้ำหมำยเพ่ิมจ ำนวน
แม่ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน โดยใช้พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ไก่ประดู่
หำงด ำ ไก่เหลืองหำงขำว แดง และชี มีเป้ำหมำยกำรผลิต 46,591 ตัว มีเกษตรกรรวม 3,317 รำย พัฒนำ
เครือข่ำยเกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง รวมจ ำนวนไก่พ้ืนเมือง 26,532 ตัว ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2558   

2.1) ผลการด าเนินงาน (ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปี 2558) 
2.1.1) เพ่ิมจ ำนวนแม่ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน โดยจัดหำพ่อ – แม่พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองแท้ 

เป้ำหมำย 46,591 ตัว โดยในปี 2558 ด ำเนินกำรได้ 23,392 ตัว และปี 2559 จ ำนวน 23,199 ตัว 
รวมด ำเนินกำรได้ทั้งหมด 46,591 ตัว ตำมเป้ำหมำย 

2.1.2) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 3,290 รำย คิดเป็นร้อยละ 99.19 
ของเป้ำหมำย 3,317 รำย จ ำแนกเป็น ปี 2558 จ ำนวน 3,036 รำย และปี 2559 จ ำนวน 254 รำย 

2.1.3) จดัสรรงบประมำณ 7.14 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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2.2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำ มีเกษตรกรเข้ำร่วม

โครงกำร เป็นเกษตรกรรำยย่อยที่รวมกลุ่มกัน 14 กลุ่ม ๆ ละ 25 รำย รวม 350 รำย โดยได้รับกำรสนับสนุน
พ่อพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองรำยละ 2 ตัว และแม่พันธุ์รำยละ 13 ตัว ส่วนอีก 1 รำย ด ำเนินกำรในลักษณะฟำร์ม
ได้รับกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์ 50 ตัว และแม่พันธุ์ 300 ตัว (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 

ประเด็นที่พบ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเพียงปีเดียว ท ำให้กิจกรรม     
ในโครงกำรไม่ครอบคลุม ควรก ำหนดแผนงำน/โครงกำรให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ และด ำเนินกำรต่อเนื่อง
อย่ำงน้อย 3 ปี จะท ำให้สำมำรถกระจำยพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองสู่ชุมชนได้มำกขึ้น 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี วันที่ 18 เมษำยน 2559 
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง โดยกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์จ ำนวน 748 ตัว และแม่พันธุ์ 
จ ำนวน 4,837 ตัว สนับสนนุฟำร์มขนำดกลำง – ใหญ่ จังหวัดละ 1 ฟำร์ม โดยสนับสนุนแม่พันธุ์ จ ำนวน 
300 ตัว และพ่อพันธุ์ 50 ตัวต่อฟำร์ม ส่วนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 350 รำย ได้รับไก่พันธุ์เหลืองหำงขำว   
พ่อพันธุ์ จ ำนวน 2 ตัว แม่พันธุ์ จ ำนวน 13 ตัว รำยละ 15 ตวั (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 3) 

 

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้ านมโคครบวงจร 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับฟำร์มมำตรฐำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรผลิตและปริมำณผลผลิตน้ ำนมที่มีคุณภำพ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรปรับโครงสร้ำงฟำร์มเกษตรกร และสร้ำงขี ดควำมสำมำรถและ
เสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งเครือข่ำย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมทั้งพัฒนำกำรเลี้ยงโคนมเชิงพำณิชย์ เป้ำหมำย 
สหกรณ์โคนม 3 สหกรณ์ ฟำร์มโคนม 150 ฟำร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมทั้งพัฒนำกำรเลี้ยง โดยกำร
ปรับปรุงระบบโรงเรือน/Cooling Tank ฟำร์ม  โคสำวทดแทน ศูนย์อำหำร TMR/แปลงหญ้ำและระบบ 
Logistic ขนส่งนม ระยะเวลำด ำเนินกำร 5 ปี  (2558 – 2562)  

3.1) ผลการด าเนินงาน 
3.1.1) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร อนุมัติเงินกู้แก่สหกรณ์    

3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ำกัด สหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด และสหกรณ์โคนมปำกช่อง จ ำกัด 
รวม 900 ล้ำนบำท โดยสหกรณ์เบิกจ่ำยแล้ว 816 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.67 ของเงินกู้ท่ีได้รับจัดสรร 

3.1.2) ปรับโครงสร้ำงฟำร์มเกษตรกร (เลี้ยงเฉพำะแม่โคนม/โคหยุดรีดนม/โคสำวท้อง 
และลูกโคหย่ำนม) ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร 150 ฟำร์ม โดยมีกำรสร้ำงโรงเรือนใหม่และติดตั ้ง
ระบบรีดแบบ Pipe Line และ Cooling Tank แล้ว 150 แห่ง ตำมเป้ำหมำย และซื้อโคสำวตั้งท้องกลับ
เข้ำฟำร์มเพ่ือเป็นโคทดแทน 274 ตัว 

3.1.3) พัฒนำระบบฟำร์มเลี้ยงโคสำวทดแทน 3 แห่ง และรับซื้อโคเพศเมียหย่ำนม 
ที่เกิดในฟำร์มเกษตรกรในโครงกำรมำเลี้ยง 1,000 ตัว ตำมเป้ำหมำย 

3.1.4) จัดตั้งศูนย์ผลิตอำหำรสัตว์ (Feed Center)  โดยสหกรณ์ปลูกพืชอำหำรสัตว์ 
3,400 ไร่ จำกเป้ำหมำย 1,500 ไร่  ส่วนกำรสร้ำงโรงผลิตอำหำรผสมครบส่วน (TMR) ก ำลังกำรผลิต 
90 – 140 ตันต่อวัน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3.1.5) รวบรวมน้ ำนมดิบและลดต้นทุนโลจิสติกในกำรขนส่งน้ ำนมดิบ โดยสหกรณ์
จัดซื้อรถขนส่งน้ ำนมดิบแล้ว 6 คัน และสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้วยกำรตรวจเยี่ยมฟำร์มโคนม 4 ครั้ง  ตำมเป้ำหมำย 
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3.2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 1) 
(1) สหกรณ์โคนมปำกช่อง จ ำกัด ได้คัดเลือกเกษตรกร 50 รำย โดยเมื่อวันที่ 2 

ธันวำคม 2558  ได้จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อรับฟังเงื่อนไข พร้อมหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ จำกเจ้ำหน้ำที่ ธ.ก.ส. และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี้สหกรณ์โคนมปำกช่อง จ ำกัด 
ได้ทดรองใช้จ่ำยเงิน จ ำนวน 20 ล้ำนบำท เนื่องจำก ธ.ก.ส. ส ำนักงำนใหญ่ยังไม่ได้โอนเงินมำให้ เพื่อจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น รถไถ รถตัดหญ้ำ เครื่องอัดฟำง เครื่องบดหญ้ำ รวมทั้งกำรท ำ MOU ขอใช้ที่ดิน
ของทหำรเพ่ือปลูกแปลงหญ้ำ จ ำนวน 800 ไร่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำรเจริญเติบโตของหญ้ำดีมำก 
พร้อมจ ำหน่ำยให้สมำชิกท่ีต้องกำรมำซื้อถึงท่ี 

(2) ปัญหำและข้อเสนอแนะ กรมปศุสัตว์ ควรเร่งรัด ธ.ก.ส. ให้ด ำเนินกำรโอนเงินให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเกษตรกร เพ่ือจะได้มีควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรในกลุ่มให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมในพื้นที่ของสหกรณ์โคนมวังน้ ำเย็น จ ำกัด ระหว่ำงวันที่ 
25 – 29 กรกฏำคม 2559  พบว่ำ  

(1) ท ำเลที่ตั้งฟำร์ม ลักษณะฟำร์มของเกษตรกรไม่เหมือนกัน ท ำให้กำรปรับปรุงฟำร์ม
เป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ   

(2) ระบบไฟฟ้ำในฟำร์มของเกษตรกร กำรติดตั้งระบบ Pipe Line และ Cooling Tank 
ท ำให้ไฟตก หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ ซึ่งกำรไฟฟ้ำก ำลังด ำเนินกำรส ำรวจ และออกแบบ เพ่ือกำรแก้ไขให้
สำมำรถใช้ไฟฟ้ำได้ตำมวัตถุประสงค ์

 

2.2.9 แผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร 

กรมประมง เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงคล์ดควำมเสียหำยของผลผลิตจำกโรคระบำด
ในกุ้งทะเล เพ่ือกำรลดต้นทุนกำรผลิตกุ้ง และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเพ่ิมช่องทำงขำยผลผลิตสู่ตลำด modern 
Trade เป้ำหมำยเป็นเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีผลผลิตของกำรเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 เกษตรกร
สำมำรถลดต้นทุนด้ำนอำหำรในกำรเลี้ยงกุ้งทะเลได้ร้อยละ 10 กลุ่มเกษตรกรสำมำรถสร้ำง brand เป็นกลุ่มได้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนกันยำยน 2559 

1.1) ผลการด าเนินงาน  
1.1.1) กำรลดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด ได้มีกำรตรวจประเมินแหล่งพ่อแม่พันธุ์

ปลอดโรคต่ำงประเทศ 3 แห่ง จำกเป้ำหมำย 2 แหล่ง ตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเล 6,895 ตัวอย่ำง 
คิดเป็นร้อยละ 111.30 ของเป้ำหมำย 6,195 ตัวอย่ำง  ผลิตและแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรแล้ว 
102,289 รำย คิดเป็นร้อยละ 102.29 ของเป้ำหมำย 100,000 ขวด   

1.1.2) กำรลดต้นทุนกำรผลิตกุ้ง ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรรวม 
128 รำย คิดเป็นร้อยละ 72.32 ของเป้ำหมำย 177 รำย 

1.1.3) กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเพ่ิมช่องทำงขำยผลผลิตสู่ตลำด Modern Trade/
ส่งออก ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรท ำ branding ของกลุ่มสหกรณ์ 1 แบรนด์ จำกเป้ำหมำย 2 แบรนด์ อีก 
1 แบรนด์ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร จัดหำตลำดและจัดท ำเกษตรพันธสัญญำ 3 สัญญำ ร้อยละ 75.00 
ของเป้ำหมำย 4 สัญญำ  
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1.1.4) ส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรก่อน
และหลังกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย 

1.1.5) จัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำรให้แก่เกษตรกร  จ ำนวน 3 ครั้ง 
ร้อยละ 150.00 ของเป้ำหมำย 2 ครั้ง 

1.1.6) จัดสรรงบประมำณ 10.00 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 4.56 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 45.64 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2558 กองวิจัย

และพัฒนำประมงชำยฝั่งร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกุ้ง
ทะเลอย่ำงครบวงจร ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ ำกัด โดยมีข้ำรำชกำร  
กรมประมง ท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรโครงกำรฯ ซึ่งได้รับกำรฝึกอบรม หลักสูตร “กำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้จัดกำรโครงกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร” ภำยใต้แผนปรับโครงสร้ำงและ
พัฒนำกำรผลิตตำม Roadmap ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2558 (กรมประมง) และมี
เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 87 รำย  โดยสำมำรถรวบรวมพ้ืนที่เลี้ยงได้ 352.72 ไร่ และได้ 
ผลผลิตกุ้งรวม 576,233 กิโลกรัม 

1.3) ประเด็นที่พบ 
1.3.1) สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน ประสบปัญหำด้ำนเงินทุน เนื่องจำกเกษตรกร  

ที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ขำดทุนจำกกำรเลี้ยงกุ้ง เพรำะปัญหำจำกโรคตำยด่วน (EMS) และโรคตัวแดง 
เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ไม่มีเงินมำช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด ท ำให้เกิดหนี้สะสมค้ำงช ำระ 

1.3.2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีอำยุมำก ขำดเกษตรกรรุ่นใหม่มำท ำกำรเกษตรเลี้ยง
กุ้งทะเล 

1.3.3) ปัจจัยกำรผลิตมีต้นทุนสูง เช่น พันธุ์ลูกกุ้ง วัสดุอุปกรณ์และอำหำรในกำรเลี้ยง
มีรำคำแพง 

1.4) ข้อเสนอแนะ 
กรมประมงควรมีมำตรกำรหรือแนวทำงสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่มำท ำกำรประมง

มำกขึ้น เพ่ือให้เป็น Young Smart Farmer โดยกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรเพำะเลี้ยงร่วมกับกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนำกำรเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนแบบลดต้นทุนแรงงำน และ
ปัจจัยกำรผลิตที่ไม่จ ำเป็นแต่ได้ผลผลิตมำกขึ้น จะช่วยให้เกษตรกรลดภำระค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต้นทุนกำรผลิต
ที่สูงขึ้น และทดแทนแรงงำนเกษตรกรที่สูงอำย ุ

 

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง 
กรมประมง เป็นหน่วยงำนหลัก วัตถุประสงคเ์พ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่เลี้ยงหอยแครงที่อ ำเภอบ้ำนแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือสร้ำงแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยแครง (Seed Bed) ให้เป็นแหล่งพันธุ์หอยในพ้ืนที่ และเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคกำรเลี้ยงหอยแครงให้เหมำะสมและยั่งยืน เป้ำหมำยพ้ืนที่เลี้ยงหอยแครงทั้งหมด 9,920 ไร่ 
ได้รับกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ ได้แหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยแครงใหม่ จ ำนวน 1 แหล่ง ในพ้ืนที่ 5,000 ไร่ และ 
เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 
ถึงเดือนกันยำยน 2559 
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2.1) ผลการด าเนินงาน  
2.1.1) บ ำบัดและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เลี้ยงหอยแครง  โดยก ำหนดพ้ืนที่แปลงเลี้ยงหอยแครง 

ครบ 3,005 ไร่ และท ำควำมสะอำดแปลงหอยในพ้ืนที่ 2,000 ไร่  บ ำบัดแปลงหอยแครงด้วยจุลินทรีย์ 
3,005 ไร่ เฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง 24 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย 

2.1.2) จัดสร้ำงแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยแครง โดยส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยำกรประมง อ ำเภอบ้ำนแหลม จ ำนวน 3 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย เตรียมพ้ืนที่และหว่ำนลูกพันธุ์
หอยแครง 600 ไร่ ตำมเป้ำหมำย เฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำและดินในแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครง 41 ครั้ง 
ร้อยละ 113.89 ของเป้ำหมำย 36 ครั้ง ติดตำมประชำกรหอยบริเวณแหล่งพ่อแม่พันธุ์ 32 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย
และท ำควำมสะอำดพ้ืนที่แปลงพ่อแม่พันธุ์หอยแครงโดยกำรเก็บซำกวัสดุเจือปน 400 ไร่ ตำมเป้ำหมำย 

2.1.3) ส่งเสริมเทคนิคกำรเลี้ยงหอยแครงเชิงพำณิชย์ และเตรียมควำมพร้อม  
เพ่ือพัฒนำเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงเพื่อเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนฟำร์ม GAP แก่เกษตรกรครบ 151 รำย 

2.1.4) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิตหอยแครง โดยพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำร
คุณภำพเนื้อหอยแครง  ผ่ำนกระบวนกำรท ำควำมสะอำดหอย  (อบรมพร้อมกับหลักสูตรกำรเลี้ยงหอยแครง
เชิงพำณิชย์) จ ำนวน 1 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย (ปรับแผนจำก 2 ครั้ง เหลือ 1 ครั้ง) 

2.1.5) ตรวจเฝ้ำระวังหอยแครงที่ปล่อยลงแหล่งเลี้ยง และตรวจสอบสุขอนำมัย
ฟำร์มหอยแครงระหว่ำงกำรเลี้ยงและกำรขนส่ง 36 ตัวอย่ำง ตำมเป้ำหมำย (ปรับแผนจำก 100 ตัวอย่ำง 
เหลือ 36 ตัวอย่ำง) 

2.1.6) จัดสรรงบประมำณ 16.43 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 9.32 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 56.71 ของงบประมำณที่จัดสรร 

2.2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ฟำร์มหอยแครงได้รับผลกระทบ  

จำกของเสียที่ทิ้งจำกฟำร์มสุกรในจังหวัดรำชบุรี ผ่ำนทำงคลองส่งน้ ำในจังหวัดสมุทรสงครำมมำลงทะเล     
ที่จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งกลุ่มจังหวัดควรต้องเข้ำมำร่วมแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

 

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร 
กรมประมง เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกำรเพำะเลี้ยงปลำนิล  

ของเกษตรกร ลดต้นทุนกำรผลิตในกำรเลี้ยงปลำนิลของเกษตรกร ยกระดับมำตรฐำนฟำร์มปลำนิลให้เข้ำสู่
มำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) จัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงปลำนิลเป็น
ตัวกลำงในกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและกำรเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลำดให้แก่สมำชิก และส่งจ ำหน่ำย
ผลผลิตปลำนิลในห้ำงสรรพสินค้ำภำยในจังหวัด เป้ำหมำยมีผลผลิตปลำนิลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ลดต้นทุน
กำรเลี้ยงปลำนิล ร้อยละ 10 รวมกลุ่มแปรรูปปลำนิล 2 กลุ่ม ฟำร์มเกษตรกรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์ม   
ตำมมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) อย่ำงน้อย 900 ฟำร์ม รวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชน 5 กลุ่ม  
และส่งจ ำหน่ำยผลผลิตปลำนิลในห้ำงสรรพสินคำ้ภำยในจังหวัด ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 
ถึงเดือนธันวำคม 2559  

3.1) ผลการด าเนินงาน  
3.1.1) กำรเพ่ิมผลผลิตกำรเพำะเลี้ยงปลำนิล ได้คัดเลือกเกษตรกร และจัดฝึกอบรม 

900 รำย และผลิตปลำนิลพันธุ์ดีได้ 900,000 ตัว นอกจำกนี้ได้จัดตั้งกลุ่มผู้เพำะเลี้ยงปลำนิลพันธุ์ดี 4 กลุ่ม 
และเชื่อมโยงตลำด 1 แห่ง  ครบตำมเป้ำหมำย 
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3.1.2) ลดต้นทุนกำรผลิตปลำนิล ได้จัดท ำคู่มือกำรลดต้นทุนกำรเพำะเลี้ยงปลำนิล
เพ่ือแจกจ่ำยแก่เกษตรกรรวม 1,000 เล่ม  ตำมเป้ำหมำย 

3.1.3) ยกระดับฟำร์มตำมมำตรฐำนฟำร์มปลำนิล (ฟำร์ม GAP) โดยจัดฝึกอบรม 
แก่เกษตรกร 900 รำย ตรวจประเมินฟำร์มแล้ว 900 ฟำร์ม  ตำมเป้ำหมำย และให้กำรรับรองมำตรฐำนฟำร์ม 
416 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 57.78 ของเป้ำหมำย 720 ฟำร์ม  

3.1.4) กำรเพ่ิมมูลค่ำปลำนิล ด้วยกำรจัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลำนิล 3 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 150.00 ของเป้ำหมำย 2 กลุ่ม และจัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้เพำะเลี้ยงปลำนิล 6 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 120.00 ของเป้ำหมำย 5 กลุ่ม  

3.1.5) จัดสรรงบประมำณ 10.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 7.96 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 79.60 ของงบประมำณทีจ่ัดสรร  

3.2) ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี (รำยงำนผลในไตรมำสที่ 1 แล้ว) 
(1) เกษตรกรมีกำรรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชลบุรีจ ำกัดและ        

มีกำรพัฒนำกำรผลิต ท ำให้สำมำรถขำยผลผลิตได้กิโลกรัมละ 50 บำท ส่วนปลำขนำดเล็กสำมำรถน ำมำ
แปรรูปเป็นปลำนิลแดดเดียวขำยได้กิโลกรัมละ 120 บำท 

(2) ประเด็นที่พบ ไม่มีระบบกำรจัดกำรน้ ำ (บ่อพักน้ ำ) ท ำให้เวลำจับปลำต้องรอบ่อ
ใกล้เคียงจับก่อน จึงจะสูบน้ ำไปพักไว้และจับปลำขำยได้ ดังนั้น ควรมีระบบกำรจัดกำรน้ ำ เพ่ือที่เกษตรกร
จะได้ไม่ต้องรอจับปลำ เพรำะรำคำสินค้ำเกษตรมักมีกำรปรับเปลี่ยนรำคำขึ้นลงตลอด อำจท ำให้เสียโอกำส     
ในกำรขำย รวมทั้งอำจเกิดปัญหำกำรแพร่กระจำยของโรคได้ 

ครั้งที่ 2 ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย และนครศรีธรรมรำช พบว่ำ (รำยงำนแล้ว
ไตรมำส 2) 

เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในจังหวัดเชียงรำยได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP และ   
มีปัญหำเรื่องต้นทุนค่ำอำหำรส ำเร็จรูปที่มีรำคำสูง ส่วนเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมรำช นิยมใช้พันธุ์
ลูกปลำนิลจำกบริษัทเอกชน และรำคำผลผลิตที่ได้รับมีส่วนต่ำงจำกต้นทุนกำรผลิตไม่มำก เนื่องจำกส่วนใหญ่
ใช้อำหำรส ำเร็จรูป และผู้บริโภคไม่นิยมบริโภคปลำน้ ำจืด ดังนั้น ควรเร่งประชำสัมพันธ์คุณประโยชน์เกี่ยวกับ
กำรบริโภคปลำนิลให้ผู้บริโภคทรำบ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหำผลิตแล้วไม่มีตลำดรองรับ 

 

2.2.10 มาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 5,000 

ล้านบาท) 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือกำรลงทุน

แก่สถำบันเกษตรกร น ำไปใช้ขยำยก ำลังกำรผลิต เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของโรงงำนแปรรูปยำงที่ได้จัดสร้ำง
ไว้แล้ว และ/หรือลงทุนจัดสร้ำงโรงงำนใหม่ในกำรแปรรูปยำงพำรำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถำบันเกษตรกรในกำรแปรรูปยำงพำรำ เป้ำหมำย สนับสนุนสินเชื่อแก่สถำบันเกษตรกร 
เพ่ือด ำเนินกำรแปรรูปยำงพำรำ (โรงงำนแปรรูป) ได้แก่ โรงงำนยำงแท่ง โรงงำนยำงแผ่นรมควันและยำงอัดก้อน 
โรงงำนยำงคอมปำวด์ โรงงำนน้ ำยำงข้น โรงงำนยำงเครป และโรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำงส ำเร็จรูป 
ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2557 – 2567 
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1.1) ผลการด าเนินงาน 

โครงกำรนี้มีระยะเวลำด ำเนินกำร 10 ปี (2557 – 2567) ผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะปีงบประมำณ 2559 สรุปได้ ดังนี้ 

1.1.1) แจ้งส ำรวจและประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพิจำรณำขอเงินกู้ 209 แห่ง  ตำมเป้ำหมำย 

1.1.2) ติดตำมเร่งรัดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่ จัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรกู้กับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ยื่นเอกสำรขอกู้ต่อคณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรฯ ระดับจังหวัด และ ธ.ก.ส. 209 แห่ง ตำมเป้ำหมำย  

1.1.3) วิเครำะห์และอนุมัติสินเชื่อ โดย ธ.ก.ส. 149 แห่ง ร้อยละ 71.29 ของ
เป้ำหมำย 209 แห่ง น ำไปลงทุนจัดสร้ำงโรงงำนใหม่ 83 แห่ง ร้อยละ 39.71 ของเป้ำหมำย 209 แห่ง     
และปรับปรุงโรงงำนและขยำยก ำลังกำรผลิต 60 แห่ง ร้อยละ 136.36 ของเป้ำหมำย 44 แห่ง 

1.1.4) ประชุมให้ค ำแนะน ำและกลั่นกรองกำรกู้เงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
36 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย  

1.1.5) จัดสรรงบประมำณ 4.13 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.02 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 97.31 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วไตรมำส 2) 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง และ

สหกรณ์บ้ำนค่ำยจ ำกัด พบปัญหำคือ เรื่องเอกสำร และแผนธุรกิจ ซึ่งธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร  มีกำรพิจำรณำที่ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้กำรปล่อยสินเชื่อมีควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ 
นอกจำกนี้ ธุรกิจแปรรูปยำงซบเซำ   

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่จังหวัดตรำด อุบลรำชธำนี 
และศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ 12 – 16 มิถุนำยน 2559  และ 29 สิงหำคม – 3 กันยำยน 2559 โดย
กำรสอบถำมประธำนหรือผู้จัดกำรสถำบันเกษตรกร 8 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ตรำดยำงพำรำ สหกรณ์เครือข่ำย
ยำงพำรำจังหวัดตรำด สหกรณ์กองทุนสวนยำงน้ ำยืน สหกรณ์กองทุนสวนยำงภูจองนำจะหลวย ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยำงอุบลรำชธำนี สหกรณ์กองทุนสวนยำงในเขตปฏิรูปที่ดินฮักล ำโดมใหญ่ สหกรณ์กำรเกษตร
เบญจลักษ์ และสหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษ์ มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

(1) การรับทราบโครงการ สถำบันเกษตรกรทั้งหมดทรำบว่ำมีกำรด ำเนินโครงกำร
จำกส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด มีเพียงสหกรณ์เครือข่ำยยำงพำรำจังหวัดตรำด สหกรณ์กองทุนสวนยำงน้ ำยืน 
และสหกรณ์กองทุนสวนยำงในเขตปฏิรูปที่ดินฮักล ำโดมใหญ่ที่นอกจำกจะทรำบจำกส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดแล้วยังทรำบจำกกำรยำงแห่งประเทศไทยด้วย 

(2) ประสบการณ์ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา  สถำบันเกษตรกรทั้งหมดมี
ประสบกำรณ์ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยำงพำรำระหว่ำง 3 – 23 ปี โดยด ำเนินธุรกิจรับซื้อน้ ำยำง/ยำงก้อนถ้วย
น ำมำแปรรูปเป็นยำงขั้นต้น อำทิ น้ ำยำงข้น ยำงแผ่นดิบ ยำงแผ่นรมควัน ยำงแท่ง STR20 และยำงเครป 
โดยจ้ำงแปรรูปหรือแปรรูปด้วยสถำบันเกษตรกรเอง และส่งออกไปจีน/จ ำหน่ำยให้กับพ่อค้ำเอกชน รับซื้อ
ยำงก้อนถ้วย/ยำงแผ่นดิน/น้ ำยำงสดส่งออกไปจีนและมำเลเซียและจ ำหน่ำยให้กับพ่อค้ำเอกชน เป็นตลำด
ประมูลซื้อขำยยำงพำรำ ให้สินเชื่อและจ ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตแก่สมำชิก  
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(3) จ านวนและวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ สถำบันเกษตรกรทั้งหมดขอสินเชื่อ
ระหว่ำง 13 – 385 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสินเชื่อเพ่ือปรับปรุง/ขยำย/จัดซื้อ/ก่อสร้ำงโรงงำน (โรงงำนยำงแท่ง 
STR20 และโรงรมควัน) ที่ดิน อุปกรณ์เครื่องจักรกล และรำยกำรผลิตระหว่ำง 13 – 300 ล้ำนบำท และ
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับรวบรวมผลผลิตระหว่ำง 3.6 – 85 ล้ำนบำท 

(4) จ านวนสมาชิกทั้งหมดและท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ สถำบัน
เกษตรกรมีสมำชิกทั้งหมดระหว่ำง 67 – 10,000 คน สถำบันเกษตรกรส่วนใหญ่คำดว่ำสมำชิกทั้งหมดจะ
ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ยกเว้นสหกรณ์กำรเกษตรเบญจลักษ์  จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษ์ 
จ ำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยำงน้ ำยืน  และสหกรณ์กองทุนสวนยำงในเขตปฏิรูปที่ดินฮักล ำโดมใหญ่คำดว่ำ
สมำชิกท่ีปลูกยำงพำรำจะได้รับประโยชน์จำกโครงกำรระหว่ำงร้อยละ 35 – 60 

(5) เหตุผลการขอสินเชื่อ สถำบันเกษตรกรต้องกำรปรับเปลี ่ยนกำรผลิตให้
สอดคล้องกับชนิดวัตถุดิบที่สมำชิกผลิตในพื้นที่  ตั้งโรงงำนในจุดที่เกษตรกรจำกจังหวัดต่ำง ๆ สำมำรถ
เดินทำงน ำวัตถุดิบ มำจ ำหน่ำยให้กับสถำบันเกษตรกรได้อย่ำงสะดวก ก ำหนดรำคำผลผลิตได้เอง สร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิต และพยุงรำคำผลผลิตเพ่ือช่วยเหลือสมำชิก แปรรูปผลผลิตด้วยตนเอง เพ่ือลด
ต้นทุนและสำมำรถควบคุมคุณภำพผลผลิตได้ เนื่องจำกกำรจ้ำงผลิตมีต้นทุนค่อนข้ำงสูง ผลผลิตที่ได้มี
คุณภำพไม่ค่อยดี รอคิวแปรรูปนำน ได้รับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำไว้แล้วส่งสินค้ำให้ไม่ทัน ในพ้ืนที่ยังไม่มีโรงงำน
แปรรูปผลผลิต และบริษัทใหญ่ค ำนวณให้ค่ำเปอร์เซ็นยำงค่อนข้ำงต่ ำ   

(6) ความก้าวหน้าการขอสินเชื่อ สถำบันเกษตรกรส่วนใหญ่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
ของคณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ติดปัญหำกำรอนุมัติสินเชื่อจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจำก ธ.ก.ส. เห็นว่ำสถำบันเกษตรกรมีจ ำนวนสมำชิกน้อยเกินไป ที่ดิน
ที่สถำบันเกษตรกรจะจัดซื้อมีรำคำค่อนข้ำงสูง ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนและ
รำยรับรำยจ่ำยไม่คุ้มทุน ยังมีหนี้สินค้ำงช ำระ มีขนำดเล็กและจัดตั้งยังไม่ครบ 1 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำ
ประกันสินเชื่อเป็นของตนเอง  ยกเว้นสหกรณ์เครือข่ำยยำงพำรำจังหวัดตรำดที่ยังไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัด เนื่องจำกคณะอนุกรรมกำรเห็นว่ำยังไม่มีควำมชัดเจนเรื่องกำรตลำด และ
สหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษ์ จ ำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยำงน้ ำยืนที่เบิกจ่ำยสินเชื่อและก่อสร้ำง
โรงงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(7) ประเด็นที่พบ สถำบันเกษตรกรทั้งหมดมีควำมเห็นว่ำโครงกำรนี้เป็นโครงกำร
ที่ดี เนื่องจำกสินเชื่อมีดอกเบี้ยต่ ำ ไม่เป็นภำระกับสถำบันเกษตรกร มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรโดยท ำให้
สถำบันเกษตรกรสำมำรถรับซื้อผลผลิตยำงพำรำได้ในรำคำที่สูงกว่ำท้องตลำด สำมำรถแปรรูปผลผลิต
ยำงพำรำได้หลำกหลำยรูปแบบตำมชนิดวัตถุดิบที่สมำชิกผลิต ซึ่งเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิต และ
ท ำให้มีรำคำผลผลิตอ้ำงอิงที่พ่อค้ำเอกชนทั่วไปต้องรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกรในรำคำอย่ำงน้อยเท่ำกับ    
ที่สถำบันเกษตรกรรับซื้อ อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรนี้ยังมีจุดอ่อน คือ สถำบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเข้ำไม่ถึง
แหล่งสินเชื่อที่มำจำก ธ.ก.ส. และขำดกำรติดตำมดูแลจำกภำครัฐอย่ำงจริงจังว่ำมีสถำบันเกษตรกรที่ได้รับ
สินเชื่อทั้งหมดก่ีแห่ง  

(8) ข้อเสนอแนะ สถำบันเกษตรกรมีข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินโครงกำรในระยะ
ต่อไป ดังนี้ 

(8.1) กำรชี้แจง ควรให้โอกำสสถำบันเกษตรกรเข้ำชี้แจงในที่ประชุ ม
คณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัดเพ่ือพิจำรณำสถำบันเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร  
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(8.2) กำรสนับสนุน ภำครัฐควรใช้งบประมำณของภำครัฐเองในกำร
สนับสนุนเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกร รวมทั้งภำครัฐ/ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจควรมำติดตำมดูแลอย่ำงจริงจัง
ว่ำสถำบันเกษตรกรที่ขอสินเชื่อจะสำมำรถด ำเนินกำรได้จริงและมีตลำดรองรับหรือไม ่

(8.3) สินเชื่อ  
- ภำครัฐควรรับประกันสินเชื่อทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถำบัน

เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถำบันเกษตรกรที่มีศักยภำพสูงเป็นอันดับแรก ส่งเสริมกำรสร้ำง
เครือข่ำยระหว่ำงสถำบันเกษตรกรที่มีศักยภำพสูงและที่มีศักยภำพน้อยกว่ำให้มีอ ำนำจต่อรองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

- ปรับปรุงกฎระเบียบกำรให้สินเชื่อให้สถำบันเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึง
แหล่งสินเชื่อได้ง่ำย  จัดชั้นสถำบันเกษตรกรเป็นเล็ก กลำง และใหญ่ (SML) และพิจำรณำให้สินเชื่อตำมชั้น
ของสถำบันเกษตรกร อำทิ ชั้นใหญ่ (L) มีศักยภำพในกำรด ำเนินงำนโรงงำนยำงแท่ง STR20 อำจพิจำรณำให้
สินเชื่อประมำณ 30 ล้ำนบำท ขณะที่ชั้นเล็ก (S) มีศักยภำพเพียงรวบรวมผลผลิตอำจพิจำรณำให้สินเชื่อเพียง 
1 – 2 ล้ำนบำท  

(8.4) สนับสนุนผู้เชี่ยวชำญมำฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องต่ำง ๆ แก่สถำบัน
เกษตรกร อำทิ กำรผลิตให้ได้มำตรฐำน กำรรับซื้อน้ ำยำง กำรท ำยำงแผ่นคุณภำพ กำรดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
กำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำพลังงำน และควำมรู้ใหม่อ่ืน ๆ 

(8.5) จัดหำตลำดให้กับสถำบันเกษตรกร เนื่องจำกตำมระเบียบสถำบัน
เกษตรกรไม่สำมำรถส่งออกเองได้ นอกจำกนี้ ควรสนับสนุนกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำเพ่ือ
รวบรวมผลผลิตแก่สถำบันเกษตรกรให้สำมำรถแข่งขันรับซื้อผลผลิตกับพ่อค้ำเอกชนทั่วไปได้   

 

2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มวีัตถุประสงค์สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชำวสวนยำง

รำยย่อยเพ่ือประกอบอำชีพเสริม เป้ำหมำยครัวเรือนเกษตรกร 100,000 ครัวเรือน ระยะเวลำด ำเนินกำร
ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 

ผลการด าเนินงาน 
โครงกำรนี้มีระยะเวลำด ำเนินกำร 5 ปี (2557 – 2561) ผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ

ปีงบประมำณ 2559  เป้ำหมำย 50,000 ครัวเรือน สรุปได้ ดังนี้ 
(1) รับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 85,479 ครัวเรือน พิจำรณำกลั่นกรองและให้

ควำมเห็นชอบแผนกำรผลิตของเกษตรกร โดยคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรระดับจังหวัด 92,526 ครัวเรือน  
(2) อนุมัติสินเชื่อให้เกษตรกร โดย ธ.ก.ส. 53,839 ครัวเรือน ร้อยละ 107.68 ของเป้ำหมำย 

50,000 ครัวเรือน 
 

3) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์สนับสนุนกำรโค่นยำงเก่ำ   

ที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่ำ โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ และควบคุมกำรปลูกยำงในพ้ืนที่ 
ไม่เหมำะสมและพ้ืนที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ เป้ำหมำยลดผลผลิตยำงในปีแรกได้ประมำณ 1.01 แสนตัน และ
เพ่ิมขึ้นปีละ 1 แสนตัน จนถึงปีที่ 7 ลดลงได้ถึง 7.11 แสนตัน ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2557 – 2564 
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ผลการด าเนินงาน 

โครงกำรนี้มีระยะเวลำด ำเนินกำร 8 ปี (2557 – 2564) ผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
ปีงบประมำณ 2559 สรุปได้ ดังนี้ 

(1) ยื่นขอโค่นต้นยำงพำรำ 407,245.49 ไร่ ร้อยละ 86.65 ของเป้ำหมำย 470,000 ไร่ 
(2) โค่นต้นยำงพำรำ 326,131.30 ไร่ ร้อยละ 81.53 ของเป้ำหมำย 400,000 ไร่ 
(3) ปลูกทดแทนรวมทั้งสิ้น 326,131.30 ไร่ ร้อยละ 81.53 ของเป้ำหมำย 400,000 ไร่ 

จ ำแนกเป็นยำงพันธุ์ดี 154,444.05 ไร่  ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 21,015.30 ไร่ ปำล์มน้ ำมัน 126,066.30 ไร่ 
และแบบเกษตรผสมผสำน 3,722.15 ไร่  

 

4) โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมกำรปลูกพืชแซมยำง 

พืชร่วมยำง และเลี้ยงสัตว์ในสวนยำงแก่เกษตรกรำยย่อย เพ่ือเป็นรำยได้เสริมในช่วงที่ยำงยังไม่เปิดกรีด  
และลดควำมเสี่ยงจำกำรพึ่งพำรำยได้จำกยำงเพียงอย่ำงเดียว ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกพืชคลุมดิน และ
พืชแซมยำงแก่เกษตรกรำยย่อย แก้ไขระเบียบในกำรให้กำรสงเครำะห์ปลูกแทน เพ่ือท ำให้เกษตรกร  ได้มี
ทำงเลือกในกำรท ำอำชีพผสมผสำนในสวนยำง และสนับสนุนสินเชื่ออัตรำดอกเบี้ยต่ ำแก่เกษตรกรำยย่อย เพ่ือ
ใช้เป็นเงินทุนในกำรด ำเนินกำร เป้ำหมำยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้รับกำรสงเครำะห์ปลูกแทน ระหว่ำง        
ปี 2557 - 2564 ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ให้กำรสงเครำะห์ หรือปีละ 1.6 แสนไร่ (พ้ืนที่ให้กำรสงเครำะห์    
ปีละ 4 แสนไร่) ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ว่ำงระหว่ำงแถวยำง ส ำหรับปลูกพืชคลุมดินและพืชแซมยำง  
ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 

ผลการด าเนินงาน 

(1) ปลูกพืชแซมในสวนยำง 55,490.30 ไร่ ร้อยละ 69.36 ของเป้ำหมำย 80,000 ไร่ 
และพืชคลุมดินในสวนยำง 23,387.40 ไร่ ร้อยละ 29.23 ของเป้ำหมำย 80,000 ไร่ 

(2) ด ำเนินกิจกรรมหมู่บ้ำนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ์ 178 กิจกรรม 
ร้อยละ 174.51 ของเป้ำหมำย 102 กิจกรรม 

(3) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือช่วยเหลือผู้รับกำรสงเครำะห์ 178 รำย ร้อยละ 136.92 
ของเป าหมาย 130 รำย  

(4) พัฒนำหมู่บ้ำนชำวสวนยำงพัฒนำ 17 หมู่บ้ำน ตำมเป้ำหมำย 
(5) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร 64 กลุ่ม ร้อยละ 640.00 ของเป้ำหมำย 10 กลุ่ม 
(6) ส่งเสริมให้เกษตรกรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกลุ่ม 5,018 ราย ร้อยละ 20.07 ของเป าหมาย 

25,000 ราย 
 

5) โครงการพัฒนาตลาดตามแผนแม่บทปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 
กำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำตลำดกลำง

ยำงพำรำของกรมวิชำกำรเกษตรและสถำบันเกษตรกรให้มีบทบำทส ำคัญในห่วงโซ่อุปทำนยำงพำรำ เป้ำหมำย 
ตลำดของกรมวิชำกำรเกษตร 6 แห่ง ได้แก่ ตลำดกลำงยำงพำรำนครศรีธรรมรำช สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ 
บุรีรัมย์ และหนองคำย และตลำดของ สกย. 6 แห่ง ได้แก่ ตลำดยำง กยท. บึงกำฬ อุดรธำนี จันทบุรี ตรัง 
สตูล และตลำดกลำงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบจ. ระยอง  ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 
– 30 ก.ย. 2559  
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ผลการด าเนินงาน 

โครงกำรนี้มีระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ปี (2558 – 2559) ผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
ปีงบประมำณ 2559 สรุปได้ ดังนี้ 

(1) เชื่อมโยงตลำดของกรมวิชำกำรเกษตร 6 แห่ง และสกย. 108 แห่ง  ตำมเป้ำหมำย 
(2) พัฒนำโปรแกรมซื้อขำยยำงพำรำให้ครอบคลุมทั้งยำงแผ่นรมควันไม่อัดก้อน ยำงแผ่น

รมควันอัดก้อน และยำงแท่งครบ 6 แห่ง 
 

6) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์สงคป์รับโครงสร้ำงสถำบันวิจัยยำง 

กรมวิชำกำรเกษตร เป้ำหมำยเพ่ิมปริมำณกำรใช้ยำงพำรำภำยในประเทศโดยกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยำง
ที่มีคุณภำพ ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

เชื่อมโยงงำนวิจัยกับหน่วยงำนที่วิจัยเกี่ยวกับยำงพำรำ และเชื่อมโยงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนอุตสำหกรรมยำงพำรำกับสถำบันกำรศึกษำครบ 3 แห่ง ตำมเป้ำหมำย 

 

2.2.11 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างย่ังยืน (ปาล์มน้ ามัน) 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร

ให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ และควำมสมัครใจของเกษตรกร 
ปรับระบบส่งเสริมกำรผลิตให้เกิดกำรพัฒนำในเชิงพ้ืนที่ขนำดใหญ่ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพสหกรณ์ในกำรด ำเนินงำน
เชิงพำณิชย์ โดยกำรปรับปรุงและสนับสนุนกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเกษตรที่จ ำเป็นและกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้น ำสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้ำขำยสินค้ำเกษตรรำยใหญ่อีกรำยหนึ่ง โดยกำรสนับสนุน
ให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรสมำชิกผู้ผลิตสินค้ำเกษตรเพ่ิมบทบำทในฐำนะผู้ซื้อผลิตผล จนถึงกำรแปรรูป 
และกำรส่งออกได้ เป้ำหมำยจัดตั้งกลุ่มสมำชิกให้เป็นผู้ผลิตปำล์มน้ ำมันในแปลงใหญ่ 70 กลุ่ม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรปีงบประมำณ 2559 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) จัดตั้งกลุ่มสมำชิกให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตปำล์มน้ ำมันในแปลงใหญ่แล้ว 70 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย 

อบรม ส่งเสริม สร้ำงกำรผลิตปำล์มน้ ำมันให้ได้มำตรฐำน RSPO ครบ 3,500 รำย และส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพเสริมในแปลงปำล์มน้ ำมันแล้ว 206 รำย ร้อยละ 20.60 ของเป้ำหมำย 1,000 รำย 

1.2) จัดสรรงบประมำณ 19.26 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 15.97 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 82.93 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม 
2.1) จังหวัดกระบี่ ผลกำรติดตำมสหกรณ์นิคมคลองท่อม จ ำกัด และสหกรณ์นิคมอ่ำวลึก 

จ ำกัด พบว่ำ กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มสมำชิกให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตปำล์มน้ ำมันในแปลงใหญ่ กิจกรรมอบรม ส่งเสริม 
กำรผลิตปำล์มน้ ำมันให้ได้มำตรฐำน RSPO กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเสริมในแปลงปำล์มน้ ำมัน
ด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด โดยเฉพำะนิคมสหกรณ์อ่ำวลึก จัดอบรมมำตรฐำน RSPO มำอย่ำงต่อเนื่อง
หลำยปีแล้ว และมีกำรติดตำมให้ค ำแนะน ำกับเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมโดยทีมงำนของสหกรณ์นิคม 
และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นทุกเดือน  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเสริมแก่สมำชิก ส่งผลให้มี
รำยได้เพิ ่ม 2,733 บำทต่อรำย สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนจำกกำรน ำผลผลิตมำบริโภคได้ 
643.75 บำทต่อรำย 
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2.2) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ผลกำรติดตำมสหกรณ์นิคมกำญจนดิษฐ์ จ ำกัด และ
สหกรณ์นิคมท่ำฉำง จ ำกัด พบว่ำ มีด ำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มสมำชิกให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตปำล์มน้ ำมันใน  
แปลงใหญ่ตำมแผน 19 กลุ่ม กิจกรรมอบรม ส่งเสริม กำรผลิตปำล์มน้ ำมันให้ได้มำตรฐำน RSPO    ยังไม่มี
กำรอบรมมำตรฐำน RSPO เนื่องจำกยังไม่มีควำมชัดเจนในหลักสูตร มีเพียงแค่ชี้แจงกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
กำรรวมกลุ่ม กำรท ำปุ๋ยใช้เอง ส่วนกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนำอำชีพเสริมในแปลงปำล์มน้ ำมัน มีกำร
ด ำเนินกำรเฉพำะสหกรณ์นิคมท่ำฉำง จ ำกัด 100 รำย โดยส่งเสริมปลูกพืช (ฝักทอง ฝักเขียว บวบ และผัก
สวนครัว) เพำะเห็ด และให้เงินสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 3,000 บำทต่อรำย ส่งผลให้มีรำยได้เพ่ิม 550 
บำท/รำย สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนจำกกำรน ำผลผลิตมำบริโภคได้ 1,000 บำท/รำย 

2.3) จังหวัดชุมพร ผลกำรติดตำมสหกรณ์นิคมท่ำแซะ จ ำกัด พบว่ำ มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มสมำชิกให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตปำล์มน้ ำมันในแปลงใหญ่ครบ 20 กลุ่ม กิจกรรมอบรม ส่งเสริม 
กำรผลิตปำล์มน้ ำมันให้ได้มำตรฐำน RSPO จัดอบรมในหัวข้อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจกำรปลูก
ปำล์มน้ ำมันในระยะยำว วิธีกำรดูแลรักษำปำล์มน้ ำมันที่ดี กำรพัฒนำสวนปำล์มน้ ำมันแบบยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง กำรท ำบัญชีครัวเรือน  

3) ประเด็นที่พบ 
3.1) นิคมสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่กล้ำที่จะอบรมกำรผลิตปำล์มน้ ำมันให้ได้มำตรฐำน RSPO 

เนื่องจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่มีเอกสำรประกอบกำรอบรมที่ชัดเจน มีเพียงนิคมสหกรณ์อ่ำวลึกที่มี
กำรอบรมให้ควำมรู้กับสมำชิกมำก่อนหน้ำนี้หลำยปีแล้วที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และท ำให้เกษตรกร
อ่ืน ๆ เห็นถึงควำมแตกต่ำงของกำรท ำให้ได้ตำมมำตรฐำน RSPO เช่น เกษตรกรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน RSPO 
จะได้รำคำเพ่ิมเติมจำกรำคำปกติ ตันละ 50 บำท เป็นต้น นอกจำกนี้เกษตรกรบำงส่วนยังไม่ค่อยมีควำมรู้
ในเรื่องของมำตรฐำน RSPO  ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีควำมเข้ำใจถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นใน
กำรรับรองมำตรฐำน RSPO เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรท ำตำมและพัฒนำต่อยอดต่อไป 

3.2) กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเสริมในแปลงน้ ำมัน บำงนิคมไม่มีกำรด ำเนินกิจกรรมนี้ 
ท ำให้เกษตรกรขำดโอกำสในกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม อำจเป็นผลต่อกำรสร้ำงรำยได้เพ่ิม กำรลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน 
ดังนั้น จึงควรมีกำรด ำเนินกิจกรรมนี้ในทุกพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน 

3.3) สถำบันเกษตรกรที่จะด ำเนินกิจกรรมในกำรรับซื้อปำล์มน้ ำมันจำกสมำชิกบำงแห่ง    
ยังไม่มีควำมพร้อมในด้ำนสถำนที่ อุปกรณ์ที่ และบุคลำกร ส ำหรับด ำเนินกิจกรรมกำรรับซื้อปำล์มน้ ำมัน
จำกสมำชิก ท ำให้สมำชิกต้องน ำผลผลิตไปขำยให้เอกชน 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมมำตรฐำน RSPO และ

จัดเตรียมวิทยำกรเพ่ือกำรอบรม และจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรตรวจ
แปลงปำล์มน้ ำมันเพ่ือกำรรับรองมำตรฐำน RSPO  

4.2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเสริมในแปลงน้ ำมัน ควรจัดหำปัจจัยกำรผลิตให้
เกษตรกรมำกกว่ำกำรให้เป็นเงิน เนื่องจำกเกษตรกรอำจน ำเงินไปท ำกิจกรรมอ่ืน ซึ่งไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์
โครงกำรได้ หรือให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันท ำกิจกรรม  

4.3) กองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.) ควรพิจำรณำให้กำรสนับสนุนสถำบันเกษตรกรที่มี
กิจกรรมกำรรับซื้อผลผลิต (ปำล์มน้ ำมัน) จำกสมำชิก กู้เงินในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ เพ่ือน ำไปจัดซื้ออุปกรณ์  
เพ่ือสำมำรถด ำเนินธุรกิจนี้ได้อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์กับสมำชิกสถำบันเกษตรกรมำกข้ึน 
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2.2.12 โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมชลประทำน  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมประมง  กรมปศุสัตว์  และองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร ร่วมด ำเนินกำร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินให้เกษตรกรโดยกำรจ ำหน่ำยหนี้สูญในกองทุนหรือเงินทุนในก ำกับดูแล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนี้สินโครงกำรส่งเสริมหรือสงเครำะห์ของรัฐซึ่งไม่ได้เกิดขึ้น  
จำกควำมผิดพลำดของเกษตรกร เป้ำหมำยแก้ไขปัญหำหนี้สินให้เกษตรกรโดยกำรจ ำหน่ำยหนี้สูญให้เกษตรกร 
26,742 รำย  สถำบันเกษตรกร 1,028 แห่ง วงเงิน 4,556.41 ล้ำนบำท และแต่ละกองทุนหรือเงินทุน
พิจำรณำทบทวนบทบำทหลังกำรจ ำหน่ำยหนี้สูญ ระยะเวลำด ำเนินกำร 2 ปี (มีนำคม 2558 - กันยำยน 2559) 

1) ผลการด าเนินงาน 
โครงกำรมีกำรตั้งคณะกรรมกำรดูแลกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรด้วยกำรจ ำหน่ำย

หนี้สูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือก ำกับดูแลขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
และก ำหนดยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1.1) ส ำรวจข้อมูล วิเครำะห์จ ำแนกกลุ่มปัญหำหนี้สินเกษตรกร และสำเหตุของกำรจ ำหน่ำย
หนี้เป็นสูญของเกษตรกรในกองทุนหรือเงินทุนในก ำกับดูแลของ กษ. 12 แหล่งเงิน เกษตรกร 26,742 รำย 
สถำบันเกษตรกร 1,028 แห่ง รวมเป็นเงิน 4,556.40 ล้ำนบำท (ร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย) 

1.2) แก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรด้วยกำรจ ำหน่ำยเป็นหนี้สูญ เป็นเกษตรกร 11,651 รำย 
สถำบันเกษตรกร 171 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,094.72 ล้ำนบำท (ร้อยละ 24.03 ของเป้ำหมำย) จ ำแนก 
ไดด้ังนี้ 

1.2.1) กองทุนหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหนี้สูญได้เอง โดยไม่ต้องเข้ำสู่
กระบวนกำรจ ำหน่ำยหนี้สูญของโครงกำร เกษตรกร 45 รำย สถำบันเกษตรกร 81 แห่ง เป็นเงิน 98.85 
ล้ำนบำท 

1.2.2) หน่วยงำนจัดท ำเอกสำรแล้วเสร็จ รอเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุน
พิจำรณำ เกษตรกร 3,354 รำย สถำบันเกษตรกร 61 แห่ง เป็นเงิน 135.96 ล้ำนบำท 

1.2.3) โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรแต่ละกองทุน และน ำส่ง กบส. 
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เกษตรกร 8,252 รำย สถำบันเกษตรกร 29 แห่ง รวมเป็นเงิน 859.83 
ล้ำนบำท 

1.3) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกร กบส. ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 มีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) เป็นประธำน   
มีมติให้ฝ่ำยเลขำนุกำรจัดท ำแบบฟอร์มสรุปเพ่ือน ำเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำใหม่ในครั้งต่อไป เนื่องจำก
ข้อมูลมีรำยละเอียดไม่ชัดเจนและเพียงพอส ำหรับกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรฯ  ขณะนี้หน่วยงำน 
อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมขอ้มูลหนี้ เพื่อประกอบกำรเสนอคณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน กบส. ต่อไป 

1.4) กำรทบทวนภำรกิจของกองทุน/เงินทุนหลังกำรจ ำหน่ำยหนี้สูญ โดยกองทุน     
กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้จัดท ำร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของกองทุนปฏิรูปที่ดินฯ พ.ศ...   แผนกำรให้สินเชื่อเพ่ือกำรพัฒนำ
อำชีพและรำยได้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร และอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระของกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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2) ผลการติดตาม  
2.1) จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ แพร่ พิษณุโลก รำชบุรี นครปฐม 

กำญจนบุรี และสระแก้ว พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ กบส. ซึ่งข้อมูลและเอกสำรของลูกหนี้
เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำบำงส่วนหำไม่พบ เนื่องจำกบำงโครงกำรด ำเนินงำนมำเป็นเวลำนำน และ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีขั้นตอนและกระบวนกำรพิจำรณำที่ต้องผ่ำนคณะกรรมกำรหลำยคณะ ท ำให้
ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร รวมถึงลูกหนี้บำงส่วนอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลหรือกำรบังคับคดีจึงไม่
สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได ้

 

จังหวัด เกษตรกร (ราย) วงเงิน (บาท) กองทุน ผลการด าเนินงาน 
พะเยำ 4 75,000.00 กองทุนหมุนเวียนเพื่อ

กู้ยืมแก่เกษตรกรฯ 
อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ของ กบส. 

แพร่ 31 331,146.23 กองทุนปฏิรูปท่ีดินฯ 
 8 178,744.00 กองทุนหมุนเวียนเพื่อ

กู้ยืมแก่เกษตรกรฯ 
พิษณุโลก 10 557,479.55 

กองทุนปฏิรูปท่ีดินฯ 
รำชบุรี 30 11,972,711.64 
นครปฐม 12 804,362.95 
กำญจนบุรี 600 41,875,310.96  
สระแก้ว 28 584,908.28  

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

2.2) ประเด็นที่พบ 
ข้อมูลและเอกสำรของลูกหนี้เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำบำงส่วนหำไม่พบ เนื่องจำก

บำงโครงกำรด ำเนินงำนมำเป็นเวลำนำน และหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีขั้นตอนและกระบวนกำรพิจำรณำ  
ที่ต้องผ่ำนคณะกรรมกำรหลำยคณะ ท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร รวมถึงลูกหนี้บำงส่วนอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลหรือกำรบังคับคดีจึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ 

 

2.2.13 โครงการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของสหกรณ์ตำมพ้ืนที่

เป้ำหมำยบริเวณชำยแดนในกำรน ำเข้ำพืชผลกำรเกษตรจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน เข้ำมำปรับปรุงคุณภำพ
จ ำหน่ำยหรือส่งออก ใช้วิธีสหกรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตผลในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มี
เสถียรภำพด้ำนรำคำ และเพ่ิมมูลค่ำแก่สินค้ำเกษตร เพ่ิมศักยภำพของสหกรณ์ตำมพ้ืนที่เป้ำหมำยให้เกิด
ควำมเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำด สนับสนุนสหกรณ์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ
ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด พัฒนำศักยภำพผู้น ำของสหกรณ์ เพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน เป้ำหมำย
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตำก เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร  เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด จังหวัดตรำด เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษสะเดำ จังหวัดสงขลำ เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ และแม่สำย จังหวัดเชียงรำย   
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จังหวัดนครพนม  
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษหนองคำย จังหวัดหนองคำย เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี  
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 
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ผลการด าเนินงาน 
(1) จัดประชุมชี้แจงโครงกำร (ส่วนกลำง) ครบ 1 ครั้ง และ (ส่วนภูมิภำค) 10 จังหวัด 

จังหวัดละ 50 รำย จ ำนวน 2 วัน รวมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำด (สว่นภูมิภำค) ระหว่ำง
ข้ำรำชกำร สหกรณ์ และผู้ประกอบกำร เพ่ือหำแนวทำงด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ 10 จังหวัด 
เช่น เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตำก และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
ส่วนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด จ.ตรำด อยู่ในขั้นตอนเตรียมกำรหำรือเพ่ือจัดท ำแผนกำรส่งออกผลไม้
กับประเทศเพ่ือนบ้ำน  

(2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนธุรกิจของสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ ใน 10 จังหวัด ตำมเป้ำหมำย 
(3) กำรก่อสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนกำรตลำด ได้รับโอนเงินจำกส ำนักงบฯ จ ำนวน 45,232,848 บำท  

(3.1) จัดสรรให้กับสหกรณ์นิคมแม่ระมำด จ ำกัด จ.ตำก และสหกรณ์นิคมแม่สอด เพ่ือก่อสร้ำง
โรงอบ 9,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงได้ส่งมอบเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2559  

(3.2) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงจุดจำก สหกรณ์โคนม
วังน้ ำเย็นให้กับ สกต.ธกส. สระแก้ว เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อสร้ำงคลังสินค้ำ  

(3.3) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงรำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำย
จำก สกก.เชียงของ เป็น สกก.เชียงแสน  

(3.4) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดำหำร ขอส่งคืนงบประมำณทั้งหมด  
(4) จัดสรรงบประมำณ 63.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 62.95 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 98.40 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 

2.2.14 การพัฒนาแหล่งน้ า 
1) โครงการการจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดินปรับปรุงพัฒนาและกระจายน้ าเพื่อการเกษตร 

 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทำนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้ำหมำยเพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตร ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ 2559  

ผลการด าเนินงาน 
(1) งำนก่อสร้ำงแหล่งน้ ำและระบบส่งน้ ำ จ ำนวน 37 แห่ง จ ำแนกเป็น ขุดสระเก็บน้ ำ 6 แห่ง  

ก่อสร้ำงฝำย 12 แห่ง ตำมเป้ำหมำย และก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 
5 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 1 แห่ง ยังด ำเนินกำรก่อสร้ำงไม่เสร็จ เนื่องจำกมีน้ ำท่วมขังในพ้ืนที่ ท ำให้ผู้รับเหมำ
ไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรได ้

(2) งำนขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ ำ ด ำเนินกำรแล้ว 15 แห่ง ตำมเป้ำหมำย 
(3) จัดสรรงบประมำณ 55.48 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 34.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 63.02 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
 

2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรักษ์

ดินและน้ ำที่ริเริ่มมำจำกควำมต้องกำรของรำษฎร และเพ่ือให้กำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
ยึดถือควำมถูกต้องกำรตำมหลักวิชำกำรและให้เกิดประโยชน์แก่รำษฎรในกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำในพ้ืนที่ที่มี
กำรชะล้ำงพังทลำยของดินให้มำกที่สุด เป้ำหมำย เพ่ือให้สำมำรถมีแหล่งน้ ำไว้ใช้เพ่ือกำรเกษตรไม่ว่ำจะเป็น
กำรท ำนำหรือปลูกพืชนอกฤดูกำลและช่วงฤดูแล้งได้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคัดเลือกพ้ืนที่จำกค ำขอของ
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เกษตรกรที่ยื่นควำมจ ำนงมำยังกรมฯ ตำมควำมเหมำะสมและล ำดับควำมส ำคัญ ระยะเวลำด ำเนินกำร
ปีงบประมำณ 2559  

ผลการด าเนินงาน 
(1) กำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 158 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.18 

ของเป้ำหมำย 166 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของเป้ำหมำย (แหล่งน้ ำอีก 
7 แห่ง ยังด ำเนินกำรไม่เสร็จ เนื่องจำกมีปัญหำน้ ำท่วมขังในพ้ืนที่ ท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรก่อสร้ำง ส่วนแหล่งน้ ำ
อีก 1 แห่ง ขออนุมัติยกเลิกสัญญำจ้ำงกับผู้รับจ้ำง เนื่องจำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

(๒) จัดสรรงบประมำณ 959.32 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 868.82 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 90.57 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 

3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน  
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์น้ ำและเก็บเกี่ยวน้ ำ      

โดยกำรจัดกำรให้น้ ำฝนที่ตกลงมำถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของควำมชื้นแก่พรรณพืช 
ไม่ให้ไหลบ่ำ ไปกัดเซำะดินในพ้ืนที่ตอนล่ำงให้เกิดควำมเสียหำย เพ่ือกักเก็บน้ ำไว้ใช้เพ่ือเกษตรกรรม และ
เพ่ือเป็นต้นแบบ กำรพัฒนำแหล่งน้ ำชุมชนที่มีกำรบริกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร เป้ำหมำย เกษตรกร      
ในพ้ืนที่รับประโยชน์ มีแหล่งน้ ำไว้ใช้ท ำกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้งและทรัพยำกรดินในพ้ืนที่รับประโยชน์
ได้รับกำรบริหำร ปรับปรุง และพัฒนำอย่ำงครบวงจร ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดล ำพูน นครสวรรค์ 
มหำสำรคำม นครรำชสีมำ และชุมพร ระยะเวลำด ำเนินกำรปีงบประมำณ 2559  

ผลการด าเนินงาน 
(1) พัฒนำแหล่งน้ ำ 7 แห่ง และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ำและกำรฝึกอบรมแล้ว 7 กลุ่ม 

ตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 60.22 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 

2.3 งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
2.3.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร (หน่วยงำนร่วมโครงกำร 12 หน่วยงำน) ร่วมด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับ
กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนวิชำกำร หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล     
ในกำรให้บริกำรและแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำย/ปี จัดคลินิก     
4 ครั้ง/จังหวัด/ปี (ประมำณ 308 ครั้ง) ระยะเวลำด ำเนินกำรปีงบประมำณ 2559 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรำชำนุเครำะห์ฯ มีกำรจัดกิจกรรมแล้ว 379 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 123.00 ของเป้ำหมำย 308 ครั้ง 
1.2) กำรให้บริกำรคลินิกต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกร

ลงทะเบียนเข้ำรับบริกำรในคลินิกต่ำง ๆ จ ำนวน 135,897 รำย คิดเป็นร้อยละ 294.00 ของเป้ำหมำย 
46,200 รำย 
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1.3) จัดสรรงบประมำณ 49.51 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 51.44 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 103.96 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี (วันที่ 30 พฤศจิกำยน – 4 

ธันวำคม 2558) 
2.1) ภำพรวมกำรจัดงำน 

2.1.1) จัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ รำยไตรมำสรวม 4 ครั้ง/ปี โดยร่วมกับโครงกำร
บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้ม คืนควำมสุขให้ประชำชนของจังหวัด ตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

2.1.2) ให้บริกำรคลินิก เปิดให้บริกำรคลินิกหลัก 9 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช ดิน ข้ำว 
ปศุสัตว์ ประมง บัญชี ชลประทำน สหกรณ์ และกฎหมำย ส่วนคลินิกอ่ืน ๆ ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี 
หม่อนไหม ผสมเทียม และองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย บริหำรศัตรูพืช พันธุ์พืชเพำะเลี้ยง 
ยำงพำรำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 

2.1.3) จ ำนวนผู้มำขอรับบริกำร เป้ำหมำยจังหวัดละ 600 คน พบว่ำ จังหวัดสระบุรี 
จ ำนวน 1,277 คน (ร้อยละ 213 ของเป้ำหมำย) จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 1,757 คน (ร้อยละ 293 ของเป้ำหมำย) 
และจังหวัดระยอง จ ำนวน 2,086 คน (ร้อยละ 348 ของเป้ำหมำย) 

2.1.4) ประชุมเตรียมกำรจัดงำน มีกำรจัดประชุม 2 ครั้ง เพ่ือเตรียมงำนกับ
คณะกรรมกำรโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ก่อนกำรจัดงำน 14 - 30 วัน และเตรียมควำมพร้อม    
ในระดับอ ำเภอ พร้อมจัดทีมเข้ำไปสอบถำมสภำพปัญหำ และประชำสัมพันธ์ ก่อนกำรจัดงำน 7 วัน 

2.1.5) ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนหอกระจำยข่ำว ผู้น ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอ และวิทยุท้องถิ่น ก่อนกำรจัดงำน 7 วัน 

2.2) ผลกำรจัดงำน 
2.2.1) วัตถุประสงค์ของกำรเข้ำชมงำน ร้อยละ 58.82  ต้องกำรเข้ำชมงำน เพ่ือหำ

ควำมรู้ ร้อยละ 34.39 ได้รับเอกสำร/แผ่นพับทำงด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 6.79 เข้ำไปปรึกษำปัญหำ  
ด้ำนกำรเกษตร เช่น ปัญหำน้ ำขำดแคลน ต้นยำงมีน้ ำยำงน้อย ปัญหำศัตรูพืช กำรเลี้ยงปลำให้ถูกวิธี และ
กำรแก้ไขปัญหำสภำพดินเสื่อมโทรม ซึ่งมีเกษตรกรเพียงบำงรำยที่น ำตัวอย่ำงดิน และพืชมำปรึกษำ      
ส่วนใหญ่ไม่ได้น ำตัวอย่ำงไป เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำต้องน ำตัวอย่ำงไปด้วย 

2.2.2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมงำน ร้อยละ 66.42 ได้รับควำมรู้เพ่ิมเติม 
ร้อยละ 7.30 ได้รับค ำแนะน ำเพ่ือแก้ไขปัญหำ ร้อยละ 26.28 ได้รับปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เช่น 
สำรเร่ง พ.ด. น้ ำหมักชีวภำพ พันธุ์พืช (ฝรั่ง สะเดำ และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว)  

2.2.3) กำรน ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 71.74 ได้น ำค ำแนะน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ 
ร้อยละ 28.26  ไม่ได้ใช้ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำง และพืชยังไม่เกิดโรค 

2.2.4) ผลจำกกำรน ำไปแก้ไขปัญหำ ร้อยละ 95.65 ท ำให้ปัญหำทำงกำรเกษตร
ลดลง ได้แก่ สภำพดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ สภำพน้ ำดีขึ้น ต้นพืชเจริญเติบโตดี และลดรำยจ่ำยในครัวเรือนได้ 
ร้อยละ 4.35 ยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ และพันธุ์พืชที่ได้รับ ปลูกแล้วไม่เจริญเติบโต   

2.2.5) กำรอบรมวิชำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ เกษตรกรร้อยละ 92.00 ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม 
(ร้อยละ 53.00 เห็นว่ำมีจ ำนวนผู้เข้ำรับอบรมมำก ร้อยละ 27.00 เห็นว่ำไม่มีเวลำ และร้อยละ 20.00 
มีอำยุมำก) อีกร้อยละ 8.00 เข้ำรับกำรอบรมน้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม โดยเห็นว่ำลดรำยจ่ำยได้ 
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2.2.6) กำรถ่ำยทอดควำมรู้  เกษตรกรร้อยละ 57.14 ถ่ำยทอดให้ผู้ อื่นต่อ        
อีกร้อยละ 42.86 ไมไ่ดถ้่ำยทอดต่อ เนื่องจำกไปด้วยกัน และบ้ำนเรือนอยู่ห่ำงไกล 

2.2.7) ควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำ ร้อยละ 37.04 มีควำมพึงพอใจมำก  
ร้อยละ 51.85 มีควำมพึงพอใจปำนกลำง ร้อยละ 11.11 ไม่มีควำมพึงพอใจ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ให้
ควำมสนใจสอบถำมปัญหำ  

2.2.8) กำรจัดงำนครั้งต่อไป เกษตรกรร้อยละ 96.88 ต้องกำรให้จัดทุกปี
เป็นกำรเพ่ิมเติมควำมรู้ ได้รับแจกปัจจัยกำรผลิต และต้องกำรปรึกษำปัญหำ โดยร้อยละ 64.52 ต้องกำรปรึกษำ
ปัญหำเดิม เช่น ดินเสื่อม ขำดแหล่งน้ ำ โรคพืช กำรประมง อีกร้อยละ 35.48 ต้องกำรปรึกษำปัญหำทั่วไป 
อีกร้อยละ 3.12 ไม่เห็นประโยชน์จำกกำรจัดงำน เพรำะไม่มีพ้ืนที่กำรเกษตร โดยมีอำชีพรับจ้ำงโรงงำน
อุตสำหกรรม 

2.3) ประเด็นข้อค้นพบ 
2.3.1) ถึงแม้ว่ำจะมีประชำสัมพันธ์ ผ่ำนหอกระจำยข่ำว ผู้น ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ และวิทยุท้องถิ่น ก่อนกำรจัดงำน 7 วัน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้น ำตัวอย่ำงไป 
ดังนั้น เพ่ือให้ข้อมูลกำรจัดงำนทั่วถึง ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ก่อนกำรจัดงำน และแจ้งให้เกษตรกร
เตรียมตัวน ำตัวอย่ำงไปตรวจ และปรึกษำปัญหำ นอกจำกนี้ ควรเพ่ิมระยะเวลำกำรจัดงำนเป็น 2 วัน 
เนื่องจำกเกษตรกรมีเวลำน้อย แต่ต้องกำรศึกษำควำมรู้ให้ครบทุกหน่วยงำน 

2.3.2) เกษตรกรได้รับผลกำรตรวจวิเครำะห์ดินล่ำช้ำ หน่วยงำนควรรีบแจ้งผล    
ให้เกษตรกรทรำบ พร้อมค ำแนะน ำแก้ไขปัญหำ รวมทั้งเพ่ิมปัจจัยกำรผลิตให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร  
ของเกษตรกร นอกจำกนี้ เกษตรกรยังต้องกำรให้เพ่ิมร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค/บริโภคในรำคำ
ประหยัดเข้ำร่วมงำนด้วย เพ่ือลดค่ำครองชีพในครัวเรือน 
 

2.3.2 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
1) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม      
และสนับสนุนให้เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่โครงกำรหลวงด ำรงชีวิตภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทำงของโครงกำรหลวง ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2559 

1.1) ผลการด าเนินงาน 
1.1.1) ด ำเนินกำรให้เกษตรกรและรำษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรหลวงได้รับน้ ำอย่ำง

ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ สถำนีสูบน้ ำพร้อมระบบส่งน้ ำ จัดหำน้ ำสนับสนุน
ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง จ ำนวน 5 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 100.00 

1.1.2) สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรให้แก่ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตข้ำว
และผลิตพันธุ์ดีเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือน และใช้ในกำรปลูกในฤดูต่อไป ส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือน ำควำมรู้ไปปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ิมผลผลิตและรำยได้ และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 
โดยประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนข้ำว 620 รำย คิดเป็นร้อยละ 103.33 ของเป้ำหมำย 600 รำย  
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและให้บริกำรวิชำกำร 309 รำย  คิดเป็นร้อยละ 103.00 ของเป้ำหมำย 300 รำย 
จัดท ำเวทีชุมชน มีเกษตรกรเข้ำร่วมกิจกรรม 315 รำย และจัดท ำแปลงเรียนรู้/สำธิต/พัฒนำพันธุ์ข้ำว 328 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 104.46 ของเป้ำหมำย 314 ไร่  
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1.1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์ สร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร 
สัตว์ปีก แพะ/แกะ 27 แห่ง ตำมเป้ำหมำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 70 รำย หรือร้อยละ 101.45 
ของเป้ำหมำย 69 รำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 170 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  โครงกำรสนับสนุนพันธุ์สุกร 9 รำย  
หรือร้อยละ 150.00 ของเป้ำหมำย สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 10 รำย หรือร้อยละ 166.67 ของเป้ำหมำย 
สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โดยกำรสนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ 343 รำย จัดตั้ง
กองทุนอำหำรสัตว์/กองทุนยำสัตว์ 20 แห่ง ตำมเป้ำหมำย และกำรส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะแก่เกษตรกร 
315 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  

1.1.4) ด ำเนินกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินบนพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชัน และ
ฟ้ืนฟูดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 38 ศูนย์ โดยจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำชุมชน
พ้ืนที่สูง 4,766 ไร่ หรือร้อยละ 105.91 ของเป้ำหมำย 4,500 ไร่ พ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 
6,025 ไร่ ร้อยละ 100.42 ของเป้ำหมำย 6,000 ไร่ และพ้ืนที่แก้ไขปัญหำกำรปลูกฝิ่นอีก 1,000 ไร่  

1.1.5) ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดท ำบัญชีต้นกล้ำเศรษฐกิจพอเพียง/บัญชีรับ - จ่ำย
ในครัวเรือนแก่นักเรียนและเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรหลวง เพื่อให้สำมำรถจัดท ำบัญชีของตนเองและ
ครอบครัวได้และน ำไปสู่วินัยทำงกำรเงินและเกิดกำรออมในอนำคต 705 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.71 
ของเป้ำหมำย นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมครูบัญชีเยำวชนครบตำมเป้ำหมำย 47 รำย  

1.1.6) ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพ้ืนที่กำรเกษตร
ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่แก่เกษตรกร 1,400 รำย หรือร้อยละ 93.33 
ของเป้ำหมำย 1,500 รำย นอกจำกนี้ ไดส้่งเสริมกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือกำรเรียนรู้แก่เกษตรกร 62 รำย  

1.1.7) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์        
กลุ่มเกษตร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 5 จังหวัด รวม 49 สหกรณ์ และ 2 กลุ่มเกษตรกร      
2 กลุ่มเตรียมสหกรณ ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 53 กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 
7 สหกรณ์ และสนับสนุนงบประมำณกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ 2 จังหวัด 3 สหกรณ์ 
ครบตำมเป้ำหมำย  

1.1.8) จัดสรรงบประมำณ 197.85 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 197.45 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.80 ของงบประมำณท่ีจัดสรร (รวมงบของกรมพัฒนำที่ดินทั้ง 3 โครงกำร)  

1.2) ผลการติดตาม    
ครั้งท่ี 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงสะโง๊ะ   

อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 25 - 29 พ.ย. 2558 พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 1) 
(1) โครงกำรหลวงสะโง๊ะ อ.เชียงแสน 

 (1.1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงรำย  
 ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2558 เบิกจ่ำยงบประมำณแล้วทั้งสิ้น 

701,200 บำท 
 (1.1.1) ด ำเนินกิจกรรมประสำนงำนแนะน ำให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินงำน

และจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรมี ส่วนร่วมเพื่อ 
กำรเรียนรู้ได้แก่ กำรจัดอบรมกำรให้ควำมรู้กำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้
ตำมเส้นทำง กิจกรรมท ำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ำ กิจกรรมอนุรักษ์ป่ำ กำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ เป้ำหมำย 5 สหกรณ ์
2 กลุ่มเกษตรกร ครบตำมเป้ำหมำย  
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 (1.1.2) สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี/กำรตลำด ในพ้ืนที่โครงกำร 
จ ำนวน 3 รำย  

 (1.1.3) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกิจกรรมของสหกรณ์กำรเกษตร 
จ ำนวน 30 ครั้ง และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 12 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 
 (2) สหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงสะโง๊ะ จ ำกัด หมู่ 7 ต ำบลศรีดอนมูล อ ำเภอเชียงแสน  

 รอบปีบัญชี 1 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2558  มีสมำชิก 55 รำย คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 7 รำย  ทุนเรือนหุ้น 6,710 บำท ทุนอ่ืน ๆ  7,000 บำท  กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก่ สหกรณ์
ให้เงินกู้แก่สมำชิกเป็นเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือผลิตผลหลัก มีระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือน จ ำนวน 44,772.76 บำท
และกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรให้แก่สมำชิก เช่น ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด ยำฆ่ำหญ้ำ และ
อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนเงินอุดหนุน
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด เนื่องจำกกำรท ำธุรกิจของสหกรณ์มีไม่มำก ท ำธุรกิจรวมทั้ง
จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยแก่สมำชิก ปีละ 1 ครั้ง   

 (2.1) ประเด็นที่พบ  
(2.1.1) สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เป็นหน้ำที่

ของคณะกรรมกำร โดยมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่กำรเงิน เก็บรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ และ
บันทึกบัญชีและมอบหมำยให้เลขำนุกำรเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำบัญชีและรำยละเอียดประกอบกำรจัดท ำบัญชี  
ซึ่งกำรจัดท ำบัญชียังไม่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน   

(2.1.2) สหกรณ์ยังไม่สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินได้เอง เนื่องจำกขำดควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงสหกรณ์ จึงได้รับควำมช่วยเหลือจำกส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงรำยเป็นผู้จัดท ำงบ
กำรเงินให ้

(2.1.3) สหกรณ์ประสบปัญหำด้ำนสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้
ในสหกรณ์และสินทรัพย์ที่มีเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภำพคล่องทำงกำรเงินและไม่ก่อให้เกิดรำยได้ และยังมี
ลูกหนี้เงินกู้อีกส่วนหนึ่ง 

(2.1.4) เกษตรกรสมำชิกยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ กำรท ำงำน
แบบสหกรณ์ ไม่เข้ำใจบทบำทกำรเป็นสมำชิก ขำดกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือธุรกิจของสหกรณ์  

(2.2) ข้อเสนอแนะ  
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ควรท ำควำมเข้ำใจ ประชำสัมพันธ์งำนและ

หลักกำรสหกรณ์ให้ทั้งผู้น ำชนเผ่ำและเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยเน้นกำรท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรสมำชิก   
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ และปรับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรให้เหมำะสมกับ
เกษตรกรสมำชิก และมีตวัแทนสมำชิกเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับงบกำรเงิน นอกจำกนี้สหกรณ์ควรน ำสินทรัพย์
ไปก่อให้เกิดรำยได้และควรติดตำมกำรช ำระเงินจำกลูกหนี้เงินให้กู้ด้วย  

 (3) ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย 
 (3.1) ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรหลวง กิจกรรมด้ำนปศุสัตว์ ปีงบประมำณ 2558 

ในศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 7 ศูนย์ งบประมำณรวมทั้งสิ้น 1,587,120 บำท  ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โครงกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร /สัตว์ปีก /แพะ 
14 แห่ง โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 50 รำย  กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ 
โดยสนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ 10 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์/กองทุนยำสัตว์แล้ว 4 แห่ง  
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ส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะในพ้ืนที่ 5 ไร่  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์ 2 หมู่บ้ำน พร้อมทั้งฝึกอบรมเกษตรกร/อำสำปศุสัตว์ 190 รำย/2 รำย  
ครบตำมเป้ำหมำย 

 (3.2) ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง กิจกรรมด้ำนปศุสัตว์ 
ปีงบประมำณ 2558 จ ำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี อ ำเภอแม่สรวย และ
โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สลอง อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โครงกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสุกร /สัตว์ปีก 4 แห่ง  โครงกำร
ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 25 รำย  กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่  โดยจัดตั้งกองทุน
อำหำรสัตว์ 1 แห่ง  ส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะในพ้ืนที่ 10 ไร่ พร้อมทั้ง ฝึกอบรมเกษตรกร 68 รำย  
ครบตำมเป้ำหมำย 

(4) ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงสะโง๊ะ อ ำเภอเชียงแสน  
  ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ 

โครงกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสุกร 2 แห่ง/8 ตัว  สร้ำงฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 1 แห่ง /12 ตัว  
โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร 4 รำย/8 ตัว  โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 6 รำย/36 ตัว  กำรสนับสนุน
กำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โดยจัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์/กองทุนยำสัตว์ 2 แห่ง ส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 10 รำย พร้อมทั้งฝึกอบรมเกษตรกร 55 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (4.1) ประเด็นที่พบ คือ ในพ้ืนที่มีกำรระบำดของโรค Prrs ในสุกร ท ำให้ต้องพักคอก
กำรเลี้ยงถึง 6 เดือน  ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรทั้งก ำลังคน งบประมำณ กองทุนยำ และกิจกรรม
กำรส่งมอบสัตว์ในพ้ืนที่ 

 (4.2) ข้อเสนอแนะ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดควรประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่
ระดับอ ำเภอ แจ้งเกษตรกรแยกสัตว์ป่วย ดูแลและติดตำมรักษำกำรระบำดอย่ำงใกล้ชิด และควรมีกำรปรับ
แผนตำมงบประมำณ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงปังค่ำ 
ต ำบลผำช้ำงน้อย อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ ระหว่ำงวันที่ 23 - 27 พ.ค. 2559 พบว่ำ (รำยงำนแล้ว
ไตรมำสที่ 3) 

(1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2559  
งบประมำณ 72,100 บำท เบิกจ่ำยงบประมำณแล้วทั้งสิ้น 53,486  บำท ( ณ 31 พ.ค. 2559) คิดเป็น
ร้อยละ 74.18 ของเป้ำหมำย  

 
(1.1) ด ำเนินกิจกรรม อ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำให้ค ำปรึกษำและสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนและจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษำสหกรณ์กำรเกษตร
แม่ลำว จ ำกัด ศึกษำดูกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ในธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ธุรกิจสินเชื่อ และ
ธุรกิจเงินรับฝำก และจัดอบรมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจต่ำง ๆ ของสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์กำรเกษตร
ต ำบลแม่ลำวจ ำกัด เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์จริง เป้ำหมำย 1 สหกรณ์ 1 กลุ่ม เตรียมสหกรณ์ 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.2) กิจกรรมกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี/กำรตลำด ในสหกรณ์
ในพ้ืนที่โครงกำรยังไม่ได้ขอรับกำรสนับสนุน โดยจะด ำเนินกำรในปี งบประมำณ 2560 
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(1.3) กิจกรรมกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงกำรหลวง ไม่ได้สนับสนุนเนื่องจำกสหกรณ์ฯ ไม่ได้ขอรับงบประมำณสนับสนุน โดยสหกรณ์ฯ ใช้เงินทุน
ของสหกรณ์ฯ ในกำรให้สินเชื่อกับสมำชิกซึ่งเพียงพอตำมท่ีส ำรวจควำมต้องกำรแล้ว 

(1.3) กำรจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นแล้ว 1 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
(1.4) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกิจกรรมของสหกรณ์กำรเกษตร 1 ครั้ง 

ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังค่า จ ากัด ต ำบลผำช้ำงน้อย อ ำเภอปง 

จังหวัดพะเยำ มีสมำชิก 121 รำย คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 8 รำย กลุ่มสมำชิกของสหกรณ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 บ้ำนปำงค่ำ หมู่ที่ 1 กลุ่มที่ 2 บ้ำนปำงมะโอ และบ้ำนห้วยเฟือง หมู่ที่ 4 มีทุนด ำเนินงำนทั้งสิ้น 
4,938,878.77 บำท (รำยงำนประจ ำปี 2557 สิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 2558 ) สหกรณ์ไม่มีทุนส ำรอง
เนื่องจำกน ำไปชดเชยกำรขำดทุนสะสมในแต่ละปี กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรให้สินเชื่อกับสมำชิก 
และรับฝำกเงิน ทั้งนี้วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ 22 รำย และลูกหนี้ผิดนัดอีก 13 รำย  

(3) ประเด็นที่พบ 
(3.1) คณะกรรมกำรสหกรณ์ยังขำดควำมรู้ในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินธุรกิจ  
(3.2) สมำชิกสหกรณ์ยังมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดหำสินค้ำน้อยมำก 

ท ำให้คณะกรรมกำรยังไม่ได้ด ำเนินธุรกิจด้ำนนี้ 
(3.3) สหกรณ์อยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขปัญหำลูกหนี้ เงินสดขำดบัญชี ท ำให้สมำชิก

บำงส่วนขำดควำมเชื่อมั่นในสหกรณ์ 
(4) ข้อเสนอแนะ 

(4.1) ปัญหำลูกหนี้เงินสดขำดบัญชี คณะกรรมกำรได้ร่วมกันแก้ปัญหำ โดยท ำ
ควำมตกลงกับลูกหนี้เงินสดขำดบัญชีให้น ำเงินมำช ำระหนี้ได้เกือบทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะน ำเข้ำที่ประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี เพ่ืออนุมัติตัดหนี้สูญ คำดว่ำน่ำจะเรียกควำมเชื่อมั่นและศรัทธำจำกสมำชิกได้มำกขึ้น  

(4.2) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ควรท ำควำมเข้ำใจ ประชำสัมพันธ์งำนและ
หลักกำรสหกรณ์ให้ทั้งผู้น ำชนเผ่ำและเกษตรกรในพื้นที่ โดยเน้นกำรท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิกสหกรณ์   

(4.3) ให้ควำมรู้หรืออบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ กำรท ำบัญชี
แก่คณะกรรมกำรสหกรณ์และสมำชิกสหกรณ์ และปรับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรให้เหมำะสม รวมทั้งสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมกับสมำชิกสหกรณ์ 

(5) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา  
ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2559  งบประมำณ 120,000 บำท เบิกจ่ำย

งบประมำณแล้วทั้งสิ้น 51,000 บำท (ณ 31 พ.ค. 2559) คิดเป็นร้อยละ 42.5 ของเป้ำหมำย  
(5.1) ด ำเนินกิจกรรม วิเครำะห์และทบทวนข้อมูลพ้ืนที่โครงกำร 2 ครั้ง ในพ้ืนที ่  

62 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
(5.2) ศึกษำและพัฒนำพันธุ์ข้ำวให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ 5 แปลง จ ำนวน 

10 ไร่ โดยน ำข้ำวแต่ละสำยพันธุ์ที่อยู่ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงน ำไปปลูก และศึกษำว่ำพันธุ์ใดมีควำม
เหมำะสมและให้ผลผลิตสูง ส ำหรับพ้ืนที่บ้ำนสะนำมเหนือ ปลูกข้ำว 4 สำยพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เบี้ยวย่ำง เบี้ยวเยิ่น 
กล่ ำลืมผัว กข 39 
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(5.3) ส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 5 สำยพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เบี้ยวย่ำง 
เบี้ยวเยิ่น กล่ ำลืมผัว กข 39 บือโปโล๊ะ ปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ ได้แก่ พันธุ์ข้ำวเบี้ยวย่ำง 23 
กิโลกรัม/รำย พันธุ์เบี้ยวเยิ่น 15 กิโลกรัม/รำย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สำรป้องกันก ำจัดโรคและแมลง 

(5.4) จัดท ำแปลงเรียนรู้/แปลงสำธิต 7 ไร่ ท ำแปลงพันธุ์เบี้ยวย่ำง 3 ไร่ เบี้ยวเยิ่น 
2 ไร่  และกล่ ำลืมผัว 2 ไร่ มีเกษตรกรผู้เข้ำร่วม 32 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้ที่บ้ำนสะนำมเหนือ ต ำบล    
ผำช้ำงน้อย อ ำเภอปง ปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ ได้แก่ ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
สำรป้องกันก ำจัดโรคและแมลง ท่อพีวีซี ขนำด 2 นิ้ว 

(5.5) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 2 เรื่อง ได้แก่ เทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวบนพ้ืนที่สูง   
มีผู้เข้ำรับกำรอบรม 40 คน เรื่อง กำรใช้สำรเคมีบนพ้ืนที่สูง และโรคแมลงในนำขำ้ว มีผู้เข้ำรับกำรอบรม 30 คน  

(5.6) ติดตำมให้ค ำแนะน ำ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63.64 จำกเป้ำหมำย 11 ครั้ง 
(6) ประเด็นที่พบ 

(6.1) ขำดแคลนแหล่งน้ ำ และสภำพดินเป็นดินทรำยกักเก็บน้ ำไม่อยู่ท ำให้ 
ผลผลิตน้อย  

(6.2) สมำชิกสหกรณ์บำงส่วนยังท ำกำรเกษตรยังท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเดิม 
เช่น พืชไร่  

(6.3) กำรคมนำคมในช่วงฤดูฝนค่อนข้ำงล ำบำก เนื่องจำกเป็นทำงลำดชัน 
(7) ข้อเสนอแนะ 

 ควรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน เช่น กรมพัฒนำที่ดิน แก้ปัญหำเรื่องสภำพดิน
ไม่เหมำะสม ปรับสภำพดินให้เหมำะแก่กำรเพำะปลูก และแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ในกำรให้ค ำแนะน ำกำรปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง โดยชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกพืชให้
เหมำะกับสภำพพ้ืนที่ หำกจะให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืช จะต้องเห็นผลในเชิงประจักษ์ เกษตรกร
ถึงจะยอมรับและปรับเปลี่ยน 

 

2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 
กรมชลประทำน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมด ำเนินกำร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง 
น ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเกษตรที่ประสบผลส ำเร็จจำกโครงกำรหลวง
ขยำยผลไปสู่พ้ืนที่สูงอ่ืน ๆ เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตรไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสม     
กับสภำพภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2559  

2.1) ผลการด าเนินงาน 
2.1.1) ด ำเนินกำรให้เกษตรกรและรำษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรหลวงได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง

และเป็นธรรม โดยก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบ 
จ ำนวน 6 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 100.00 

2.1.2) ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์และประมง
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โดยสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร สัตว์ปีก กระต่ำย แพะ/แกะ 45 แห่ง  ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/
สัตว์ปีก 355 รำย สนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 94 รำย ตำมเป้ำหมำย  แร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ 
150 รำย และกองทุนอำหำรสัตว์/กองทุนยำสัตว์ 15 แห่ง ตำมเป้ำหมำย  
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2.1.3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพ้ืนที่สูง 800 รำย ทัศนศึกษำดูงำนของ
เกษตรกร 800 รำย นอกจำกนี้ไดจ้ัดท ำแปลงส่งเสริมกำรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักเมืองหนำว และกำรปลูก
ไม้ดอกเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้แก่เกษตรกร 180 รำย  

2.1.4) ด ำเนินกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินบนพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชัน และ
ฟ้ืนฟูดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 5,965 ไร่ ร้อยละ 99.42 ของ
เป้ำหมำย 6,000 ไร่  

2.1.5) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 8 จังหวัด รวม 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร 7 กลุ่ม 
เตรียมสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ
ของกำรสหกรณ์ 29 กิจกรรม และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวง 2 จังหวัด 5 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย   

2.1.6) จัดสรรงบประมำณ 57.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 57.29 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 99.52 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี     

อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 25 - 29 พ.ย. 2558 พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
(1) โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย  

(1.1) ศูนย์วิจัยข้ำวจังหวัดเชียงรำย 
(1.1.1) กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2558  ได้แก่ กำรวิเครำะห์

พ้ืนทีแ่ละประเด็นปัญหำ ประชุมชี้แจงเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ประจ ำโครงกำรและร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำน  
ส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวบนพ้ืนที่สูงอย่ำงเหมำะสม  นอกจำกนี้ได้ติดตำม ดูแลแก้ไขปัญหำ
ให้ค ำแนะน ำกำรปลูกข้ำวของเกษตรกรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ประจ ำโครงกำร โดยเข้ำพื้นที่ตำมระยะเวลำ
กำรเพำะปลูก ประมำณ 4 ครั้ง รวมทั้งบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรรปี 2558 จ ำนวน 184,000 บำท มีควำมเพียงพอและทันเวลำ มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำร 
จ ำนวน 4 รำย ส่วนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตตำมควำมจ ำเป็นของเกษตรกร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้ำว ปุ๋ยเคมี 
และสำรป้องกันก ำจัดแมลง เป็นต้น 

(1.1.2) ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวไร่  
บนพ้ืนที่สูงให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่บ้ำนแสนเจริญ หมู่ 10 ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 
21 ครัวเรือน  พ้ืนที่เพำะปลูก 48 ไร่  โดยใช้ข้ำวเหนียวด ำปลูกในพ้ืนที่ เกษตรกรได้ผลผลิตรวมทั้งหมด 
16,268 กิโลกรัม หรือผลผลิตเฉลี่ย 339 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิต เฉลี่ย 20 บำทต่อกิโลกรัม 
ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้รวมทั้งสิ้น 325,360 บำท หรือรำยได้เฉลี่ย 15,493 บำทต่อครัวเรือน  

(1.1.3) มีแผนกำรด ำเนินกำรในปี 2559  โดยสนับสนุนพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 
2 สำยพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข.39 ที่ต ำบลห้วยโต้ง อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ และพันธุ์ซิวแม่จัน ที่ต ำบลแม่พริก 
อ ำเภอแม่สรวย เน้นกำรแปรรูปเพ่ือจ ำหน่ำย และเพ่ิมพ้ืนที่กำรท ำแปลงส่งเสริมให้มำกข้ึน 

(1.1.4) ประเด็นที่พบ  
- เกิดภัยแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรลดลง  
- พบโรคไหม้/ด้วงนกแก้ว และตัวหนอนของแมลงนูนกัดกินรำก

แก้วของเกษตรกรในบำงแปลง 
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- ขำดกำรส่งเสริมกำรตลำด 
(1.1.5) ข้อเสนอแนะ   

เกษตรกรต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง และสนับสนุนสำรเคมีป้องกันก ำจัดกำรระบำดของโรคและแมลง เน้นกำรส่งเสริมกำรตลำด
ให้แก่เกษตรกร โดยกำรหำตลำด และแหล่งรับซื้อผลผลิต  

(1.2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเชียงรำย (เกษตรที่สูง) 
(1.2.1) กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงตำมแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่เกษตรกร งบประมำณ 24,000 บำท โดยฝึกอบรม 2 ครั้ง  ได้แก่  
- อบรมให้แก่เกษตรกรบ้ำนเย้ำเลำสิบและเกษตรกรบ้ำนสันติคีรี 

ในโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สลองนอก ต ำบลแม่สลอง อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 30 รำย  โดย
อบรม 2 หัวข้อ คือ กำรปลูกเสำวรสหวำน และกำรใช้สำรเคมีป้องกันโรคและแมลงอย่ำงปลอดภัย  

- อบรมให้แก่เกษตรกรบ้ำนปำงซำงและบ้ำนดอยล้ำน ในโครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จ ำนวน 30 รำย โดยอบรม 3 หัวข้อ คือ กำรปลูกผัก
ปลอดสำรพิษ และกำรปลูกผักแบบ GAP และโรคและแมงศัตรูพืชและกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชแบบชีววิธี 

(1.2.2) กิจกรรมแปลงสำธิตกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้ 
จ ำนวนพืน้ทีท่ั้งหมด 15 ไร่ เกษตรกรผู้เข้ำร่วม 15 รำย งบประมำณ 60,000 บำท โดยด ำเนินกำร 2 จุด 
โดยจุดที่ 1 สนับสนุนต้นพันธุ์มะคำเดเมีย จ ำนวน 5 ไร่ ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ บ้ำนปำงซำง หมู่ที่ 3 ต ำบลวำวี 
อ ำเภอแม่สรวย จุดที่ 2 สนับสนุนต้นพันธุ์เสำวรสเปรี้ยว จ ำนวน 10 ไร่ ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ บ้ำนเย้ำเลำสิบ 
หมู่ที่ 3 ต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง   

(1.2.3) กิจกรรมแปลงสำธิตกำรปลูกพืชผักเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้ 
จ ำนวนพื้นที่ท้ังหมด 15 ไร่ เกษตรกรผู้เข้ำร่วม 24 รำย งบประมำณ 60,000 บำท โดยด ำเนินกำร 3 จุด 
โดยจุดที่ 1 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตำฝักใหญ่ เมล็ดพันธุ์ผักกำดขำวปลี เมล็ดพันธุ์กะหล่ ำปลี และปุ๋ยหมัก 
จ ำนวน 5 ไร่ ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ บ้ำนดอยล้ำน หมู่ที่ 4 ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จุดที่ 2 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ปวยเหล็ง ต้นกล้ำพันธุ์มะเขือม่วง ปุ๋ยหมัก จ ำนวน 8 ไร่ ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ บ้ำนสันติคีรี หมู่ที่ 1 ต ำบล
แม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จุดที่ 3 สนับสนุนหัวพันธุ์มะระหวำน จ ำนวน 2 ไร่ ด ำเนินกำรในพ้ืนที่
บ้ำนดอยช้ำง หมู่ที่ 1 ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย 

(1.2.4) กิจกรรมทัศนศึกษำดูงำนของเกษตรกร ทั้งหมด 2 ครั้ง เกษตรกร
ผู้เข้ำร่วม 60 รำย งบประมำณทั้งหมด 24,000 บำท โดยศึกษำดูงำนครั้งที่ 1 ศึกษำดูงำนที่ศูนย์พัฒนำ
โครงกำรหลวงแม่ปูนหลวง อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 30 รำย หลักสูตรกำรศึกษำดูงำน 
กำรปลูกผักเมืองหนำวและกำรคัดบรรจุ ในหัวข้อ กำรปลูกพืชเมืองหนำวในระบบ GAP ครั้งที่ 2 ศึกษำดูงำน 
ที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงสะโง๊ะ อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 30 รำย  หลักสูตรกำรศึกษำ
ดูงำน กำรปลูกผักเมืองหนำวและกำรคัดบรรจุเสำวรส ในหัวข้อกำรปลูกพืชเมืองหนำวในระบบ GAP 

(1.2.5) ประเด็นที่พบ  
- เกษตรกรมีควำมต้องกำรสนับสนุนต้นไม้ที่ไม่เหมำะสมกับ

สภำพพ้ืนที่  
- เกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในพืชที่ต้องกำรปลูก 
- พ้ืนที่ของเกษตรกรห่ำงไกลแหล่งน้ ำ 
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(1.2.6) ข้อเสนอแนะ   
เจ้ำหน้ำที่ควรให้ค ำแนะน ำ ในกำรเลือกไม้ผลไม้ยืนต้นที่เกษตรกร

ขอรับกำรสนับสนุนให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และแหล่งน้ ำ และเน้นกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในพืช
ที่ตอ้งกำรปลูก รวมทั้งเน้นกำรปลูกพืชใช้น้ ำน้อยบนพ้ืนที่สูง 

ครั ้งที ่ 2 จำกกำรติดตำมโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง น้ ำแป่ง ต ำบลผำทอง 
อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงโป่งค ำ อ ำภอสันติสุข จังหวัดน่ำน ระหว่ำง
วันที่ 23 - 27 พฤษภำคม 2559 และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขย่ง อ ำเภอทองผำภูมิ 
จังหวัดกำญจนบุรี ระหว่ำงวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 พบว่ำ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 3) 

(1) โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง น ้ำแป่ง ต้ำบลผำทอง อ้ำเภอท่ำวังผำ 
 (1.1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดน่ำน ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2559 

เบิกจ่ำยงบประมำณแล้วทั้งสิ้น 4,782,000บำท (ณ 31 พ.ค. 2559) ครบตำมเป้ำหมำย 
(1.1.1) ด ำเนินกิจกรรมประสำนงำนแนะน ำให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินงำน

และจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน ได้แก่ กำรจัดอบรมกำรให้ควำมรู้กำรด ำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมบริกำรโรงสีข้ำวชุมชน กิจกรรมพัฒนำชุมชน และกิจกรรมในวันส ำคัญ
ของชุมชน เป้ำหมำย 4 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกรและ 2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ฯ ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.1.2) สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี/กำรตลำด ให้สหกรณ์
ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง จ ำนวน 3 รำย 

(1.1.3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง ได้แก่ สนับสนุนเงินกู้ 300,000 บำท สนับสนุนโรงสีข้ำว ห้องเย็นเก็บ
รักษำส ำเร็จรูป เครื่องคัดแยกมะนำว เครื่องอบผลไม้ และอุปกรณ์ติดตั้งระบบกระบวนกำรผลิต 

(1.1.4) กำรจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่น ด ำเนินกำรแล้ว 2 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.1.5) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกิจกรรมของสหกรณ์กำรเกษตร 
4 สหกรณ์ จ ำนวน 39 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 81.25 จำกเป้ำหมำย 48 ครั้ง และ 1 กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 
9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง และ 2 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ฯ จ ำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 
จำก 8 ครั้ง 

 (1.2) สหกรณ์กำรเกษตรขยำยผลโครงกำรหลวงน้ ำแป่ง จ ำกัด  มีสมำชิกสหกรณ์   
49 รำย คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 9 รำย กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก่ ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยให้แก่
สมำชิก เช่น ปุ๋ยเคมีกำรเกษตร  เมล็ดพันธุ์พืช  อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร และสินเชื่อโรงเรือนพลำสติกเพ่ือใช้
ส ำหรับปลูกผัก ได้แก่ แตงกวำญี่ปุ่น มะเขือรำชินี องุ่น โดยมีพ่อค้ำมำรับซื้อในพ้ืนที่และเกษตรกรน ำไป
จ ำหน่ำยเองบำงส่วน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนเงินอุดหนุน
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด เนื่องจำกกำรท ำธุรกิจของสหกรณ์มีไม่มำก ทำงสหกรณ์
จังหวัดน่ำนได้มีเจ้ำหน้ำที่ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ  

 (1.3) ประเด็นทีพ่บ 
(1.3.1) งบประมำณสนับสนุนในปี 2559 มำล่ำช้ำ ท ำให้สหกรณ์กำรเกษตร

ขำดรำยได้ในกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยให้แก่สมำชิก  
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(1.3.2) สหกรณ์ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำด หลำยรำยกำร
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทำงธุรกิจแก่สหกรณ์ แต่คณะกรรมกำรสหกรณ์และสมำชิกสหกรณ์ยังขำดควำมรู้ 
ในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินธุรกิจ 

(1.3.3) ขำดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและ/หรือกำรตลำด  
 (1.4) ข้อเสนอแนะ 

(1.4.1) กำรสนับสนุนงบประมำณควรให้ทันฤดูกำรผลิต และตรงกับควำม
ต้องกำรของเกษตรกรในพ้ืนที่  

(1.4.2) ให้ควำมรู้หรืออบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ กำรท ำบัญชี
แก่คณะกรรมกำรสหกรณ์และสมำชิกสหกรณ์ และปรับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรให้เหมำะสม รวมทั้งสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมกับสมำชิกสหกรณ ์

(1.4.3) สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและ/หรือกำรตลำด  
 (1.5) สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดน่ำน  

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมำณ 2559 งบประมำณ 3,256,470 บำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 2,915,941.93 (ณ 31 พ.ค. 2559) คิดเป็นร้อยละ 89.54 จำกเป้ำหมำย กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร ได้แก่  

(1.5.1) งำนก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ ท ำคันคูรับน้ ำขอบเขำชนิดที่ 6 
ด ำเนินกำรได้ ระยะทำง 53.85 กิโลเมตร ทำงล ำเลียงน้ ำในไร่นำ ด ำเนินกำรได้ 3.199 กิโลเมตร บ่อดัก
ตะกอนดิน 2 จุด ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.5.2) กิจกรรมกำรปลูกไม้ผล - ไม้ยืนตน้ สนับสนุนต้นพันธุ์กำแฟอำรำบิก้ำ 
2,000 ต้น  เงำะ 3,150 ต้น ล ำไย 2,000 ต้น มะม่วง 18,350 ต้น มะม่วงหิมพำนต์ 3,400 ต้น 
ไม้ยืนต้นอื่น ๆ 11,000 ต้น 

(1.5.3) กิจกรรมสำธิตและส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภำพของ
กรมพัฒนำที่ดินแจกปัจจัยกำรผลิตให้แก่เกษตรกรที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ปอเทือง 750 กิโลกรัม มูลสัตว์ 
2,000 กิโลกรัม กำกน้ ำตำล 20 กิโลกรัม  สำรเร่ง พด. รำยละ 5 ซอง  และถังหมักรำยละ 2 ถัง 

(1.5.4) กิจกรรมกำรปรับปรุงดิน ส่งเสริมกำรใช้เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด 750 ไร่ 
ส่งเสริมกำรใช้สำรปรับปรุงดินปูนโดโลไมท์ 150 ไร่  

(1.5.5) กิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ ำนวน 2 หลักสูตร  
- หลักสูตร กำรผลิตปุ๋ยหมักจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด.1 มีเกษตรกร

เข้ำรับกำรอบรม 50 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
- หลักสูตร กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด.2  

และผลิตสำรไล่แมลงจำกสำรเร่ง ซุปเปอร์ พด. 7 มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม 50 รำย ตำมเป้ำหมำย 
(1.5.6) กำรพัฒนำและปรับปรุงแหล่งน้ ำขนำดเล็ก ด ำเนินกำรส ำรวจและ

ออกแบบล่วงหน้ำระบบส่งน้ ำชลประทำน ระยะทำง 1 กิโลเมตร และก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำชลประทำน ระยะทำง 
1 กิโลเมตร 

(1.5.7) ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ ด ำเนินกำรแจกจ่ำย
หญ้ำแฝก 300,000 กล้ำ 
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(2) โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงโป่งค ำ อ ำภอสันติสุข จังหวัดน่ำน  
 (2.1) ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดน่ำน 

ปีงบประมำณ 2559 งบประมำณ  803,840 บำท เบิกจ่ำยแล้ว (31 พ.ค. 59) 
จ ำนวน  577,540 บำท คิดเป็นร้อยละ 71.85 จำกเป้ำหมำย มีพ้ืนที่ด ำเนินงำน จ ำนวน 11 ศูนย์ 

ผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรเลี้ยงสัตว์และประมงตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โครงกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร 11 ฟำร์ม/44 ตัว โครงกำร
ฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 18 ฟำร์ม /216 ตัว กำรสนับสนุนแร่ธำตุโคเนื้อ  30 รำย/60 ตัว  ส่งเสริม
กำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะในพ้ืนที่ 30 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกร 145 รำย เป็นเกษตรกรฟำร์มสำธิตสุกร 55 รำย 
และเป็นเกษตรกรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 90 รำย และตรวจเยี่ยมติดตำมให้ค ำแนะน ำ 12 ครั้ง ครบตำม
เป้ำหมำย 

 (2.2) ศูนย์โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงโป่งค ำ อ ำภอสันติสุข จังหวัดน่ำน  
ปีงบประมำณ 2559 งบประมำณ 51,825 บำท เบิกจ่ำยแล้ว (31 พ.ค. 59) 

จ ำนวน  35,144  บำท คิดเป็นร้อยละ  67.81 จำกเป้ำหมำย  
ผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรเลี้ยงสัตว์และประมงตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โครงกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร 1 ฟำร์ม/4 ตัว โครงกำร
ฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 2 ฟำร์ม /24 ตัว กำรสนับสนุนแร่ธำตุโคเนื้อ  10 รำย/10 ตัว  ส่งเสริมกำรท ำ
แปลงหญ้ำสำธำรณะในพื้นที่ 10 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกร 15 รำย เป็นเกษตรกรฟำร์มสำธิตสุกร 11 รำย 
และเป็นเกษตรกรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 4 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2.3) ประเด็นทีพ่บ 
(2.3.1) พ้ืนที่ปฏิบัติงำน มีควำมเสี่ยงเรื่องควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน 

เนื่องจำกมีกลุ่มวัยรุ่น และยำเสพติด 
(2.3.2) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรไม่เพียงพอ เนื่องจำกต้องดูแลหลำยศูนย์ 

และแต่ละพ้ืนที่อยู่ห่ำงไกลกนั ท ำให้กำรติดตำมงำนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ  
(2.3.3) กำรสนับสนุนด้ำนอำหำรสัตว์ เช่นโครงกำรสำธิตสุกร ไม่ต่อเนื่อง

ส ำหรับกำรผลิตลูกสัตว์ เพื่อส่งมอบต่อสมำชิก ท ำให้ผลผลิตสัตว์ที่ได้ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
 (2.4) ข้อเสนอแนะ 

(2.4.1) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ควรสนับสนุน
เจ้ำหน้ำที่สัตวบำลเพิ่ม 

(2.4.2) ควรสนับสนุนอำหำรสัตว์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่มี
ประสิทธิภำพ 

(3) โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขย่ง ต ำบลห้วยเขย่ง อ ำเภอทองผำภูมิ     
จ.กำญจนบุรี 

(3.1) ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี 
ปีงบประมำณ 2559 งบประมำณ 223,560 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 

(31 พ.ค. 59) จ ำนวน 210,100 บำท คิดเป็นร้อยละ 93.98 จำกเป้ำหมำย  
ผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรเลี้ยงสัตว์และประมงตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โครงกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร  2 ฟำร์ม/ 8 ตัว โครงกำร
ฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 1 ฟำร์ม /12 ตัว โครงกำรฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงแพะ/แกะ 4 ฟำร์ม/12 ตัว  
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14 โครงกำร  ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร 10 รำย/20 ตัว โครงกำรสนับสนุนพันธุ์สุกร 5 รำย/10 ตัว  กำรสนับสนุน
กำรเลี้ยงสัตว์สัตว์ปีก 5 รำย /30 ตัว กำรสนับสนุนแร่ธำตุโคเนื้อ 20 รำย/40 ตัว  และปรับงบประมำณ
กองทุนอำหำรสัตว์ โดยจัดซื้อแพะสนับสนุนฟำร์มสำธิตแพะ จัดตั้ง กองทุนยำสัตว์ 1 แห่ง  ส่งเสริมกำรท ำ
แปลงหญ้ำสำธำรณะในพ้ืนที่ 20 ไร่  พร้อมทั้งฝึกอบรมเกษตรกร/อำสำปศุสัตว์ 60 รำย/1 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย 

(3.2) ประเด็นทีพ่บ 
(3.2.1) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ตำมโครงกำรฯมีควำมแตกต่ำงจำกพ้ืนที่

ในภำคเหนือ เพรำะเป็นพ้ืนที่ใกล้ชุมชนเมือง มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับคนพ้ืนรำบทั่วไป ไม่มีข้อห้ำมกำรเลี้ยง
สัตว์ในหมู่บ้ำน ไม่มีกำรน ำสัตว์ที่เลี้ยงไปประกอบพิธีกรรมตำมควำมเชื่อ เกษตรกรจึงเลี้ยงสัตว์เพ่ื อกำร
บริโภคในครัวเรือนและจ ำหน่ำยเพื่อเป็นรำยได้เสริม และเนื่องจำกไม่ใช่พ้ืนที่ด ำเนินกิจกรรมโครงกำรหลวง
โดยตรง จึงท ำให้ไม่ใช่พื้นท่ีเป้ำหมำยในกำรผลิตสินค้ำของโครงกำรหลวง ได้แก่ แพะนมหลำวซำน กระต่ำย
เนื้อ ไก่เบรส ไก่ฟ้ำ ไม่มีตลำดรองรับ ท ำให้กำรผลิตสัตว์และรูปแบบกำรเลี้ยงส่วนใหญ่ยังเป็นแบบยังชีพ   
ท ำเป็นอำชีพเสริมได้ยำก 

(3.2.2) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรสำมำรถน ำมูลสัตว์มำใช้เป็น
ปุ๋ยส ำหรับกำรปลูกพืชผักผลไม้ได้  แต่กำรผลิตด้ำนพืชมีเศษเหลือทำงกำรเกษตรไม่เพียงพอต่อกำรน ำมำ
ผลิตเป็นอำหำรสัตว์ เกษตรกรจึงยังต้องซื้ออำหำรส ำเร็จรูปมำใช้เลี้ยงสัตว์เป็นหลัก 

(3.3) ข้อเสนอแนะ 
(3.3.1) โครงกำรหลวงควรพิจำรณำ ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำที่เป็นเอกลักษณ์

ทั้งพืชและสัตว์ ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสำมำรถประกอบเป็นอำชีพหลักได้  
มีรำยได้ม่ันคง สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร สำมำรถพ่ึงพำตนเองได ้

(3.3.2) ควรมีกำรบูรณำกำรแผนกำรส่งเสริมเกษตรกร ระหว่ำงหน่วยงำน 
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสร้ำงเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ 

(3.4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดกำญจนบุรี (เกษตรที่สูง)  
ปีงบประมำณ 2559 ได้รับงบประมำณ 133,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 

(31 พ.ค. 59) จ ำนวน 105,080 บำท คิดเป็นร้อยละ 79 จำกเป้ำหมำย มีผลกำรด ำเนินงำน 
(3.4.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงตำมแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้รับจัดสรรงบประมำณ 24,000 บำท เบิกจ่ำยแล้วครบตำมเป้ำหมำย โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
หลักสูตรกำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษ จ ำนวน 2 รุ่น  รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 9 - 10 กุมภำพันธ์ 2559 
มีเกษตรกรผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 94 รำย  คิดเป็นร้อยละ 156.67  จำกเป้ำหมำย 60 รำย 

(3.4.2) กำรทัศนศึกษำดูงำนของเกษตรกร ได้รับจัดสรรงบประมำณ 24,000 บำท 
เบิกจ่ำยแล้วครบตำมเป้ำหมำย มีเกษตรกร จ ำนวน 60 รำย ได้ไปทัศนศึกษำ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2559 
และได้ศึกษำดูงำน 3 แห่ง ได้แก่  

- ศึกษำดูงำนกำรปลูกพืชเมืองหนำว ณ สวนลุงเปรี้ยวป้ำแดง 
บำ้นทุ่งนำงครวญ ต.ชะแล อ.ทองผำภูม ิจ.กำญจนบุรี  

- ศึกษำดูงำนกำรผลิตกำแฟ ณ สวนกำแฟศรีสุพรรณ บ้ำนทุ่งนำงครวญ 
ต.ชะแล อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี 

- ศึกษำดูงำนกำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษของกลุ่มเกษตรกร
บ้ำนห้วยเสือ ณ บ้ำนห้วยเสือ ต.ชะแล อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี 
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(3.4.3) จัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือกำรเรียนรู้ ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 40,000 บำท เบิกจ่ำยแล้วครบตำมเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรได้ 22.50 ไร่ จำกเป้ำหมำย 
10 ไร่ ส ำหรับแปลงสำธิตกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง 270 ต้น  
เงำะโรงเรียน 80 ต้น  มังคุด 120 ต้น ลองกอง 40 ต้น กำแฟโรบัสต้ำ 600 ต้น 

(3.4.4) จัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกผักเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้ ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 15,000 บำท เบิกจ่ำยแล้วครบตำมเป้ำหมำย ด ำเนินกำรได้ 5 ไร่ (94 แปลง) ครบตำมเป้ำหมำย 
ส ำหรับ แปลงสำธิตกำรปลูกผักเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้ ได้แก ่ผักกำดขำวปลี ผักกวำงตุ้ง  ผักบุ้งจีน กะหล่ ำปลี 
และมะเขือเปรำะ 

(3.4.5) จัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกไม้ดอกเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้ ได้รับ
จัดสรรงบประมำณ 30,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 2,080 บำท คิดเป็นร้อยละ 6.93 จำกเป้ำหมำย โดยอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร 1 แปลง ส ำหรับแปลงสำธิตกำรปลูกไม้ดอกหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้ ได้แก่ เบญจมำศ 

(3.5) ประเด็นที่พบ 
เกษตรกรไม่สำมำรถประกอบอำชีพกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี เนื่องจำก

ขำดแคลนน้ ำส ำหรับกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ระหว่ำงเดือน มีนำคม – เมษำยน ของทุกปี 
(3.6) ข้อเสนอแนะ 

ควรสนับสนุนอำชีพเสริม เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงก่อนฤดูกำรผลิต  
 

3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
กรมชลประทำน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมประมง เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่
ปลูกฝิ่นได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง และเรียนรู้ พัฒนำต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนต่ำง ๆ โดยใช้แนวทำงของ
โครงกำรหลวงและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรสร้ำงอำชีพ และรำยได้ที่สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม 
มีเป้ำหมำย เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตำก ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
(1) จัดหำแหล่งน้ ำและบริหำรจัดน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหำพ้ืนที่

ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ จ ำนวน 2 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 94.50 
 (2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงและสุขำภิบำลสัตว์ และกำรผลิตอำหำรสัตว์บนพ้ืนที่สูง ด ำเนินกำร

สร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร และสัตว์ปีก 3 แห่ง สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่แก่เกษตรกร 257 รำย 
พันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 74 รำย ครบตำมเป้ำหมำย แร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ 70 รำย กองทุนอำหำรสัตว์/
กองทุนยำสัตว์ 11 แห่ง และส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะ 50 ไร่ ตำมเป้ำหมำย 

(3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงแก่เกษตรกร 600 รำย จัดท ำแปลงส่งเสริม
กำรปลูกไม้ผลเมืองหนำว/ไม้ยืนต้น 75 ไร่ และฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 10 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย 

(4) เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ สร้ำงแหล่งโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ  โดยปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ ำจืด 1.02 ล้ำนตัว หรือร้อยละ 102.00 ของเป้ำหมำย 1 ล้ำนตัว และส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
กำรเพำะเลี้ยงปลำในบ่อดิน 20 รำย บ่อพลำสติก 20 รำย และกำรเลี้ยงกบแบบล้อมคอกในบ่อดิน 20 รำย 
ตำมเป้ำหมำย 
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(5) จัดสรรงบประมำณ 14.83 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 14.77 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 99.64 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2.3.3 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า  
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินกำรเกษตร

ได้อย่ำงยั่งยืนด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ โดยกำรใช้หญ้ำแฝกซึ่งเป็นวิธีง่ำย ๆ สำมำรถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  
เพ่ือสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับดิน และช่วยในกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้และชีวิต
ควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน เพ่ือรณรงค์ให้เกษตรกรได้ทรำบถึงคุณประโยชน์ของหญ้ำแฝกในกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ
เป็นกำรสนองต่อแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ให้แผ่ขยำยกว้ำงขวำงไปทั่วประเทศ 
และเพ่ือให้มีกำรผลิต และกำรใช้หญ้ำแฝกในกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท ำกำรเกษตรได้อย่ำงยั่งยืน ระยะเวลำด ำเนินกำรปีงบประมำณ 2559  
เป้ำหมำย ด ำเนินกำรผลิตเพ่ือปลูกและแจกจ่ำยหญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ และปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
ปี 2559 จ ำนวน 304,000,000 กล้ำ 

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) ด ำเนินกำรผลิตหญ้ำแฝกเพ่ือปลูกและแจกจ่ำยได้ 304,225,350 กล้ำ ร้อยละ 100.07 

ของเป้ำหมำย 304,000,000 กล้ำ  จ ำแนกเป็นผลิตหญ้ำแฝกเพ่ือปลูกได้ 209,078,200 กล้ำ ร้อยละ 100.04  
ของเป้ำหมำย 209,000,000 กล้ำ และผลิตหญ้ำแฝกเพ่ือแจกจ่ำยได้ 95,147,150 กล้ำ ร้อยละ 100.15 
ของเป้ำหมำย 95,000,000 กล้ำ ซึ่งด ำเนินกำรในพ้ืนที่ได้ 760,584.12 ไร่ ร้อยละ 100.08 ของเป้ำหมำย 
760,000 ไร่  

1.2) จัดสรรงบประมำณ 441.75 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
2) ผลการติดตาม 

ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำก สระแก้ว จันทบุรี และจั งหวัด
สุรินทร์ พบว่ำ ทุกจังหวัดด ำเนินกำรผลิตกล้ำหญ้ำแฝกเพ่ือปลูกและแจกจ่ำยครบตำมเป้ำหมำยทุกจังหวัด
แล้ว โดยพันธุ์หญ้ำแฝกที่ผลิตเป็นพันธุ์สงขลำ 3 ทั้งหมด เนื่องจำกเป็นพันธุ์ที่มีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่มำก
ที่สุด ขณะนี้ทุกจังหวัดอยู่ระหว่ำงกำรแจกจ่ำยหญ้ำแฝก คำดว่ำจะด ำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยในเดือนสิงหำคม 
2559 (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว เพชรบุรี 
แม่ฮ่องสอน ตำก และสุโขทัย  

(1) พันธุ์หญ้ำแฝกที่แจกมีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด โดยหญ้ำแฝก
พันธุ์สงขลำ 3 เหมำะสมกับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ สระแก้ว และจันทบุรี หญ้ำแฝกพันธุ์ศรีลังกำ 
เหมำะสมกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสุโขทัย  ส่วนพันธุ์สงขลำ 3 ศรีลังกำ และก ำแพงเพชร 2 จะ
เหมำะสมกับพ้ืนที่จังหวัดตำก ซึ่งพันธุ์ก ำแพงเพชร 2 จะสำมำรถน ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ตะกร้ำ  
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี พันธุ์ที่เหมำะสม คือ สงขลำ 3 และสุรำษฎร์ธำนี  ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็น
ของเกษตรกร เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ของตนเอง 

(2) ควำมเพียงพอของกล้ำหญ้ำแฝกที่ได้รับ พบว่ำ เกษตรกรได้รับกล้ำหญ้ำแฝกเพียงพอ 
ร้อยละ 87.50 และได้รับไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.50  
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(3) ควำมรู้เกี่ยวกับหญ้ำแฝกของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับหญ้ำแฝก 
ร้อยละ 56.41 และไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับหญ้ำแฝกเลย ร้อยละ43.59 และเมื่อสอบถำมถึงประโยชน์ของ
หญ้ำแฝก พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยมีควำมเห็นว่ำหญ้ำแฝกช่วยลดกำรพังทลำยของดินได้ และเป็นกำรช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้ที่ดิน เกษตรกรร้อยละ 94.74 เห็นว่ำช่วยเพ่ิมควำมชุ่มชื้นให้ดินได้  

(4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อพันธุ์หญ้ำแฝกที่ได้รับ พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจ
ต่อพันธุ์หญ้ำแฝกที่ได้รับอยู่ในระดับมำก ร้อยละ 95.00 และพึงพอใจระดับปำนกลำง ร้อยละ 5.00 

(5) ข้อเสนอแนะ 
(5.1) กำรก ำหนดเป้ำหมำยให้หน่วยงำนระดับจังหวัด ควรพิจำรณำให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของเกษตรกร และจ ำนวนพ้ืนที่ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
(5.2) ควรแจกค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปลูกและดูแลรักษำหญ้ำแฝกให้เกษตรกรที่ได้รับ

หญ้ำแฝกไปปลูก 
 

2.3.4 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือขยำยผลกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้   
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้  สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้ และเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนให้มีศักยภำพในกำรจัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำย 
เกษตรกรจ ำนวน ๑๕,๒๐๐ รำย ได้รับกำรอบรมและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนว
ทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จำกศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนระยะเวลำด ำเนินกำร
ปีงบประมำณ 2559  

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 143 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 119.17 

ของเป้ำหมำย 120 ศูนย์ (ขอยุติกำรเข้ำร่วมโครงกำร 3 ศูนย์ จำก 146 เหลือ 143 ศูนย์) สำมำรถฝึกอบรม
เกษตรกรทั่วไปได้จ ำนวน 15,782 รำย คิดเป็นร้อยละ 103.83 ของเป้ำหมำย 15,200 รำย   

1.2) จัดสรรงบประมำณ ๖๑.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 61.02 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 99.93 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

2) ผลการติดตาม 
จำกกำรสัมภำษณ์เครือข่ำยและวิทยำกรของศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนปี 2559 กระจำยทั่ว 

ทุกภำค ทั้งหมด 7 จังหวัด มีข้อค้นพบ ดังนี้   
2.1) เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงศูนย์ปรำชญ์ฯ ส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรมไปแล้ว ท ำให้ในช่วง 

ปีที่ผ่ำนมำมีอุปสรรคในกำรคัดเลือกเกษตรกรรำยใหม่เพ่ือเข้ำร่วมอบรม เนื่องจำกข้อจ ำกัดของระเบียบ   
ในเรื่องกำรจัดหำเกษตรกรมำเข้ำรับกำรอบรมต้องเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่เท่ำนั้น 

2.2) กลุ่มเกษตรกรที่มีกำรขยำยผลจำกกำรผ่ำนอบรมจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ มีควำมต้องกำร  
ที่จะอบรมเพ่ือต่อยอดควำมรู้ แต่ไม่สำมำรถอบรมซ้ ำได้ เนื่องจำกขัดกับหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกเกษตรกร 

2.3) ศูนย์ปรำชญ์ฯ หลำยแห่งที่ก่อตั้งในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่ำนมำ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำง
และปรับปรุงสถำนที่อบรม 
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2.3.5 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์       

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร และฝึกปฏิบัติผ่ำนกิจกรรม และกำรสำธิตแบบ
มีส่วนร่วมให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำร ที่ให้ควำมรู้ในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป้ำหมำยเกษตรกร จ ำนวน ๑๑๐ ศูนย์ ศูนย์ละ ๓๐ รำย รวม ๓,๓๐๐ รำย  ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรปีงบประมำณ 2559  

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้ำร่วมโครงกำรครบ 110 ศูนย์ เกษตรกร

เข้ำร่วมโครงกำร 3,427 รำย ร้อยละ 103.85 ของเป้ำหมำย 3,300 รำย และติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 3,300 รำย ตำมเป้ำหมำย 

1.2) จัดสรรงบประมำณ 17.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 16.97 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 99.83 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

2) ผลการติดตาม 
จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมปี 2559 ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกระจำยทั่วทุกภำค จ ำนวน 8 จังหวัด รวม 64 รำย พบกำรเปลี่ยนแปลง 
ในด้ำนต่ำง ๆ และกำรลดลงของรำยจ่ำยหลังจำกผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ ดังนี้   

2.1) กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ ของผู้ผ่ำนกำรอบรมปี 2559   
2.1.1) ด้ำนกำรใช้จ่ำย พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 53.13 น ำควำมรู้ 

จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้จ่ำย ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.87 ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ จะเปลี่ยนจำกซ้ือของกินทุกอย่ำงเป็นซื้อเฉพำะของกินที่ผลิตเองไม่ได้ 

2.1.2) ด้ำนกำรท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ 54.50 
น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำบัญชี ส่วนที่เหลือร้อยละ 45.50 ไม่เกิด
กำรเปลี่ยนแปลง  โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ไม่เคยท ำบัญชี ได้เริ่มมีกำรท ำบัญชี  

2.1.3) ด้ำนกำรใช้ปุ๋ยเคมี พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 43.75 น ำควำมรู้ จำก
กำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ปุ๋ยเคมี  ส่วนที่เหลือร้อยละ 56.25 ไม่เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มีกำรใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง 

2.1.4) ด้ำนกำรใช้สำรเคมี พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 34.37 น ำควำมรู้ 
จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สำรเคมี  ส่วนที่เหลือร้อยละ 65.63  ไม่เกิด   
กำรเปลี่ยนแปลง โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงมีกำรใช้สำรเคมีน้อยลง  

2.1.5) ด้ำนกำรท ำกำรเกษตร พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 75.00 น ำควำมรู้
จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำกำรเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 
ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่จะเพ่ิมกำรผลิตเพื่อบริโภคเองด้วย 

2.1.6) ด้ำนกำรออม พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 37.50 น ำควำมรู้จำก   
กำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรออม ส่วนที่เหลือร้อยละ 62.50 ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มีกำรออมเป็นมีกำรออมมำกข้ึน    

2.1.7) ด้ำนกำรดื่มเหล้ำ เบียร์ และของมึนเมำ พบว่ำผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่
ร้อยละ 81.25 ไม่เปลี่ยนแปลงกำรดื่มเหล้ำ เบียร์ และของมึนเมำ ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 18.75      
น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโดยในกลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงมีกำรดื่มลดลง 
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2.1.8) ด้ำนกำรสูบบุหรี่ พบว่ำ ผู้ที ่ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.87      
ไม่เปลี่ยนแปลงกำรสูบบุหรี่ ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 3.13 น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลง โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงมีกำรสูบลดลง 

2.1.9) ด้ำนกำรเล่นกำรพนัน พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 81.25 
ไม่เปลี่ยนแปลงกำรเล่นกำรพนัน ส่วนที่เหลือร้อยละ 18.75 น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงโดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงมีกำรเล่นกำรพนันน้อยลง 

2.2) กำรลดลงของรำยจ่ำยหลังจำกผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ   
ผู้ผ่ำนกำรอบรม ที่น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปปฏิบัติแล้วลดรำยจ่ำยได้ สำมำรถลดได้

เฉลี่ยเดือนละ 962.44 บำท   
 

2.3.6 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว   
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร 

กรมกำรข้ำว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส ำนักมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร และองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร เป็นหน่วยงำนสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
จังหวัดที่มีศักยภำพและควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture 
City) โดยด ำเนินกำรในกิจกรรมใหม่และมีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
กระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภำพโดยน ำสู่กำรท ำให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี สินค้ำเกษตรมีควำมปลอดภัย
และกำรผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นฐำนสร้ำงรำยได้ให้แผ่นดิน เป้ำหมำยพัฒนำจังหวัดที่มี
ศักยภำพและควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว  ระยะเวลำด ำเนินกำร
ปีงบประมำณ 2557 – 2561 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) จังหวัดเชียงใหม่ 

1.1.1) ด้ำนพืช  
(1) พัฒนำเครือข่ำยเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด ครบ 20 คน 
(2) พัฒนำเกษตรกรเพ่ือเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP (รำยเดี่ยว) คัดเลือกเกษตรกร 

500 รำย ถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำน GAP 500 รำย ติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 500 แปลง 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) พัฒนำเกษตรกรเพ่ือระบบมำตรฐำน GAP แบบกลุ่ม โดยกิจกรรมถ่ำยทอด
ควำมรู้มำตรฐำน GAP และจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพ่ือกำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 2 กลุ่ม และติดตำมและ
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแบบกลุ่ม 40 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย 

(4) จัดท ำหมู่บ้ำนน ำร่องเมืองเกษตรสีเขียว กำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย 
2 หมู่บ้ำน ตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรจัดเวทีวิเครำะห์ศักยภำพควำมต้องกำรพัฒนำ และบูรณำกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำ จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(5) พัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนอินทรีย์ กำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย
และถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ครบ 150 รำย และติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
จ ำนวน 125 แปลง ร้อยละ 83.33 ของเป้ำหมำย 150 แปลง 

(6) จัดงำนรณรงค์ประชำสัมพันธ์เมืองเกษตรสีเขียว จ ำนวน 1 จุด ตำมเป้ำหมำย 
(7) จัดสรรงบประมำณ 1.83 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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1.1.2) ด้ำนประมง  
(1) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ และประเมินประสิทธิภำพกำรลด

กำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม จ ำนวน 252 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 100.80 และจัดท ำจุดสำธิต
ระบบ Zero Waste จ ำนวน 3 จุด ตำมเป้ำหมำย และติดตำมประเมินผลโครงกำร 250 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.92 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.90 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 97.91 ของงบประมำณที่จัดสรร  

1.1.3) ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในพ้ืนที่รวม 39,412 ไร่ ร้อยละ 112.61 

ของเป้ำหมำย 35,000 ไร่ จ ำแนกเป็น กำรส่งเสริมท ำน้ ำหมักชีวภำพ 25,000 ไร่  ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 
9,412 ไร่  ส่งเสริมกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร 4,000 ไร่  และรณรงค์ไถกลบตอซัง 1,000 ไร่   

(2) จัดสรรงบประมำณ 78.15 ล้ำนบำท (เป็นงบรวมทั้ง 6 จังหวัด) 
1.1.4) ด้ำนหม่อนไหม 

(1) กิจกรรมถ่ำยทอดและสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหม
อินทรีย์ หลักสูตรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนภำยใต้มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและมำตรฐำน
สินค้ำอินทรีย์ หลักสูตรกำรแปรรูปพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรส่งเสริมกำรตลำดที่ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักสูตรฟื้นฟูองค์ควำมรู้เพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรละ 20 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และศึกษำดูงำน/กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระบบกำร
บริหำรจัดกำรและกำรผลิตหม่อนไหมภำยใต้มำตรฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครบ 30 รำย  

(2) กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน 
จ ำนวน 55 รำย จ ำแนกเป็น ผลิตหม่อน 20 รำย และผลิตไหม 15 รำย ตำมเป้ำหมำย ส่วนกิจกรรม
รับรองมำตรฐำนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด ำเนินกำรได้ 16 รำย ร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 

(3) จัดสรรงบประมำณ 1.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.10 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 105.04 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.1.5) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและอ่ืน ๆ 
(1) กำรเชื่อมโยงกำรผลิต-กำรตลำดสินค้ำ Q จ ำนวน 1 แห่ง ด ำเนินกำร 

ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 12.78 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 

1.1.6) กำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร  
(1) ส ำรวจข้อมูลกำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตร

สีเขียวครบ 1 เรื่อง  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.012 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

1.1.7) งำนวิจัยสินค้ำข้ำว 
(1) กำรปรับตัวทำงเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวในจังหวัดเชียงใหม่ 

จ ำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.44 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 99.89 ของงบประมำณที่จัดสรร 
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1.1.8) ติดตำมประเมินผล 
รำยงำนรำยไตรมำส 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย และจำกกำรติดตำมในพ้ืนที่   

ระหว่ำงวันที่ 11 - 15 กรกฎำคม 2559  พบประเด็น ดังนี้ 
(1) ด้านพืช เกษตรกรท ำนำข้ำวสันป่ำตอง 1 เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก โดย

ปลูกในฤดูนำป ีนอกจำกนี้ ยังมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน อำทิ พืชผักสวนครัว เป็นต้น  
(1.1) กำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP ของเกษตรกรตัวอย่ำง 

(พ้ืนที่หมู่ 6 ต ำบลเหมืองแก้ว อ ำเภอแม่ริม) พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว  ร้อยละ 10.00  
ส่วนที่เหลือร้อยละ 90.00 เป็นกิจกรรมใหม่ภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
โดยได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรผลิตตำมระบบรับรองมำตรฐำน GAP รำยเดี่ยว ร้อยละ 10.00 และ
รำยกลุ่มร้อยละ 90.00 เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
เฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี อยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรขอใบรับรองตำมมำตรฐำน GAP ทั้งรำยเดี่ยว และรำยกลุ่ม 

(1.2) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติของเกษตรกรตัวอย่ำง พบว่ำ 
เกษตรกรทั้งหมดน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรแปลง กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพใช้ภำยในกลุ่ม 
และครัวเรือน กำรผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และกำรป้องกันและแมลงก ำจัดศัตรูพืชด้วยสำรชีวภัณฑ์ เป็นต้น 

(1.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต เกษตรกรตัวอย่ำงมีต้นทุนในกำรผลิตข้ำว
ป ี2558 เฉลี่ย 3,253.55 บำทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 869.29 กิโลกรัมต่อไร่ และมีรำยได้เงินสดสุทธิเฉลี่ย 
5,963.95 บำทต่อไร่ เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ เกิดจำกกำรปรับกระบวนกำรผลิต โดยลดปริมำณกำรใช้
เมล็ดพันธุ์ลง มีกำรปรับมำใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ ำหมักชีวภำพแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมี รวมทั้ง
ได้รับประโยชน์จำกกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และวัสดุอุปกรณ์จำกหน่วยงำนรัฐ  

(2) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน  เกษตรกรตัวอย่ำง (พ้ืนที่หมู่ 2 บ้ำนสันต้นดู่ 
ต ำบลสันปูเลย อ ำเภอดอยสะเก็ด) ท ำนำข้ำวสันป่ำตอง 1 เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก นอกจำกนี้ ยังมีกำรปลูก
ไม้ผล และพืชผักสวนครัวใช้ในครัวเรือน  

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรตัวอย่ำง 
พบว่ำ ทั้งหมดได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และวิธีกำร
เพ่ิมผลผลิตพืชตำมหลักวิชำกำรเฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินร้อยละ 70.00 ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 30.00 ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำเก็บตัวอย่ำงดินไปตรวจวิเครำะห์ โดยร้อยละ 78.57  ทรำบผลแล้ว 
(สภำพดินปกติ ดินเปรี้ยว ดินเสื่อมสภำพ และดินทรำย ร้อยละ 28.57  28.57  14.29  และ 7.14 
ตำมล ำดับ) และน ำผลไปปรับปรุงพ้ืนที่แล้วทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 21.43 อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจวิเครำะห์  

(2.2) กำรส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรพัฒนำที่ดิน โดย
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยและอุปกรณ์กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  

(2.2.1) กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ได้รับ
กำรสนับสนุนสำรเร่ง พด.2 และ พด.7 ชุดถังหมัก 120 ลิตร และกำกน้ ำตำล ร่วมกับกำรน ำของเหลือใช้
ในครัวเรือน เช่น เศษพืชผัก เศษผลไม้ เศษอำหำรและมูลสัตว์ มำผลิตเป็นน้ ำหมักชีวภำพใช้ในครัวเรือน 
สำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิต และลดกำรใช้สำรเคมีลงได ้

(2.2.2) กำรใช้ปุ๋ยพืชสด เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 80.00 
ได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ซึ่งน ำกลับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเกษตรกรแสดงควำม
จ ำนงขอไม่รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดังกล่ำว เนื่องจำก เห็นว่ำกำรใช้ปุ๋ยพืชสดเมื่อไถกลบต้องมีต้นทุน ค่ำไถเพ่ิม 
จึงเลือกปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยวิธีอ่ืนแทน 
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(2.2.3) กำรใช้ปูนทำงกำรเกษตร เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด
ได้รับกำรสนับสนุนโดโลไมท์ เพ่ือปรับสภำพดินเปรี้ยว แก้ควำมเป็นกรดของดิน พร้อมทั้งให้ธำตุอำหำร
แคลเซียมและแมกนีเซียมแก่พืชในระดับที่เหมำะสม ในจ ำนวนนี้มีเกษตรกร 2 รำย ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
จำกของที่ได้รับสนับสนุน  

 (3) ด้านการประมง (พ้ืนที่ต ำบลหนองจ๊อม ต ำบลสันทรำยหลวง อ ำเภอ
สันทรำย) เกษตรกรตัวอย่ำง ผู้ประกอบกำรฟำร์ม มีปลำนิลเป็นสินค้ำเศรษฐกิจหลัก โดยกำรเลี้ยงแบบหมุนเวียน
เพ่ือให้ได้ผลผลิตทั้งปี  

(3.1) กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 77.78 มีกำรจัดกำรของเสียจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ให้เหลือ
น้อยที่สุด (Zero Waste) อยู่แล้วก่อนมีโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว ในจ ำนวนนี้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) ส ำหรับสัตว์น้ ำ ร้อยละ 71.43 และมำตรฐำนฟำร์ม
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำส ำหรับสินค้ำปลำ (Safety Level) ร้อยละ 28.57 ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.22 ด ำเนินกำร
หลังจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ และได้รับกำรติดตำมตรวจประเมินฟำร์มเพำะเลี้ยงเฉลี่ย 3 ครั้ง ทรำบถึง
กระบวนกำรจัดกำรของเสียตำมหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม  
ที่ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดกำรฟำร์มเข้ำสู่ระบบ Zero Waste  

(3.2) กำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่ำง
ทั้งหมด มีลักษณะกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดิน และเลี้ยงเพียงชนิดเดียว  โดยเกษตรกรร้อยละ 55.56 มีกำร
รวมกลุ่มกันซื้อพันธุ์สัตว์น้ ำจำกฟำร์มในพ้ืนที่ ที่เหลือร้อยละ 33.33 ซื้อพันธุ์จำกบริษัทเอกชน มีเพียง  
ร้อยละ 11.11 ซื้อพันธุ์จำกหน่วยงำนของรัฐ ส ำหรับอำหำรที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ ำเป็นอำหำรส ำเร็จรูป ให้อำหำร
เฉลี่ย 25.56 กิโลกรัมต่อมื้อ และควำมถี่เฉลี่ย 3 มื้อต่อวัน อัตรำควำมหนำแน่นเฉลี่ย 4,977.78 ตัวต่อบ่อ 
ระยะเวลำเลี้ยงสัตว์น้ ำต่อรอบของเกษตรกรเฉลี่ย 6 เดือน และอัตรำกำรรอดเฉลี่ยร้อยละ 77.78 โดย
จ ำหน่ำยผลผลิตปำกบ่อ ลักษณะผู้ชื้อร้อยละ 95.00 เป็นพ่อค้ำส่ง ส่วนที่เหลือเป็นพ่อค้ำปลีก 

(3.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต พบว่ำเกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนในกำร
เลี้ยงปลำในปี 2559 เฉลี่ย 80,320.38 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 79,826.52 บำท
ต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 493.86 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.61 ผลผลิตในปี 2558 เฉลี่ย 974.20 กิโลกรัมต่อไร่ 
เปรียบเทียบกับปี 2559 เฉลี่ย 963.76 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 10.43 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.07 
โดยเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำต้นทุนที่ลดลง เนื่องจำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำที่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบขึ้น 
กำรเตรียมบ่อ กำรเลี้ยงอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรดูดสิ่งปฏิกูลออกจำกบ่อ และใช้พันธุ์ที่มีคุณภำพ
ต้ำนทำนโรค รวมทั้งกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยจำกหน่วยงำนของรัฐ ท ำให้มีรำยได้เงินสดสุทธิปี 2559 
เฉลี่ย 36,895.15 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 34,963.49 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
931.66 บำทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 2.53 โดยรำยได้เงินสดสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำก ปี 2559 รำคำสินค้ำ
ประมงมีรำคำเพ่ิมสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 

 (4) ด้านหม่อนไหม (พ้ืนทีห่มู่ 10 บ้ำนร่มเกล้ำ ต ำบลแม่แวง อ ำเภอพร้ำว) 
เกษตรกรตัวอย่ำงท ำสวนผลไม้  มีล ำใยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งกำรท ำเกษตรผสมผสำน เพ่ือเก็บ
ผลผลิต ใช้ในครัวเรือน และกำรทอผ้ำไหม 

(4.1) กำรถ่ำยทอดและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหม
อินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นกิจกรรมเดิมที่เกษตรกรด ำเนินกำรอยู่แล้ว ร้อยละ 70.00      
ในจ ำนวนนี้ได้ใบรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) ส ำหรับพืชอำหำรของไหมแล้ว ที่เหลือ
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ร้อยละ 30.00 เป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว เนื่องจำกเป็นปีแรกที่ได้รับ
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรฯ เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี  เจ้ำหน้ำที่ติดตำมตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้นเฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี ขณะนี้เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ตำม
มำตรฐำน IFOM ส ำหรับเส้นไหมต่อรังไหมต่อแปลงหม่อน นอกนั้นอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขอใบรับรอง 
ตำมมำตรฐำน GAP รำยเดี่ยว 

(4.2) กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่
มำตรฐำนทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(4.2.1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อน เกษตรกรตัวอย่ำง
ทั้งหมดใช้น้ ำฝนเพื่อกำรผลิตพืชอำหำรไหม โดยเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำตั้งแต่เริ่มปลูกหม่อนยังไม่เกิดโรค
ในแปลง ทั้งนี้ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดก ำจัดวัชพืชในแปลงหม่อนโดยใช้แรงงำนคนเก็บเศษวัชพืชออกจำกแปลง 

(4.2.2) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตไหม เกษตรกรตัวอย่ำง  
มีลักษณะกำรเลี้ยงไหมบริเวณใต้ถุนบ้ำน โดยกำรล้อมตำข่ำยเป็นโรงเลี้ยงตำมขนำดมำตรฐำนที่กรมหม่อนไหม
ถ่ำยทอดควำมรู้ และได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรเลี้ยงไหมพร้อมวัสดุท ำโรงเรือนแบบประหยัด รวมทั้งพันธุ์
มันส ำปะหลังส ำหรับเป็นพืชอำหำรเลี้ยงไหม ทั้งนี้ เกษตรกรตัวอย่ำงมีรูปแบบกำรเลี้ยงเน้นจ ำหน่ำยเส้นไหม
เป็นหลัก นอกจำกนี้ สำมำรถจ ำหน่ำยดักแด้ รังไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูป อำทิ ผ้ำไหม สบู่  และโลชั่น  
จำกโปรตีนไหมซึ่งได้จำกรรมวิธีกำรต้ม แหล่งจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หม่อนไหมร้อยละ 50.00 จ ำหน่ำยในท้องถิ่น 
ร้อยละ 40.00 จ ำหน่ำยภำยใต้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ และร้อยละ 10.00 จ ำหน่ำยที่ศูนย์แสดงสินค้ำ  

(4.3)  ประสิทธิภำพกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนกำรผลิต
ปี 2558 เฉลี่ย 3,455.56 บำทต่อปี โดยต้นทุนกำรผลิตไหมอีรี่ ประกอบด้วย ค่ำแรงงำนในครัวเรือน 
ค่ำจ้ำงแยกรัง กำรฟอก และกำรสำวไหม นอกจำกนี้ ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิตจำกหน่วยงำน ซึ่งกำรเลี้ยง   
ไหมอีรี่ในรอบกำรผลิตของเกษตรกร ปี 2558 จ ำแนกผลผลิตได้เป็นรังไหมสดเฉลี่ย 40.00 กิโลกรัม  
เมื่อน ำรังไหมสดมำแยกเป็นรังไหม และตัวดักแด้ ออกจำกกันได้รังไหมเฉลี่ย 4.50 กิโลกรัม และตัวดักแด้
เฉลี่ย 51.80 กิโลกรัม โดยเกษตรกรสำมำรถจ ำหน่ำยดักแด้เพ่ือกำรบริโภค ส่วนรังไหมเข้ำสู่กำรน ำเข้ำ
ขบวนกำรฟอก ต้มลอกกำว สำวเป็นเส้นไหม ซึ่งในกระบวนกำรนี้ได้ผลผลิตเส้นไหมเฉลี่ย 3.50 กิโลกรัม 
รำยได้เงินสดสุทธิในกำรจ ำหน่ำยเส้นไหมเฉลี่ย 4,866.67 บำท และจำกรังไหม รังไหมสด ดักแด้ และ
ไหมแปรรูป เฉลี่ย 21,083.33 บำท 

(5) การเปลี่ยนแปลงหลังด าเนินโครงการ 
(5.1) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ 

(5.1.1) ตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำง 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 71.79 เห็นว่ำในพ้ืนที่จังหวัดยังมีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 28.21 เห็นว่ำ ในจังหวัดยังไม่มีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว เนื่องจำกเกษตรกรบำงรำยยังขำด
ควำมเข้ำใจในควำมหมำยของค ำว่ำตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรท ำเกษตรแบบ
ผสมผสำน และได้น ำควำมรู้ตำมกำรพัฒนำผลผลิตสู่มำตรฐำนอินทรีย์มำปรับใช้ในพ้ืนที่ นอกจำกสำมำรถ
ลดต้นทุนกำรผลิตได้แล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภำพของเกษตรกรอีกด้วย 

(5.1.2) รำคำสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำสินค้ำเกษตรสีเขียวกับสินค้ำเกษตรทั่วไป ร้อยละ 71.43 
ส่วนเหลือร้อยละ 28.57  เห็นว่ำรำคำสินค้ำเกษตรทั้ง 2 ประเภทมีรำคำแตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อย  
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(5.2) ด้านประโยชน์ของโครงการเมืองเกษตรสีเขียวต่อการผลิต
ด้านการเกษตร  เกษตรกรตัวอย่ำงเห็นว่ำโครงกำรฯ มีประโยชน์ต่อกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรในระดับมำก
ร้อยละ 92.31 และระดับปำนกลำงร้อยละ 5.13 และระดับน้อยร้อยละ 2.56 โดยเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำ
โครงกำรฯ มีกำรสนับสนุนเฉพำะด้ำนกำรผลิต และกำรแปรรูปผลผลิต ส่วนกำรทำงด้ำนกำรตลำดยังมี    
ไมม่ำกนัก 

(5.3) ด้านสุขภาพอนามัยของเกษตรกร กำรตรวจสำรพิษตกค้ำง
ในร่ำงกำย เกษตรกรตัวอย่ำงได้รับกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย ร้อยละ79.49 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.51 
ไม่ได้รับกำรตรวจ เนื่องจำกเกษตรกรติดภำรกิจในช่วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำรจึงไม่สำมำรถเข้ำรับ
กำรตรวจได้ ผลกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำยของเกษตรกร พบว่ำ ร้อยละ 58.06 มีผลกำรตรวจ
อยู่ในระดับปลอดภัย ส่วนที่เหลือร้อยละ 41.94 มีสำรตกค้ำงในร่ำงกำยระดับมีควำมเสี่ยง 

 
(6) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 

(6.1) ด้านพืช กษตรกรให้ควำมสนใจในกำรผลิตสินค้ำปลอดภัย    
ซึ่งกระบวนกำรผลิตของเกษตรกรยังมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีอยู่ ส่งผลให้กำรพัฒนำสู่เกษตรอินทรีย์
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกำรปลูกพืชลักษณะหมุนเวียนในพื้นที่ แต่ได้รับรองมำตรฐำนเพียงชนิดเดียวจึงอำจ
มีสำรเคมีปนเปื้อนได้ นอกจำกนี้ ยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรขอรับรองมำตรฐำนสินค้ำปลอดภัย เนื่องจำก
รำคำสินค้ำปลอดภัยต่ำงจำกสินค้ำทั่วไปเพียงเล็กน้อย ตลำดรองรับมีไม่มำก และตั้งอยู่ห่ำงไกลจำกพ้ืนที่
ของเกษตรกร หำกน ำมำจ ำหน่ำยเกษตรกรต้องเสียค่ำขนส่งเพ่ิม หน่วยงำนจึงควรเพ่ิมส่งเสริมแหล่งจ ำหน่ำย
สินค้ำเกษตรปลอดภัย และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดสินค้ำเกษตรกร รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค
รับทรำบข้อมูลดังกล่ำว 

(6.2) ด้านประมง เกษตรกรบำงพ้ืนที่ประสบปัญหำน้ ำแล้ง มีผลต่อ
ควำมต้องกำรน้ ำเพ่ือใช้ผลิตสินค้ำประมง และเกษตรกรบำงรำยประสบปัญหำปลำตำย ซึ่งเกิดจำกปัญหำ
อำกำศแปรปรวนท ำให้ปริมำณออกซิเจนในน้ ำต่ ำ รวมทั้งโรคติดต่อในปลำ จึงควรให้ควำมรู้และแนวทำง   
กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  

(6.3) ด้านหม่อนไหม กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตด้ำนหม่อนไหม
อินทรีย์แก่เกษตรกรเป็นปีแรกท่ีเข้ำด ำเนินกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
และสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรเกิดควำมเข้ำใจ และกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 

1.2) จังหวัดศรีสะเกษ  
1.2.1) ด้ำนพืช  

(1) พัฒนำเครือข่ำยเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด ครบ 20 คน  
(2) กำรพัฒนำเกษตรกรเพ่ือเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP (รำยเดี่ยว) คัดเลือก

เกษตรกรจ ำนวน 500 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำน GAP 500 รำย และติดตำม
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 500 แปลง  

(3) พัฒนำเกษตรกรเพ่ือระบบมำตรฐำน GAP แบบกลุ่ม โดยกิจกรรมถ่ำยทอด
ควำมรู้มำตรฐำน GAP และจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพื่อกำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 2 กลุ่ม ติดตำม
และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแบบกลุ่ม จ ำนวน 40 แปลง ตำมเป้ำหมำย 
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(4) จัดท ำหมู่บ้ำนน ำร่องเมืองเกษตรสีเขียว กำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย 
กิจกรรมจัดเวทีวิเครำะห์ศักยภำพควำมต้องกำรพัฒนำ และบูรณำกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(5) พัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนอินทรีย์ กำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย
200 รำย กำรถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  200 รำย และกำรติดตำมตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น 200 แปลง ตำมเป้ำหมำย 

(6) จัดงำนรณรงค์ประชำสัมพันธ์เมืองเกษตรสีเขียว 1 จุด ครบตำมเป้ำหมำย 
(7) จัดสรรงบประมำณ 1.93 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

1.2.2) ด้ำนประมง  
(1) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ และจัดท ำกำรประเมินประสิทธิภำพ

กำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 250 ฟำร์ม จัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste จ ำนวน 3 จุด 
ตำมเป้ำหมำย และกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 250 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.78 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.57 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 72.64 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.2.3) ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในพื้นที่รวม 33,000 ไร่  จ ำแนกเป็น  

กำรส่งเสริมท ำน้ ำหมักชีวภำพ 25,000 ไร่ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 4,000 ไร่ กำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร 3,000 ไร่ 
และรณรงค์ไถกลบตอซัง 1,000 ไร่   

(2) จัดสรรงบประมำณ 78.15 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 
1.2.4) ด้ำนหม่อนไหม 

(1) กิจกรรมถ่ำยทอดและสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหม
อินทรีย์ครบ 60 รำย 

(2) กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน 
ครบ 60 รำย  

(3) จัดสรรงบประมำณ 1.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.78 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 54.01 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2.5) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและอ่ืน ๆ 
(1) กำรเชื่อมโยงกำรผลิต-กำรตลำดสินค้ำ Q จ ำนวน 1 แห่ง ด ำเนินกำร

ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 12.78 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 

1.2.6) กำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร  
(1) ส ำรวจข้อมูลกำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตร 

สีเขียวครบ 1 เรื่อง  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

1.2.7) ติดตำมประเมินผล 
รำยงำนรำยไตรมำส 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย และจำกกำรติดตำมในพ้ืนที่ 

ระหว่ำงวันที่ 7 -8 มิถุนำยน 2559 พบประเด็น ดังนี้ 
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(1) ด้านพืช เกษตรกรท ำนำข้ำวพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 เป็นพืช
เศรษฐกิจหลัก นอกจำกนี้ ยังมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่ อำทิ มันส ำปะหลัง หอมแดง กระเทียม และ
พืชผักสวนครัว เป็นต้น 

(1.1) กำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP ของเกษตรกร
ตัวอย่ำง (พ้ืนที่ หมู่ 5 บ้ำนหนองเทำ ต ำบลตะดอบ อ ำเภอเมือง) พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่
แล้วร้อยละ 40.00 ส่วนที่เหลือเห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว 
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรร้อยละ 80.00 ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรผลิตตำมระบบรับรอง
มำตรฐำน GAP รำยกลุ่ม เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี ส่วนที่เหลือติดภำรกิจส ำคัญ ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ได้  

(1.2) กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรตัวอย่ำง (พ้ืนที่ หมู่ 9 
บ้ำนบึงหมอก ต ำบลส้มป่อย อ ำเภอรำษีไศล) พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว ร้อยละ 50.00 
ของเกษตรกรเป้ำหมำย ซึ่งได้ใบรับรองมำตรฐำน GAP รำยกลุ่มแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 เห็นว่ำ
เป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำเกษตรกรเพ่ือกำรรับรองมำตรฐำนพืชเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่
ติดตำมให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแล้วเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี โดยเกษตรกรเริ่มปฏิบัติตำม
กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2558 อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 

(1.3) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติของเกษตรกรตัวอย่ำง พบว่ำ  
เกษตรกรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 70.00 ได้แก่กำรผลิตสินคำเกษตรตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP 
ส ำหรับพืชอำหำรของเกษตรกร ส่วนที่เหลือร้อยละ 30.00 เกษตรกรเห็นว่ำยังไม่ถึงช่วงเวลำเพำะปลูก  
จึงยังไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรบำงส่วนให้ควำมเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน
กำรพัฒนำสู่เกษตรอินทรีย์ มีควำมยุ่งยำกต่อกำรปฏิบัติ และปัญหำที่ส ำคัญ คือ สภำพภูมิอำกำศ  โรคพืช 
และแมลงศัตรูพืช ที่ยำกต่อกำรควบคุม รวมทั้งปริมำณผลผลิตต่ ำ ส่งผลให้เกษตรกรขำดแรงจูงใจในกำรผลิต
พืชอินทรีย์ 

(1.4) ประสิทธิภำพกำรผลิต  
     -  ด้ำนกำรผลิตพืชตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP (ข้ำว)
เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนในกำรผลิตข้ำวขำวดอกมะลิ 105 กำรผลิตในปี 2558 ต้นทุนเฉลี่ย 2,507.16 
บำทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 449.81 กิโลกรัมต่อไร่ และรำยได้เงินสดสุทธิเฉลี่ย 2,164.76 บำทต่อไร่ ซึ่งกำร
ผลิตข้ำวในจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรมีกำรปรับกระบวนกำรผลิต โดยลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีมำใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ต่อชีวภำพ ทั้งนี้เกษตรกรเห็นว่ำยังจ ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคม ีและสำรเคมีในระยะแตกกอถึงตั้งท้อง กำรเพำะปลูกข้ำว
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ใช้น้ ำธรรมชำติเป็นหลัก ซึ่งฤดูกำรผลิตที่ผ่ำนมำเกษตรกรประสบปัญหำฝนมำล่ำช้ำ
และแล้งช่วงเดือนกรกฎำคม ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตและท ำให้ได้ผลผลิตในปริมำณท่ีไม่มำก 

- กำรผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพเกษตรอินทรีย์  
เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนในกำรผลิตข้ำวขำวดอกมะลิ 105 กำรผลิตปี 2558 ต้นทุนเฉลี่ย 2,007 บำท
ต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 407.14 กิโลกรัมต่อไร่ และรำยได้เงินสดสุทธิ เฉลี่ย 2,996.23 บำทต่อไร่ (ตำรำงที่ 5) 
ซึ่งเกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนมำใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ ำหมักชีวภำพ และสำรชีวภัณฑ์ แทนกำรใช้ปุ๋ยเคมี และ
สำรเคมีรวมทั้งหน่วยงำนเข้ำมำให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และดูแลเอำใจใส่ของเกษตร 
ทั้งนี้ เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ ผลผลิตที่ออกสู่ตลำดมีแนวโน้มด้ำนรำคำที่ลดลง ยังไม่มีตลำดรองรับสินค้ำ
เกษตรสีเขียว และรำคำขำยไม่แตกต่ำงจำกสินค้ำเกษตรทั่วไป 
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(2) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ของเกษตรกรตัวอย่ำง (พ้ืนที่หมู่ 8 บ้ำนศรีอุดม 
ต ำบลจำนใหญ่ อ ำเภอกันทรลักษ์) ท ำสวน และท ำไร่ มียำงพำรำ และมันส ำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ อำทิ ฝรั่ง และพืชผักสวนครัว เป็นต้น 

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรตัวอย่ำง 
พบว่ำ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน และวิธีกำรเพ่ิมผลผลิตพืชตำมหลักวิชำกำรเฉลี่ย 2 ครั้ง และได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจวิเครำะห์ดิน  

(2.2) กำรส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรพัฒนำที่ดิน  
(2.2.1) กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ได้รับ

กำรสนับสนุนสำรเร่ง พด.2 และ พด.7 ชุดถังหมัก 120 ลิตร และกำกน้ ำตำล ร่วมกับกำรน ำของเหลือใช้
ในครัวเรือน เช่น เศษพืชผัก เศษผลไม้ เศษอำหำร และมูลสัตว์ มำผลิตเป็นน้ ำหมักชีวภำพใช้ในครัวเรือน 
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต และลดกำรใช้สำรเคมีลงได ้

(2.2.2) กำรใช้ปุ๋ยพืชสด เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ไม่ได้รับ
กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เนื่องจำก ไม่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพำะปลูก หน่วยงำนจึงสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ปูเล่ และอุปกรณ์กำรปลูกซ่ึงเกษตรกรสำมำรถเก็บผลผลิตรับประทำนในครัวเรือนได้ 

(2.2.3) กำรใช้ปูนทำงกำรเกษตร เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด 
ได้รับกำรสนับสนุนโดโลไมท์ น ำไปหว่ำนในพ้ืนที่เพำะปลูก เพ่ือปรับสภำพดิน พร้อมทั้งให้ธำตุอำหำรแคลเซียม
และแมกนีเซียมแก่พืชในระดับท่ีเหมำะสม และป้องกันเชื้อรำได ้

 (3) ด้านการประมง (พ้ืนที่ต ำบลยำง ต ำบลผักแพว และต ำบลดู่ อ ำเภอ
กันทรำรมย์) เกษตรกรตัวอย่ำงท ำนำข้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และเพำะเลี้ยงกบเป็นอำชีพเสริม 

(3.1) กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 75.00 เป็นเกษตรกรกลุ่มขยำยผลซึ่งมีกำรจัดกำรของเสีย
จำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ให้เหลือน้อยที่สุด (Zero Waste) ตั้งแต่ปี 2558 แล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 
ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2559 เช่น กำรแปรรูปผลผลิตจำกกบ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่
ได้ให้ค ำปรึกษำเพ่ิมเติมแก่เกษตรกรด้ำนกำรจัดระบบน้ ำหมุนเวียน กำรลดกำรปล่อยของเสียในระดับฟำร์ม 
และสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ในกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำของบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ นอกจำกนี้ เกษตรกร
ร้อยละ 50.00 ได้รับทรำบถึงกระบวนกำรจัดกำรของเสียตำมหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรฟำร์มเข้ำสู่ระบบ Zero Waste  

(3.2) กำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร มีรูปแบบกำรเลี้ยง
ในบ่อซีเมนต์ร้อยละ 62.50 ส่วนที่เหลือร้อยละ 37.50 เลี้ยงในบ่อดิน โดยเกษตรกรร้อยละ 87.50 
มีรูปแบบกำรเลี้ยงแบบชนิดเดียว ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.50 เลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ ำชนิดอ่ืนในบ่อเดียว ได้แก่ 
ปลำนิล และปลำตะเพียน  ส ำหรับพันธุ์กบ ร้อยละ 75.00 ซื้อจำกฟำร์มของผู้ประกอบกำรในท้องถิ่นที่เหลือ
ร้อยละ 25.00 เพำะพันธุ์เอง  ใช้เป็นอำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ดเลี้ยง อัตรำควำมหนำแน่นของลูกกบเฉลี่ย 
10,000 ตัวต่อบ่อ ระยะเวลำเลี้ยงปลำต่อรอบเฉลี่ย 3 เดือน และอัตรำกำรรอดเฉลี่ย ร้อยละ 60.00    
เกิดจำกปัญหำกำรกัดกินกันเองและกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ ทั้งนี้ ในกระบวนกำรเลี้ยงควรมีกำรเปลี่ยน
ถ่ำยน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ และปรับปรุงคุณภำพน้ ำให้ดี  แหล่งจ ำหน่ำย ร้อยละ 55.56  ขำยผลผลิตปำกบ่อ 
ส่วนที่เหลือขำยส่งให้ผู้พ่อค้ำส่ง ผู้บริโภคโดยตรง และพ่อค้ำปลีก ร้อยละ 38.46  38.46  และ 23.08 
ตำมล ำดับ 



85 

 

(3.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต หลังกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำร
ปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำงที่เลี้ยงกบ มีต้นทุนในกำรผลิตปี 2558 เฉลี่ย 
91,101 บำทต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,864.29 กิโลกรัมต่อไร่ มีรำยได้เงินสดสุทธิ เฉลี่ย 34,550.00 
บำทต่อไร่ รำคำที่เกษตรกรขำยได้ค่อนข้ำงดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกได้รับควำมรู้
เกี่ยวกับกำรผลิตกบตำมควำมต้องกำรของตลำดเป็นหลัก โดยเลี้ยงกบในปริมำณน้อยช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจำก 
เป็นช่วงทีก่บมีรำคำต่ ำที่สุด และเพ่ิมปริมำณกำรเลี้ยงในช่วงฤดูหนำวถึงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่กบธรรมชำติจ ำศีล 
ท ำให้รำคำขำยกบในท้องตลำดค่อนข้ำงสูง ในบำงพ้ืนทีอ่ำจมีรำคำสูงถึง 100.00 บำทต่อกิโลกรัม 

(4) ด้านหม่อนไหม (พ้ืนทีห่มู่ 5 บ้ำนนำขนวน ต ำบลขนุน อ ำเภอกันทรลักษ์) 
เกษตรกรตัวอย่ำง ท ำนำข้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และทอผ้ำไหมเป็นอำชีพเสริม รวมทั้งกำรปลูกพืชอำหำร
ส ำหรับเลี้ยงไหมตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสภำพพ้ืนที่ ได้แก่ หม่อนใบพันธุ์บุรีรัมย์ 60  

(4.1) กำรถ่ำยทอดและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหม
อินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่ำงมีควำมเห็นว่ำกิจกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมนั้น เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้วร้อยละ 10.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 90.00 เห็นว่ำ
เป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรฯ โดยเกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ยังไม่ได้ใบรับรองมำตรฐำน
ด้ำนหม่อนไหม มีเพียงกำรรับรองมำตรฐำนตรำนกยูง เนื่องจำกเริ่มด ำเนินกำรด้ำนกำรผลิตหม่อนไหมตำม
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เป็นปีแรก ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี และแปลงหม่อนไหมทั้งหมด 
ยังไม่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนกำรผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมตรวจประเมินของ
เจ้ำหน้ำที ่

(4.2) กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่
มำตรฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(4.2.1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อน เกษตรกรตัวอย่ำง 
มีกำรใช้น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ แบ่งเป็นน้ ำฝน น้ ำบำดำล และแหล่งอ่ืน ๆ ร้อยละ 50.00  40.00  10.00  
ตำมล ำดับ มีวิธีกำรรดน้ ำในแปลงหม่อนโดยใช้น้ ำฝน ใช้เครื่องสูบน้ ำ และระบบสปริงเกอร์ ร้อยละ 40.00  
40.00  และ 10.00 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ปลูกหม่อนใบเพ่ือเลี้ยงไหมมีวิธีก ำจัดวัชพืชในแปลงหม่อน
ด้วยกำรใช้แรงงำนคนเก็บเศษวัชพืชออกจำกแปลง ไม่ใช้สำรเคมี และสำรสกัดจำกสมุนไพร เนื่องจำกเมื่อน ำไป
เป็นอำหำรไหม มีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้ตัวไหมตำยได้ง่ำย ส่วนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนผลสดเลือกใช้สำรสกัด
สมุนไพรก ำจัดแมลงศัตรูพืช  

(4.2.2) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตไหม เกษตรกรตัวอย่ำง 
มีลักษณะกำรเลี้ยงไหมบริเวณใต้ถุนบ้ำนโดยกำรล้อมตำข่ำยเป็นโรงเลี้ยงตำมขนำดมำตรฐำนที่กรมหม่อนไหม
ถ่ำยทอดควำมรู้ และได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรเลี้ยงไหมพร้อมวัสดุท ำโรงเรือนแบบประหยัด รวมทั้งพันธุ์
หม่อนใบ ส ำหรับเป็นพืชอำหำรไหม ทั้งนี้ เกษตรกรตัวอย่ำงมีรูปแบบกำรเลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำย ดักแด้ เส้นไหม 
ผ้ำไหม แหล่งจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของเกษตรกรตัวอย่ำงคือพ่อค้ำคนกลำง ร้อยละ 70  
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(5) การเปลี่ยนแปลงหลังการด าเนินโครงการ 
(5.1) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ 

(5.1.1) ตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำง   
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ มีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียวในพ้ืนที่จังหวัดร้อยละ 35.29  ส่วนที่เหลือ  
ร้อยละ 66.71 เห็นว่ำ ในพ้ืนที่จังหวัดยังไม่มีตลำดดังกล่ำว เนื่องจำก เกษตรกรบำงรำยยังขำดควำมเข้ำใจ
ในควำมหมำยของค ำว่ำตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว จ ำหน่ำยผลผลิตภำยในชุมชน และตลำดท้องถิ่น 
รวมทั้ง ตลำดที่รองรับสินค้ำเกษตรสีเขียวห่ำงไกลจำกหมู่บ้ำนของเกษตรกร จึงไม่สะดวกต่อกำรขนไปขำย  

(5.1.2) รำคำสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำง ที่เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำสินค้ำเกษตรสีเขียวกับสินค้ำเกษตรทั่วไป ร้อยละ 79.41 
ส่วนเหลือร้อยละ 20.59 เห็นว่ำ รำคำมีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำก เกษตรกรตัวอย่ำงพัฒนำกระบวนกำร
กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยให้ผู้บริโภคโดยตรง 
ในรำคำที่สูงกว่ำกำรจ ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 

(5.2) ด้านประโยชน์ของโครงการเมืองเกษตรสีเขียวต่อการผลิต
ด้านการเกษตร  เกษตรกรตัวอย่ำงเห็นว่ำโครงกำรฯ มีประโยชน์ต่อกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรในระดับมำก
ร้อยละ 50.00 และระดับปำนกลำงร้อยละ 50.00 โดยเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำโครงกำรฯ มีกำรสนับสนุน
เฉพำะด้ำนกำรผลิต และกำรแปรรูปผลผลิต ส่วนกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรตลำดยังมีไมม่ำกนัก 

(5.3) ด้านสุขภาพอนามัยของเกษตรกร กำรตรวจสำรพิษตกค้ำง
ในร่ำงกำย เกษตรกรตัวอย่ำงได้รับสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย ร้อยละ 73.53 ส่วนที่เหลือร้อยละ 26.47 
ไม่ได้รับกำรตรวจ เนื่องจำก เกษตรกรติดภำรกิจในช่วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำรจึงไม่สำมำรถเข้ำรับ
กำรตรวจได ้ผลกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำยของเกษตรกร พบว่ำ ร้อยละ 79.17 มีผลกำรตรวจอยู่
ในระดับปลอดภัย ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20.83 มีสำรตกค้ำงในร่ำงกำยระดับมีควำมเสี่ยง 

(5.4) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(5.4.1) ด้านพืช รำคำขำยสินค้ำเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่ำง

จำกรำคำสินค้ำเกษตรทั่วไป และยังไม่มีตลำดที่แน่นอนรองรับ เกษตรกรขำดแรงจูงใจในกำรผลิตตำมมำตรฐำน 
จึงควรเร่งเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัย  รวมทั้งเกษตรกรปลูกพืชหลำยชนิดลักษณะหมุนเวียน
ในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งพืชบำงชนิดไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำจมีกำรปนเปื้อนได้ 

(5.4.2) ด้านประมง เกษตรกรประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำ
ปัญหำปลำตำยในบ่อ ซึ่งเกิดจำกปัญหำน้ ำเน่ำเสีย รวมทั้งโรคติดต่อในปลำ รวมทั้งต้องกำรให้สนับสนุน
แหล่งเงินทุนทำงกำรเกษตร ซ่ึงทำงหน่วยงำนควรเข้ำไปสนับสนุนองค์ควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยง เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ควำมรู้และสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้ด้วยตัวเองต่อไป  

(5.4.3) ด้านหม่อนไหม เกษตรกรประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำ 
ส่งผลให้ไม่มีพืชอำหำรส ำหรับเลี้ยงไหม และต้องกำรยังมีควำมจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตไหมในรูปแบบ
ทีแ่ตกต่ำงไป รวมถึงกำรออกแบบลวดลำยที่ทันสมัย 
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1.3) จังหวัดจันทบุรี  
1.3.1) ด้ำนพืช  

(1) พัฒนำเครือข่ำยเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด 20 คน ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) กำรพัฒนำเกษตรกรเพ่ือเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP (รำยเดี่ยว) คัดเลือก

เกษตรกร ถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำน GAP และติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 500 แปลง ครบตำม
เป้ำหมำย  

(3) พัฒนำเกษตรกรเพ่ือระบบมำตรฐำน GAP แบบกลุ่ม  โดยกิจกรรม
ถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำน GAP และจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพื่อกำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 2 กลุ่ม และ
ติดตำมและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแบบกลุ่ม 40 แปลง ตำมเปำ้หมำย 

(4) จัดท ำหมู่บ้ำนน ำร่องเมืองเกษตรสีเขียว กำรคัดเลือกพื้นที่เป้ำหมำย 
จัดเวทีวิเครำะห์ศักยภำพควำมต้องกำรพัฒนำ 2 หมู่บ้ำน ครบตำมเป้ำหมำย และบูรณำกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
2 หมู่บ้ำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(5) พัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนอินทรีย์ กำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย
และถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 150 รำย กำรติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 150 แปลง 
และกำรจัดงำนรณรงค์ประชำสัมพันธ์เมืองเกษตรสีเขียว 1 จุด ครบตำมเป้ำหมำย 

(6) จัดสรรงบประมำณ 1.82 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
1.3.2) ด้ำนประมง  

(1) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ จัดท ำกำรประเมินประสิทธิภำพ
กำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม และให้บริกำรเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพฟำร์มเกษตรสีเขียว 
1,500 ฟำร์ม จัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste ของเกษตรกร 49 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของ
เป้ำหมำย จุดสำธิตระบบหน่วยงำน ศพช. จันทบุรี จ ำนวน 2 ฟำร์ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

(2) จัดสรรงบประมำณ 7.61 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.69 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 48.43 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.3.3) ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในพ้ืนที่รวม 16,500 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

จ ำแนกเป็น กำรส่งเสริมท ำน้ ำหมักชีวภำพ 10,000 ไร่ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 2,000 ไร่ กำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร 
4,000 ไร่ และรณรงค์ไถกลบตอซัง 500 ไร่   

 (2) จัดสรรงบประมำณ 78.15 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 
1.3.4) ด้ำนหม่อนไหม 

(1) กิจกรรมถ่ำยทอดและสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหม
อินทรีย์ หลักสูตรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนภำยใต้มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและมำตรฐำน
สินค้ำอินทรีย์ ศึกษำดูงำน/กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรผลิตหม่อนไหม
ภำยใต้มำตรฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรละ 10 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(2) กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน 
ครบ 10 รำย และกิจกรรมรับรองมำตรฐำนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 รำย ร้อยละ 20.00 
ของเป้ำหมำย 10 รำย 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.29 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.28 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 95.40 ของงบประมำณที่จัดสรร 
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1.3.5) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและอ่ืน ๆ 
(1) กำรเชื่อมโยงกำรผลิต-กำรตลำดสินค้ำ Q จ ำนวน 1 แห่ง ด ำเนินกำร

ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 12.78 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 

1.3.6) กำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร  
(1) ส ำรวจข้อมูลกำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตร

สีเขียวครบ 1 เรื่อง  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.031 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 102.33 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
1.3.7) ติดตำมประเมินผล 

รำยงำนรำยไตรมำส 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย และจำกกำรติดตำมในพ้ืนที่ 
ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 กรกฏำคม 2559  พบประเด็น ดังนี้ 

(1) ด้านพืช เกษตรกรตัวอย่ำง ท ำสวนผลไม้ มีทุเรียนเป็นหลักพืชเศรษฐกิจหลัก 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน อำทิ ลองกอง และสละ เป็นต้น 

 
(1.1) กำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP ของเกษตรกร

ตัวอย่ำง (พ้ืนที่หมู่ 2 บ้ำนทุ่งยำยอ่ำง ต ำบลปัถวี อ ำเภอมะขำม) พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว
ร้อยละ 62.50 ส่วนที่เหลือเห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียวหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่ติดตำม   
ให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขอใบรับรองตำมมำตรฐำน 
GAP รำยกลุ่ม 

(1.2) กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรตัวอย่ำง (พ้ืนที่หมู่ 2 บ้ำน
ทุ่งยำยอ่ำง ต ำบลปัถวี อ ำเภอมะขำม) พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว ร้อยละ 100.00 ซึ่งได้
ใบรับรองมำตรฐำน GAP รำยกลุ่มแล้ว หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เรื่องกำรพัฒนำเกษตรกรเพ่ือกำรรับรองมำตรฐำนพืชเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่ติดตำม
ให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเฉลี่ย 10 ครั้งต่อปี โดยเกษตรกรตัวอย่ำงเริ่มปฏิบัติตำม
กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2558 อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน  

(1.3) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติของเกษตรกรตัวอย่ำง พบว่ำ 
เกษตรกรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 100.00 ได้แก่ กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพใช้ภำยในกลุ่มและครัวเรือน  
กำรผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และกำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยสำรชีวภัณฑ์ เป็นต้น นอกจำกนี้ เกษตรกร
ในพ้ืนที่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบในกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภำพ  

(1.4) ประสิทธิภำพกำรผลิต  
(1.4.1) ทุเรียน กำรผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP 

มีต้นทุนกำรผลิตปี 2558 เฉลี่ย 16,624.05 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2559 ต้นทุนเฉลี่ย 15,483.90 
บำทต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 1,140.15 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.86 ซึ่งเกษตรกรมีกำรปรับกระบวนกำรผลิต
จำกเดิม โดยลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีมำใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพทดแทนตำมที่หน่วยงำนถ่ำยทอดควำมรู้ท ำให้มี
ต้นทุนที่ต่ ำกว่ำ มีผลผลิตทุเรียนปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80.00 และลดลงร้อยละ 20.00 ผลผลิตในปี 
2559 เฉลี่ย 940.50 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 856.13 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น
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เฉลี่ย 84.37 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.97 โดยผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำเกิดจำก
กำรได้รับถ่ำยทอดควำมรู้ และน ำควำมรู้ไปบริหำรจัดกำรแปลงอย่ำงถูกวิธี รวมทั้งมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน
อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีรำยได้เงินสดสุทธิในกำรผลิตทุเรียนปี 2559 เพ่ิมขึ้นทั้งหมด โดยรำยได้เงินสดสุทธิ
ในปี 2559 เฉลี่ย 77,833.13 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 52,415.88 บำทต่อไร่ 
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 25,417.25 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.66 โดยรำยได้เงินสดสุทธิที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจำก
ต้นทุนกำรผลิตที่ลดลงจำกกำรลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี และจ ำนวนผลผลิตเพิ่มข้ึน  

(1.4.2) มังคุด กำรผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพเกษตร
อินทรีย์ มีต้นทุนเฉลี่ย 4,333.33 บำทต่อต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 533.33 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.95 
เนื่องจำกวัตถุดิบส ำหรับกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์ และสมุนไพรก ำจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่มีรำคำสูง  มีผลผลิตมังคุด    
ปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 75.00 และลดลงร้อยละ 25.00 ผลผลิตในปี 2559 เฉลี่ย 620.00 กิโลกรัม
ต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 553.33 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 66.67 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 10.75 เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ เกิดจำกกำรน ำควำมรู้ไปบริหำรจัดกำรแปลงอย่ำงถูกวิธี และ 
กำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยวิธีอินทรีย์ชีวภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีรำยได้เงินสดสุทธิในปี 2559 เฉลี่ย 
57,277.78 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 41,137.78 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 16,140.00 
บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.18 แม้ว่ำเกษตรกรตัวอย่ำงจะมีต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้น    แต่รำคำผลผลิตมังคุด 
ปีนี้สูงกว่ำเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ  

(2) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรตัวอย่ำง (พ้ืนที่ ต ำบลสองพ่ีน้อง 
อ ำเภอท่ำใหม่ และต ำบลวังโตนด อ ำเภอนำยำยอำม) ท ำสวนผลไม้ มีทุเรียน และมังคุด เป็นหลัก พืชเศรษฐกิจหลัก 
ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน อำทิ เงำะ กล้วยไข่ ล ำไย ลองกอง และสละ เป็นต้น 

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรตัวอย่ำง 
พบว่ำ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน และวิธีกำรเพ่ิมผลผลิตพืชตำมหลักวิชำกำรเฉลี่ย 2 ครั้ง ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินร้อยละ 100.00 
ทรำบผลตรวจแล้วร้อยละ 33.33 ที่เหลือร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจวิเครำะห์ดิน โดย
พ้ืนที่ของเกษตรกรที่ทรำบผลกำรตรวจวิเครำะห์แล้ว มีสภำพดินเปรี้ยว ซึ่งเกษตรกรน ำควำมรู้ที่ได้รับกลับไป
ปฏิบัติร้อยละ 100.00 และผลกำรน ำไปปฏิบัติเกิดผลดีร้อยละ 88.89 ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.11 
เห็นว่ำยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งควำมรู้ที่เกษตรกรน ำไปปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำ
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย ์และน้ ำหมักชีวภำพ 

(2.2) กำรส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรพัฒนำที่ดิน  
(2.2.1) กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด 

ได้รับกำรสนับสนุนสำรเร่ง พด.2 และ พด.7 ชุดถังหมัก 120 ลิตร และกำกน้ ำตำล ร่วมกับกำรน ำของ
เหลือใช้ในครัวเรือน เช่น เศษพืชผัก เศษผลไม้ เศษอำหำรและมูลสัตว์ มำผลิตเป็นน้ ำหมักชีวภำพใช้ใน
ครัวเรือน สำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิต และลดกำรใช้สำรเคมีลงได ้

(2.2.2) กำรใช้ปุ๋ยพืชสด เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 44.44 
ได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้ำ ซึ่งน ำกลับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ส่วนเกษตรกรร้อยละ 55.56 แสดง
ควำมจ ำนงขอไม่รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดังกล่ำว เนื่องจำกเห็นว่ำกำรใช้ปุ๋ยพืชสดไม่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ 
จึงขอท ำกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยวิธีอ่ืนแทน 
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(2.2.3) กำรใช้ปูนทำงกำรเกษตร เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด 
ได้รับกำรสนับสนุนโดโลไมท์ เพ่ือปรับสภำพดินเปรี้ยว แก้ควำมเป็นกรดของดิน พร้อมทั้งให้ธำตุอำหำร
แคลเซียมและแมกนีเซียมแก่พืชในระดับท่ีเหมำะสม  

 (3) ด้านการประมง (พ้ืนที่ ต ำบลสนำมไชย ต ำบลช้ำงข้ำม อ ำเภอนำยำยอำม 
และต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมือง) มีกุ้งขำวเป็นสินค้ำเศรษฐกิจหลัก โดยกำรเลี้ยงแบบหมุนเวียนกับท ำสวน
ผลไม ้

(3.1) กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด มีกำรจัดกำรของเสียจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้เหลือน้อย
ที่สุด (Zero Waste) อยู่แล้วก่อนมีโครงกำรฯ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำที่ดี (GAP) สินค้ำกุ้งแล้ว ร้อยละ 100.00 ในจ ำนวนนี้ ร้อยละ 10.00 ได้รับกำรรับรองระบบกำรผลิต
กุ้งทะเลให้มีมำตรฐำนตลอดสำยกำรผลิตจำกฟำร์มถึงโรงงำนแปรรูป (COC) หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เฉลี่ย 6 ครั้ง และตรวจประเมินฟำร์มเพำะเลี้ยงเฉลี่ย 9 ครั้ง นอกจำกนี้ เกษตรกร
ร้อยละ 70.00 ได้รับทรำบถึงกระบวนกำรจัดกำรของเสียตำมหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle  

(3.2) กำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่ำง
ทั้งหมด มีลักษณะกำรเลี้ยงกุ้งในบ่อดิน โดยปล่อยลูกกุ้งขนำดตั้งแต่ P10-P20 เกษตรกรร้อยละ 80.00 
มีรูปแบบกำรเลี้ยงกุ้งเพียงอย่ำงเดียว ส่วนที่เหลือเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ ำชนิดอ่ืนในบ่อเดียวกัน โดยเกษตรกร
มำกถึงร้อยละ 90.00 ซื้อพันธุ์กุ้งจำกบริษัทเอกชนและฟำร์มใกล้เคียงในพ้ืนที่ มีเพียงร้อยละ 10.00 ที่ซื้อ
พันธุ์จำกหน่วยงำนของรัฐ ให้อำหำรเฉลี่ย 150 กิโลกรัมต่อมื้อ และควำมถี่เฉลี่ย 3 มื้อต่อวัน อัตรำควำม
หนำแน่นเฉลี่ย 193,000 ตัวต่อบ่อ ระยะเวลำเลี้ยงกุ้งต่อรอบเฉลี่ย   3 เดือน และอัตรำกำรรอดเฉลี่ย
ร้อยละ 60.00 ทั้งนี้ ในกระบวนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพน ้ำเลี ยงมีส่วนส้ำคัญเพ่ือป้องกันกำรสะสมของของ
เสียต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรเลี ยง กำรจัดกำรด้ำนอำหำรในปริมำณอำหำรที่เพียงพอและเหมำะสม ส ำหรับ
กำรกระจำยผลผลิต จ ำหน่ำยผลผลิตปำกบ่อ ลักษณะผู้ชื้อร้อยละ 100.00  เป็นพ่อค้ำส่ง  

(3.3) ประสิทธิภำพกำรผลิตกุ้งข้ำว จำกกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกร
ในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ มีต้นทุนในกำรเลี้ยงกุ้งปี 2559 เฉลี่ย 69,311.66 บำท
ต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 67,704.73 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1,606.92 บำทต่อไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 2.31 เนื่องจำกในปี 2559 เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำรำคำปัจจัยกำรผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งค่ำพันธุ์ 
ค่ำอำหำร และค่ำวัสดุอุปกรณ์ มีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.00 และ  เท่ำเดิมร้อยละ 30.00 โดย
ผลผลิตในปี 2558 เฉลี่ย 868.31 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2559 เฉลี่ย 968.69 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 100.39 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น ร้อยละ 10.36 โดยผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ
กำรเลี้ยงกุ้งปีนี้มกีำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น ตั้งแต่กำรเตรียมบ่อ กำรเลี้ยงอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กำรดูดสิ่งปฏิกูลออกจำกบ่อ และใช้ลูกกุ้งที่มีคุณภำพต้ำนทำนโรค ซึ่งยังไม่พบโรคระบำด และมีรำยได้เงินสด
สุทธิในปี 2559 เฉลี่ย 82,048.14 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 62,424.24 บำทต่อไร่ 
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 19,623.90 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.92 โดยรำยได้เงินสดสุทธิที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจำก    
ปี 2559 เกษตรกรมีผลผลิตกุ้งขำวเพ่ิมสูงขึ้น และเป็นที่ต้องกำรของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งรำคำขำย
ค่อนข้ำงดเีมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ  
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(4) ด้านหม่อนไหม (พ้ืนที่ต ำบลร ำพัน ต ำบลเขำบำยศรี ต ำบลทุ่งเบญจำ 
ต ำบลสีพยำ และต ำบลบ่อพุ อ ำเภอท่ำใหม่) เกษตรกรตัวอย่ำง ท ำสวนผลไม้ มีทุเรียน และมังคุด เป็นพืช
เศรษฐกิจหลัก และปลูกหม่อนผลสด (Mulberry) เพ่ือจ ำหน่ำยผลผลิตในลักษณะผลสด และกำรแปรรูป 

(4.1) กำรถ่ำยทอดและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิต
หม่อนไหมอินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่ำงมีควำมเห็นว่ำกิจกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้วร้อยละ 44.44 ส่วนที่เหลือร้อยละ 55.56 
เห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรฯ เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 33.33 ได้ใบรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) ส ำหรับสินค้ำหม่อนผลสด ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับใบรับรอง 
เนื่องจำกเป็นปีแรกที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
หลักสูตร “กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนภำยใต้มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและมำตรฐำน
อินทรีย์” จ ำนวนครั้งที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำปรึกษำและ  
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขอใบรับรองตำมมำตรฐำน GAP   
รำยเดี่ยว  

(4.2) กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่
มำตรฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำรใช้น้ ำจำกสระน้ ำที่ขุดในพ้ืนที่ ร้อยละ 44.44 น้ ำบำดำล ร้อยละ 44.44 
และน้ ำฝนร้อยละ 11.12 มีวิธีกำรรดน้ ำในแปลงหม่อนโดยใช้ระบบสปริงเกอร์ระบบน้ ำหยด สำยยำงรด 
และวิธีตักรด ร้อยละ 44.45  22.22  22.22 และ 11.11 ตำมล ำดับ เกษตรกรร้อยละ 66.67 ให้
ควำมเห็นว่ำตั้งแต่เริ่มปลูกหม่อนผลสดยังไม่เกิดโรค และแมลงศัตรูพืชใดๆ ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33  
เกิดโรครำแป้ง เพลี้ยแป้ง และหนอนกินใบ ทั้งนี้ เกษตรกรมีวิธีรักษำโรค และก ำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยกำรใช้
สำรสกัดสมุนไพร ใช้แรงงำนคนเก็บออก และใช้สำรเคมีร่วมกับสำรสกัดสมุนไพร ร้อยละ 66.67  22.22  
และ 11.11 ตำมล ำดับ ก ำจัดวัชพืชในแปลงหม่อนด้วยกำรใช้แรงงำนคนเก็บเศษวัชพืชออกจำกแปลง  
ร้อยละ 66.67 ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 ใช้สำรสกัดสมุนไพรก ำจัดแมลงศัตรูพืช  

(5) การเปลี่ยนแปลงหลังด าเนินงานโครงการ  
(5.1) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ 

(5.1.1) ตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำง
ที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 23.68 เห็นว่ำ ในพ้ืนที่จังหวัดยังไม่มีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียวในพ้ืนที่ 
ส่วนมำกร้อยละ 76.32 เห็นว่ำในจังหวัดมีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว เนื่องจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ท ำสวนผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมกำรพัฒนำผลผลิตสู่มำตรฐำน
อินทรีย์แล้ว มีเพียงบำงรำยที่ยังขำดควำมเข้ำใจในควำมหมำยของค ำว่ำตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว 
และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำประมง เห็นว่ำ เมื่อกล่ำวถึงสินค้ำสีเขียวผู้บริโภคก็จะนึกถึงเพียงพืช ผัก และ
ผลไม้ จึงควรประชำสัมพันธ์ถึงสินค้ำประมงปลอดภัยเช่นกัน 

(5.1.2) รำคำสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำ มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำสินค้ำเกษตรสีเขียวกับสินค้ำเกษตรทั่วไป ร้อยละ 52.63 
ส่วนเหลือร้อยละ 47.37 เห็นว่ำรำคำไม่มีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกสินค้ำทั้ง 2 ประเภทมีรำคำแตกต่ำง
กันเล็กน้อย 
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(5.2) ด้านประโยชน์ของโครงการเมืองเกษตรสีเขียวต่อการผลิต
ด้านการเกษตร  เกษตรกรตัวอย่ำงเห็นว่ำโครงกำรฯ มีประโยชน์ต่อกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรในระดับมำก
ร้อยละ 65.79 และระดับปำนกลำงร้อยละ 34.21 โดยเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำโครงกำรฯ มีกำรสนับสนุน
เฉพำะด้ำนกำรผลิต และกำรแปรรูปผลผลิต ส่วนกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรตลำดยังมีไมม่ำกนัก 

(5.3) ด้านสุขภาพอนามัยของเกษตรกร  กำรตรวจสำรพิษตกค้ำง
ในร่ำงกำย เกษตรกรตัวอย่ำงได้รับกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย ร้อยละ 73.68 ส่วนที่เหลือร้อยละ 
26.32 ไม่ได้รับกำรตรวจ เนื่องจำกเกษตรกรติดภำรกิจในช่วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำรจึงไม่
สำมำรถเข้ำรับกำรตรวจได ้ผลกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำยของเกษตรกร พบว่ำ ร้อยละ 92.86 
มีผลกำรตรวจอยู่ในระดับปลอดภัย ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.14 มีสำรตกค้ำงในร่ำงกำยระดับมีควำมเสี่ยง 

(6) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(6.1) ด้านพืช 

(6.1.1) แนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในพื้นที่  เน้น
กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัยเป็นหลัก ขำดกำรเชื่อมโยงทำงด้ำนกำรแปรรูป และกำรตลำด ซึ่งเกษตรกร  
มีควำมต้องกำรให้ส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงำนจึงควรเพ่ิมเติมกำรสนับสนุนอุปกรณ์ด้ำนกำรแปรรูป
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลผลิต และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรตลำดของสินค้ำเกษตร ก่อให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกรในชุมชน  

(6.1.2) เกษตรกรตัวอย่ำงยังมีข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำเกษตรปลอดภัย ซึ่งในพ้ืนที่ไม่มีตลำดที่แน่นอน เกษตรกรจึงจ ำหน่ำยผลผลิตผ่ำนล้ง ซึ่งต้องกำรผลผลิต
ที่มีลักษณะรูปทรงที่สวยงำม เกษตรกรบำงรำยยังผลิตในรูปแบบกำรอินทรีย์และเคมี เพ่ือให้ได้ผลผลิตตำม
ควำมต้องกำรของตลำด จึงควรเชื่อมโยงด้ำนกำรตลำดเพ่ือให้เกษตรกรมีช่องทำงจ ำหน่ำยเพ่ิมมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ ยังขำดควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรด ำเนินงำนของโครงกำร จึงควรเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง
ข้อมูลโครงกำร กำรปรับกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต             

(6.2) ด้านประมง กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
เข้ำสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เน้นสร้ำงควำมเข้ำใจพร้อมสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำระบวนกำร ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงยั่งยืน 

(6.3) ด้านหม่อนไหม กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตด้ำนหม่อนไหม
อินทรีย์แก่เกษตรกรเป็นปีแรกท่ีเข้ำด ำเนินกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
และสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรเกิดควำมเข้ำใจ และกำรปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 

1.4) จังหวัดพัทลุง  
1.4.1) ด้ำนพืช  

(1) พัฒนำเครือข่ำยเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด 20 รำย ตำมเป้ำหมำย  
(2) กำรพัฒนำเกษตรกรเพ่ือเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP (รำยเดี่ยว) คัดเลือก

เกษตรกร 500 รำย ถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำน GAP 500 รำย และติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
500 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย 

(3) พัฒนำเกษตรกรเพ่ือระบบมำตรฐำน GAP แบบกลุ่ม โดยกิจกรรมถ่ำยทอด
ควำมรู้มำตรฐำน GAP และจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพ่ือกำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 2 กลุ่ม และติดตำมและ
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแบบกลุ่ม 40 แปลง ตำมเป้ำหมำย 
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(4) จัดท ำหมู่บ้ำนน ำร่องเมืองเกษตรสีเขียว  กำรคัดเลือกพื้นที่เป้ำหมำย  
จัดเวทีวิเครำะห์ศักยภำพควำมต้องกำรพัฒนำ และบูรณำกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 2 หมู่บ้ำน ครบตำมเป้ำหมำย  

(5) พัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนอินทรีย์ กำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย 
กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 150 รำย และกำรติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
150 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย 

(6) จัดงำนรณรงค์ประชำสัมพันธ์เมืองเกษตรสีเขียว 1 จุด ตำมเป้ำหมำย 
(7) จัดสรรงบประมำณ 1.80 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.76 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 97.55 ของงบประมำณที่จัดสรร 
1.4.2) ด้ำนประมง  

(1) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ กิจกรรมจัดท ำคำร์บอนฟุตปริ้นท์
ในระดับฟำร์ม ด ำเนินกำรแล้ว 250 ฟำร์ม กิจกรรมลดปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 250 รำย และกิจกรรม
จัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste 3 จุด ครบตำมเป้ำหมำย   

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.78 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.78 ล้ำนบำท  หรือ
ร้อยละ 99.95 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.4.3) ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในพ้ืนที่รวม 15,500 ไร่ ตำมเป้ำหมำย

จ ำแนกเป็น กำรส่งเสริมท ำน้ ำหมักชีวภำพ 10,000 ไร่ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 2,500 ไร่ กำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร 
2,000 ไร่ และรณรงค์ไถกลบตอซัง 1,000 ไร่  

(2) จัดสรรงบประมำณ 78.15 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 
1.4.4) ด้ำนหม่อนไหม 

(1) กิจกรรมถ่ำยทอดและสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหม
อินทรีย์ครบ 40 รำย  กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน 8 รำย และ
กิจกรรมรับรองมำตรฐำนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4 รำย ร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 10 รำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.64 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.42 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 65.57 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.4.5) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและอ่ืน ๆ 
(1) กำรเชื่อมโยงกำรผลิต-กำรตลำดสินค้ำ Q  1 แห่ง ด ำเนินกำรครบ

ตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 12.78 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 

1.5.6) กำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร  
(1) ส ำรวจข้อมูลกำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตรภำยใต้โครงกำร

เมืองเกษตรสีเขียวครบ 1 เรื่อง  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วทั้งหมด 

1.5.7) ติดตำมประเมินผล 
รำยงำนรำยไตรมำส 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย และจำกกำรติดตำมในพ้ืนที่ 

ระหว่ำงวันที่  28 มิถุนำยน – 1 กรกฏำคม 2559  พบประเด็น ดังนี้ 
(1) ด้านพืช เกษตรกรตัวอย่ำงท ำสวนผลไม้ มีมังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 

ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน อำทิ เงำะ ลองกอง และยำงพำรำ เป็นต้น 
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(1.1) กำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP ของเกษตรกร
ตัวอย่ำง (พ้ืนที่อ ำเภอศรีนครินทร์ อ ำเภอกงหรำ และอ ำเภอเขำชัยสน) พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำร
อยู่แล้วร้อยละ 37.50 ส่วนที่เหลือร้อยละ 62.50 เห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร
เมืองเกษตรสีเขียว หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่องกำรผลิตตำมระบบรับรอง
มำตรฐำน GAP รำยเดี่ยว ร้อยละ 37.50 และรำยกลุ่ม ร้อยละ 62.50 เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่
ติดตำมให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขอใบรับรอง
ตำมมำตรฐำน GAP ทั้งรำยเดี่ยว และรำยกลุ่ม 

(1.2) กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรตัวอย่ำง (พ้ืนที่ต ำบล
อ่ำงทอง อ ำเภอศรีนครินทร์) พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้วร้อยละ 75.00 ซ่ึงด ำเนินกำร
เตรียมแปลงตั้งแต่ปี 2555 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ในปี 2558  ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 25.00 เห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรฯ หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเฉลี่ย 5 
ครั้งต่อปี  

(1.3) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติของเกษตรกรตัวอย่ำง พบว่ำ เกษตรกร
ทั้งหมดน ำควำมรู้ไปปฎิบัติทั้งหมด ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรแปลง กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพใช้ภำยในกลุ่ม 
และครัวเรือน กำรผลิต  ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ กำรป้องกันและแมลงก ำจัดศัตรูพืชด้วยสำรชีวภัณฑ์ และ   
กำรตัดแต่งกิ่งเพ่ือควบคุมขนำดทรงพุ่มหลังเก็บเกี่ยว เป็นต้น 

(1.4) ประสิทธิภำพกำรผลิต 
(1.4.1) กำรผลิตมังคุดตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP 

เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนในกำรผลิตมังคุดปี 2559 เฉลี่ย 951.89 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับ     
ปี 2558 ต้นทุนเฉลี่ย 1,243.24 บำทต่อต่อไร่ เนื่องจำกกำรงดใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีมำใช้ปุ๋ยหมัก    
ปุ๋ยคอก และน้ ำหมักชีวภำพจำกสมุนไพรเพ่ือก ำจัดศัตรูพืชแทน รวมทั้งได้รับประโยชน์จำกกำรสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต และวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงำนรัฐ มีผลผลิตมังคุดปี 2558 เฉลี่ย 551.76 กิโลกรัมต่อไร่  
มีรำยได้เงินสดสุทธิในกำรผลิตมังคุดปี 2558 เฉลี่ย 2,380.83 บำทต่อไร่   

(1.4.2) กำรผลิตมังคุดตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพเกษตร
อินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนกำรผลิตปี 2559 เฉลี่ย 733.33 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 
ต้นทุนเฉลี่ย 1,133.33 บำทต่อต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 400.00 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.29  เนื่องจำก
เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้วัตถุดิบ ส ำหรับกำรท ำปุ๋ยหมัก และสมุนไพรก ำจัดศัตรูพืชที่หำได้ง่ำยในท้องที่ รวมทั้ง
กำรสนับสนุนปัจจัย และอุปกรณ์กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน มีผลผลิตมังคุดปี 2559 ลดลง ซึ่งผลผลิตในปี 2559 
เฉลี่ย 516.67 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 628.67 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 112.00 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.82 โดยผลผลิตที่ลดลง เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำเกิดจำกปัญหำกำรขำดน้ ำ 
และสภำพอำกำศแปรปรวน อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรท ำกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยวิธีอินทรีย์ชีวภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และมีรำยได้เงินสดสุทธิในกำรผลิตมังคุดปี 2559 เฉลี่ย 4,350.00 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 
เฉลี่ย 4,334.43 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 15.57 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.36 แม้ว่ำเกษตรกร
ตัวอย่ำงจะมีผลผลิตเฉลี่ยที่ลดลง แต่รำคำผลผลิตมังคุดในปีนี้สูงกว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำ 
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(2) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรตัวอย่ำง (พ้ืนที่ต ำบลโคกม่วง 
อ ำเภอเขำชัยสน) ท ำสวนยำงพำรำเป็นหลักพืชเศรษฐกิจหลัก และปลูกพืชผักสวนครัวใช้ในครัวเรือน เพ่ือลด
กำรใช้จ่ำยและน ำไปจ ำหน่ำยในชุมชนได้ 

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรตัวอย่ำง 
พบว่ำ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน และวิธีกำรเพ่ิมผลผลิตพืชตำมหลักวิชำกำรเฉลี่ย 3 ครั้ง ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินแล้ว และ
ทรำบผลตรวจวิเครำะห์ดินแล้วร้อยละ 62.50 โดยพื้นที่ของเกษตรกรที่ทรำบผลกำรตรวจวิเครำะห์    
มีสภำพดินเปรี้ยว ส่วนที่เหลือร้อยละ 37.50 อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจวิเครำะห์ดิน  

(2.2) กำรส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรพัฒนำที่ดิน  
(2.2.1) กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ได้รับ

กำรสนับสนุนสำรเร่ง พด.2 และ พด.7 ชุดถังหมัก 120 ลิตร และกำกน้ ำตำล ร่วมกับกำรน ำของเหลือใช้
ในครัวเรือน เช่น เศษพืชผัก เศษผลไม้ เศษอำหำรและมูลสัตว์ มำผลิตเป็นน้ ำหมักชีวภำพใช้ในครัวเรือน 
สำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิต และลดกำรใช้สำรเคมีลงได ้

(2.2.2) กำรใช้ปุ๋ยพืชสด เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 50.00 
ได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ซึ่งน ำกลับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด และผลกำรน ำไปปฏิบัติเกิดผลดี 
ส่วนที่เหลือเกษตรกรแสดงควำมจ ำนงขอไม่รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดังกล่ำว เนื่องจำก เห็นว่ำกำรใช้ปุ๋ยพืชสด
ไม่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ จึงขอท ำกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยวิธีอ่ืนแทน 

(2.2.3) กำรใช้ปูนทำงกำรเกษตร เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด 
ได้รับกำรสนับสนุนโดโลไมท์ เพ่ือปรับสภำพดินเปรี้ยว แก้ควำมเป็นกรดของดิน พร้อมทั้งให้ธำตุอำหำร
แคลเซียมและแมกนีเซียมแก่พืชในระดับท่ีเหมำะสม  

 (3) ด้านการประมง (พ้ืนที่ ต ำบลฝำละมี อ ำเภอปำกพะยูน) เกษตรกร
ตัวอย่ำง เป็นผู้ประกอบกำรฟำร์มมีปลำนิล กุ้งขำว และปลำดุกบิ๊กอุย เป็นสินค้ำเศรษฐกิจหลัก โดยกำรเลี้ยง
แบบหมุนเวียนเพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดปี  

(3.1) กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 60.00 มีกำรจัดกำรของเสียจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ให้เหลือ
น้อยที่สุด (Zero Waste) อยู่แล้วก่อน ในจ ำนวนนี้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำส ำหรับ
สินค้ำปลำ (Safety Level) แล้ว ในจ ำนวนนี้มีเกษตรกร 2 รำย ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติ
ทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.00 เห็นว่ำเป็นกิจกรรมที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้หลังจำกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ เฉลี่ย  3 ครั้ง และมีกำรติดตำมตรวจประเมินฟำร์มเพำะเลี้ยงเฉลี่ย   
4 ครั้ง นอกจำกนี้ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมดได้รับทรำบถึงกระบวนกำรจัดกำรของเสียตำมหลัก 3Rs คือ 
Reduce Reuse และ Recycle  

(3.2) กำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่ำง
ทั้งหมดมีลักษณะกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดินร้อยละ 90.00 ส่วนที่เหลือมีลักษณะเลี้ยงใส่กระชังในแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำเพียงชนิดเดียว ส่วนที่เหลือเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ ำ
ชนิดอ่ืนในบ่อเดียวกัน โดยเกษตรกรมำกถึงร้อยละ 90.00 ซื้อพันธุ์สัตว์น้ ำจำกบริษัทเอกชนและฟำร์ม
ใกล้เคียงในพ้ืนที่ มีเพียงร้อยละ 10.00 เท่ำนั้นที่ซื้อพันธุ์จำกหน่วยงำนของรัฐ  ส ำหรับอำหำรที่ใช้เลี้ยงสัตว์
น้ ำมี 2 ประเภท คือ อำหำรส ำเร็จรูป และอำหำรสด เฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อมื้อ และควำมถี่เฉลี่ย 2 มื้อ
ต่อวัน อัตรำควำมหนำแน่นเฉลี่ย 64,000 ตัวต่อบ่อ ระยะเวลำเลี้ยงสัตว์น้ ำต่อรอบของเกษตรกรเฉลี่ย   
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3 เดือน และอัตรำกำรรอดเฉลี่ยร้อยละ 73.00  ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 70.00 จ ำหน่ำยผลผลิตปำกบ่อ    
ส่วนที่เหลือขำยส่งให้ผู้ซื้อ ลักษณะผู้ชื้อทั้งหมดเป็นพ่อค้ำส่ง  

(4) ประสิทธิภำพกำรผลิต กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดี
เพ่ือเข้ำสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำงมีต้นทุนกำรผลิตในปี 2559 เฉลี่ย 45,986.67 
บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย บำทต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 7,852.51 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.58 
มีผลผลิตในปี 2558 เฉลี่ย 812.42 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2559 เฉลี่ย 874.15 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 61.73 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.06 โดยเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำต้นทุนที่ลดลง และ
ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำปีนี้มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งกำรได้รับสนับสนุนปัจจัย
จำกหน่วยงำนของรัฐ ท ำให้มีรำยได้เงินสดสุทธิในปี 2559 เฉลี่ย 46,255.49 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับ
ปี 2558 เฉลี่ย 26,647.36 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 19,608.12 บำทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 42.39 
เนื่องจำกปี 2559 รำคำสินค้ำประมงมีรำคำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำกุ้งขำว และเป็นที่ต้องกำร   
ของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง  

(4) ด้านหม่อนไหม (พ้ืนทีห่มู่ 1 บ้ำนม่วงเตี้ย ต ำบลแพรกหำ อ ำเภอควนขนุน) 
เกษตรกรตัวอย่ำงท ำสวนผลไม้ มีมังคุด และสละ เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งกำรท ำเกษตรผสมผสำน 
ปลูกหม่อนผลสด (Mulberry) เพ่ือจ ำหน่ำยผลผลิตในลักษณะผลสด และกำรแปรรูป 

(4.1) กำรถ่ำยทอดและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหม
อินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่ำงมีควำมเห็นว่ำกิจกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมนั้น เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้วร้อยละ 50.00 ในจ ำนวนนี้ได้ใบรับรองมำตรฐำน  
กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี  (GAP) แล้ว ส่วนที่ เหลือร้อยละ 50.00 เห ็นว ่ำ เป ็นกิจกรรมใหม่             
ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว เนื่องจำกเป็นปีแรกที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้หลังจำก
เข้ำร่วมโครงกำรฯ เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเฉลี่ย   
4 ครั้งต่อปี อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขอใบรับรองตำมมำตรฐำน GAP รำยเดี่ยวให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับ        
กำรรับรอง 

(4.2) กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่
มำตรฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรตัวอย่ำง มีกำรใช้น้ ำฝนเพ่ือกำรปลูกหม่อนร้อยละ 50.00 
และน้ ำประปำร้อยละ 50.00 มีวิธีกำรรดน้ ำในแปลงหม่อน โดยใช้ระบบสปริงเกอร์ทั้งหมด เกษตรกร  
ร้อยละ 75.00 เห็นว่ำตั้งแต่เริ่มปลูกหม่อนผลสดยังไม่เกิดโรคในแปลง ที่เหลือร้อยละ 25.00 เกิดโรค   
รำแป้ง ทั้งนี้ เกษตรกรมีวิธีโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยกำรใช้สำรสกัดสมุนไพรและใช้แรงงำนคนเก็บออกจำก
แปลง ร้อยละ 75.00 และ 25.00 ตำมล ำดับ  

(5) ผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ 
(5.1) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ 

(5.5.1) ตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำงที่
เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 23.68 เห็นว่ำในพ้ืนที่จังหวัดยังไม่มีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียวในพ้ืนที่ 
ส่วนมำกร้อยละ 76.32 เห็นว่ำในจังหวัดมีตลำดรองรับ เนื่องจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท ำสวนผลไม้เป็น
พืชเศรษฐกิจหลัก และได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมกำรพัฒนำผลผลิตสู่มำตรฐำนอินทรีย์แล้ว มีเพียงบำงรำย
ที่ยังขำดควำมเข้ำใจในควำมหมำยของค ำว่ำตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำ
ประมง เห็นว่ำเมื่อกล่ำวถึงสินค้ำสีเขียวผู้บริโภคก็จะนึกถึงเพียงพืช ผัก และผลไม้ จึงควรประชำสัมพันธ์ถึง
สินค้ำประมงปลอดภัยเช่นกัน 
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(5.5.2) รำคำสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำ มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำสินค้ำเกษตรสีเขียวกับสินค้ำเกษตรทั่วไป ร้อยละ 52.63 
ส่วนเหลือร้อยละ 47.37 เห็นว่ำรำคำไมม่ีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำก สินค้ำทั้ง 2 ประเภทมีรำคำแตกต่ำงกัน
เพียงเล็กน้อย  

(5.2) ด้านประโยชน์ของโครงการเมืองเกษตรสีเขียวต่อการผลิต
ด้านการเกษตร  เกษตรกรตัวอย่ำงเห็นว่ำโครงกำรฯ มีประโยชน์ต่อกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรในระดับมำก
ร้อยละ 65.79 และระดับปำนกลำงร้อยละ 34.21 โดยเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำโครงกำรฯ มีกำรสนับสนุน
เฉพำะด้ำนกำรผลิต และกำรแปรรูปผลผลิต ส่วนกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรตลำดยังมีไมม่ำก 

(5.3) ด้านสุขภาพอนามัยของเกษตรกร กำรตรวจสำรพิษตกค้ำง
ในร่ำงกำย เกษตรกรตัวอย่ำงได้รับกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย ร้อยละ 73.68  ที่เหลือร้อยละ 26.32 
ไม่ได้รับกำรตรวจ เนื่องจำกเกษตรกรติดภำรกิจในช่วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำร จึงไม่สำมำรถเข้ำรับ
กำรตรวจได้ ผลกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำยของเกษตรกร พบว่ำ ร้อยละ 92.86 มีผลกำรตรวจอยู่ใน
ระดับปลอดภัย ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.14 มีสำรตกค้ำงในร่ำงกำยระดับมีควำมเสี่ยง 

(6) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
 (6.1) ด้านพืช 

(6.1.1) กิจกรรมของหน่วยงำนในพ้ืนที่ มีควำมซ้ ำซ้อน ทั้งใน
ด้ำนกำรปฏิบัติ กำรส่งเสริมและกำรสนับสนุน เป็นเหตุให้เกษตรกรเกิดควำมสับสน และใช้ประโยชน์ได้   
ไม่เต็มประสิทธิภำพ จึงส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกรก่อนกำรก ำหนดกิจกรรม และกำรส่งเสริมต่ำง ๆ 
เพ่ือให้ตรงควำมต้องกำรของเกษตรกรอย่ำงแท้จริง 

(6.1.2) เกษตรกรตัวอย่ำงยังมีข้อจ ำกัดด้ำนกำรตลำดสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย ซึ่งในพ้ืนทีไ่ม่มีตลำดที่แน่นอนรองรับ และตลำดเกษตรกรอยู่ห่ำงไกลจำกพ้ืนที่ จึงควรเพ่ิม
แหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรปลอดภัย รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทรำบข้อมูลแหล่งจ ำหน่ำย
สินค้ำเกษตรปลอดภัย       

(6.1.3) รำคำสินค้ำเกษตรกรปลอดภัยไม่แตกต่ำงกับรำคำ
สินค้ำเกษตรทั่วไป ส่งผลให้เกษตรกรขำดแรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต จึงควรปรับทัศนคติ
และสร้ำงแรงจูงใจให้เกษตรกรตระหนักถึงกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        

(6.2) ด้านประมง 
(6.2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรยังขำดทักษะด้ำนกำร  

แปรรูปผลผลิต จึงควรส่งเสริมสนับสนุนเทคนิคกำรแปรรูปสินค้ำให้เกษตรกรสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนำผลผลิตของตนได้ 

(6.2.2) เกษตรกรบำงรำยประสบปัญหำปลำตำยในบ่อ ซึ่งเกิด
จำกปัญหำน้ ำเน่ำเสีย รวมทั้งโรคติดต่อในปลำ ทำงหน่วยงำนควรเข้ำไปสนับสนุนองค์ควำมรู้เพิ่มเติม
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยง เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ควำมรู้
และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ด้วยตัวเองต่อไป 

(6.3) ด้านหม่อนไหม 
(6.3.1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตด้ำนหม่อนไหมอินทรีย์ 

แก่เกษตรกรเป็นปีแรกที่เข้ำด ำเนินกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ
สร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรเกิดควำมเข้ำใจ และกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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(6.3.2) เกษตรกรยังมีควำมจ ำกัดในกำรใช้สำรเคมีในกำรย้อม
ผ้ำไหม เพรำะทำงตลำดยังต้องกำรผ้ำไหมที่มีสีที่สด และเด่นชัด ซึ่งสีทำงธรรมชำติไม่สำมำรถท ำได้  
ทำงหน่วยงำนควรมีแนวทำงกำรท ำควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับผลของกำรใช้สำรเคมี หรือหำวิธีกำร
ย้อมสีแบบธรรมชำติที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด เป็นต้น 

 

1.5) จังหวัดหนองคาย 
1.5.1) ด้ำนพืช  

(1) พัฒนำเครือข่ำยเกษตรสีเขียวระดับจังหวัดครบ 20 คน  
(2) กำรพัฒนำเกษตรกรเพ่ือเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP (รำยเดี่ยว) คัดเลือก

เกษตรกรและถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำน GAP 500 รำย และติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 500 แปลง  
ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) พัฒนำเกษตรกรเพ่ือระบบมำตรฐำน GAP แบบกลุ่ม โดยกิจกรรมถ่ำยทอด
ควำมรู้มำตรฐำน GAP และจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพื่อกำรรับรอง GAP แบบกลุ่มครบ 2 กลุ่ม  
และติดตำมและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น แบบกลุ่ม 40 แปลง ตำมเป้ำหมำย 

(4) จัดท ำหมู่บ้ำนน ำร่องเมืองเกษตรสีเขียว คัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย จัดเวที
วิเครำะห์ศักยภำพควำมต้องกำรพัฒนำ 2 หมู่บ้ำน ตำมเป้ำหมำย และบูรณำกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 2 หมู่บ้ำน 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(5) พัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนอินทรีย์ คัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย 
ถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แล้ว 200 รำย และติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 200 แปลง 
ตำมเป้ำหมำย  

(6) จัดงำนรณรงค์ประชำสัมพันธ์เมืองเกษตรสีเขียว 1 จุด ตำมเป้ำหมำย 
(7) จัดสรรงบประมำณ 1.93 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.80 ล้ำนบำท  หรือ

ร้อยละ 93.50 ของงบประมำณที่จัดสรร 
1.5.2) ด้ำนประมง  

(1) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ และจัดท ำกำรประเมินประสิทธิภำพ    
กำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 250 ฟำร์ม จัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste  3 จุด และ
ติดตำมประเมินผลโครงกำร 250 รำย ตำมเป้ำหมำย   

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.84 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
1.5.3) ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 

(1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในพ้ืนที่รวม 30,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
จ ำแนกเป็น กำรส่งเสริมท ำน้ ำหมักชีวภำพ 20,000 ไร่ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 5,000 ไร่ กำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร 
4,000 ไร่  และรณรงค์ไถกลบตอซัง 1,000 ไร่   

(2) จัดสรรงบประมำณ 78.15 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 
1.5.4) ด้ำนหม่อนไหม 

 (1) ถ่ำยทอดและสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหมอินทรีย์
ครบ 36 รำย ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน 14 รำย และกิจกรรมรับรอง
มำตรฐำนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6 รำย ร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 10 รำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.31 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 61.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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1.5.5) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและอ่ืน ๆ 
(1) กำรเชื่อมโยงกำรผลิต-กำรตลำดสินค้ำ Q  1 แห่ง ด ำเนินกำรครบ

ตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 12.78 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 

1.5.6) กำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร  
(1) ส ำรวจข้อมูลกำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตรภำยใต้โครงกำรเมือง

เกษตรสีเขียวครบ 1 เรื่อง  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

1.5.7) ติดตำมประเมินผล 
รำยงำนรำยไตรมำส 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย และจำกกำรติดตำมในพ้ืนที่ 

ระหว่ำงวันที่ 11 – 15 กรกฏำคม 2559 พบประเด็น ดังนี้ 
(1) ด้านพืช เกษตรกรตัวอย่ำงท ำนำข้ำวพันธุ์ กข 6 และ กข 12 เป็นพืช

เศรษฐกิจหลัก ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่ อำทิ ข้ำวโพด กล้วยน้ ำว้ำ และพืชผักสวนครัว เป็นต้น 
(1.1) กำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP ของเกษตรกรตัวอย่ำง 

(พ้ืนที่ หมู่ 14 บ้ำนหำดทรำยทอง ต ำบลหำดค ำ อ ำเภอเมือง)  พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว
เพียงร้อยละ 10.00 ส่วนที่เหลือเห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว 
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรร้อยละ 90.00 ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรผลิตตำมระบบรับรอง
มำตรฐำน GAP รำยเดี่ยว เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 30.00 ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน GAP รำยเดี่ยวเรียบร้อยแล้ว 

(1.2) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติของเกษตรกรตัวอย่ำง พบว่ำ 
เกษตรกรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 70.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 30.00 เกษตรกรเห็นว่ำยังจ ำเป็นต้องใช้
ปุ๋ยเคมี และสำรเคมีตำมสมควร เพ่ือให้ผลผลิตได้ขนำดที่สมบูรณ์ มีควำมสวยงำม และผลผลิตออกตำมเวลำ  
ที่ก ำหนด โดยเฉพำะในสินค้ำข้ำวโพด ส ำหรับควำมรู้ที่เริ่มน ำไปปฏิบัติ ได้แก่ กำรผลิตสินคำเกษตรตำมระบบ
กำรรับรองมำตรฐำน GAP อำทิ กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดปริมำณกำรใช้
ปุ๋ยเคมี และสำรเคมี  

(1.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต กำรผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 
GAP เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนในกำรผลิตข้ำวโพดหวำนปี 2559 เฉลี่ย 3,602.35 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบ
กับปี 2558 เฉลี่ย 4,016.37 บำทต่อต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 414.02 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.30 ซึ่ง
เกษตรกรมีกำรปรับกระบวนกำรผลิตจำกเดิม โดยลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี มำใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพทดแทน
ตำมท่ีหน่วยงำนถ่ำยทอดควำมรู้ท ำให้มีต้นทุนที่ต่ ำกว่ำ มีผลผลิตข้ำวโพดหวำนเฉลี่ย 2,916.55 กิโลกรัม
ต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 2,867.25 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 49.30 กิโลกรัมต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.69 โดยผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ เกิดจำกกำรได้รับถ่ำยทอดควำมรู้ และน ำ
ควำมรู้ไปบริหำรจัดกำรแปลงอย่ำงถูกวิธี รวมทั้งมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีรำยได้เงินสด
สุทธิต่อไร่ในปี 2559 เฉลี่ย 13,600.18 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 13,068.38 บำท
ต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 531.80 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.91 เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตลดลงจำกกำรลด
ปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี  
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(2) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรตัวอย่ำงท ำนำข้ำวพันธุ์หอมมะลิ 
105 เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน อำทิ อ้อย และพืชผักสวนครัว เป็นต้น 

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรตัวอย่ำง 
(พ้ืนที่หมู่ 8 บ้ำนโนนดู่ ต ำบลบ้ำนฝำง อ ำเภอสระใคร) พบว่ำ เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี   
ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และวิธีกำรเพ่ิมผลผลิตพืชตำมหลักวิชำกำรเฉลี่ย 2 ครั้ง 
ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินร้อยละ 100.00 ทรำบผลตรวจแล้วร้อยละ 60.00 ที่เหลือร้อยละ 40.00 
อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจวิเครำะห์ดิน โดยพ้ืนที่ของเกษตรกรส่วนใหญ่มีสภำพดินเค็ม และดินเป็นกรด  
ซึ่งเกษตรกรน ำควำมรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติร้อยละ 100.00 ควำมรู้ที่เกษตรกรน ำไปปฏิบัติส่วนใหญ่     
เป็นกำรท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  

(2.2) กำรส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรพัฒนำที่ดิน  
(2.2.1) กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ได้รับ

กำรสนับสนุนสำรเร่ง พด.2 และ พด.7 ชุดถังหมัก 120 ลิตร และกำกน้ ำตำล ร่วมกับกำรน ำของเหลือใช้
ในครัวเรือน เช่น เศษพืชผัก เศษผลไม้ เศษอำหำรและมูลสัตว์ มำผลิตเป็นน้ ำหมักชีวภำพใช้ในครัวเรือน 
สำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิต และลดกำรใช้สำรเคมีลงได ้

(2.2.2) กำรใช้ปุ๋ยพืชสด เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ได้รับ
กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ซึ่งน ำกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80.00 และผลกำรน ำไปปฏิบัติเกิดผลดี
ทั้งหมด ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้ควำมเห็นว่ำช่วงเวลำที่น ำเมล็ดพันธุ์ดัมำสนับสนุนเป็นช่วง       
ที่เกษตรกรเริ่มปลูกข้ำวแล้ว จึงต้องเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ปอเทืองไว้ใช้หลังกำรเก็บเก่ียวผลผลิตข้ำวแล้ว 

(2.2.3) กำรใช้ปูนทำงกำรเกษตร เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด 
ได้รับกำรสนับสนุนโดโลไมท์ เพ่ือปรับสภำพดินเปรี้ยว แก้ควำมเป็นกรดของดิน พร้อมทั้งให้ธำตุอำหำร
แคลเซียมและแมกนีเซียมแก่พืชในระดับท่ีเหมำะสม  

 (3) ด้านการประมง (พ้ืนที่หมู่ 7 บ้ำนหนองบ่อ ต ำบลปะโค อ ำเภอเมือง) 
เกษตรกรตัวอย่ำงท ำนำข้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และเพำะเลี้ยงปลำน้ ำจืดเป็นอำชีพเสริม 

(3.1) กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 30.00 มีกำรจัดกำรของเสียจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ให้เหลือ
น้อยที่สุด (Zero Waste) อยู่แล้วก่อนมีโครงกำรฯ ในจ ำนวนนี้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ส ำหรับสินค้ำปลำ (Safety Level) ส่วนที่เหลือร้อยละ 70.00 เห็นว่ำเป็นกิจกรรมที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้หลังจำกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เฉลี่ย 2 ครั้ง และกำรติดตำมตรวจประเมิน
ฟำร์มเพำะเลี้ยงเฉลี่ย 2 ครั้ง นอกจำกนี้ เกษตรกรร้อยละ 60.00 ได้รับทรำบถึงกระบวนกำรจัดกำรของเสีย
ตำมหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle  

(3.2) กำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่ำง
ทั้งหมด มีรูปแบบกำรเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งบ่อที่นิยมเลี้ยงมีขนำด 20 x 30 เมตร เกษตรกรร้อยละ 90.00 
มีรูปแบบกำรเลี้ยงร่วมกนัของหลำยสำยพันธุ์ในบ่อเดียว (ปลำนิล ปลำตะเพียน ปลำสวำย และปลำนวลจันทร์) 
โดยเกษตรกรร้อยละ 50.00 ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลำจำกหน่วยงำนของรัฐ ร้อยละ 40.00 ซื้อพันธุ์จำกฟำร์ม
ใกล้เคียงในพ้ืนที่ และร้อยละ 10.00 ได้รับพันธุ์จำกญำติพ่ี-น้อง ส ำหรับอำหำรที่ใช้เลี้ยงปลำมี 2 ประเภท 
คือ อำหำรส ำเร็จรูป และมูลไก่ผสมร ำอ่อน อัตรำควำมหนำแน่นเฉลี่ย 42,202 ตัวต่อบ่อ ระยะเวลำเลี้ยง
ปลำต่อรอบของเกษตรกรเฉลี่ย 8.50 เดือน และอัตรำกำรรอดเฉลี่ยร้อยละ 73.00 ซึ่งอัตรำกำรรอดของ
ปลำแต่ละชนิดไม่เท่ำกัน เช่น ปลำนิล อัตรำกำรรอดน้อยแต่รำคำสูง ส่วนปลำชนิดอื่นอัตรำกำรรอดสูง 
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น้ ำหนักดีแต่รำคำต่ ำ ทั้งนี้  ในกระบวนกำรเลี้ยงควรควบคุมอุณหภูมิและปริมำณออกซิเจนในบ่อเพำะเลี้ยง 
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภำพน้ ำให้ดีอยู่เสมอ ตลอดจนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของปลำที่เป็นโรค 
ส ำหรับกำรจัดกำรน้ ำทิ้งจำกบ่อเลี้ยงปลำเกษตรกรมีกำรปรับสภำพน้ ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ ำธรรมชำติ และ
บำงส่วนปล่อยน้ ำลงแปลงพืชของครัวเรือน โดยร้อยละ 80.00 ขำยผลผลิตปำกบ่อ ส่วนที่เหลือขำยส่งให้ 
ผู้ซื้อ ซ่ึงร้อยละ 90.00 เป็นพ่อค้ำส่ง ส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยให้ผู้บริโภคโดยตรง  

(3.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต เกษตรกรตัวอย่ำงมีรูปแบบกำรเลี้ยงปลำ
ร่วมกันหลำยสำยพันธุ์ในบ่อเดียว มีต้นทุนในกำรผลิตปี 2559 เฉลี่ย 73,154.55 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบ
กับปี 2558 เฉลี่ย 71,639.39 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1,515.16 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.07  
ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกในปี 2559 เกษตรกรบำงรำยมีค่ำใช้จ่ำยของอำหำรสัตว์น้ ำเพ่ิมขึ้น มีผลผลิต 
เฉลี่ย 3,141.41 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 3,348.48 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 
207.07 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.18 โดยผลผลิตที่ลดลง เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ กำรเลี้ยงปลำใน
บ่อดิน เมื่อสภำพอำกำศบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงร้อนจัดติดต่อกันหลำยวัน ท ำให้อุณหภูมิของน้ ำสูงขึ้น เป็นปัจจัย
เร่งให้สำรอินทรีย์มีกำรเน่ำสลำยได้มำกขึ้น น้ ำเขียวจัดอย่ำงเห็นได้ชัด ส่งผลให้ปริมำณออกซิเจนลดต่ ำลง   
มีผลต่อปลำโดยตรงท ำให้ปลำตำย และมีรำยได้เงินสดสุทธิในปี 2559 เฉลี่ย 72,360.61 บำทต่อไร่
เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 71,345.45 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1,015.16 บำทต่อไร่ คิดเป็น   
ร้อยละ 1.40 โดยรำยได้เงินสดสุทธิที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกปี 2559 รำคำที่เกษตรกรขำยได้ค่อนข้ำงดีเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะปลำนิลซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 

(4) ด้านหม่อนไหม (พ้ืนที่หมู่ 7 บ้ำนท่ำหำยโศก ต ำบลเฝ้ำไร่ อ ำเภอเฝ้ำไร่ 
และหมู่ 4 บ้ำนไชยำ ต ำบลสระใคร อ ำเภอสระใคร) เกษตรกรตัวอย่ำงท ำนำข้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
และทอผ้ำไหมเป็นอำชีพเสริม รวมทั้งกำรปลูกพืชอำหำรส ำหรับเลี้ยงไหมตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
สภำพพ้ืนที่ ได้แก่ หม่อนใบพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ส ำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ทอผ้ำไหมมีกำรปลูกหม่อนผลสด 
(Mulberry) เพ่ือเก็บผลผลิตจ ำหน่ำยในลักษณะผลสด  

(4.1) กำรถ่ำยทอดและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหม
อินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่ำง มีควำมเห็นว่ำกิจกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้วร้อยละ 56.25 ของ ส่วนที่เหลือร้อยละ 43.75 
เห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรฯ โดยเกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ยังไม่ได้ใบรับรอง
มำตรฐำนด้ำนหม่อนไหม เนื่องจำกเป็นปีแรกที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี และอยู่ระหว่ำง
กำรติดตำมตรวจประเมินของเจ้ำหน้ำที่ 

(4.2) กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่
มำตรฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(4.2.1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อน เกษตรกรตัวอย่ำง 
มีกำรใช้น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ แบ่งเป็นน้ ำฝน แม่น้ ำ น้ ำบำดำล และน้ ำประปำ ร้อยละ 62.50  25.00  
6.26  และ 6.25  ตำมล ำดับ มีวิธีกำรรดน้ ำในแปลงหม่อนโดยใช้น้ ำฝน ระบบน้ ำหยด ระบบสปริงเกอร์ 
กำรปล่อยน้ ำตำมร่อง และเครื่องสูบน้ ำ ร้อยละ 31.25  18.75  18.75  18.75  6.25  และ 6.25 
ตำมล ำดับ  

(4.2.2) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตไหม เกษตรกรตัวอย่ำง  
มีลักษณะกำรเลี้ยงไหมบริเวณใต้ถุนบ้ำน โดยกำรล้อมตำข่ำยเป็นโรงเลี้ยงตำมขนำดมำตรฐำนที่กรมหม่อนไหม
ถ่ำยทอดควำมรู้ และได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรเลี้ยงไหมพร้อมวัสดุท ำโรงเรือนแบบประหยัด รวมทั้งพันธุ์
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หม่อนใบส ำหรับเป็นพืชอำหำรของไหม ส่วนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนผลสดได้รับสนับสนุนต้นพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ 
พร้อมอุปกรณ์ท ำระบบน้ ำหยดในแปลงหม่อน ทั้งนี้ เกษตรกรตัวอย่ำงเพ่ิงได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง  ๆ 
ช่วงต้นเดือนกรกฎำคมซ่ึงเป็นช่วงเดียวกับกำรเริ่มต้นฤดูท ำนำ เกษตรกรบำงรำยจึงยังไม่ได้น ำพันธุ์หม่อนใบ
ลงปลูกในดิน  

(5) การเปลี่ยนแปลงหลังด าเนินงานโครงการ 
(5.1) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ 

(5.1.1) ตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำง
เห็นว่ำมีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียวในพื้นที่จังหวัดร้อยละ 47.83 ส่วนที่เหลือร้อยละ 52.17  
เห็นว่ำในพ้ืนที่จังหวัดยังไม่มีตลำดดังกล่ำว เนื่องจำกเกษตรกรบำงรำยยังขำดควำมเข้ำใจในควำมหมำยของ
ค ำว่ำตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว จ ำหน่ำยผลผลิตภำยในชุมชนและตลำดท้องถิ่น รวมทั้งตลำดที่
รองรับสินค้ำเกษตรสีเขียวห่ำงไกลจำกหมู่บ้ำนของเกษตรกร จึงไม่สะดวกต่อกำรขนไปขำย  

(5.1.2) รำคำสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำสินค้ำเกษตรสีเขียวกับสินค้ำเกษตรทั่วไป ร้อยละ 56.42 
ส่วนเหลือร้อยละ 43.48 เห็นว่ำรำคำมีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกเกษตรกรตัวอย่ำงพัฒนำกระบวนกำร
กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยให้ผู้บริโภค
โดยตรง ในรำคำที่สูงกว่ำกำรจ ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 

(5.2) ด้านประโยชน์ของโครงการเมืองเกษตรสีเขียวต่อการผลิต
ด้านการเกษตร  เกษตรกรตัวอย่ำงเห็นว่ำโครงกำรฯ มีประโยชน์ต่อกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรในระดับมำก
ร้อยละ 56.52 และระดับปำนกลำงร้อยละ 43.48 โดยเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำโครงกำรฯ มีกำรสนับสนุน
เฉพำะด้ำนกำรผลิต และกำรแปรรูปผลผลิต ส่วนกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรตลำดยังมีไมม่ำกนัก 

(5.6) ด้านสุขภาพอนามัยของเกษตรกร กำรตรวจสำรพิษตกค้ำงใน
ร่ำงกำย เกษตรกรตัวอย่ำงได้รับสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย ร้อยละ 52.17  ส่วนที่เหลือร้อยละ 47.83 ไม่ได้
รับกำรตรวจ เนื่องจำก เกษตรกรติดภำรกิจในช่วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำรจึงไม่สำมำรถเข้ำรับกำร
ตรวจได้ ผลกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำยของเกษตรกร พบว่ำ ร้อยละ 79.17 มีผลกำรตรวจอยู่ใน
ระดับปลอดภัย ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20.83 มีสำรตกคำ้งในร่ำงกำยระดับมีควำมเสี่ยง 

(6) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(6.1) ด้านพืช 

(6.1.1) แนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในพื้นที่   
เน้นกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัยเป็นหลัก ขำดกำรเชื่อมโยงทำงด้ำนกำรแปรรูป และกำรตลำด ซึ่งเกษตรกร
มีควำมต้องกำรให้ส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงำนจึงควรเพ่ิมเติมกำรสนับสนุนอุปกรณ์ด้ำนกำรแปรรูป
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลผลิต และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรตลำดของสินค้ำเกษตร ก่อให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกรในชุมชน  

(6.1.2) เกษตรกรตัวอย่ำงยังมีข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรจ ำหน่วย
สินค้ำเกษตรปลอดภัย ซึ่งในพ้ืนที่ไม่มีตลำดที่แน่นอนรองรับ และตลำดเกษตรกรอยู่ห่ำงไกลจำกพื้นที่ 
หำกน ำมำจ ำหน่ำยเกษตรกรต้องเสียค่ำขนส่งเพ่ิม หน่วยงำนจึงควรเพ่ิมแหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดสินค้ำปลอดภัยของเกษตรกร รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทรำบข้อมูล
แหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
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(6.2) ด้านประมง 
(6.2.1) แนวทำงกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนจะเน้นทำงด้ำน

กำรผลิตเป็นหลัก โดยกำรผลิตสินค้ำท่ีปลอดภัย และกำรลดของเสียในกระบวนกำรผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero 
Waste) ซึ่งยังขำดควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนกำรตลำด โดยเป็นขั้นตอนที่ทำงเกษตรกรประสบปัญหำกันอยู่ 
ทำงหน่วยงำนควรเข้ำไปส่งเสริมสนับสนุนทำงด้ำนกำรรวมกลุ่มเกษตรกร กำรส่งเสริมทำงด้ำนแปรรูป
ผลผลิต เพื่อเพ่ิมโอกำสทำงด้ำนกำรตลำดให้กับเกษตรกรต่อไป  

(6.2.2) เกษตรกรบำงรำยประสบปัญหำปลำตำย ซึ่งเกิดจำก
ปัญหำน้ ำเน่ำเสีย รวมทั้งโรคติดต่อในปลำ ทำงหน่วยงำนควรเข้ำไปสนับสนุนองค์ควำมรู้เพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยง เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ควำมรู้และสำมำรถ
แก้ไขปัญหำได้ด้วยตัวเองต่อไป 

(6.3) ด้านหม่อนไหม 
(6.3.1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตด้ำนหม่อนไหมอินทรีย์

แก่เกษตรกรเป็นปีแรกที่เข้ำด ำเนินกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ
สร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรเกิดควำมเข้ำใจ และกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

(6.3.2) เกษตรกรยังมีควำมจ ำกัดในกำรใช้สำรเคมีในกำรย้อม
ผ้ำไหม เพรำะทำงตลำดยังต้องกำรผ้ำไหมที่มีสีที่สด และเด่นชัด ซึ่งสีทำงธรรมชำติไม่สำมำรถท ำได้  
ทำงหน่วยงำนควรมีแนวทำงกำรท ำควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับผลของกำรใช้สำรเคมี หรือหำวิธีกำร
ย้อมสีแบบธรรมชำติที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด เป็นต้น 

 

1.6) จังหวัดราชบุรี  
1.6.1) ด้ำนพืช  

(1) พัฒนำเครือข่ำยเกษตรสีเขียวระดับจังหวัดครบ 20 คน  
(2) พัฒนำเกษตรกรเพ่ือเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP (รำยเดี่ยว) คัดเลือกเกษตรกร 

และถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำน GAP  500 ครบตำมเป้ำหมำย โดยติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแล้ว 
500 แปลง  

(3) พัฒนำเกษตรกรเพ่ือระบบมำตรฐำน GAP แบบกลุ่ม โดยกิจกรรมถ่ำยทอด
ควำมรู้มำตรฐำน GAP และจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพ่ือกำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 2 กลุ่ม ติดตำมและ
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแบบกลุ่ม 40 แปลง ตำมเป้ำหมำย 

(4) จัดท ำหมู่บ้ำนน ำร่องเมืองเกษตรสีเขียว  กำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย  
กำรจัดเวทีวิเครำะห์ศักยภำพควำมต้องกำรพัฒนำ 2 หมู่บ้ำน ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรบูรณำกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำ 2 หมู่บ้ำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(5) พัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนอินทรีย์ กำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำย 
กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 150 รำย และกำรติดตำมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
150 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย 

(6) จัดงำนรณรงค์ประชำสัมพันธ์เมืองเกษตรสีเขียว 1 จุด ตำมเป้ำหมำย 
(7) จัดสรรงบประมำณ 1.82 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 1.81 ล้ำนบำท  หรือ

ร้อยละ 99.50 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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1.6.2) ด้ำนประมง  
(1) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ และจัดท ำกำรประเมินประสิทธิภำพกำรลด

กำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 250 ฟำร์ม และจัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste  3 จุด ตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.82 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 0.78 บำท หรือ

ร้อยละ 95.36 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
1.6.3) ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 

(1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในพ้ืนที่รวม 13,900 ไร่ ร้อยละ 99.29 
ของเป้ำหมำย 14,000 ไร่ จ ำแนกเป็น กำรส่งเสริมท ำน้ ำหมักชีวภำพ 10,000 ไร่ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 1,500 ไร่ 
กำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร 2,000 ไร่ และรณรงค์ไถกลบตอซัง 400 ไร่   

(2) จัดสรรงบประมำณ 78.15 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 
1.6.4) ด้ำนหม่อนไหม 

(1) ถ่ำยทอดและสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ 
72 รำย  ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำนครบ 15 รำย และส่วนกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.77 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 0.72 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 92.41 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.6.5) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและอ่ืน ๆ 
(1) เชื่อมโยงกำรผลิต-กำรตลำดสินค้ำ Q  1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 12.78 ล้ำนบำท (เป็นงบประมำณรวมทั้ง 6 จังหวัด) 

1.6.6) กำรจดัท ำ Green GPP ภำคเกษตร  
(1) ส ำรวจข้อมูลกำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตร 

สีเขียวเป้ำหมำยครบ 1 เรื่อง  
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.012 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

1.6.7) ติดตำมประเมินผล 
รำยงำนรำยไตรมำส 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย และจำกกำรติดตำมในพ้ืนที่ 

ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 มิถุนำยน 2559  พบประเด็น ดังนี้ 
(1) ด้านพืช เกษตรกรตัวอย่ำง เกษตรกรตัวอย่ำงท ำนำข้ำว รวมทั้งปลูก

พืชผักปลอดภัย อำทิ ชะอม มะระ ผักกำดหอม มะเขือเทศ ผักกวำงตุ้ง ผักคะน้ำ มะระ บวบ และกระเจี๊ยบสด 
ลักษณะกำรปลูกพืชผักแบบหมุนเวียนไม่ปลูกพืชตระกูลเดียวติดต่อกันบนพ้ืนที่  

(1.1) กำรผลิตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP ของเกษตรกร
ตัวอย่ำง (พ้ืนที่ หมู่ 9 บ้ำนโพธิ์ดก ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมืองรำชบุรี)  พบว่ำ เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำร
อยู่แล้วเพียงร้อยละ 55.65 ส่วนที่เหลือเห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตร  
สีเขียว หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรผลิตตำมระบบรับรองมำตรฐำน 
GAP ทั้งหมด โดยจ ำแนกเป็นรำยเดี่ยว ร้อยละ 77.78 และรำยกลุ่ม ร้อยละ 22.22 เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี 
เจ้ำหน้ำทีต่ิดตำมให้ค ำปรึกษำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 
55.56 ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน GAP รำยเดี่ยวเรียบร้อยแล้ว 
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(1.2) กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรตัวอย่ำง (พ้ืนที่ บ้ำนทุ่งเหรียง 
ต ำบลด่ำนทับตะโก อ ำเภอจอมบึง) พบว่ำ เป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว
ทั้งหมด หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรร้อยละ 75.00 ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์
รำยกลุ่ม ส่วนที่เหลือได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์รำยเดี่ยว  โดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปี  
อยู่ระหว่ำงกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพ่ือออกใบรับรองมำตรฐำนต่อไป 

(1.3) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติของเกษตรกรตัวอย่ำง พบว่ำ  
เกษตรกรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติทั้งหมด โดยร้อยละ 88.87 เกิดผลดี ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.33 เกษตรกร
เห็นว่ำยังจ ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคม ีและสำรเคมตีำมสมควร เพ่ือให้ผลผลิตได้ขนำดที่สมบูรณ์  

(1.4) ประสิทธิภำพกำรผลิต   
(1.4.1) กำรผลิตพืชผักตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 

GAP เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนในกำรผลิตพืชผักปี 2559 เฉลี่ย 10,798.39 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบ
กับปี 2558 เฉลี่ย 11,698.08 บำทต่อต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 899.69 บำทต่อไร่ คิดเป็น ร้อยละ 7.69 ซึ่ง
เกษตรกรมีกำรปรับกระบวนกำรผลิตจำกเดิม โดยลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีมำใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพทดแทน 
ท ำให้มีต้นทุนที่ต่ ำกว่ำ มีผลผลิตพืชผักปลอดภัยเฉลี่ย 3,371.76 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 
เฉลี่ย 2,818.43 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 553.33 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.41 โดย
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ เกิดจำกกำรได้รับถ่ำยทอดควำมรู้ และน ำควำมรู้ไปบริหำร
จัดกำรแปลงอย่ำงถูกวิธี รวมทั้งมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีรำยได้เงินสดสุทธิต่อไร่ในปี 
2559 เฉลี่ย 11,995.36 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 10,313.31 บำทต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
1,684.04 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.04 โดยรำยได้เงินสดสุทธิที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตลดลง
จำกกำรลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ เกษตรกรเห็นว่ำยังมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมี 
โดยเฉพำะพ้ืนที่ที่มีกำรปลูกติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน จนท ำให้ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ ์ 

(1.4.2) กำรผลิตพืชผักตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพเกษตร
อินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนในกำรผลิตพืชผักปลอดภัย ปี 2559 เฉลี่ย 15,841.06 บำทต่อไร่ 
เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 21,076.16 บำทต่อต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 5,235.10 บำทต่อไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 24.84 มีผลผลิตพืชผักปลอดภัยเฉลี่ย 4,987.75 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 
4,277.81 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 709.93 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.23 โดยผลผลิตที่
เพิ่มขึ้นเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ เกิดจำกกำรอบรบได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และน ำควำมรู้ไปบริหำร
จัดกำรแปลงอย่ำงถูกวิธี รวมทั้งมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีรำยได้เงินสดสุทธิต่อไร่ในปี 2559 
เฉลี่ย 36,556.29 บำทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 22,536.42 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
14,019.87 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.35  

(2) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรตัวอย่ำงท ำนำข้ำว และพืชผักสวนครัว 
เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก  

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรตัวอย่ำง 
(พ้ืนที่หมู่ 7 ต ำบลด่ำนทับตะโก อ ำเภอจอมบึง) พบว่ำ เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำ
ที่ดิน ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และวิธีกำรเพ่ิมผลผลิตพืชตำมหลักวิชำกำรเฉลี่ย 2 ครั้ง ได้รับกำรตรวจ
วิเครำะห์ดินร้อยละ 82.35 (ทรำบผลกำรตรวจแล้วร้อยละ 85.71 ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.29 อยู่
ระหว่ำงรอผลกำรตรวจ) ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับกำรตรวจ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภำพดินเปรี้ยว และดินเป็น
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กรด ซึ่งเกษตรกรน ำควำมรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติร้อยละ 82.35  เช่น กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ 
และกำรปรับปรุงบ ำรุงดินตำมวิธีที่ได้รับกำรอบรม  

(2.2) กำรส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรพัฒนำที่ดิน  
(2.2.1) กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด 

ได้รับกำรสนับสนุนสำรเร่ง พด.2 และ พด.7 ชุดถังหมัก 120 ลิตร และกำกน้ ำตำล ร่วมกับกำรน ำของ
เหลือใช้ในครัวเรือน เช่น เศษพืชผัก เศษผลไม้ เศษอำหำรและมูลสัตว์ มำผลิตเป็นน้ ำหมักชีวภำพใช้ใน
ครัวเรือน สำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิต และลดกำรใช้สำรเคมีลงได ้

(2.2.2) กำรใช้ปุ๋ยพืชสด เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด ได้รับ
กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ซึ่งน ำกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100.00 โดยเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ 
รอบกำรปลูกพืชหลังจำกไถกลบตอซังได้รับผลผลิตที่มีคุณภำพดีขึ้น และปริมำณมำกขึ้น ที่ส ำคัญอีก
ประกำรคือ ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีลงได้  

(2.2.3) กำรใช้ปูนทำงกำรเกษตร เกษตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด 
ได้รับกำรสนับสนุนโดโลไมท์ เพ่ือปรับสภำพดินเปรี้ยว แก้ควำมเป็นกรดของดิน พร้อมทั้งให้ธำตุอำหำร
แคลเซียมและแมกนีเซียมแก่พืชในระดับท่ีเหมำะสม  

 (3) ด้านการประมง (พ้ืนที่หมู่ 6 บ้ำนล ำน้ ำ ต ำบลดอนใหญ่ อ ำเภอบำงแพ) 
เกษตรกรตัวอย่ำงท ำกำรประมงเพำะเลี้ยงกุ้งขำว กุ้งก้ำมกรำม และปลำสวยงำม เป็นสินค้ำ เศรษฐกิจหลัก 
จ ำหน่ำยได้ทั้งรูปแบบค้ำส่ง ให้แก่ผู้ซื้อท้ังในและต่ำงประเทศ 

(3.1) กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำงร้อยละ 70.00 มีกำรจัดกำรของเสียจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ให้เหลือ
น้อยที่สุด (Zero Waste) อยู่แล้วก่อนมีโครงกำรฯ ในจ ำนวนนี้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติ
ทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 30.00 เห็นว่ำเป็นกิจกรรมที่ได้รับ 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ เฉลี่ย 3 ครั้ง และกำรติดตำมตรวจประเมินฟำร์มเพำะเลี้ยงเฉลี่ย 
3 ครั้ง นอกจำกนี้ เกษตรกรร้อยละ 90.00 ได้รับทรำบถึงกระบวนกำรจัดกำรของเสียตำมหลัก 3Rs คือ 
Reduce Reuse และ Recycle  

(3.2) กำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร เกษตรกร
ตัวอย่ำงทั้งหมด มีรูปแบบกำรเลี้ยงในบ่อดิน โดยเกษตรกรร้อยละ 80.00 มีรูปแบบกำรเลี้ยงร่วมกันของ
หลำยสำยพันธุ์ในบ่อเดียว (กุ้งขำว และกุ้งก้ำมกรำม) ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.00 เลี้ยงเพียงชนิดเดียว    
ในหนึ่งบ่อ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำสวยงำม โดยซื้อพันธุ์จำกบริษัทเอกชน และฟำร์มใกล้เคียงในพื้นที่ 
เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งมีระยะเวลำต่อรอบของเกษตรกรเฉลี่ย 3 เดือน มีกำรพักบ่อเพ่ือปรับสภำพดินเติมธำตุ
อำหำรคืนให้กับดินก่อนท ำกำรเลี้ยงในรอบต่อไป  ส่วนระยะเวลำเลี้ยงปลำต่อรอบของเกษตรกรเฉลี่ย 
4 เดือน มีอัตรำกำรรอดเฉลี่ยร้อยละ 65.00 ซึ่งผลผลิตเกษตรกรร้อยละ 100.00 ขำยส่งให้ผู้ซื้อที่เป็น
พ่อค้ำส่งทั้งหมด  

(4) ประสิทธิภาพการผลิต  
(4.1) กุ้ง กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือเข้ำสู่

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนในกำรผลิตกุ้งปี 2559 เฉลี่ย 85,687.86 บำท
ต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 100,788.71 บำทต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 15,100.86 บำทต่อไร่ คิด
เป็นร้อยละ 14.98 มีผลผลิตเฉลี่ย 4,450 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับ      ปี 2558 เฉลี่ย 3,980 
กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 470 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.และ มีรำยได้ เงินสดสุทธิต่อไร่ 



107 

 

624,000.00 บำท เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 474,000.00 บำทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 150,000.00 
บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.04 เนื่องจำก ปี 2559 รำคำที่เกษตรกรขำยได้ค่อนข้ำงดีเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ  

(4.2) ปลำสวยงำม กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปฏิบัติที่ดี
เพ่ือเข้ำสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรตัวอย่ำง เป็นเกษตรกรที่มีรูปแบบกำรเลี้ยงปลำสำยพันธุ์
เดียวในบ่อดิน มีต้นทุนในกำรเลี้ยงปลำปี 2559 เฉลี่ย 186,000.00  บำทต่อปี เปรียบเทียบกับปี 2558 
เฉลี่ย 178,000.00 บำทต่อปี เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 8,000.00 บำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.30 เกษตรกร
ตัวอย่ำง  มีผลผลิตในปี 2559 เฉลี่ย 2.448 ล้ำนตัวต่อปี เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 2.439     
ล้ำนตัวต่อปี เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.009 ล้ำนตัวต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.37 และมีรำยได้เงินสดสุทธิในปี 2559 
เฉลี่ย 2,770,000.00 บำทต่อปี เปรียบเทียบกับปี 2558 เฉลี่ย 2,662,000.00 บำทต่อปี เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ย 108,000.00 บำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 3.90 เนื่องจำกปี 2559 รำคำที่เกษตรกรขำยได้ค่อนข้ำง
ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 

(4) ด้านหม่อนไหม (พ้ืนที่ต ำบลป่ำหวำย ต ำบลท่ำเคย และต ำบลจอมบึง 
อ ำเภอสวนผึ้ง) เกษตรกรตัวอย่ำงท ำนำข้ำว และท ำไร่อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และกำรปลูกหม่อนใบ
เป็นพืชอำหำรส ำหรับเลี้ยงไหม นอกจำกนี้ มีกำรปลูกหม่อนผลสด (Mulberry) เพ่ือเก็บผลผลิตจ ำหน่ำย  
ในลักษณะผลสด  

(4.1) กำรถ่ำยทอดและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรผลิตหม่อน
ไหมอินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่ำง มีควำมเห็นว่ำกิจกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นกิจกรรมเดิมที่ด ำเนินกำรอยู่แล้วร้อยละ 72.73 ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 37.50 
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) ส ำหรับสินค้ำหม่อนผลสดเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่
เหลือร้อยละ 27.27 เห็นว่ำเป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรฯ หลังเข้ำร่วมโครงกำร ได้รับ
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ครบทั้ง 4 หลักสูตร เฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี และจ ำนวนกำรติดตำมตรวจประเมินแปลงของ
เจ้ำหน้ำที่เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี  

(4.2) กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมเพ่ือเข้ำสู่
มำตรฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(4.2.1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อน เกษตรกรตัวอย่ำง 
มีกำรใช้น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ แบ่งเป็นน้ ำฝน สระน้ ำขุดเอง และแม่น้ ำ ร้อยละ 63.64  27.27 และ 
9.09  ตำมล ำดับ มีวิธีกำรรดน้ ำในแปลงหม่อนโดยใช้ระบบสปริงเกอร์ น้ ำฝน และระบบน้ ำหยด ร้อยละ 45.46  
27.27  และ 27.27 ตำมล ำดับ เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ ตั้งแต่เริ่มปลูกหม่อนใบและหม่อนผลสดเกิดโรค
และแมลงศัตรูพืชในแปลงหม่อน ร้อยละ 27.27 เป็นโรครำแป้ง และรำกเน่ำ ส่วนแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยไฟ 
และเพลี้ยแป้ง ทั้งนี้ เกษตรกรที่ปลูกหม่อนใบเพ่ือเลี้ยงไหมมีวิธีก ำจัดวัชพืชในแปลงหม่อนด้วยกำรใช้แรงงำนคน
เก็บเศษวัชพืชออกจำกแปลง ไม่ใช้สำรเคมี และสำรสกัดจำกสมุนไพร ส่วนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนผลสด
เลือกใช้สำรสกัดสมุนไพรก ำจัดแมลงศัตรูพืช  

(4.1.2) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตไหม เกษตรกรตัวอย่ำง 
มีลักษณะกำรเลี้ยงไหมแบบแยกออกจำกตัวบ้ำน โรงเลี้ยงไหมขนำด 8 x 12 เมตร และได้รับสนับสนุน
อุปกรณ์กำรเลี้ยงไหมพร้อมวัสดุท ำโรงเรือนแบบประหยัด รวมทั้งพันธุ์หม่อนใบส ำหรับเป็นพืชอำหำรของไหม 
ส่วนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนผลสดได้รับสนับสนุนต้นพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมอุปกรณ์ท ำระบบน้ ำหยด
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ในแปลงหม่อน ทั้งนี้ เกษตรกรตัวอย่ำงเพ่ิงได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยต่ำงๆ ช่วงต้นเดือนมิถุนำยน ซึ่งเป็น
ช่วงเดียวกับกำรเริ่มต้นฤดูท ำนำ เกษตรกรบำงรำยจึงยังไม่ได้น ำพันธุ์หม่อนใบลงปลูกในดิน  

(4.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต เกษตรกรตัวอย่ำง มีต้นทุนกำรผลิตปี 2558 
เฉลี่ย 7,653.33 บำทต่อปี โดยกำรเลี้ยงไหมของเกษตรกรจ ำแนกผลผลิตได้เป็นเส้นไหมเฉลี่ย 75.45 
กิโลกรัมต่อปี เมื่อน ำรังไหมสดมำแยกเป็นรังไหม และตัวดักแด้ออกจำกกัน ได้ตัวดักแด้เฉลี่ย 291.75 
กิโลกรัมต่อปี และหม่อนผลสด 27.50 กิโลกรัมต่อปี มีรำยได้เงินสดในกำรจ ำหน่ำยเส้นไหมเฉลี่ย 83,163.33 บำท 

(5) การเปลี่ยนแปลงหลังด าเนินงานโครงการ 
(5.1) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ 

(5.5.1) ตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำง 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำ มีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียวในพ้ืนที่จังหวัดร้อยละ 70.73 ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 29.27 เห็นว่ำ ในพ้ืนที่จังหวัดยังไม่มีตลำดดังกล่ำว เนื่องจำกเกษตรกรบำงรำยยังขำดควำมเข้ำใจ
ในควำมหมำยของค ำว่ำตลำดรองรับสินค้ำเกษตรสีเขียว จ ำหน่ำยผลผลิตภำยในชุมชน และตลำดท้องถิ่น 
รวมทั้ง ตลำดที่รองรับสินค้ำเกษตรสีเขียวห่ำงไกลจำกหมู่บ้ำนของเกษตรกร จึงไม่สะดวกต่อกำรขนไปขำย  

(5.5.2) รำคำสินค้ำเกษตรสีเขียว เกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วม
โครงกำรเห็นว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำสินค้ำเกษตรสีเขียวกับสินค้ำเกษตรทั่วไป ร้อยละ 41.38 
ส่วนเหลือร้อยละ 58.62 เห็นว่ำรำคำมีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำก เกษตรกรตัวอย่ำงพัฒนำกระบวนกำร
กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยให้ผู้บริโภค
โดยตรง ในรำคำที่สูงกว่ำกำรจ ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 

(5.2) ด้านประโยชน์ของโครงการเมืองเกษตรสีเขียวต่อการผลิต
ด้านการเกษตร  เกษตรกรตัวอย่ำงเห็นว่ำโครงกำรฯ มีประโยชน์ต่อกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรในระดับมำก
ร้อยละ 85.37 และระดับปำนกลำงร้อยละ 14.63 โดยเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำโครงกำรฯ มีกำรสนับสนุน
เฉพำะด้ำนกำรผลิต และกำรแปรรูปผลผลิต ส่วนกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรตลำดยังมีไมม่ำกนัก 

(5.3) ด้านสุขภาพอนามัยของเกษตรกร กำรตรวจสำรพิษตกค้ำงใน
ร่ำงกำย เกษตรกรตัวอย่ำงได้รับสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย ร้อยละ 46.34 ส่วนที่เหลือร้อยละ 53.66 ไม่ได้
รับกำรตรวจ เนื่องจำก เกษตรกรติดภำรกิจในช่วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำรจึงไม่สำมำรถเข้ำรับกำร
ตรวจได้ ผลกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำยของเกษตรกร พบว่ำ ร้อยละ 84.21 มีผลกำรตรวจอยู่ใน
ระดับปลอดภัย ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 15.79 มีสำรตกค้ำงในร่ำงกำยระดับมีควำมเสี่ยง 

(6) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(6.1) ด้านพืช 

(6.1.1) กำรปล่อยน้ ำทิ้งจำกฟำร์มสุกรลงในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
ซึ่งปัญหำกำรก่อมลภำวะที่มีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมอันเนื่องมำจำกมูลสัตว์และของเสียต่ำง  ๆ ที่เกิด
จำกกิจกรรมกำรเลี้ยงสุกรภำยในฟำร์ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกฟำร์มที่ยังไม่สำมำรถก ำจัดของเสียเหล่ำนี้  
ได้อย่ำงเหมำะสม ท ำให้เกิดปัญหำมลภำวะทั้งภำยในฟำร์มเองและชุมชนใกล้เคียง จนกลำยเป็นปัญหำ
ต่อคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

(6.1.2) เกษตรกรตัวอย่ำงยังมีข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำเกษตรปลอดภัย ซึ่งในพ้ืนที่ไมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำปลอดภัยจ ำกัด ตลำดเกษตรกรอยู่ห่ำงไกล
จำกพ้ืนที่ หน่วยงำนจึงควรเพ่ิมแหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดสินค้ำปลอดภัย
ของเกษตรกร รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทรำบข้อมูลแหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
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(6.2) ด้านประมง 
(6.2) แนวทำงกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนจะเน้นทำงด้ำน

กำรผลิตเป็นหลัก โดยกำรผลิตสินค้ำท่ีปลอดภัย และกำรลดของเสียในกระบวนกำรผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero 
Waste) ซึ่งยังขำดควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนกำรตลำด โดยเป็นขั้นตอนที่ทำงเกษตรกรประสบปัญหำกันอยู่ 
ทำงหน่วยงำนควรเข้ำไปส่งเสริมสนับสนุนทำงด้ำนกำรรวมกลุ่มเกษตรกร กำรส่งเสริมทำงด้ำนแปรรูป
ผลผลิต เพื่อเพ่ิมโอกำสทำงด้ำนกำรตลำดให้กับเกษตรกรต่อไป  

(6.3) เกษตรกรบำงรำยประสบปัญหำกุ้งตำยโดยไม่ทรำบ
สำเหตุเป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งโรคไวรัสที่พบได้ทั่วไปในระหว่ำงกำรเลี้ยงในบ่อ โดยเฉพำะลูกกุ้งขำวที่มำจำก
พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อดิน กุ้งมีล ำตัวคดงอ โตช้ำมำก หน่วยงำนควรเข้ำไปสนับสนุนองค์ควำมรู้เพ่ิม เติม
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยง เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ควำมรู้
และสำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองต่อไป 

 
2.3.7 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์กำรสะพำนปลำ ด ำเนินงำนโครงกำร 
เพ่ือให้ผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย 5 ชนิด ได้แก่ ข้ำว พืชผัก ไก่ สุกร และกุ้ง ที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำน  
ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ (Good Agricultural Practice : GAP) มีระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่
ปี 2557 - 2560  

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) ด้านพืช 

1.1.1) ข้ำว 
(1) ตรวจสอบรับรองและสนับสนุนผู้ผลิตเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP ระบบ

กำรผลิตข้ำว GAP และตรวจสอบคุณภำพทำงกำยภำพ เป้ำหมำย 50,000 แปลง ด ำเนินกำรในแปลงเก่ำ
เพ่ือคงอำยุกำรรับรอง 41,679 แปลง และแปลงใหม่ที่ยื่นขอกำรรับรอง 13,321 แปลง รวมทั้งกำรรับรอง
กำรผลิตข้ำว GAP แบบกลุ่มและกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้ำวชุมชน 193 ศูนย์ ร้อยละ 101.05 ของ
เป้ำหมำย 191 ศูนย ์ 

(2) พัฒนำระบบกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพให้ได้มำตรฐำนเพ่ือสร้ำง
ควำมม่ันใจในสินค้ำข้ำว  สัมมนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนข้ำว 179 รำย 
ร้อยละ 89.50 ของเป้ำหมำย 200 รำย พัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP ระบบกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้ำว 47 รำย ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสร้ำงผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ 
598 รำย ร้อยละ 92.00 ของเป้ำหมำย 650 รำย 

(3) ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP ภำคใต้ รำยเดี่ยว 2,283 แปลง 
ร้อยละ 77.34 ของเป้ำหมำย 2,952 แปลง แบบกลุ่ม 15 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย 

1.1.2) ผักและผลไม ้
(1) แหล่งผลิตที่ได้รับกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบจัดกำร

คุณภำพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้) 73,842 ฟำร์ม ร้อยละ 104.19 ของเป้ำหมำย 70,870 ฟำร์ม โรงงำน  
คัดบรรจุ แปรรูปที่ได้รับกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรตำมระบบ GMP  687 โรงงำน    



110 

 

ร้อยละ 114.50 ของเป้ำหมำย 600 โรงงำน และห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิต   
ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 10 ห้องปฏิบัติกำร ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) ส่งเสริมและติดตำมผลกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมและจ ำหน่ำยผลไม้
ของสถำบันเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 92 แห่ง ปริมำณ 22,410 ตัน ร้อยละ 56.02 ของเป้ำหมำย 
40,000 ตัน  ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ และส่งเสริมกำรขำยผลไม้ของสถำบันเกษตรกรในฤดูกำรผลิต       
ปี 2559 จ ำนวน 30 ครั้ง ร้อยละ 157.89 ของเป้ำหมำย 19 ครั้ง ประสำนคู่ค้ำผลไม้หรือช่องทำง
กำรตลำดสินค้ำผลไม้ให้แก่สถำบันเกษตรกรที่ด ำเนินธุรกิจรวบรวมและจ ำหน่ำยผลไม้ในฤดูกำรผลิตปี 2558 
จ ำนวน 58 รำย ร้อยละ 96.67 ของเป้ำหมำย 60 รำย ร่วมประชุมกับคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรของ
กระทรวงฯ ในกำรแก้ไขปัญหำผลไม้ 9 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และจัดประชุมเพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบันเกษตรกร 1 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย 

(3) พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน รวมทั้งสิ้น 51,445 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 100.48 ของเป้ำหมำย 51,200 รำย และเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรปรับระบบกำรผลติข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6,000 รำย  ตำมเป้ำหมำย 

1.2) ด้านประมง (กุ้ง) 
1.2.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมงให้ได้มำตรฐำนตลอดทั้งกระบวนกำรผลิต

จำกต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ประกอบด้วย ตรวจประเมินฟำร์มตำมเกณฑ์มำตรฐำน 31,677 ฟำร์ม ร้อยละ 98.99 
ของเป้ำหมำย 32,000 ฟำร์ม ตรวจประเมินโรงงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 311 โรงงำน ร้อยละ 99.36 
ของเป้ำหมำย 313 โรงงำน และตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมง 124,428 ตัวอย่ำง ร้อยละ 110.39 
ของเป้ำหมำย 112,716 ตัวอย่ำง 

1.2.2) เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ  ตรวจวิเครำะห์คุณภำพหอยสองฝำและ
น้ ำทะเล 8,041 ตัวอย่ำง ร้อยละ 94.60 ของเป้ำหมำย 8,500 ตัวอย่ำง เฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำชำยฝั่งและ
กุ้งทะเล (เฝ้ำระวังเชิงรุกและเฝ้ำระวังเชิงรับ) 48,442 ตัวอย่ำง ร้อยละ 115.19 ของเป้ำหมำย 42,053 ตัวอย่ำง 
และสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก 4,600 ตัวอย่ำง ร้อยละ 105.50 ของเป้ำหมำย 4,360 ตัวอย่ำง  

1.2.3) ด ำเนินกำรเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำ โดยก ำหนดให้สินค้ำประมง
ที่ส่งออกต้องมีใบรับรองกำรจับสัตว์น้ ำ เพ่ือยืนยันว่ำสินค้ำไม่ได้มำจำกกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย โดยออก
ใบรับรองกำรจับสัตว์น้ ำ และใบรับรองกำรแปรรูปสัตว์น้ ำให้เรือประมงไทย 8,681 ฉบับ ร้อยละ 72.34 ของ
เป้ำหมำย 12,000 ฉบับ  ตรวจสุขอนำมัยเรือประมง 1,971 ล ำ ร้อยละ 179.18 ของเป้ำหมำย 1,100 ล้า 

1.2.4) แก้ไขปัญหำกำรเกิดโรคระบำดในกุ้ง โดยตรวจคัดกรองโรคระบำดในกุ้งทะเล 
128,884 ตัวอย่ำง ร้อยละ 142.26 ของเป้ำหมำย 90,600 ตัวอย่ำง  ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล 719,122 ซอง/ขวด ร้อยละ 239.71 ของเป้ำหมำย 300,000 ซอง/ขวด 

1.2.5) จัดสรรงบประมำณ 1,710.90 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 1,599.89 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 93.51 ของงบประมำณที่จัดสรร  

1.3) ด้านปศุสัตว์ 
1.3.1) สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ที่ได้รับบริกำรพัฒนำและตรวจประเมินมำตรฐำน 

58,130 แห่ง ร้อยละ 131.90 ของเป้ำหมำย 44,070 แห่ง 
1.3.2) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

414,866 ตัวอย่ำง ร้อยละ 119.20 ของเป้ำหมำย 348,040 ตัวอย่ำง 
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1.3.3) คอมพำร์ทเมนต์ที่ได้รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำน 67 คอมพำร์ทเมนท์  
ร้อยละ 89.33 ของเป้ำหมำย 75 คอมพำร์ทเมนท ์

1.3.4) จัดสรรงบประมำณ 864.90 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 695.06 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 80.36 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.3.5) ประเด็นทีพ่บ 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย พบว่ำ 
(1) กำรออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรยังมีควำมล่ำช้ำในขั นตอนกำรด้ำเนินกำร 

เนื่องจำกมีหลำยขั นตอนและหลำยหน่วยงำนย่อย ซึ่งเกิดกำรสื่อสำรที่คลำดเคลื่อนในขั นตอนที่ต้องท้ำต่อเนื่องกัน 
(2) ในกำรพัฒนำระบบกำรผลิตให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP ของกรมปศุสัตว์ 

เกษตรกรจะต้องมีเงินลงทุนในกำรปรับปรุงโรงเรือนกำรเลี้ยงสัตว์ให้ได้มำตรฐำนตำมระเบียบของกรมปศุสัตว์ 
ซึ่งเกษตรกรรำยย่อยไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวได้ เนื่องจำกขำดแหล่งเงินทุนสนับสนุน  

1.3.6) ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรลดขั นตอนกำรด้ำเนินงำน และเร่งรัดบำงกิจกรรม เพ่ือไม่ให้เป็น

อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรตำมระยะเวลำที่
เหมำะสมทันต่อกำรใช้ประโยชน์ 

(2) กรมปศุสัตว์ควรหำแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้
เกษตรกรรำยย่อยได้มีโอกำสในกำรพัฒนำกำรผลิตของตัวเองให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำน เพ่ือยกระดับกำรผลิต
สินค้ำปศุสัตว์ทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยให้มีมำตรฐำนเดียวกัน  

1.4) ด้านพัฒนามาตรฐาน ตรวจรับรอง และสร้างความเชื่อม่ันในมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร 

1.4.1) เตรียมควำมพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดท ำมำตรฐำนบังคับ 30 ครั้ง 
ตำมเป้ำหมำย 

1.4.2) พัฒนำกำรส่งเสริมระบบกำรรับรองฟำร์มมำตรฐำนแบบกลุ่ม 521 รำย   
ร้อยละ 104.20 ของเป้ำหมำย 500 รำย  

1.4.3) สร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร โดยจัดนิทรรศกำร
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนมำตรฐำนและกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศแล้ว 5 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 
4 ครั้ง สร้ำงระบบอำหำรศึกษำ 4 กิจกรรม  สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรแจ้งเตือนควำมปลอดภัยอำหำรและ
อำหำรสัตว์ 4,000 รำย ร้อยละ 95.24 ของเป้ำหมำย 4,200 รำย 

1.4.4) พัฒนำอำหำรฮำลำลภำยใต้ยุทธศำสตร์ประเทศ พัฒนำด้ำนมำตรฐำนและ
ขีดควำมสำมำรถกำรตรวจสอบรับรองอำหำรฮำลำลครบ 3 กิจกรรม  

1.4.5) จัดสรรงบประมำณ 46.30 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 43.51 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 93.97 ของงบประมำณที่จัดสรร  

1.5) ปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 1 แห่ง 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมงระนอง เบิกจ่ำยไปแล้ว 74.11 ล้ำนบำท ร้อยละ 83.48 
ของเป้ำหมำย 88.78 ล้ำนบำท  
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2.3.8 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร  
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ในด้ำนเทคนิค

กำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร ตลอดจนสร้ำงช่ำงเกษตรประจ ำท้องถิ่น 
ส ำหรับรองรับกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรของประเทศ เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน ให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนองค์ควำมรู้ ทักษะทำงเทคนิค 
และกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ เพ่ือสร้ำงโอกำสและยกระดับกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร
ที่ทันสมัยในกำรผลิต และทดแทนแรงงำนภำคเกษตรให้แก่เกษตรกร  เป้ำหมำยสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น 
เพ่ือให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรใช้และบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตรประจ ำท้องถิ่น จ ำนวน 
2,100 รำย พัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน จ ำนวน 300 รำย  บริกำร
สำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ จ ำนวน 
600 ไร่ และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตแก่เกษตรกร 
จ ำนวน 600 รำย และวิเครำะห์และจัดท ำแผนควำมต้องกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร ในแปลงส่งเสริม
กำรเกษตรแปลงใหญ่ จ ำนวน 74 แห่ง  ระยะเวลำด ำเนินกำรปีงบประมำณ 2559 

ผลการด าเนินงาน 
(1) จัดอบรมให้ควำมรู้เฉพำะทำงแก่เกษตรกรในหลักสูตรช่ำงท้องถิ่น  จ ำนวน 2,344 รำย 

ร้อยละ 103.03 ของเป้ำหมำย 2,275 รำย จ ำแนกเป็น ระดับ 1 จ ำนวน 2,163 รำย (เป้ำหมำย 2,100 รำย) 
ระดับ 2 จ ำนวน 131 รำย (เป้ำหมำย 125 รำย) และระดับ 3 จ ำนวน 50 รำย นอกจำกนี้ ได้พัฒนำศักยภำพ
ธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน 118 รำย คิดเป็นร้อยละ 118.00 ของเป้ำหมำย 100 รำย 

(2) พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นที่ปรึกษำ ในศูนย์บริกำรเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
มันส ำปะหลังแล้ว 20 รำย และพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 200 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(3) บริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้รำยละ 1 ไร่ รวม 600 ไร่ ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 659 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 109.83 
ของเป้ำหมำย 600 ไร่ 

(4) จัดท ำแผนควำมต้องกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรในพ้ืน โดยพัฒนำศักยภำพผู้จัดกำร
แปลงส่งเสริมกำรเกษตรแปลงใหญ่ 100 รำย ตำมเป้ำหมำย และมีแผนควำมต้องกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร
ในพ้ืนที่ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรแปลงใหญ่ 40 แห่ง ร้อยละ 55.56 ของเป้ำหมำย 72 แห่ง 

(5) จัดสรรงบประมำณ 13.63 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 13.52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 99.24 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 

2.3.9 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ร่วมด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผ่ำนกลไก 
ของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำกำรเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นกำรแก้ไขปัญหำเกษตรกร  
ขำดควำมรู้ ทักษะในกำรประกอบอำชีพในอนำคต เป้ำหมำยเป็นบุคคลทั่วไป นักศึกษำในสถำนศึกษำ ผู้จบ
กำรศึกษำด้ำนเกษตรกรรม เกษตรกร/บุตรหลำนเกษตรกร และผู้สนใจประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำรปีงบประมำณ 2551 – 2559 

 
 



113 

 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) กรมการข้าว 

1.1.1) อบรมปลูกข้ำวปลูกใจเด็กไทยรักข้ำว 150 รำย ตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้ำว
ในโรงเรียน 51 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  

1.1.2) ถ่ำยทอดควำมรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบอำชีพท ำนำ 3 แห่ง และ
สัมมนำเพ่ิมศักยภำพเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบอำชีพท ำนำ 70 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.3) จัดสรรงบประมำณ 2.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.12 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 84.89 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) กรมปศุสัตว์ 
1.2.1) เกษตรกรสมำชิกกลุ่มได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  8,513 รำย คิดเป็น

ร้อยละ 106.41 ของเป้ำหมำย 8,000 รำย และศูนย์เรียนรู้ได้รับกำรประเมินครบ 290 ศูนย์  
1.2.2) จัดสรรงบประมำณ 5.63 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 

1.3) กรมวิชาการเกษตร 
1.3.1) ฝึกอบรมด้ำนกำรผลิตพืชและกำรจัดกำรเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรให้แก่

เกษตรกร 982 รำย คิดเป็นร้อยละ 116.90 ของเป้ำหมำย 840 รำย 
1.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.59 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

1.4) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
1.4.1) สร้ำงโอกำสเข้ำถึงองค์ควำมรู้ มีกำรจัดอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกร

อย่ำงยั่งยืนแก่เกษตรกรแล้ว 3,577 รำย คิดเป็นร้อยละ 105.21 ของเป้ำหมำย 3,400 รำย 
1.4.2) สร้ำงโอกำสเข้ำถึงที่ดิน จัดอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่ 

80 รำย คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของเป้ำหมำย 150 รำย สำเหตุที่มีผู้สมัครเข้ำร่วมน้อย เนื่องจำกมีข้อจ ำกัด
หลำยด้ำน เช่น ระยะเวลำและหลักเกณฑ์ในกำรสมัครเข้ำร่วม เป็นต้น หลักสูตร ปวส.เกษตรกรรม 150 รำย 
ตำมเป้ำหมำย 

1.4.3) จัดสรรงบประมำณ 27.70 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 20.73 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 74.84 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม 
ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้ด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรสร้ำงและ

พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ ระหว่ำงวันที่ 27 – 29 ตุลำคม 2558 สรุปผล
กำรติดตำมได้ดังนี ้(รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

2.1) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ (ส.ป.ก. แพร่) ด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงโอกำส
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ผ่ำนหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืนในปีงบประมำณ 2558 รับสมัครเกษตรกร
เข้ำร่วมกำรพัฒนำจ ำนวน 50 รำย มีหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในกำรอบรม แต่ไม่มีกำรประชุม
บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้กับครอบครัว
ได้จำกควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกรอ่ืนในเรื่องกำรท ำปุ๋ย กำรเพำะเห็ดได้ แต่ไม่มี  
กำรติดตำมผลหลังกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโดยตรง 
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2.2) วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้ร่วมให้ควำมรู้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม 2 กลุ่มเป้ำหมำย  
2.2.1) กลุ่มบุคคลทั่วไป (หลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่) ที่ปัจจุบัน

มีก ำหนดกำรเข้ำรับกำรอบรม 2 เดือน และเข้ำไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 4 เดือน ปัญหำที่เกิดขึ้น คือ ระยะเวลำ
ที่เข้ำรับกำรอบรมน้อย บำงครั้งท ำให้ได้เรียนรู้ไม่ครอบคลุมกระบวนกำรผลิต และพ้ืนที่ที่เข้ำปฏิบัติจริงอยู่ไกล
อำจำรย์ไม่สำมำรถที่จะติดตำมไปให้ค ำปรึกษำได้ในพ้ืนที่จริง (ให้ค ำปรึกษำผ่ำนทำงโทรศัพท์) และผู้เข้ำรับ
กำรอบรมไม่สำมำรถอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรจัดสรรได้ จึงมีแนวคิดในกำรแก้ไขปัญหำ โดยกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องปรับระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สำมำรถใช้งำนได้ ใช้กระบวนกำรสหกรณ์
เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่และผลผลิต และมีก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีที่ชัดเจน 

2.2.2) กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ที่เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกร
อย่ำงยั่งยืน เป็นกลุ่มบุคคลเดิมที่เคยได้รับกำรอบรมแล้ว มำอบรมต่อยอดเพ่ิมเติม โดยรำยได้ของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมในภำคกำรเกษตรเฉลี่ย 180,000 บำท/ปี นอกภำคกำรเกษตรเฉลี่ย 33,933.33 บำท/ปี 
ผลจำกกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 50.00 สำมำรถเพิ่มรำยได้ในครอบครัวได้เฉลี่ย 
10,666.67 บำท/ปี  เกษตรกรร้อยละ 83.33 สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ 1,270 บำท/ไร่  ปัญหำที่เกิด
ในกำรท ำกำรเกษตร คือ ปัญหำภัยแล้งจำกแหล่งน้ ำไม่เพียงพอ 

2.3) กำรเข้ำใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จังหวัด
อุตรดิตถ์ จัดสรรให้กับกลุ่มที่ได้รับกำรอบรมรุ่นที่ 1 ของโครงกำรฯ ปัจจุบันเหลือผู้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จ ำนวน 
6 รำย  ที่ยังมีกำรท ำกำรเกษตรในพื้นที่ เช่น กำรท ำนำ ปลูกผัก เพ่ือจ ำหน่ำยให้กับพ้ืนที่ใกล้เคียง สำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมมำปรับใช้ในพ้ืนที่ได้ และสำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้กับครอบครัวได้ 7,000 
บำท/ปี ลดต้นทุนกำรผลิตได้เฉลี่ย 1,010 บำท/ไร่ จำกกำรผลิตปุ๋ยใช้เอง แต่ปัญหำภัยแล้งที่เกิดขึ้นท ำให้
เกษตรกรไม่สำมำรถเก็บผลผลิตได้อย่ำงเต็มที่ และไม่มีแหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรเพำะปลูกอย่ำงเพียงพอ ท ำให้
ไม่ได้ผลผลิต 

3) ประเด็นที่พบ 
3.1) กิจกรรมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงองค์ควำมรู้ ในหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน 

กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นกำรคัดเลือกเกษตรกรที่เคยเข้ำรับกำรอบรมแล้ว ต่อยอดให้ควำมรู้เพ่ิมเติม 
ท ำให้โอกำสกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้อยู่ในกลุ่มเดิม หรือกำรได้เข้ำมำเรียนรู้ของเกษตรกรไม่ทั่วถึง  

3.2) กำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนระยะเวลำในกำรอบรม
เหลือเพียง 2 เดือน ท ำให้กำรเรียนรู้ต้องรีบเร่ง ผู้เข้ำรับกำรอบรมบำงรำยเรียนรู้ไม่ทัน และพ้ืนที่ที่เข้ำทดลองใช้
อยู่ในพื้นท่ีไกลจำกสถำนศึกษำ ท ำให้กำรดูแลไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงใกล้ชิด 

3.3) กำรเข้ำใช้พ้ืนที่ควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกษตรกร
สำมำรถเข้ำใช้พ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกเกษตรกรที่เข้ำใช้พ้ืนที่ไม่สำมำรถอยู่ในพ้ืนที่ได้จำกสำเหตุ
ของระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน และภัยแล้ง เป็นต้น 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดควรมีกำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร

กำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่ 
4.2) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

(สอศ.) พิจำรณำระยะเวลำในกำรเข้ำรับกำรอบรมของกลุ่มบุคคลทั่วไป “หลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำเกษตรกร
รุ่นใหม่” ให้มีควำมสอดคล้องกับระยะเวลำในกำรผลิตสินค้ำเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
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2.3.10 โครงการเสริมสร้างสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพสู่ SMEs 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

ข้ำวสำรของสถำบันเกษตรกรให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
และขยำยช่องทำงกำรตลำดได้ เป้ำหมำย สถำบันเกษตรกรในพื้นที่ 78 แห่ง ระยะเวลำด ำเนินกำร
ปีงบประมำณ 2559 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 

1.1.1) กำรพัฒนำจัดท ำบรรจุภัณฑ์ให้กับสถำบันเกษตรกร เพื่ออุดหนุนพัฒนำ
บรรจุภัณฑท์ั้งอำหำร อำหำรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้ำ หัตถกรรม ศิลปประดิษฐ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร 
78 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.2) กำรพัฒนำจัดท ำบรรจุภัณฑ์ข้ำวสำรให้กับสถำบันเกษตรกร เพ่ืออุดหนุน
กำรพัฒนำจัดท ำบรรจุภัณฑ์ข้ำวสำร 30 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.2) จัดสรรงบประมำณ 3.36 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 
2) ผลการติดตาม 

2.1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแพร่ 
2.1.1) กลุ่มแปรรูปข้ำว หมู่ 3 ต ำบลน้ ำช ำ อ ำเภอเมือง ด ำเนินกำรผลิต “ข้ำวแต๋น” 

โดยท ำกำรผลิตหลำยรูปแบบ เช่น ข้ำวแต๋นน้ ำแตงโม ข้ำวแต๋นโบรำณ ข้ำวแต๋นแก้วมังกร ข้ำวแต๋นข้ำวโพด 
ข้ำวแต๋นข้ำวลืมผัว เป็นต้น เป็นกลุ่มที่เคยได้รับกำรสนับสนุนด้ำนอำคำรสถำนที่ เครื่องชั่ง เครื่องซีล และ
ยังต้องกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพ่ือควำมน่ำสนใจ สร้ำงควำมเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และกำรสนับสนุน
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่ม ได้รับจัดสรรเงิน 20,000 บำท ซึ่งหลังจำก
เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์เดิมทีเ่ป็นถุงใส (ขนำด200 กรัม 100 กรัม และ 50 กรัม) เป็นถุงกระดำษ ขนำด 
200 กรัม ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ดังนี้  

- ปริมำณกำรผลิต เพ่ิมจำกเดิม 200 ชิ้นต่อเดือน เป็น 500 ชิ้นต่อเดือน  
ปรับรำคำจ ำหน่ำยจำก 25 บำทต่อชิ้น เป็น 35 บำทต่อชิ้น มีช่องทำงกำรตลำดเพ่ิมจำกเดิม 9 แห่ง เป็น 
14 แห่ง เป็นร้ำนค้ำในชุมชน 5 แห่ง ร้ำนค้ำในอ ำเภอ 6 แห่ง (เดิม 3 แห่ง) ร้ำนค้ำต่ำงอ ำเภอ 3 แห่ง 
(เดิม 1 แห่ง)  สำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้กับกลุ่มได้ 8,000 บำทต่อเดือน (จำก 12,000 เป็น 20,000 บำท
ต่อเดือน) 

- กลุ่มได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำกมำย 
เช่น มำตรฐำนจำกองค์กำรอำหำรและยำ (อย.) มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผลิตภัณฑ์ OTOP 4 
ดำว (ข้ำวแต๋นโบรำณ) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มแปรรูปข้ำวมีแนวคิดในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เพ่ิมมำกขึ้นจำกเดิม 
เช่น เพ่ิมสูตรน้ ำผึ้งขิง ทุเรียน เป็นต้น และกำรขยำยปริมำณกำรผลิต เช่น กำรสร้ำงโรงตำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ รวมถึงกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดให้มำกขึ้น ในด้ำนกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์กลุ่มมีแนวคิดท่ีจะพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์ให้มีควำมแข็งมำกกว่ำนี้ (เพ่ิมเติมมำตรฐำนที่ได้รับกำรรับรองเข้ำไป ในสินค้ำ พัฒนำสติกเกอร์)  

2.1.2) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร ต ำบลน้ ำ อ ำเภอเมือง ด ำเนินกำรผลิต 
“เครื่องดื่มพร้อมชง” ได้แก่ ธัญพืชจำกถั่วเหลือง ธัญพืชจำกถั่วเหลืองงำด ำข้ำวกล้อง นอกจำกนี้ยั งผลิต 
ข้ำวหอมมะลิ (น ำมำสีเป็นข้ำวกล้องหอมมะลิ) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเคยได้รับกำรสนับสนุนอำคำรสถำนที่ท ำกำรกลุ่ม
จำกส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในปี 2548 บรรจุภัณฑ์ (ถุงฟรอย) จำกส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในปี 2550 
ซึ่งในปีงบประมำณ 2559 กลุ่มขอรับกำรสนับสนุนบรรจุภัณฑ์โดยเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์จำกเดิม        
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ที่เป็นถุงฟรอย เป็นกล่องหิ้ว (บรรจุถุงฟรอย 3 ถุง)  จ ำนวน 20,000 บำท เพ่ือเพ่ิมควำมน่ำสนใจ เป็น
เอกลักษณ์ของสินค้ำ  ขนส่งที่สะดวก และเพ่ิมปริมำณกำรสั่งซื้อจำกบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย หลังจำกเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้   

- ปริมำณกำรผลิต เพ่ิมจำกเดิม 500 กิโลกรัมต่อเดือน เป็น 1,000 
กิโลกรัมต่อเดือน  ปรับรำคำจ ำหน่ำยจำก 105 บำทต่อชิ้น เป็น 120 บำทต่อชิ้น  เพ่ิมช่องทำงกำรตลำด
จำกเดิม 9 แห่ง เป็น 10 แห่ง ได้แก่ ร้ำนค้ำในชุมชน 2 แห่ง ร้ำนค้ำในอ ำเภอ 1 แห่ง ร้ำนค้ำต่ำงจังหวัด 
1 แห่ง (เดิมไม่มี) และหน่วยงำนรำชกำร 6 หน่วยงำน สำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้กับกลุ่มได้ 12,000 บำทต่อเดือน 
(จำก 12,000 เป็น 24,000 บำทต่อเดือน) 

- กลุ่มได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ องค์กำร
อำหำรและยำ (อย.) ในสินค้ำธัญพืชจำกถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ดำว (ธัญพืชจำกถั่วเหลือง) 
นอกจำกนี้กลุ่มยังมีแนวคิดในกำรพัฒนำสินค้ำเป็น “ธัญพืชพร้อมดื่มจำกงำด ำ ขยำยช่องทำงกำรตลำด
เพ่ิมข้ึน (ผลิตส่งบริษัท) และขยำยเครือข่ำยข้ำวและถั่วเหลืองเพ่ิมข้ึนจำกเดิม (เครือข่ำยข้ำวจำกศรีสะเกษ) 

2.2) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
2.2.1) สหกรณ์กำรเกษตรชนแดน จ ำกัด ผลิตสินค้ำประเภทข้ำวสำร ได้แก่  

ข้ำวขำวหอมชนแดน ข้ำวหอมมะลิ ซึ่งสหกรณ์มีโรงสีของสหกรณ์ในกำรผลิตสินค้ำได้รับกำรสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จำกงบประมำณ ASPL นอกจำกนั้นสหกรณ์ได้รับกำรสนับสนุนถุงพลำสติก 
ขนำด 5 กก. จำกงบประมำณ กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง และในปีงบประมำณ 2559 สหกรณ์ได้ขอรับ
กำรสนับสนุนบรรจุภัณฑ์เพ่ิมเติมจำกเดิมเป็น ถุงเคลือบกันน้ ำขนำด 5 กก. 15 กก. และ 45 กก. เพ่ือเพ่ิม
ควำมน่ำสนใจให้ผลิตภัณฑ์มำกขึ้น สร้ำงเอกลักษณ์ของสินค้ำ เพ่ือกำรขนส่งที่สะดวก และเพ่ิมมูลค่ำ
ผลผลิตสำมำรถแข่งขันในตลำด ได้รับจัดสรรเงิน 60,000 บำท หลังจำกเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์มีกำร
เปลี่ยนแปลงดังนี้   

- ปริมำณกำรผลิต เพ่ิมจำกเดิม 400 ตันต่อปี เป็น 470 ตันต่อปี  เพ่ิม
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยจำกเดิม 6 แห่ง เป็น 9 แห่ง ได้แก่ ร้ำนค้ำในชุมชน 1 แห่ง ร้ำนค้ำในอ ำเภอ 1 แห่ง 
และร้ำนค้ำต่ำงจังหวัด 7 แห่ง (เดิม 4 แห่ง) ในจังหวัดพิจิตร และก ำแพงเพชร สำมำรถเพ่ิมรำยได้ให้กับ
กลุ่มได้ 100,000 บำทต่อเดือน (จำก 300,000 เป็น 400,000 บำทต่อเดือน) 

- สหกรณ์กำรเกษตรชนแดน จ ำกัด มีกำรพัฒนำแปลงเกษตรกรที่เป็น
สมำชิกให้ได้รับ GAP แล้ว และสหกรณ์ก ำลังด ำเนินกำรขอมำตรฐำน GMP โรงสี นอกจำกนั้นยังมีแนวคิด
ในกำรพัฒนำสินค้ำให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น พัฒนำบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถเพ่ิมกำรแข่งขันในตลำด และสร้ำง
เครือข่ำยกับสหกรณ์กำรเกษตรผักไห่ จ ำกัด เพื่อน ำไปขำยในนำม “อ่อนหวำน” 

2.2.2) สหกรณ์กำรเกษตรไทหล่ม จ ำกัด ผลิตสินค้ำอำหำรแปรรูป ได้แก่ มะขำมฝัก 
มะขำมไร้เมล็ด กล้วยไส้มะขำม เป็นต้น  สหกรณ์ขอรับกำรสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ จำกเดิมที่เป็นกล่องพลำสติก 
(ขนำด 400 กรัม และ 200 กรัม) เป็นกล่องพลำสติกแข็ง (ขนำด 400 กรัม และ 200 กรัม) เพ่ือเพ่ิมควำม
น่ำสนใจให้กับผลิตภัณฑ์มำกขึ้น และเพ่ิมปริมำณกำรสั่งซื้อจำกบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ได้รับจัดสรรเงิน 
30,000 บำท กำรเปลี่ยนแปลงยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจำกสินค้ำของสหกรณ์อยู่ระหว่ำงกำรขอรับรอง
มำตรฐำน โดยสหกรณ์ได้มีกำรพัฒนำด้ำนสินค้ำเพ่ิมเติม เช่น กำรท ำเผือกไส้มะขำม มะขำมคลุกอบน้ ำผึ้ง 
เป็นต้น พร้อมเตรียมจัดท ำฉลำกสินค้ำหลังจำกได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว นอกจำกนี้สหกรณ์ได้ขอกู้
เงินจำกกองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.) เพ่ือน ำมำรวบรวมมะขำมสด จ ำนวน 2 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย 
ร้อยละ 1 เพ่ือเตรียมขยำยกำรผลิตสินค้ำต่อไป 
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3) ประเด็นที่พบ 
3.1) งบประมำณที่ได้รับ 20,000 บำท น้อยไป กลุ่ม/สถำบันเกษตรกรต้องสมทบ 

เงินเพ่ิม เพรำะต้องรวมค่ำบล็อกด้วย  
3.2) กลุ่ม/สถำบันเกษตรที่ด ำเนินกำรผลิตสินค้ำมำนำน จะมีแนวคิดในกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน กำรขอรับรองมำตรฐำน กำรขยำยช่องทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง แต่กลุ่ม /สถำบัน
เกษตรกรที่รวมตัวกันผลิตสินค้ำไม่นำน ยังไม่มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำไปสู่ SMEs ในระยะเวลำสั้น ๆ เช่น 
เงินทุนหมุนเวียน และกำรขอรับรองมำตรฐำน 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ควรค ำนึงถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์

ของกลุ่ม/สถำบันเกษตรกร ให้มีควำมเหมำะสมกับบรรจุภัณฑ์ หรือ มีเงื่อนไขให้กลุ่ม/สถำบันเกษตรกรร่วม
สมทบงบประมำณในกำรจัดท ำโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น กลุ่มจะต้องสมทบงบประมำณในกำรจัดท ำ   
ร้อยละ 10 เป็นต้น เพื่อให้กลุ่ม/สถำบันเกษตรกรเกิดควำมเป็นเจ้ำของ และกระตุ้นให้มีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

4.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรให้กำรสนับสนุนกลุ่ม/สถำบันเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำได้  
ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง หรือ ส่วนภูมิภำคควรขอควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกลุ่ม/สถำบันเกษตรกร  
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรขอรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ กำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำด เป็นต้น 
 
2.4 งานบริหารจัดการภาครฐั (กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ)  

2.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
(FTA) ปีท่ี 2 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริกไทยให้เพียงพอกับปริมำณที่ใช้ในประเทศ ลดกำรน ำเข้ำ และเพ่ือปรับปรุงสวนพริกไทยเดิม
ให้สำมำรถเพ่ิมผลผลิตได้มำตรฐำน เป้ำหมำย 4 อ ำเภอ ในจังหวัดจันทบุรี คือ อ ำเภอแก่งหำงแมว ท่ำใหม่  
นำยำยอำม และเขำคิฌชกูฏ ระยะเวลำด ำเนินกำรระหว่ำงปี พ.ศ.2557 – 2559 แบ่งกำรด ำเนินกำร 
เป็น 2 ปี (ปีที่ 1 เริ่ม 10 มกรำคม 2557 – 9 มิถุนำยน 2558 ปีที่ 2 เริ่ม 10 มิถุนำยน 2558 – 9 มิถุนำยน 
2559)  

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) ส่งมอบกิ่งพันธุ์ให้เกษตรกรแปลงต้นแบบและเกษตรกรปรับปรุงสวนเดิมแล้ว 28,800 ต้น 

คิดเป็นร้อยละ 144.00 ของเป้ำหมำย จ ำแนกเป็นกิจกรรมปรับปรุงสวนเดิม 24,000 ต้น และแปลง
ต้นแบบ 4,800 ตัน 

1.2) จัดเวทีระดมควำมคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อ
วันที่ 1 ธันวำคม 2558  ณ หอประชุมเทศบำลต ำบลสองพ่ีน้อง อ ำเภอท่ำใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธันวำคม 
2558  ณ บ้ำนเลขที่ 111/1 อ ำเภอแก่งหำงแมว ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธันวำคม 2558  ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอนำยำยอำม และครั้งที่ 4 วันที่ 8 ธันวำคม 2558  ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลชำกไทย 
อ ำเภอเขำคิฌชกูฏ ประเด็นพูดคุยในเวทีระดมควำมคิดเห็นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคพืช ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้รับ
ประเด็นปัญหำต่ำง ๆ เพื่อกลับไปหำแนวทำงแก้ไขหรือป้องกัน 
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1.3) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน GAP มีเกษตรกรยื่นขอ
ใบรับรองมำตรฐำน GAP 107 รำย (เกษตรกรเข้ำขอใบรับรอง GAP ทั้ง 2 ปี รวม 157 รำย เป้ำหมำย 50 รำย 
ค้ำงจำกปีที่ 1) ให้กำรรับรองแล้ว 83 รำย คิดเป็น ร้อยละ 87.37 ของเป้ำหมำย 95 รำย ซึ่งอยู่ระหว่ำง
ออกใบรับรอง 16 รำย ยังไม่ได้รับกำรตรวจ 28 รำย และขอยกเลิกตรวจประเมินและออกใบรับรองมำตรฐำน 
30 รำย 

1.4) สร้ำงตลำดผลผลิตพริกไทยมำตรฐำน GAP ขณะนี้ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติม 
จำกช่วงแรกที่มีกำรพูดคุยร่วมกันระหว่ำงผู้รับซื้อและเกษตรกรผู้ผลิตพริกไทยแต่ไม่มีกำรตกลง เรื่องรำคำ 
และปริมำณที่จะรับซื้อ เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดยังมีมำกกว่ำผลผลิตพริกไทยที่ผลิตได้ 

1.5) ปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้คุณภำพ เกษตรกรที่เข้ำร่วมได้รับผลกำรตรวจ
วิเครำะห์ดินในปีที่ 2 พร้อมค ำแนะน ำแล้ว 80 รำย ตำมเป้ำหมำย 

1.6) จัดสรรงบประมำณ 2.38 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.31 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 96.84 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี  ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 

พฤศจิกำยน 2558  โดยสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำรและเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร สรุปผล  
ได้ดังนี ้(รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(1) กิ่งพันธุ์ที่ส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในรอบแรกยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เนื่องจำก
ควำมรีบเร่งในกำรด ำเนินกิจกรรม ส่งผลให้บำงรำยมีกิ่งพันธุ์เสียหำยในกระบวนกำรปักช ำก่อนลงแปลง 
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีแก้ไขโดยกำรแจกกิ่งพันธุ์ซ่อมให้แก่เกษตรกร เกษตรกรแปลงต้นแบบได้น ำกิ่งพริกไทย
ที่ได้รับปลูกลงแปลงแล้ว และได้รับปัจจัยกำรผลิต ประกอบด้วย สำรเคมีป้องกันและก ำจัดโรคและแมลง  
5 ขวด สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 1 กระสอบ ปุ๋ยคอก 130 กระสอบ และปุ๋ยเคมี 4 กระสอบ ส่วนเกษตรกร
ปรับปรุงสวนเดิมจะได้รับสำรเคมีป้องกันและก ำจัดโรคและแมลงชนิดน้ ำ 5 ขวด ชนิดผง 1 ถุง ปุ๋ยคอก 80 
กระสอบ และปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีคุณภำพดี 
และมีควำมพึงพอใจต่อปัจจัยกำรผลิตอยู่ในระดับมำก 

(2) จำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้เข้ำร่วมเวทีระดมควำมคิดเห็นในปีที่ 1 เกษตรกรเห็นว่ำ 
ท ำให้มีเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้และเทคนิคในกำรผลิต ส่งผลให้เกษตรกรสำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
ให้ดีขึ้นได ้

(3) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเอกสำร
ประกอบกำรขอรับรองมำตรฐำน GAP คำดว่ำจะส่งให้ทำงส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 ได้ครบ
ประมำณปลำยเดือนมกรำคม 2559  เพ่ือด ำเนินกำรตรวจรับรองให้ครบตำมเป้ำหมำยโครงกำร 

(4) แนวโน้มของกำรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรปลูกทดแทนสวนเดิมที่ต้นพริกไทย
มีอำยุมำกและเสื่อมโทรม หรือแปลงที่เกษตรกรได้ปล่อยสวนทิ้งร้ำงไว้ กลับมำปลูกเพ่ิมขึ้น ปริมำณผลผลิต
พริกไทยในช่วงปี 2559 จึงอำจมีปริมำณเพ่ิมข้ึนไม่มำกนัก 

(5) ข้อเสนอแนะ 
(5.1) อัตรำกำรรอดของกิ่งพันธุ์พริกไทย ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับควำมรู้และควำมเอำใจใส่ 

ในกำรอนุบำลกิ่งพันธุ์ของเกษตรกรแต่ละรำย จึงควรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนควำมรู้ระหว่ำงเกษตรกร
แปลงต้นแบบทั้ง 4 อ ำเภอ เพื่อให้เป็นจุดกำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงกันและสำมำรถน ำไป
ถ่ำยทอดขยำยผลให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ด้วย 
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(5.2) ควรเร่งรัดด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรสมัครเข้ำรับรองมำตรฐำน GAP 
เพ่ือให้ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 ด ำเนินกำรตรวจรับรอง GAP ให้แล้วเสร็จได้ครบถ้วนตำม
เป้ำหมำย 

(5.3) จำกกำรลงพ้ืนที่ติดตำมแปลงของเกษตรกรปรับปรุงสวนเดิม พบว่ำ พ้ืนที่ปลูก
พริกไทยยังคงมีปัญหำโรคแอนแทรคโนส ซึ่งท ำให้ใบร่วงจำกโคนต้นขึ้นไปและตำย ส่งผลให้มีค้ำงพริกไทย 
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มีจ ำนวนลดลง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบควรเร่งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรแปลงที่ได้จำกแปลงแม่พันธุ์พริกไทยภำยในศูนย์วิจัยฯ และแปลงของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกร
น ำไปปฏิบัติป้องกันกำรสูญเสียของผลผลิตพริกไทย 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่ ระหว่ำงวันที่ 20 – 22 เมษำยน 
2559 โดยสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำรและเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร สรุปผลได้ดังนี้  
(รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 3) 

(1) สภำพต้นแม่พันธุ์พริกไทยภำยในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีในรุ่นที่ 2 มีควำมสมบูรณ์ดี 
จำกกำรสอบถำมเกษตรกรถึงลักษณะกำรแจกจ่ำยกิ่งพันธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะไปด ำเนินกำรตัดกิ่งพันธุ์
เองและตรงกับควำมต้องกำรของเกษตรกร โดยได้ด ำเนินกำรในช่วงเดือน เมษำยน ถึงพฤษภำคม 2559 
ในภำพรวมด้ำนคุณภำพกิ่งพันธุ์ ปริมำณที่ได้รับ และควำมเหมำะสมของเวลำในกำรแจกจ่ำย เกษตรกร    
มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีระดับคะแนน 4.12 

(2) แปลงต้นแบบเทคโนโลยีกำรผลิตพริกไทย เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นว่ำแปลงต้นแบบ
ในพ้ืนที่อ ำเภอมีควำมพร้อมเพ่ือใช้เป็นแปลงศึกษำดูงำนเทคโนโลยีกำรผลิตพริกไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 78 
เคยเข้ำเยี่ยมชมแปลงต้นแบบแล้ว โดยได้รับควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรปลูก กำรใช้ยำ กำรใส่ปุ๋ย และกำรดูแลรักษำ 
จำกเกษตรกรแปลงต้นแบบในพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเขำคิฌกูฏ อ ำเภอแก่งหำงแมว และอ ำเภอนำยำยอำม 
ส่วนแปลงที่อ ำเภอท่ำใหม่เพ่ิงเริ่มด ำเนินกำรปลูกต้นพริกไทยลงในแปลงเมื่อเดือนเมษำยน 2559 จึงต้อง
รอระยะเวลำให้แปลงสมบูรณ์เพ่ือใช้เป็นแปลงศึกษำดูงำนของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 

(3) ก่อนมีโครงกำรเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 93 ไม่เคยได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
กำรผลิตหรือสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตจำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยเห็นว่ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
พริกไทยเป็นโครงกำรที่ดีท ำให้ได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมด้ำนกำรผลิตพริกไทยที่สำมำรถน ำไปปรับใช้กับสวนพริกไทย
ของตนได้ ส่วนมำตรฐำน GAP ในพริกไทย เกษตรกรเห็นว่ำไม่มีผลต่อระดับรำคำจ ำหน่ำยผลผลิตพริกไทย
เนื่องจำกระดับรำคำในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้ว และควำมต้องกำรผลผลิตมีมำกกว่ำปริมำณผลผลิต
ที่ผลิตได้ในพ้ืนที่  

(4) ข้อเสนอแนะ 
 (4.1) เนื่องจำกโครงกำรมีกำรบูรณำกำรกันหลำยหน่วยงำนจึงควรมีกำรจัดประชุม

เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนของโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกิจกรรม
ของโครงกำรและหำทำงออกร่วมกันกรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินกำรได้ทันท่วงที 
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 (4.2) หำกมีโครงกำรลักษณะนี้อีกควรมีกำรส ำรวจปริมำณกิ่งพันธุ์ คุณภำพ และ
แหล่งปลูกพริกไทยที่จะน ำมำใช้ด ำเนินกำรจัดท ำแปลงแม่พันธุ์ไว้ก่อนล่วงหน้ำ เพรำะเมื่อโครงกำรได้รับ
กำรอนุมัติจะสำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนที่วำงไว้ได้ทันที  

 (4.3) กำรจัดท ำแปลงต้นแบบควรด ำเนินกำรก่อนที่จะมีกำรแจกกิ่งพันธุ์ให้กับเกษตรกร
ปรับปรุงส่วนเดิมเพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษำดูงำนเทคโนโลยีกำรผลิตก่อนจะได้รับกิ่งพันธุ์สนับสนุน ซึ่งจะส่งผล
ต่ออัตรำกำรรอดและกำรเจริญเติบโตของก่ิงพันธุ์ที่ได้รับจำกโครงกำร  

  

2.4.2 โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิด
เสรีการค้า AFTA (ระยะที่ 3)  

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
ปำล์มน้ ำมันโดยกำรปลูกปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำเป็นกำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนกำรผลิต 
เป้ำหมำยส่งเสริมปลูกปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เป้ำหมำย 1,000 รำยต่อปี พ้ืนที่ 10,000 ไร่
ต่อปี  ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร สตูล และตรัง ระยะเวลำด ำเนินกำรระหว่ำง   
ปี 2554 – 2559 แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 3 ระยะ (ระยะที่ 3 เริ่ม 1 มีนำคม 2557 – 31 กรกฎำคม 
2559)  

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดและอ ำเภอในพ้ืนที่ด ำเนินงำนโครงกำร ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์

โครงกำรและเปิดรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรตำมเงื่อนไขของโครงกำร มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
1,288 รำย คิดเป็นร้อยละ 128.80 ของเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรจัดอบรมเกษตรกรเรื่องกำรปลูกปำล์ม
น้ ำมันพันธุ์ดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเกษตรกรผ่ำนกำรอบรมและได้รับมอบต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 1,172 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 117.20 ของเป้ำหมำย 

1.2) ด้ำนกำรเพำะต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดตรัง 
นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี และกระบี่ ได้ด ำเนินกำรเพำะต้นกล้ำจำกเมล็ดงอกท่ีได้รับมอบจำกศูนย์วิจัย
ปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี กรมวิชำกำรเกษตร จ ำนวน 306,653 เมล็ด เรียบร้อยแล้ว และร่วมท ำแผน  
กำรส่งมอบกับทำงส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่โครงกำร โดยได้ส่งมอบต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันให้กับเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 250,000 ต้น  ในพ้ืนที่แปลงส่งเสริม 10,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำยของโครงกำร  

1.3) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดและอ ำเภอ ลงพื้นที่ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ
แก่เกษตรกรที่ได้รับต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันแล้ว 

1.4) จัดสรรงบประมำณ 33.30 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 30.99 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 93.06 
ของงบประมำณจัดสรร 

2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพื้นท่ี จ.ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และกระบี่ 

ระหว่ำงวันที่ 14 – 19 ธันวำคม 2558  พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
(1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรของโครงกำรในระดับมำก 

จำกกำรได้รับกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรปลูกปำล์มน้ ำมันและกำรดูแลจัดกำรสวนปำล์มน้ ำมันในระยะต่ำง ๆ 
รวมทั้งพอใจต่อคุณภำพของต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันและปุ๋ยที่ได้รับกำรสนับสนุนในกำรด ำเนินกำรปลูกทดแทน
ในปีแรก 
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(2) กำรน ำต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันลงปลูกในแปลงที่ได้รับกำรส่งเสริม เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้น ำต้นกล้ำที่ได้รับลงปลูกเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเกษตรกรแต่ละรำยจะเริ่มมีกำรเตรียม
พ้ืนที่ปลูกประมำณ 1 เดือน ก่อนกำรรับมอบต้นกล้ำและสำมำรถปลูกได้ทันทีหลังจำกได้รับต้นกล้ำ ส ำหรับ
กำรท ำลำยต้นปำล์มเก่ำ เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำจะทยอยท ำลำยบำงส่วนและจะท ำลำยทั้งหมดเมื่อต้นปำล์มใหม่
เริ่มให้ผลผลิต 

(3) กำรท ำลำยต้นปำล์มน้ ำมันเก่ำจำกตัวอย่ำงเกษตรกรที่สุ่มสัมภำษณ์ พบว่ำ เกษตรกร 
ได้ท ำลำยไปแล้วประมำณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่แปลงส่งเสริม ส่วนที่เหลือจะท ำลำยให้หมดภำยใน 3 ปี 
นับตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกต้นปำล์มใหม่ โดยเกษตรกรอยำกได้รับกำรส่งเสริมต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันอย่ำงต่อเนื่อง 
หำกมีพ้ืนที่ตรงตำมเงื่อนไขของโครงกำร เพรำะปำล์มน้ ำมันที่ปลูกอยู่เดิมมีอำยุมำกแล้วเป็นส่วนใหญ่ 

(4) ข้อเสนอแนะ 
(4.1) ควรเน้นถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลรักษำต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันแก่เกษตรกรระหว่ำง

กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำในช่วงเริ่มน ำต้นกล้ำลงปลูกในแปลงส่งเสริม เนื่องจำกเป็นช่วงที่มีผลต่ออัตรำ
กำรอยู่รอดและกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำ 

(4.2) ควรท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันจำกโครงกำร 
ถึงก ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรท ำลำยต้นปำล์มเก่ำ เนื่องจำกมีผลต่อกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิต
ของปำล์มน้ ำมันที่น ำมำปลูกทดแทน ซึ่งจะมีผลต่อควำมส ำ เร็จของโครงกำรและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตปำล์มน้ ำมันในภำพรวม 

(4.3) ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมแก่แปลงเพำะพันธุ์ต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันของหน่วยงำนรัฐ
และของเอกชน ในด้ำนกำรผลิตต้นกล้ำเพ่ือรองรับปริมำณควำมต้องกำรที่คำดว่ำจะมีเพ่ิมขึ้นในช่วง 3 – 5 ป ี
เนื่องจำกต้นปำล์มน้ ำมันในพ้ืนที่เริ่มทยอยมีอำยุเพิ่มขึ้นเข้ำสู่ช่วงที่ต้องปลูกทดแทน 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่ ระหว่ำงวันที่ 9 – 14 
พฤษภำคม 2559  โดยส ำรวจควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันจำกโครงกำรฯ 
ในระยะที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนต้นปำล์มน้ ำมันพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี 2 พบว่ำ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 3) 

(1) ต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันที่ได้รับสนับสนุน มีอำยุประมำณ 3 ปี 9 เดือน โดยร้อยละ 70 
ของแปลงปำล์มที่ได้รับสนับสนุนเริ่มให้ผลผลิตและสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรแล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยให้
ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 589 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ทั้งนี้ต้นปำล์มดังกล่ำวยังให้ผลได้ไม่เต็มที่เนื่องจำกเกษตรกร 
เพ่ิงตัดโค่นต้นปำล์มเก่ำ รวมทั้งช่วงต้นปีที่ผ่ำนมำยังประสบปัญหำภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ท ำให้ต้นปำล์มขำดน้ ำ  
แต่ไม่ถึงขั้นเสียหำย 

(2) เกษตรกรส่วนใหญ่ขำยผลผลิตให้กับลำนเทในพ้ืนที่ รองลงมำขำยให้กับโรงงำนสกัด
และสหกรณ์ฯ ตำมล ำดับ รำคำเฉลี่ยของผลผลิตอยู่ที่ 4.26 บำทต่อกิโลกรัม  

(3) ด้ำนควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม เกษตรกรสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ในระดับมำก มีเพียง
เรื่องกำรให้น้ ำเสริมช่วงฤดูแล้งที่เกษตรกรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติได้ในระดับปำนกลำง เนื่องจำกโดยปกติภำคใต้  
มีฝนตกชุก และกำรลงทุนส ำหรับท ำระบบน้ ำค่อนข้ำงสูง  

(4) เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของโครงกำรในระดับมำก และต้องกำรได้รับ
กำรสนับสนุนโครงกำรในลักษณะนี้อีก เนื่องจำกยังมีพ้ืนที่สวนปำล์มเก่ำที่เริ่มให้ผลผลิตลดน้อยลง ต้นสูง
เก็บเก่ียวค่อนข้ำงยำก 

 
 



122 

 

(5) ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มพันธุ์ดี และขยำยผลกำรน ำไปใช้ในพ้ืนที่   

ที่เหมำะสมรวมทั้งประชำสัมพันธ์กระตุ้นเตือนเกษตรกร ให้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรใช้ต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 
ที่ได้รับกำรรับรองมำปลูก เนื่องจำกจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรในด้ำนของผลผลิตและรำยได้ที่จะได้รับในระยะยำว 

 

2.4.3 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิด
เสรีการค้า AFTA (ปีท่ี 2) 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตมะพร้ำว 
โดยกำรสำธิตปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เป้ำหมำยเกษตรกร 250 รำย (ปีที่ 1 จ ำนวน 100 รำย 
ปีที่ 2 จ ำนวน 150 รำย) ส่งเสริมปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ ระยะเวลำด ำเนินกำร 4 ปี (ปี 2557 - 
2560)  (ปีที่ 1 เริ่ม 5 มีนำคม 2557 - 4 มีนำคม 2558 ปีที่ 2 เริ่ม 5 มีนำคม 2558 – 4 มีนำคม 2559) 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) ปีที่ 1 - 2 (สิ้นสุด ณ 4 มีนำคม 2559) สรุปผล ดังนี้ 

1.1.1) จัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่
กรมส่งเสริมกำรเกษตร จำกส่วนกลำงและส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่โครงกำร รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วม และจัดกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ในระดับจังหวัดและอ ำเภอ เพ่ือเตรียมกำรปฏิบัติงำนโครงกำร ระหว่ำง
วันที่ 1 – 2 เมษำยน 2558 

1.1.2) ประชำสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งมีเกษตรกรที่ผ่ำน
หลักเกณฑ์ 250 รำย และจัดกำรรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรปลูก 
กำรดูแลรักษำ และกำรปลูกพืชร่วมในสวนมะพร้ำว 250 รำย ตำมเป้ำหมำย  

1.1.3) สนับสนุนต้นกล้ำมะพร้ำวพันธุ์ดี ด ำเนินกำรร่วมกับทำงกรมวิชำกำรเกษตร 
โดยส่งมอบต้นพันธุ์มะพร้ำวแก่เกษตรกรส ำหรับปลูกในแปลงสำธิต 500 ไร่ และจัดประชุมเชื่อมโยง
กำรตลำดมะพร้ำวแก่เกษตรกร 400 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.4) เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ลงพื้นที่ติดตำมนิเทศงำนแก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดครบ 4 จังหวัด  

1.1.5) จัดสรรงบประมำณ 5.16 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.97 ล้ำนบำท หรือ  
ร้อยละ 96.28 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) ปีที่ 3 เริ่มด ำเนินกำรปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2559  มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
1.2.1) จัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่

กรมส่งเสริมกำรเกษตร จำกส่วนกลำงและส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่โครงกำร รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วม และจัดกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ในระดับจังหวัดและอ ำเภอ เพ่ือเตรียมกำรปฏิบัติงำนโครงกำร ระหว่ำง
วันที่ 20 – 21 เมษำยน 2559 

1.2.2) รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรปลูก     
กำรดูแลรักษำ และกำรปลูกพืชร่วมในสวนมะพร้ำว 40 รำย ร้อยละ 16.00 ของเป้ำหมำย 250 รำย 

1.2.3) สนับสนุนต้นกล้ำมะพร้ำวพันธุ์ดี ด ำเนินกำรร่วมกับทำงกรมวิชำกำรเกษตร 
โดยส่งมอบต้นพันธุ์มะพร้ำวแก่เกษตรกรส ำหรับปลูกในแปลงสำธิต 40 ไร่ ร้อยละ 8.00 ของเป้ำหมำย 
500 ไร่  
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1.2.4) เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ลงพื้นที่ติดตำมนิเทศงำนแก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดครบ 4 จังหวัด  

1.2.5) จัดสรรงบประมำณ 2.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.53 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 25.40 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ 

ระหว่ำงวันที่ 27 – 30 ตุลำคม 2558  พบว่ำ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำยได้น ำต้นกล้ำมะพร้ำว 
ปลูกในพื้นที่แปลงสำธิตเรียบร้อยแล้ว ด้ำนปัญหำที่เกษตรกรประสบในพ้ืนที่ ร้อยละ 77.78 คือ ปัญหำ
แมลงศัตรูพืช และร้อยละ 44.44 ภัยแล้งหรือขำดแคลนแหล่งน้ ำ ส่วนปัญหำอ่ืน ๆ เช่น ดินเสื่อมคุณภำพ 
น้ ำท่วมขัง พบบ้ำงเล็กน้อย ส ำหรับควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรเกษตรกรมีควำมพึงพอใจในระดับดีมำก  
จำกกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกำรชี้แจง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ คุณภำพของต้นกล้ำและปัจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ และพันธุ์พืชร่วม อำทิเช่น กำแฟ ทุเรียน ละมุด ฝรั่ง สะตอ ฯลฯ ตำมควำมต้องกำรของ
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่  

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร      
สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช ระหว่ำงวันที่ 27 – 30 ตุลำคม 2558 และวันที่ 15 - 20 กุมภำพันธ์ 2559 
พบว่ำ  

(1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำยได้น ำต้นกล้ำมะพร้ำวปลูกในพ้ืนที่แปลงสำธิต
เรียบร้อยแล้ว ด้ำนปัญหำที่เกษตรกรประสบในพื้นที่ ร้อยละ 68.97 คือ ปัญหำแมลงศัตรูพืช และ
ร้อยละ 13.79 เป็นปัญหำภัยแล้งขำดแคลนแหล่งน้ ำ ส่วนปัญหำอ่ืน ๆ เช่น ดินเสื่อมคุณภำพ น้ ำท่วมขัง 
ส ำหรับควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก จำกกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่
ในกำรชี้แจง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ คุณภำพของต้นกล้ำและปัจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ และพันธุ์
พืชร่วม เช่น มะนำว มะม่วง ทุเรียน ผักหวำนป่ำ ชะอม กล้วย ฯลฯ ตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรในแต่ละ
พ้ืนที่  

(2) ข้อเสนอแนะ  
(2.1) ควรเร่งแก้ปัญหำและเตรียมกำรเฝ้ำระวังโรคแมลงระบำด เพ่ือไม่ให้เกิดกำรระบำด

ในวงกว้ำง เนื่องจำกในพ้ืนที่ยังพบกำรระบำดจำกแมลงด ำหนำม และหนอนหัวด ำ รวมทั้งควรมีกำรพัฒนำ
แปลงสำธิตที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรที่มีศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับกำรปลูก
มะพร้ำวพันธุ์ดี เพื่อให้เกิดกำรขยำยผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจต่อไป 

(2.2) ควรเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมโครงกำร เนื่องจำกล่วงเลยระยะเวลำ
โครงกำรในปีที่ 3 มำ 6 เดือนแล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรจัดเวทีเรียนรู้ 

 

2.4.4 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ ปีท่ี 5 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรผลิตกระบือและโค สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจฯ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขตก ำแพงแสน เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโคเนื้อพันธุ์ก ำแพงแสน      
ลดกำรน ำเข้ำน้ ำเชื้อ และเนื้อโคคุณภำพดีจำกต่ำงประเทศ กระจำยพันธุ์โคเนื้อคุณภำพที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
พันธุกรรมอย่ำงเป็นระบบ และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงโคเนื้อและเพ่ิม
รำยได้ให้แก่เกษตรกร เป้ำหมำย ผลิตน้ ำเชื้อปีละไม่น้อยกว่ำ 20,000 โด๊ส ระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มตั้งแต่ 
ปี 2551 – 2560   (ปีที่ 5 เริ่ม 1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 58) งบประมำณปี 2558 จ ำนวน 7,914,280 บำท 
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ผลการด าเนินงาน 
ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนปรับโครงสร้ำงฯ ครั้งที่ 1/2556 เห็นชอบให้ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปรับแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้เงินปีที่ 4 และปีที่ 5 โดยขยำยเวลำ
ด ำเนินงำนออกไปอีก 1 ปี จำกเดิม 7 ปี (2551 – 2557) เป็น 8 ปี (2551 - 2558) และให้เริ่ม
ปฏิบัติงำนปีที่ 4 ตั้งแต่ มกรำคม 2556 – ธันวำคม 2557 และปีที่ 5 ตั้งแต่ มกรำคม 2557 – ธันวำคม 
2558 กำรด ำเนินงำนปีที่ 4 โครงกำรได้ด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ดังนั้นในปีงบประมำณ 
2558 จึงเป็นรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนปีที่ 5 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ดังนี้  

(1) คัดเลือกแม่โคลูกผสมบรำห์มันได้ 3,584 ตัว คิดเป็นร้อยละ 71.68 ของเป้ำหมำย 
5,000 ตัว จัดส่งน้ ำเชื้อชำโรเล่ส์ให้เกษตรกร 3,439 โด๊ส และผสมเทียมแม่โคไปแล้ว 3,068 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 61.36 ของเป้ำหมำยแม่โค 5,000 ตัว คัดเลือกลูกโคที่เกิดจำกกำรผสมเทียม 1,234 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 411.33 ของเป้ำหมำย 300 ตัว และคัดเลือกโคเพศผู้หลังหย่ำนมเพ่ือเข้ำทดสอบสมรรถภำพ       
ได้ 50 ตัว ตำมเป้ำหมำย 

(2) คัดเลือกโคพ่อพันธุ์เพ่ือผลิตน้ ำเชื้อได้ 10 ตัว ตำมเป้ำหมำย และขณะนี้โคทดสอบฯ รุ่นที่ 5 
ได้ท ำกำรทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรรีดน้ ำเชื้อและทดสอบคุณภำพของน้ ำเชื้อ 

(3) โครงกำรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำเชื้อชำโรเล่ส์ให้เกษตรกรตั้งแต่ปีที่ 1 - 4 จ ำนวน 
1,540,044 บำท และจ ำหน่ำยน้ ำเชื้อก ำแพงแสนที่ผลิตจำกโคพ่อพันธุ์ที่ผ่ำนกำรทดสอบแล้ว ในปีที่ 5 
จ ำนวน 460,850 บำท รวมมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำเชื้อทั้งหมด 2,000,894 บำท 

(4) จัดสรรงบประมำณปีที่ 5 จ ำนวน 7.91 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 6.44 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 81.39 ของงบประมำณที่จัดสรร (ส่งเงินคืนกองทุนฯ ปีที่ 5 จ ำนวน 500,000 บำท) 

(5) ประเด็นที่พบ  
(5.1) ปริมำณโคเนื้อในประเทศลดลงอย่ำงมำกและต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีปริมำณโคเนื้อ 

1.06 ล้ำนตัว  ปี 2557  ลดลงเหลือ 1.04 ล้ำนตัว และปี 2558 คำดว่ำจะเหลือเพียง 900,000 ตัว    
ซึ่งไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรบริโภคในประเทศ เนื่องจำกเกษตรกรขำดประสบกำรณ์และควำมรู้ในกำรเลี้ยง  
กำรขำดแคลนพืชอำหำรสัตว์ รวมทั้งกำรปรับปรุงพันธุ์ ประกอบกับเกษตรกรหันไปประกอบอำชีพอ่ืนส่งผล
ให้เกษตรกรในโครงกำรบำงรำยขำยแม่โค และลูกโค ท ำให้กำรติดตำมและกำรด ำเนินงำนในบำงกิจกรรม    
ไม่เป็นตำมเป้ำหมำย (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(5.2) กำรกระจำยน้ ำเชื้อไปยังเกษตรกรรำยย่อยเป็นไปได้น้อย เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนถัง
เก็บน้ ำเชื้อ ซึ่งมีรำคำค่อนข้ำงสูง เกษตรกรรำยย่อยไม่สำมำรถซื้อได้ เกษตรกรบำงรำยแก้ไขปัญหำโดยให้
เจ้ำหน้ำที่ผสมเทียมในพ้ืนที่ที่มีถังเก็บน้ ำเชื้อเป็นผู้มำเบิกน้ ำเชื้อจำกโครงกำรฯ แล้วน ำไปผสมให้กับ
เกษตรกรรำยย่อยอื่น ๆ ต่อไป 

(5.3) กำรเบิกน้ ำเชื้อชำโลเลส์ และน้ ำเชื้อก ำแพงแสนไปผสมกับโคในฟำร์มของเกษตรกร  
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำสำยพันธุ์ไปเป็นโคเนื้อก ำแพงแสนแท้ เนื่องจำกยังไม่มีควำมมั่นใจในรำคำ  
ที่จะจ ำหน่ำย และตลำดที่จะรองรับในอนำคต 

(5.4) ข้อมูลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่ หลังมีกำรเบิกน้ ำเชื้อไปผสมโค
ในฟำร์มของเกษตรกร ยังไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน และสมบูรณ์ ท ำให้กำรติดตำมผลโครงกำร
เป็นไปได้ยำก 
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(6) ข้อเสนอแนะ 
(6.1) ควรเร่งท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกร เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ประชำสัมพันธ์ข้อมูล

โครงกำรให้เกษตรกรสนใจหันมำประกอบอำชีพโคเนื้อ และเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือให้โครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(6.2) โครงกำรควรสนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกรและถังเก็บน้ ำเชื้อให้แก่ ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สำมำรถกระจำยน้ ำเชื้อไปยังเกษตรกรรำยย่อยได้ ในส่วนกำรอบรมควรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
โคเนื้อก ำแพงแสนเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกษตรกรเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของโครงกำร และหันมำให้ควำมสนใจ   
ในกำรพัฒนำสำยพันธุ์โคเนื้อก ำแพงแสนเพิ่มขึ้น  

(6.3) เจ้ำหน้ำที่โครงกำร ควรมีกำรติดตำมข้อมูลในพื้นที่เชิงลึกเพ่ิมขึ้น หลังจำกมีกำรเบิก
น้ ำเชื้อจำกโครงกำรไปแล้ว เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วน ถูกต้อง และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังเป็น
กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรและเกษตรกร รวมทั้งเพ่ิมโอกำสในกำรขยำยเครือข่ำย
ในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 

 

2.4.5 โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ปีท่ี 5 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโครงกำรน ำร่อง     

ในกำรตั้งศูนย์รับเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภำพ (วัวหลุม) ช่วยลดภำระและต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร    
ผู้เลี้ยงโคนมให้ต่ ำลง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงโคนมทดแทนให้มีคุณภำพ และเป็นแบบอย่ำงแก่สหกรณ์      
โคนมหรือองค์กรต่ำง ๆ เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งศึกษำดูงำนของเกษตรกรผู้ลี้ยงโคนม ตลอดจนหน่วยงำน
ต่ำง ๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งเสริมพัฒนำสถำบันของเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งมั่นคง และช่วยเหลือเกษตรกร
ในพ้ืนที่ได้ และลดมลภำวะและน้ ำเสียจำกกำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงโคนม เป้ำหมำย ส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมขึ้นปีละ 50 รำย และส่งโคนมทดแทน เข้ำร่วมโครงกำรได้ในอัตรำที่เพ่ิมขึ้นปีละ 100 ตัว 
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร ได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 15 และเกิดศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรเลี้ยงโคนมด้วยระบบชีวภำพ (วัวหลุม) จ ำนวน 1 ศูนย์ ในเขตกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมภำคใต้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ 2555 – 2560  

1) ผลการด าเนินงาน  
บริเวณพ้ืนที่โครงกำรฯ  นอกจำกกำรก่อสร้ำงโรงเรือนที่ใช้ในกำรเลี้ยงโคนมทดแทน จ ำนวน 

2 หลัง ยังได้มีกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กำรเลี้ยงโคนมในระบบชีวภำพ (วัวหลุม) ในเขตกำรส่งเสริมกำรเลี้ยง  
โคนมภำคใต้ ซึ่งขณะนี้ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีที่ 5 นั้น มีเป้ำหมำย
ในกำรก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนเพ่ิมอีก 2 หลัง  โดยใช้งบประมำณจำกรำยได้สะสมของชุมนุม
สหกรณ์โคนมภำคใต้  ซ่ึงผลกำรก่อสร้ำงโรงเรือนในปี 2558 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ จ ำนวน 1 หลัง 
เหลืออีก 1 หลัง และเป้ำหมำยกำรก่อสร้ำงโรงเรือนในปี 2559  อีก 2 หลัง  รวมเป้ำหมำยกำรก่อสร้ำงโรงเรือน
ในปี 2559 จ ำนวน 3 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

1.1) เกษตรกรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรในปีที่ 5 จ ำนวน 45 รำย คิดเป็นร้อยละ 90.00 
ของเป้ำหมำย 50 รำย   

1.2) จ ำนวนโคนมทดแทนที่เกษตรกรส่งเข้ำร่วมโครงกำร 178 ตัว คิดเป็นร้อยละ 178.00 
ของเป้ำหมำย 100 ตัว 

1.3) จ ำนวนโคสำวท้องอำยุ 6 เดือน น้ ำหนักเฉลี่ย 480 กิโลกรัม ได้ท ำกำรส่งคืนให้แก่
เกษตรกรแล้ว จ ำนวน 84 ตัว คิดเป็นร้อยละ 38.01 ของเป้ำหมำย 221 ตัว   
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1.4) ศูนย์กำรเลี้ยงโคทดแทนของทำงชุมนุมฯ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กำรเลี้ยงโคนมทดแทน
ในระบบชีวภำพ (วัวหลุม) ท ำให้มีผู้สนใจเข้ำชมศูนย์เรียนรู้ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนมำก โดยมีผู้เข้ำชมงำน
ศูนย์เรียนรู้ฯ แล้ว จ ำนวน 761 รำย คิดเป็นร้อยละ 253.67 ของเป้ำหมำย 300 รำย 

2) ประเด็นที่พบ 
กำรส่งคืนโคสำวท้องไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  เนื่องจำกโคที่รับเข้ำร่วมโครงกำร

มีหลำยช่วงอำยุ และมีควำมสมบูรณ์พันธุ์ต่ำงกัน  ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่เลี้ยงโคมีจ ำนวนน้อยท ำให้กำรจัดสัด 
มีควำมคลำดเคลื่อน ส่งผลให้กำรผสมเทียมโคสำวและกำรส่งคืนโคสำวท้องไม่ได้ตำมเป้ำหมำย 

3) ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่โครงกำรให้มีควำมเพียงพอกับปริมำณโคในโครงกำร โดย เฉพำะ

กำรจับสัตว์โคสำว  เพ่ือให้กำรผสมเทียมและกำรส่งคืนโคสำวท้องเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

2.4.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์  (ปีท่ี 4) 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนลูกโคนมเพศเมียที่มี
คุณภำพในฟำร์มเกษตรกร และลดช่วงอำยุกำรผสมพันธุ์ครั้งแรกให้เร็วขึ้น รวมทั้งถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิม
จ ำนวนลูกโคเพศเมียให้แก่เกษตรกร เป้ำหมำย ได้ลูกโคเพศเมียที่มีคุณภำพและมีอัตรำกำรให้นมที่ดีจำก  
โคนมสำวตั้งท้อง ไม่ต่ ำกว่ำ 70% และโคสำวมีอำยุเฉลี่ยเมื่อผสมครั้งแรก 18 เดือน (ลดลง 2 เดือน 
จำกเดิม 20 เดือน) เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยกำรฝึกอบรมมำกกว่ำ 80% และ
มีกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 50% ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 – 2559 
งบประมำณ จ ำนวน 25,266,523 บำท   

ผลการด าเนินงาน      
(1) กำรก่อสร้ำงโรงเรือน – อำคำร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปีที่ 2 และมีกำรน ำโคเข้ำเลี้ยง 

ในโรงเรือนแล้ว 
(2) อำคำรปฏิบัติกำร ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว จัดซื้ออุปกรณ์ทำงอณูพันธุศำสตร์ และมีกำรเปิดใช้

เรียบร้อยแล้ว 
(3) กำรคัดเลือกเกษตรกรและโคนมเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็น

เกษตรกรรำยเดิมต่อเนื่องจำกปีที่ 3 เนื่องจำกโครงกำรได้จัดท ำ MOU กับ 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์โคนมล ำพูน 
และสหกรณ์โคนมแม่วำง มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 120 รำย คิดเป็นร้อยละ 120 ของเป้ำหมำย 
100 รำย  

(4) คัดเลือกลูกโคเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 180 ตัว คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 240 ตัว 
และด ำเนินกำรฝังไมโครชิฟแล้วครบทุกตัว 

(5) โคสำวที่ตั้งท้อง 5 เดือน ส่งคืนเกษตรกรแล้ว 185 ตัว คิดเป็นร้อยละ 77.08 ของเป้ำหมำย 
240 ตัว ในจ ำนวนโคสำวตั้งท้องที่ส่งคืนให้แก่เกษตรกรคลอดลูกแล้ว 157 ตัว คิดเป็นร้อยละ 65.42 ของ
เป้ำหมำยจำกจ ำนวนโคสำวท้องที่คำดว่ำจะคลอดลูกภำยในปี 2559 จ ำนวน 240 ตัว โดยโคสำวท้องที่คลอด
ลูกแล้วพบว่ำ ได้ลูกโคเพศเมีย 110 ตัว คิดเป็นร้อยละ 65.48 ของเป้ำหมำย 168 ตัว 

 (6) กำรจัดฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ จ ำนวน 6 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  โดยมีเกษตรกร  
ที่ได้รับกำรฝึกอบรมแล้ว จ ำนวน 115 รำย คิดเป็นร้อยละ 115.00 ของเป้ำหมำย (100 รำย) และได้จัดท ำ
เอกสำรเผยแพร่แล้ว 2 ครั้ง  ตำมเป้ำหมำย 
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 (7) กำรส่งคืนเงินกู้ยืมจำกกองทุนฯ ได้มีกำรช ำระเงินคืนงวดแรก ในเดือนกันยำยน 2558      
เป็นจ ำนวน 1,000,000 บำท และในปี 2559 ครบก ำหนดกำรช ำระเงินคืนงวดที่ 2 ในเดือนกันยำยน 
2559 จ ำนวน 1,700,000 บำท  ขณะนี้ส่งคืนกู้ยืมแล้วครบตำมเป้ำหมำย เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2559 

(8) จัดสรรงบประมำณ 1.50 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
(9) ประเด็นที ่ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(9.1) จำกปัญหำกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเปื่อยในพ้ืนที่ในช่วงปลำยปี 2557 ต่อเนื่อง
ต้นปี 2558 และช่วงเดือนกันยำยนและตุลำคม 2558 ที่ผ่ำนมำทำงปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้ท ำหนังสือ
แจ้งมำยังโครงกำรฯ ให้ระงับกำรขนย้ำยโคในช่วงเวลำดังกล่ำว เพ่ือควำมปลอดภัยของฟำร์มในโครงกำร และ
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรควบคุมโรคระบำดในพ้ืนที่ ท ำให้กำรคัดเลือกลูกโคเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำร และกำรส่งคืนโคสำว
ท้อง 5 เดือน ให้แก่เกษตรกรมีควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

(9.2) จำกปัญหำข้อ (9.1) รวมทั้งโคสำวมีควำมสมบูรณ์ทำงพันธุ์แตกต่ำงกัน ท ำให้แผน  
กำรผสมเทียมคลำดเคลื่อน ซึ่งส่งผลกระทบให้กำรด ำเนินกำรส่งคืนโคสำวท้องต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

(10) ข้อเสนอแนะ 
(10.1) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทุกภำคส่วน ควรเร่งหำแนวทำงกำรป้องกันโรคปำก

และเท้ำเปื่อยอย่ำงเร่งด่วน รวมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์กำรแพร่ระบำดของโรคให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ได้ทรำบโดยทั่วกัน นอกจำกนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพ้ืนที่ ควรให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 

(10.2) เร่งด ำเนินกำรคัดเลือกลูกโคและกำรผสมเทียมโคสำวโดยทันทีหลังกำรแพร่ระบำด
ของโรคลดลง เพ่ือให้กำรคัดเลือกลูกโคและกำรส่งคืนโคสำวท้องเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(10.3) เจ้ำหน้ำที่โครงกำรและสหกรณ์ ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้เกษตรกรรำยอ่ืนทรำบด้วย รวมทั้งสหกรณ์โคนมอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นต้นแบบกำรด ำเนินโครงกำรและ
ทำงเลือกให้แก่เกษตรกรที่สนใจ เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรส่งโคเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมข้ึน 

 

2.4.7 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 
(ปีท่ี 6) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุน 
ในระบบกำรเลี้ยงโคนม ท ำให้เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และกำรแข่งขัน สร้ำงระบบกำรเก็บข้อมูลที่เป็น
มำตรฐำนและน ำนักวิชำกำรไปสู่ปัญหำจริง เป้ำหมำย เกษตรกรทั้งหมดที่เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิต โดยหลังสิ้นสุดโครงกำรปีที่ 6 ด้ำนคุณภำพน้ ำนมดิบจ ำนวนเซลล์เม็ดเลือดขำวไม่เกิน 
300,๐๐๐ เซลล์/มล. ปริมำณของแข็งรวม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๒.50 และจ ำนวนจุลินทรีย์ไม่เกิน 
300,๐๐๐ โคโลนี/มล. ด้ำนลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภำพ ช่วงห่ำงกำรให้ลูกไม่เกิน ๔20 วัน สัดส่วนแม่โค
รีดนมต่อแม่โคแห้งนม 75:25 สัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม 60:40 ปริมำณน้ ำนมเฉลี่ยในฝูงไม่น้อยกว่ำ 
4,5๐๐ กก./ตัว/ช่วงกำรให้นม  สัดส่วนก ำไรต่อกิโลกรัมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 และเกษตรกรสำมำรถ   
ท ำบัญชีฟำร์มด้วยตัวเองได้ทุกรำย ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ 2552 – 2559 

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) สหกรณ์ท่ีด ำเนินกำรเสร็จสิ้นในปีที่ 6 แล้ว มีจ ำนวน 11 สหกรณ์ (เกษตรกร 154 รำย) 

ได้แก่ สหกรณ์โคนมท่ำม่วง จ ำกัด  สหกรณ์ โคนมมวกเหล็ก จ ำกัด  สหกรณ์โคนมชะอ ำ – ห้วยทรำย จ ำกัด 
สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกัด สหกรณ์โคนม
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สันก ำแพง-ป่ำตึงห้วยหม้อ จ ำกัด สหกรณ์โคนมแม่วำง จ ำกัด สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ ำกัด สหกรณ์โคนม
กำรเกษตรไชยปรำกำร จ ำกัด สหกรณ์โคนมล ำพูน จ ำกัด สหกรณ์โคนมไทย -เดนมำร์คอ่ำวน้อย จ ำกัด     
ผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 

1.1.1) กำรประเมินสถำนกำรณ์ฟำร์ม และกำรตรวจเยี่ยมฟำร์มของทีมที่ปรึกษำ
โดยเฉลี่ย 1 ครั้ง/ฟำร์ม/เดือน เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

1.1.2) กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต กำรปรับปรุงขนำดฝูงโคนม กำรจัดกำร      
ด้ำนคุณภำพน้ ำนมดิบ  และกำรจัดท ำบัญชีฟำร์มด้วยตัวเอง ด ำเนินกำรไม่ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้   
รำยละเอียดดังนี้ 

- ด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต เกษตรกรสำมำรถปรับปรุงปริมำณ
น้ ำนมเฉลี่ยในฝูงตำมเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่ำ 4,500 กก./ตัว/ช่วงกำรให้นม)  328 รำย คิดเป็นร้อยละ 69.93           
กำรปรับปรุงช่วงห่ำงกำรให้ลูก (ไม่เกิน 420 วัน)  ท ำไดต้ำมเกณฑ ์314 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.95  

- ด้ำนกำรปรับขนำดฝูงโคนม มีเกษตรกรปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม 
ตำมเกณฑ์ (60:40)  365 รำย คิดเป็นร้อยละ 77.82 เกษตรกรปรับสัดส่วนแม่โครีดนมต่อแม่โคแห้งนม
ได้ตำมเกณฑ์ (75:25)  332 รำย คิดเป็นร้อยละ 70.78 ของเป้ำหมำย 469 รำย  

- ด้ำนคุณภำพน้ ำนมดิบ เกษตรกรสำมำรถปรับปรุงจ ำนวนเซลส์เม็ดเลือดขำว
ได้ตำมเกณฑ์ (ไม่เกิน 300,000 เซลส์/มล.) 304 รำย คิดเป็นร้อยละ 64.81 ปรับปรุงปริมำณของแข็ง
รวมตำมเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 12.50)  เกษตรกรท ำได้จ ำนวน 312 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.52 
และปรับปรุงจ ำนวนจุลินทรีย์ตำมเกณฑ์ (ไม่เกิน 300,000 โคโลนี/มล.) เกษตรกรท ำได้ 389 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 82.94 ของเป้ำหมำย 469 รำย 

1.1.3) กำรจัดท ำบัญชีฟำร์มด้วยตนเอง เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถจัดท ำ
บัญชีฟำร์มด้วยตัวเองได้ 287 รำย คิดเป็นร้อยละ 61.19 

 2) ประเด็นที่พบ 
2.1) ยังมีเกษตรกรบำงรำยที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ส่งผลให้

กำรด ำเนินงำนในปีที่ 6 ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กล่ำวคือ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรเลี้ยงโคนมในด้ำนต่ำง ๆ ให้ได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดทุกรำยทั้งด้ำนกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิต ได้แก่ กำรเพ่ิมปริมำณน้ ำนมเฉลี่ยในฝูง กำรลดช่วงห่ำงกำรให้ลูก ด้ำนกำรปรับปรุง
ขนำดฝูงโคนม ได้แก่ กำรปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม กำรปรับสัดส่วนแม่โครีดนมต่อแม่โคแห้งนม 
และกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำนมดิบ ได้แก่ กำรลดจ ำนวนเซลส์เม็ดเลือดขำว กำรเพ่ิมปริมำณของแข็งรวม และ
กำรลดจ ำนวนจุลินทรีย์ นอกจำกนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรบันทึกบัญชีฟำร์มอีกด้วย 

2.2) บำงสหกรณ์ยังพบว่ำ มีกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรสหกรณ์ตำมวำระ และกำรปรับเปลี่ยน
เจ้ำหน้ำที่ทีมที่ปรึกษำโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินโครงกำร และ
กำรจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งกำรขำดควำมมั่นใจของตัวเกษตรกรที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำร จำกปัญหำ
ดังกล่ำวส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำรในบำงกิจกรรมไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกเกษตรกรเท่ำที่ควร  

 3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ควรก ำหนดให้โครงกำรลดต้นทุนฯ เป็นนโยบำยที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของสหกรณ์ หรือ

มีกำรท ำ MOU ระหว่ำงสหกรณ์และทีมที่ปรึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
ถึงแม้จะมีกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรของสหกรณ์ หรือกำรปรับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ทีมที่ปรึกษำโครงกำรที่ปฏิบัติงำน
ในพ้ืนที่ 
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3.2) กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
อำทิเช่น กำรเพ่ิมปริมำณน้ ำนมเฉลี่ยในฝูง กำรลดช่วงห่ำงกำรให้ลูก และกำรเพิ่มปริมำณของแข็งรวม 
ในน้ ำนมดิบ เป็นต้น ส่วนหนึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรที่แม่โคได้กินอำหำรหยำบที่มีคุณภำพไม่เพียงพอและสม่ ำเสมอ 
ซึ่งทำงเลือกหนึ่งของเกษตรกรเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว คือ อำหำร TMR หรือ อำหำรผสมส ำเร็จรูปที่ผลิต
ขึ้นมำจำกกำรน ำอำหำรหยำบและอำหำรข้นมำผสมกันในอัตรำส่วนที่เหมำะสมมำให้แม่โคในฟำร์มได้กิน  
แต่เพ่ือให้กำรใช้อำหำร TMR เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้รับประโยชน์สูงสุด ควรมีกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับอำหำร TMR และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้อำหำรดังกล่ำวให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมำกข้ึน 
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