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การทําความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จําเป็นต้องทํา เพื่อให้ผลดีที่
เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูน และแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน 
แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมือง พร้อมทุกส่วน  ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่น 
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สารจากผู้อํานวยการศูนย์ประเมินผล  
ที่ผ่านมา ศูนย์ประเมินผลได้มีการติดตามและประเมินผล
ต่าง ๆ ท่ีดําเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ี ซ่ึงผลงานต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่ รายงานการติดตาม
ระเมินผล ซ่ึงได้มีการนําเสนอผู้บริหารกระทรวง
์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานแผนงาน
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ยหรือยุติโครงการ  ซ่ึงภารกิจดังกล่าวถือว่าเป็นงาน
 และที่ ผ่านมามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อ
าก จะรับรู้ในวงแคบเฉพาะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ล่าวแล้วเท่านั้น  

จัดทํารายงานประจําปี 2553 ของศูนย์ประเมินผลในครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่
ชน  หน่วยงานราชการ  รวมถึงผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้รับรู้ว่า ที่ผ่านมา

ีผลงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการอะไรบ้าง มีข้อสรุปอย่างไร 
แก้ไขโครงการไปในทิศทางใด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมที่จะ
าร  อันจะนําไปสู่การดําเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรต่าง ๆ ในทิศทาง
รับ 

ายงานประจําปีครั้งนี้ สําเร็จลงได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์
การ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในศูนย์ประเมินผลทุกคน ตลอดจนผู้มีหน้าท่ี
ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ซ่ึงผมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และ
อขอบคุณ ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะ
ายอภิชาต จงสกุล) ท่ีได้ให้นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล 
ําและกําลังใจในการทํางานจนภารกิจได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
ย่างยิ่งว่ารายงานประจําปีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีสนใจ
ละขอน้อมรับคําติชมเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 

(นายสุรศักดิ ์ พันธ์นพ) 
ผู้อํานวยการศูนย์ประเมินผล 



 

 
 

 
คํานํา 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  จัดทําข้ึนเพื่อเผยแพร่ผล

การดําเนินงานที่สําคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของศูนย์ประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป  ซึ่งผลงานในเล่มนี้เป็นการสรุปผล
งานด้านการติดตาม การประเมินผล และวิชาการการประเมินผล รวมทั้งแผนงาน / โครงการ
สําคัญที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ท่ีดําเนินการภายใต้นโยบายเร่งด่วน และนโยบายปรับโครงสร้าง
ภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีของศูนย์
ประเมินผลในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

ศูนย์ประเมินผล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเกษตรกร
ท่ีสนับสนุนข้อมูลในด้านต่าง ๆ มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
  

 
 

ศูนย์ประเมินผล 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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ข้อมลูภาพรวม 
ของศูนยป์ระเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐

 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

องค์กรนําด้านการติดตามและประเมินผล 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 

 

พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 

  

๑. ติดตามความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการสําคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๒. ประเมนิผลสัมฤทธิ์ แผนงาน/โครงการสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

๓. ศึกษา พัฒนาเทคนิค ระบบการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑

 
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
๑.  ศึกษา พัฒนาเทคนิค และระบบการติดตามและประเมินผล 

รวมทั้งให้คําปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

๒.  ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการติดตามความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

 

๓.  ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการประเมินผลความสําเร็จ และ
ผลกระทบของการดําเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 

 

๔.  เสนอผลการติดตาม และประเมินผล ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการ
อื่น ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

๕.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
 

  ๑) การสนับสนุนการ
ดําเนินงานพฒันาการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 

   เพื่อนํายทุธศาสตร์
แผนพัฒนา และมาตรการ
ทางการเกษตร ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล 

 

 จํานวนรายงานผลการ
ติดตามและประเมนิผล 40 เรื่อง
ต่อปี 

 

 รายงานการติดตามและ
ประเมินผลที่แล้วเสร็จตามแผน  
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

 

 รายงานการติดตามและ
ประเมินผลที่ถูกนําไปปรับปรุง
และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 82  

 
 

  ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการองค์กร 

 

   เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจน
สร้างเครือข่ายการติดตาม
และประเมินผล 

 

 บุคลากรขององค์กร / 
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้รับการ
พัฒนาด้านการติดตามและ
ประเมนิผล  ไม่น้อยกวา่ปีละ  
50 ราย 

 

 จํานวนองค์ความรู ้/ 
เทคนิคการติดตามและประเมินผล 
ไม่น้อยกวา่ปีละ 1 เรื่อง 

 

 แผนพัฒนาองคก์ร / แผน
จัดการความรู้ แผนละ ๑ เรื่อง 

 
 
 



 ๑๓

 

โครงสร้างของศูนย์ประเมินผล  
 
 
 
 
การจัดแบ่งโครงสรา้งภายในของศูนยป์ระเมินผล   ประกอบด้วย ๑ ฝ่าย  ๖ ส่วน ดังนี้ 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)  งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ ครุภัณฑ์  
(๒)  งานประสานในการจัดทําแผนงานและงบประมาณ  
(๓)  งานประสานติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 

 

ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)  ประเมินผลการพัฒนาการเกษตรส่วนรวม ที่มีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ภาคเกษตร อันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ 
(๒)  ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย การใช้มาตรการ 

และแผนยุทธศาสตร์ที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๓)  เสนอผลการประเมินผล และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ รวมทั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนประเมินผลพืช  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)  ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม

มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืช ไม้เศรษฐกิจ และการใช้เทคโนโลยี
การผลิตพืช 

(๒)  ประเมินผลความสําเร็จ  และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย  การใช้
มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืช ไม้เศรษฐกิจ และการใช้
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

(๓)  เสนอผลการประเมินผล และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ส่วนประเมินผลปศสุัตว์และประมง  มีหนา้ที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)  ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม

มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปศุสัตว์และประมง และการใช้
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์และประมง 

(๒)  ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย การใช้มาตรการ 
และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปศุสัตว์และประมง และการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตปศุสัตว์และประมง 

(๓)  เสนอผลการประเมินผล และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



 ๑๔

ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)  ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม

มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ได้แก่ 
การพัฒนาดิน แหล่งน้ํา การชลประทาน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๒)  ประเมินผลความสําเร็จ   และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย  การใช้
มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ได้แก่ 
การพัฒนาดิน แหล่งน้ํา การชลประทาน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๓)  เสนอผลการประเมินผลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบนัเกษตรกร  มหีน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)  ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม

มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
(๒)  ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย การใช้

มาตรการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
(๓)  เสนอผลการประเมินผลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ รวมทั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนวิชาการการประเมนิผล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)  ศึกษา พัฒนาเทคนิค ระบบการติดตาม และประเมินผลให้มีรูปแบบและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒)  ให้บริการคําปรึกษา และเป็นวิทยากรบรรยาย ด้านการติดตามและประเมินผลแก่

หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕

ผู้บริหารศนูย์ประเมนิผล 
 

นายสุรศักด์ิ  พันธ์นพ 
ผู้อํานวยการศนูย์ประเมินผล 

 

นายบญุธรรม  พลเยีย่ม 
ผู้เชีย่วชาญดา้นประเมนิผลการพัฒนาการเกษตร 

นางพึงพศิ  สตีลารมย ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

นางบบุผา  ภู่ละออ 
ผู้อํานวยการสว่นประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 



 ๑๖

นางสุวิมล  ขนุพนัธุ ์
ผู้อํานวยการสว่นประเมินผลพืช 

 

 

นางสุรสัวดี  ดําริการเลศิ 
ผู้อํานวยการสว่นประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

นางยลูิต  ธนะพานิช 
ผู้อํานวยการสว่นประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 

 

 

 

นางอุบลวรรณ  เจริญด ี
ผู้อํานวยการสว่นประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

นางสาวทิวาพร  สุทธิวงศ ์
ผู้อํานวยการสว่นวิชาการการประเมินผล 

 

 



 ๑๗

แผนภาพที่ ๑  โครงสร้างภายในของศูนย์ประเมินผล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
   
 

ศูนย์ประเมินผล 

- กลุ่มพัฒนาเทคนิคการประเมินผล* 
- กลุ่มส่งเสริมการประเมินผล* 

ส่วนวิชาการการประเมนิผล 

- กลุ่มประเมินผลปศุสัตว์* 
- กลุ่มประเมินผลประมง* 

ส่วนประเมินผลปศสุัตว์ และประมง 

- กลุ่มประเมินผลพืชไร่นา* 
- กลุ่มประเมินผลพืชสวน และไม้ยืนต้น* 

ส่วนประเมินผลพืช 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ* 
- งานการเงิน และพัสดุ* 

ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบนัเกษตรกร 

- กลุ่มประเมินผลธุรกิจสหกรณ์การเกษตร* 
- กลุ่มประเมินผลธุรกิจสถาบันการเกษตร* 

ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการ
เกษตร 

- กลุ่มประเมินผลที่ดินทางการเกษตร* 
- กลุ่มประเมินผลแหล่งน้ําทางการเกษตร* 

ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

- กลุ่มประเมินผลนโยบายและมาตรการ* 
- กลุ่มประเมินผลแผนงาน/โครงการพิเศษ* 

 
หมายเหตุ * เป็นการแบ่งกลุ่มภายใน 

 



 ๑๘

 

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ ปี ๒๕๕๓  
 
 
 
ศูนย์ประเมินผล  มีกรอบอัตรากําลังเจ้าหนา้ที่รวมทั้งหมด ๑๒9 คน จําแนกเป็น  ข้าราชการ ๕3 คน    

ลูกจ้างประจํา ๑๖ คน    พนกังานราชการ ๔๐ คน   และลูกจ้างเหมา ๒๐ คน 
 

จําแนกตามระดับตําแหน่งงาน (เฉพาะข้าราชการ) เป็นระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ตําแหน่งละ 
๑ คน  ระดับชํานาญการพิเศษ ๑๖ คน  ระดับชํานาญการ ๑6 คน   ระดับปฏิบัติการ ๘ คน  เจ้าพนักงาน
ธุรการอาวุโส ๑ คน   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ๗ คน   เจ้าพนักงานสถิติ ชํานาญงาน 1 คน 
 
 

แผนภาพที่ ๒  อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล ปี ๒๕๕๓ 
 

 

จําแนกตามสถานภาพ

ข้าราชการ (๕3 คน)
ลูกจ้างเหมา (๒๐ คน)

ลูกจ้างประจํา (๑๖ คน)

พนักงานราชการ 
(๔๐ คน)

 
 
 
 
 
 
 
 

จําแนกตามตาํแหนง่ (เฉพาะข้าราชการ)

จ.พนักงาน 
ธุรการชํานาญงาน

 13.21%

จ.พนักงาน
ธุรการอาวุโส

1.89%

บริหาร
1.89%จ.สถิติ ชํานาญงาน

1.89% ผู้เชี่ยวชาญ
1.89%

ศ.ปฏิบัติการ
16.98%

ศ.ชํานาญการพิเศษ
30.18%

ศ.ชํานาญการ
32.07%

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 ๑๙

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
 
 
 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ศูนย์ประเมินผลได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 

๓๘.๑๘ ล้านบาท  จําแนกเป็น  งบบุคลากร ๒๗.๙๐ ล้านบาท  งบดําเนินงาน ๑๐.๒๙  ล้านบาท โดย
ในภาพรวมงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร มีอัตราลดลงร้อยละ ๖.๕๙ 

 

รายการ ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ เพ่ิม/ลด 
งบประมาณรวม ๔๕,๙๙๙,๔๐๐ ๔๖,๖๒๕,๑๐๐ ๔๑,๒๓๔,๖๐๐ ๓๘,๑๘๕,๖๐๐ -๖.๕๙ 
๑) งบบุคลากร ๒๔,๖๔๙,๐๐๐ ๒๕,๓๔๗,๓๐๐ ๒๖,๗๕๗,๔๐๐ ๒๗,๘๙๗,๒๐๐ ๔.๓๕ 

- เงินเดือน ๑๗,๗๕๗,๒๐๐ ๑๘,๑๒๔,๖๐๐ ๑๘,๑๒๔,๖๐๐ ๑๙,๕๒๙,๐๐๐ ๒.๘๙ 
- ค่าจ้างประจํา ๒,๗๐๖,๖๐๐ ๒,๖๓๓,๒๐๐ ๒,๖๓๓,๒๐๐ ๒,๗๐๔,๕๐๐ -๐.๐๒ 
- ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 
๔,๑๘๕,๒๐๐ ๔,๕๘๙,๕๐๐ ๔,๕๘๙,๕๐๐ ๕,๖๖๓,๗๐๐ ๙.๕๐ 

      

๒) งบดําเนินงาน ๑๘,๗๗๑,๔๐๐ ๑๗,๖๘๘,๒๐๐ ๑๑,๙๗๗,๒๐๐ ๑๐,๒๘๘,๔๐๐ -๑๙.๗๐ 
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ 
๑๘,๓๖๒,๓๐๐ ๑๗,๒๗๙,๑๐๐ ๑๑,๕๖๘,๑๐๐ ๙,๘๗๖,๙๐๐ -๒๐.๒๔ 

- ค่าสาธารณูปโภค ๔๐๙,๑๐๐ ๔๐๙,๑๐๐ ๔๐๙,๑๐๐ ๔๑๑,๕๐๐ ๐.๑๘ 
      

๔) รายจ่ายอื่น ๒,๕๗๙,๐๐๐ ๓,๕๘๙,๖๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการต่างประเทศชั่วคราว ๖๗๙,๐๐๐ ๑,๗๘๔,๖๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - 
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่

ปรึกษา 
๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - 

      

 
แผนภาพที่ ๓  งบประมาณที่ศูนย์ประเมินผลได้รบั ตั้งแต่ป ี๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

 

๐.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๑๕.๐๐
๒๐.๐๐
๒๕.๐๐
๓๐.๐๐

ลานบาท

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบรายจายอืน่

ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

  
 

ผลงานเดน่ในรอบปี ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๒๑

มาตรการแก้ไขปญัหาการระบาดของศัตรูพชื 
 
ป
  
ระเมนิผลมาตรการการแกไ้ขปญัหาการระบาดของศตัรพูชื 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดําเนินการตามมาตรการในการดําเนินงานเพื่อยุติการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคใบหงิก และ
โรคเขียวเต้ีย ประกอบด้วย 3 มาตรการหลักคือ  (1) การดําเนินงานเร่งด่วนเพื่อยุติการระบาดของเพลี้ยกระโดด
สีน้ําตาล โรคใบหงิก และโรคเขียวเตี้ย โดยการไถกลบต้นข้าวในพื้นที่ที่มีโอกาสเป็นแหล่งแพร่ระบาดของ
โรคใบหงิกและโรคเขียวเตี้ย ซึ่งจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว การจ่ายเงินสดชดเชยและให้
เมล็ดพันธ์ุดีที่ทางราชการแนะนําแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  และ (3) ป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเกษตรกร 20,681 ราย พื้นที่ 398,577 ไร่ ที่ประกาศภัยพิบัติในพื้นที่ 11 จังหวัด 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,240 ล้านบาท (งบกลางจํานวน 501 ล้านบาท และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
จํานวน 739  ล้านบาท) 

 

  มาตรการการไถกลบ  มีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากการไถกลบนาข้าว 9,368 ราย  
พื้นที่ 158,196 ไร่ แจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวต้านทานโรค 8,904 ตัน หรือร้อยละ 98 ของเป้าหมาย 9,086 ตัน  
โดยมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของพื้นที่เสียหาย 638,341 ไร่ เป็นเงิน  1,536 ล้านบาท 

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล   
มีการประชุมช้ีแจง/อบรมเจ้าหน้าที่ 600 ราย จัดทําแปลงพยากรณ์  12  แปลง ให้บริการในรูปแบบของ
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 25,000 ครัวเรือน  ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 8 สายพันธ์ุ รวม 14,220 ตัน   
  

มาตรการป้องกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล การใช้เมล็ดพันธ์ุต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  
ซึ่งเกษตรกรเคยได้รับบริการในโครงการป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอย่างยั่งยืนในทุกกิจกรรม
เฉลี่ยร้อยละ 31 โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเพลี้ยกระโดดจากภาครัฐร้อยละ 83  
 

ปัญหาอุปสรรค เกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่ํากว่าเป้าหมาย  เพราะมีความเช่ือว่าการไถกลบข้าว
เป็นการทําลายหรือลบหลู่แม่โพสพ ประกอบกับโครงการครอบคลุมพ้ืนที่เสียหายจากการระบาดไม่ทั่วถึง 
การดําเนินโครงการล่าช้า มีขั้นตอนการดําเนินงานมากเกินไป การประชาสัมพันธ์โครงการค่อนข้างน้อย
และไม่ต่อเนื่องทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกร ทําให้เกิดความเข้าใจสับสน 
ขาดการบูรณาการร่วมกัน  ดําเนินการเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ได้ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
และร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่  และพื้นที่เสียหายจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไม่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
ทําให้ไม่สามารถตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลได้ จึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติ
ของเกษตรกร รวมทั้งชี้แจงให้เห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
และลดขั้นตอนการดําเนินงานที่ทําให้เกิดความล่าช้า เช่น ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ.  มีการประชาสัมพันธ์
โครงการเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่อง  ตลอดจนรณรงค์ให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  เพื่อตัดวงจรการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอย่างยั่งยืน   

 



 ๒๒

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการแก้ไขปญัหาราคายางตกต่ํา 
 

จากปัญหาราคายางตกต่ําในช่วงปลายปี 2551 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทําโครงการ
สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ํา มุ่งเน้นชะลอการปล่อยยาง
เข้าสู่ตลาด ด้วยการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรรวบรวมยางจากสมาชิกมาแปรรูปแล้วจัดเก็บไว้รอนํา
ออกจําหน่ายเมื่อยางมีราคาเหมาะสม โดยให้ใช้เงินจากวงเงินกู้เพื่อดําเนินโครงการรับจํานําข้าวและ
ผลผลิตทางการเกษตรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ย 0% ตลอดช่วงอายุโครงการ ให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมนําไปใช้ในการรับซื้อยาง
จากสมาชิกและนํามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและเก็บไว้รอราคา มีเป้าหมาย 200,000 ตัน งบประมาณสินเชื่อ
เพื่อให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืม 8,000 ล้านบาท และงบประมาณเพื่อการบริหารและดําเนินงานโครงการฯ 
จํานวน 270 ล้านบาท   
 

โครงการอนุมัติให้สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 108 แห่ง แต่ดําเนินการจริง 23 แห่ง 
สามารถรวบรวมยางได้ 6,740,849 กิโลกรัม ร้อยละ 3 ของเป้าหมาย มูลค่า  610,757,215 บาท 
สามารถทํากําไรให้แก่สถาบันฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนมีโครงการ 1.10 - 8.37 บาท/กิโลกรัม  เนื่องจาก
ในช่วงการดําเนินงานโครงการเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลติช้ินสว่น
รถยนต์ที่ทําจากยางพารา ทําให้ปริมาณความต้องการใช้ยางพาราของโลกเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสภาวะ
อากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้ปริมาณน้ํายางลดน้อยลงส่งผลให้ราคายางขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าตนสามารถขายยางได้ราคาดี จึงยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บรักษายางไว้
ตามโครงการฯ 
 

ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรคือ การไม่มีผู้รับรองคุณภาพยางแปรรูป 
ทําให้ผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่นส่งผลต่อการหาตลาด และการไม่มีความรู้ด้านการซื้อ - ขายยางกับต่างประเทศ 
รวมถึงการขาดประสบการณ์ในการทําธุรกิจแปรรูปยาง หน่วยงานภาครัฐควรให้การช่วยเหลือในการรับรอง
คุณภาพยางแปรรูป หรือสร้างกระบวนการเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่น และเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําความรู้
ด้านการผลิตและการตลาดแก่สถาบันเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นทําธุรกิจแปรรูปยาง เพื่อสร้างความมั่นคง
ในการทําธุรกิจให้แก่สถาบันเกษตรกร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ราคายางมีเสถียรภาพในระยะยาว
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ในที่สุด 
 



 
 
 

 
 

สวนที่ ๓ 
  
 

ผลการปฏิบัติราชการป ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏบิัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ภายใต้กรอบการ
ประเมินผล ๔ มิติ  น้ําหนักร้อยละ ๑๐๐  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

มิติที่ ๑  ด้านประสิทธผิลตามพันธกิจ    ร้อยละ ๘๐ 
มิติที่ ๒  ด้านคุณภาพการให้บริการ   ร้อยละ  - 
มิติที่ ๓  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   ร้อยละ ๑๐ 
มิติที่ ๔  ด้านการพัฒนาองค์กร   ร้อยละ ๑๐ 
 
การปฏิบัติราชการของศูนย์ประเมินผล สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร ปรากฏค่าคะแนนเฉลี่ย

๕.๐๐๐๐  และมีผลค่าคะแนนจําแนกในแตล่ะมิติ ดังนี้ 
  

 ค่าคะแนนที่ได้ 

มิติที่ ๑  ด้านประสิทธผิลตามพันธกิจ   ๔.๐๐๐๐ 

มิติที่ ๒  ด้านคุณภาพการให้บริการ  - 

มิติที่ ๓  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   ๕.๐๐๐๐ 

มิติที่ ๔  ด้านการพัฒนาองค์กร ๕.๐๐๐๐ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ศูนย์ประเมินผล  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

เป้าหมาย/เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการดาํเนินงาน 
ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนั
ก 

(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

๘๐      ๑๐๐  ๔.๐๐๐๐

๑. ร้อยละความสาํเร็จ
ของการปฏิบัตติาม
เป้าหมายผลผลิตของ
แผนปฏิบตัิงาน (รอ้ยละ) 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๔.๐๐๐๐

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

-         

๒. ร้อยละของระดับ
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 

- - - - - - - - - 

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิราชการ 

๑๐        ๐.๕๐๐๐

๓. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจา่ยภาพรวม  (ร้อยละ) 

๕ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๑๐๐ ๕ ๐.๒๕๐๐

๔. ความสาํเรจ็ของการ
จัดทํารายงานการควบคุม
ภายในของส่วนงานย่อย 
(แบบ ปย.๑  และแบบ 
ปย.๒) 

๕ ไม่ดําเนิน
การ 

- - -   มีการ
ดําเนิน 
การ 

มีการ
ดําเนิน 
การ 

๕ ๐.๒๕๐๐

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนา
องค์กร 

๑๐        ๐.๕๐๐๐

๕. จํานวนครัง้ของการ
จัดประชมุภายในหน่วยงาน 
และรายงานผลการประชุม
ต่อ ลธก. (ครั้ง) 

๕ ๖    ๗  ๘  ๙  ๑๐  ๑๕ ๕ ๐.๒๕๐๐

๖. ผลการดําเนินการที่
ทําให้เกิดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๕ ไม่
ดําเนิน
การ 

- - - มีการ
ดําเนิน
การ 

มีการ
ดําเนิน 
การ 

๕ ๐.๒๕๐๐

รวม ๑๐๐       ๕ ๕.๐๐๐๐

 
 
 
 



ผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร 
 
 บทบาทสําคัญของศูนย์ประเมินผลคือ การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ และมาตรการที่
ดําเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อสะท้อนผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิด
จากการดําเนินงานแล้วนําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อดําเนินการต่อไป     ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรที่ศูนย์ประเมินผลติดตามและ
ประเมินผล  สรุปได้ดังนี้ 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร   เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการ
องค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ  ประกอบด้วย  
  ๑.1 กลยทุธส์ง่เสริมการเรยีนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ผ่านศูนย์เรียนรู้ปราชญ์
ชาวบ้าน ๑๘๐ ศูนย ์ ฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรอาสารวม ๕๘,๕๒๖ ราย จากเป้าหมาย  
๕๗,๐๐๐ ราย โดยเกษตรกรทีผ่่านการอบรมและได้นําความรูไ้ปปฏิบัติใช้สามารถลดรายจ่าย เช่น สินค้า
บริโภคอุปโภค ปุ๋ยเคมี สารเคมี และรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เฉลี่ยเดือนละ ๑,๕๐๗ บาท และมีการเปลีย่นแปลง
การดําเนินชีวิตโดยคิดก่อนที่จะซื้อ ลด เลิกจ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นและหันมาใช้สินค้าที่ผลิตขึ้นเอง โดยเกษตรกร
ร้อยละ ๕๒ ซือ้สินค้าเฉพาะของที่จําเป็น ร้อยละ ๔๐ เลิกใช้สารเคม ีร้อยละ ๒๙  เลิกใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ ๓๘ 
เลิกเล่นการพนัน ร้อยละ ๒๘ เลิกด่ืมเหล้า/ของมึนเมา และร้อยละ ๓๙ เลกิสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกร
ร้อยละ ๔๕ ที่เริ่มมีการออมเงิน และร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดทําบัญชี  
   จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ยากจนจากทะเบียน
คนจนของกระทรวงมหาดไทยหรือเกษตรกรทั่วไป เพื่อรับการฝึกปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน        
ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูป และทักษะการเกษตร จํานวน  ๓,๘๕๐  แห่ง  ร้อยละ ๑๐๒          
มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้  ๑๕๔,๘๔๔  ราย  ร้อยละ ๑๐๐ จากเป้าหมาย ๑๕๔,๑๒๕ ราย  โดย
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์หลักที่จัดต้ังปี ๒๕๕๒  ร้อยละ ๙๖ ได้นําความรู้ไปใช้และสามารถปรับปรุง
การผลิต  สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้ ทําให้มีรายได้สุทธิด้านพืช ๑๑๙,632 บาท/ราย/ปี  
(เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘)  ด้านปศุสัตว์ ๑๖,๒๐๖ บาท/ราย/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒)  ด้านประมง  ๑๗,๘๕๐ บาท/
ราย/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙)  และลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย เช่น  ค่าสุรา ค่าบุหรี่ ค่าเสี่ยงโชค  รายจ่ายเพ่ือ        
การบันเทิงได้  ๓,๒๘๓ บาท/ครัวเรือน/ปี   ส่วนศูนย์โรงเรียนมีนักเรียน/เยาวชน ร้อยละ ๙๗  นําความรู้ไป
ปฏิบัติใช้ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ยงปลา 
     จัดทําเขตพื้นที่เฉพาะ (Zoning) พืชอาหารและพืชพลังงาน หรือนิคมการเกษตร 
เป็นโครงการนําร่อง เพื่อให้มีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ เกษตรกร และโอกาสทางการตลาดของ
พืชแต่ละชนิด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มดําเนินการในปี ๒๕๕๑ เป็นการนําร่องในพืชอาหารและ
พืชพลังงานที่สําคัญ ๕ ชนิด คือ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ํามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดิน เขตนิคมสหกรณ์ และพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง  ซึ่งการติดตามผลการดําเนินงานของนิคมการเกษตรทั้ง ๗ แห่ง 
ในพื้นที่จังหวัดตาก ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา   จันทบุรี  และนครศรีธรรมราช  เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี   ปรับปรุงบํารุงดิน  และ ใช้เมล็ดพันธ์ุดี  โดยเกษตรกรร้อยละ ๒๔  มีต้นทุนการผลิต
ลดลง ได้แก่ นิคมการเกษตรข้าวลดลงเฉลี่ย ๓๐๐-๕๐๐ บาท/ไร่ และนิคมการเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงเฉลี่ย 
๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท/ไร่ เนื่องจากหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ส่วนเกษตรกรนิคมการเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ



มันสําปะหลังร้อยละ ๔๘ และ ร้อยละ ๒๗   มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐  บาทต่อไร่  เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและราคาผลผลิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 

  1.๒ กลยุทธ์พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร พัฒนาสหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยเสริมสร้างความรู้และบริการให้คําปรึกษาแนะนําความรู้ด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านพืช  ปศุสัตว์ ประมง บัญชี ฯลฯ ดําเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมแล้ว ๓๓๓  ครั้ง  
มีผู้รับบริการรวม ๑๖๑,๑๘๕  ราย  โดยเกษตรกรที่ได้รับความรู้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ได้นําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และได้ถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกในครัวเรือน เพื่อนบ้านต่อ คิดเป็นร้อยละ ๕๗ 
   สอนอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ผ่านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  เช่น  การเลี้ยง
สัตว์น้ํา  การแปรรูป  สนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมทั้งพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกร ๑๓,๙๕๗ ราย  จัดซื้อสัตว์ปีกและ
อาหารสัตว์ให้สมาชิกโครงการ ๘๗ จุด มีสมาชิกที่ได้รับบริการ ๒,๔๕๘ ราย  จัดตลาดนัดสายใยรักจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ได้  ๒๖  ล้านบาท  จัดกิจกรรมสอนอาชีพและส่งเสริมการออมทรัพย์ ๘๒ ครั้ง  ส่งเสริมให้สมาชิก
รู้จักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน  ๕,๘๘๓  ราย  รวมทั้งติดตามให้คําแนะนําเพิ่มเติมแก่สมาชิกทั้งราย
เดิมและรายใหม่รวม  ๖,๑๓๔  ราย  ซึ่งจากการดําเนินงานในปี ๒๕๕๓ สมาชิกได้นําผลผลิตที่ได้จากการ
ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ เช่น ผัก ไข่ ไก่ ปลา มาบริโภคในครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า ๑,๔๒๕ บาทต่อราย  
นําไปจําหน่ายเป็นรายได้ ๑,๖๙๓ บาทต่อราย  ฝึกปฏิบัติอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใช้
ในครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า ๑,๓๓๒ บาทต่อราย ที่เหลือนําไปจําหน่ายได้ ๖,๖๓๕ บาทต่อราย นอกจากนี้      
จากการดําเนินงานและการพัฒนาของจุดดําเนินงานโครงการ   ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒  สมาชิกมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
มีการใช้ประโยชน์จากศาลาเรียนรู้ และมีรายได้เสริมจากการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ย ๕,๑๔๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีเงินออมจากรายได้หลักและรายได้เสริมคิดเป็นสัดส่วน      
๑๔:๑๐๐ 
   ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน  
การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้และต้นแบบ          
การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  ในปี๒๕๕๒  มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ๖๓,๘๐๑  แห่ง  สมาชิก 
สมาชิก ๑,๐๗๓,๕๒๖ ราย สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ๒๓๐  แห่ง สมาชิก ๓,๘๕๐ ราย  และประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ๔๐,๐๙๗ แห่ง  จัดอยู่ในระดับดีร้อยละ ๒๙  ระดับปานกลาง ๔๗ และต้องปรับปรุง 
๒๕ โดยผลจากการส่งเสริมและพัฒนา ทําให้วิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน ๑๔๑,๒๒๒ บาท เพิ่มขึ้นหลัง 
จดทะเบียนร้อยละ ๗๘  มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศกลุ่มละ 
๑,๙๐๐,๕๑๕ บาท/ปี  เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๕ มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อการผลิตคิดเป็น
มูลค่า ๗๙๐,๙๘๖ บาท/กลุ่ม เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๕๓ สินค้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ๑๙๓ แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า ๑๔๙ ชนิด หรือร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์ ๒๔๘ 
ชนิดที่กลุ่มผลิต 
 

  1.๓ กลยทุธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเกษตรแก่เกษตรกรและองคก์รเกษตรกร 
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สร้างจิตสํานึกด้านการเกษตรให้กับยุวเกษตรกร   โดย
พัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส ทีเ่ป็นบุตรหลานเกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดินตกทอดในอนาคต โดยจัดต้ัง
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส ๔๐๑ แห่ง  มีสมาชิกยุวเกษตรกรรวม ๒๐,๐๕๐ ราย สูงกว่าเป้าหมาย  
และคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรยีนต้นแบบยุวเกษตรระดับจังหวัดแล้ว ๖๗  แห่ง 



   สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านกลไกสถาบันการศึกษาในภาค
การเกษตร ด้วยการให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพปศุสัตว์ ประมง การผลิตข้าว การจัดทําบัญชี 
การจัดการการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์แก่เกษตรกรรวมทั้งสิ้น ๒๘,๘๙๖ ราย ร้อยละ ๙๘.๐๔ ปรับปรงุพื้นที่
และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษาเดิมและใหม่รวม ๗๖ แห่ง ซึ่งจากการประเมินผล
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมในปี ๒๕๕๑  ร้อยละ ๘๘  มีการนําความรู้ไปปฏิบัติใช้ กลุ่มยุวเกษตรกร รอ้ยละ 
๘๐ นําความรูด้้านการเพาะเห็ด เลี้ยงปลาฯลฯ  ไปปฏิบัติใช้ ส่งผลให้กลุ่มมีเงินทุนหมนุเวียนเฉลี่ย ๗,๐๐๐  
บาทต่อกลุ่ม และมีการสร้างเครือข่ายเฉลี่ย ๔ แห่งต่อกลุ่ม และผู้นํายุวเกษตรกรร้อยละ ๓๘ มีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเครือข่าย   
   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรเฉพาะด้านแก่เกษตรกร ๒๐,๐๑๗ ราย จดัทําแปลง
เรียนรู้และจุดเรียนรู้ ๒๖๗ แห่ง ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการอบรมจากศูนย์สง่เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง ได้มีการนําความรู้ไปปฏิบัติใช้ อาทิเช่น การปลูกผกัไร้ดิน      
การผลิตเห็ด การผลิตขยายจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการควบคุมศัตรูพืช โดยนําไปใช้กับสวนปาล์มน้ํามัน  สวนยางพารา 
และพืชผักสวนครัว  ทั้งนี้ เกษตรกรมีความเห็นว่า การที่ได้รับการอบรมและนําไปปฏิบัติใช้สามารถสร้าง
รายได้เสริม ทาํให้ผลผลิตมีคณุภาพขึ้น  และช่วยลดต้นทุนการในทําการเกษตรได้ 
   บริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง อบรมอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ 
อบต. (จัดการศัตรูพืชผสมผสาน/เตือนภัย) พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชรวม ๗,๘๘๑ ราย รอ้ยละ 
๑๐๐ พร้อมทั้งผลิตชีวภัณฑค์วบคุมศัตรูพืชใน ๓๕๘  ศูนย ์ 
    สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ํา 
ด้วยการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรรวบรวมยางจากสมาชิกมาแปรรูปแล้วจัดเก็บไว้รอนําออกจําหน่าย    
เมื่อยางมีราคาเหมาะสม  โดยให้ใช้เงินจากวงเงินกู้เพื่อดําเนินโครงการรับจํานําข้าวและผลผลิตทาง 
การเกษตรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ในวงเงิน ๘,๐๐๐  ล้านบาท ดอกเบี้ย ๐ % 
ตลอดช่วงอายุโครงการ  ให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมนําไปใช้ในการรับซื้อยางจากสมาชิกและ
นํามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและเก็บไว้รอราคา   ดําเนินการรวบรวมยางได้ ๖,๗๔๐,๘๔๙ ตัน   ร้อยละ ๓ ของ
เป้าหมาย มูลค่า ๖๑๐,๗๕๗,๒๑๕ บาท สามารถทํากําไรให้แก่สถาบันฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนมีโครงการ   
๑-๘ บาท/กิโลกรัม   
 

  1.๔ ปัญหาอุปสรรค 
    ๑) การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดําเนินการ ทําให้
ดําเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามแผน  และไม่เพียงพอกับจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้ังไว้ นอกจากนี้ 
ระยะเวลาการสนับสนุนงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
    ๒) ขาดการบูรณาการในการทํางาน ยังดําเนินการในลักษณะต่างหน่วยงานต่าง
ปฏิบัติ และแยกกลุ่มเป้าหมาย ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนในการส่งเสริมและรับการสนับสนุน  
    ๓) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ใช้
ดุลพินิจกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติขึ้นเอง ทําให้การปฏิบัติไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  
    ๔) การกําหนดพื้นที่ดําเนินงานไม่เหมาะสม เช่น ความไม่พร้อมทางโครงสร้าง
พื้นฐาน มีพื้นที่กระจายและอยู่ห่างไกลกัน หรือบางโครงการไม่มีสถานที่รองรับในการดําเนินงาน ต้องไปใช้



พื้นที่ในจังหวัดอ่ืนๆ ทําให้ไม่สะดวกท้ังในการส่งเสริมและติดต่อประสานงาน ตลอดจนการเข้ารับ        
การส่งเสริมของเกษตรกรในพื้นที่ 
    ๕ )  การถ่ า ยทอด เทค โน โลยี      เ จ้ าหน้ าที่ มี ก า รปรั บ เปลี่ ย น บ่อย                 
ขาดประสบการณ์  มีจํานวนน้อย และรับผิดชอบหลายโครงการ ทําให้การดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง  
ในส่วนของเกษตรกรยังขาดความเชื่อถือในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติ เนื่องจากขาดเงินทุน
ในการจัดซื้ออุปกรณ์และปัจจัยต่างๆ  และยังไม่มีความชํานาญพอ นอกจากนี้ การกําหนดหลักสูตรยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นเรื่องที่เกษตรกรรู้อยู่แล้ว ทําให้ไม่สนใจเข้าร่วมการอบรม 
    ๖) การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยและไม่ทั่วถึง เกษตรกรไม่ค่อยรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ และประโยชน์ที่จะได้รับ ทําให้เกษตรกรเสียโอกาสและไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ตลอดจน
ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการทํากิจกรรมร่วมกัน 
 

  ๕) ข้อเสนอแนะ 
    ๑) ในการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ ควรคํานึงถึงความสอดคล้องระหว่าง
กิจกรรม จํานวนกลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาในการจัดสรร โดยหน่วยงานในพื้นที่ควรจัดทําแผนลําดับ
ความสําคัญก่อนหลังในกรณีที่การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
    ๒) ในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรร่วมกันบูรณาการตั้งแต่ระดับการวางแผน การอนุมัติงบประมาณ การกําหนดพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อความชัดเจนและตัดปัญหา     
ความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน 
    ๓) แนวทางการปฏิบัติงาน หน่วยงานในส่วนกลางควรประชุมช้ีแจง  ทําความ
เข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ หรือประเด็นปัญหาต่างๆ  ที่อาจ
เกิดขึ้น และควรจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใช้ประกอบในการดําเนินงาน ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาความไม่ชัดเจนหรือการปฏิบัติที่ลักหลั่นกันในแต่ละพื้นที่ 
    ๔) การคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ  สิ่งที่ควรคํานึงคือ ความพร้อมทางโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ํา การคมนาคม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินงาน และมีผลต่อความสําเร็จ
หรือล้มเหลวของโครงการอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ  รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้
อยู่ในโซนใกล้เคียงกันก่อน และทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้เห็นผลในทางปฏิบัติแล้วจึงค่อยขยายพื้นที่ออกไป  
โดยอาศัยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นแหล่งเรียนรู้และเครือข่าย จะทําให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้ 
    5) การถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในหลายๆ โครงการ เน้นการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการนําไปปฏิบัติ สิ่งที่ต้องพิจารณา
และมีผลต่อความสําเร็จ เช่น หลักสูตรที่ถ่ายทอดสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่หรือไม่ 
วิธีการหรือเทคนิคในการถ่ายทอดสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหรือไม่ ช่วงระยะเวลาใน
การถ่ายทอด ตลอดจนประสบการณ์ความชํานาญของเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ควรนํามาวางแผนในการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร  และควรมีการพัฒนาต่อยอดในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงต่อไป 
    6)  ในการดํา เนินงานโครงการต่างๆ  หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการติดตามผลเป็นระยะๆ เพื่อทราบถึงผลกระทบจากการ



ดําเนินงานโครงการในด้านต่างๆ เช่น ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อเกษตรกรและความสําเร็จของโครงการ 
 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารสําคัญ  สนับสนุนสินค้าที่สร้างรายได้และโอกาส จากฐานการผลิตบนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปรับโครงสร้างเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีโอกาส  ประกอบด้วย 
  2.๑ กลยทุธ์เพิ่มประสทิธิภาพการผลติ  ส่งเสริมและขยายผลการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ผา่นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ (ครูติดแผ่นดินข้าว) และแนวทางการจัดการลดต้นทุนการผลติข้าว
ใน ๔  ประเด็นหลักสําคัญคือ การจัดการเมล็ดพันธ์ุข้าว  การปรบัปรุงบํารุงดิน  การบริหารศัตรพูืชอย่าง   
ถูกวิธี  และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยเกษตรกรต้นแบบมีการทํานาด้วยวิธีการลดต้นทุนในทุกแปลง
เรียนรู้  เกษตรกรขยายผลรอ้ยละ ๙๘ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตามในแปลงนาของตนเองได้ ซึ่ง
เกษตรกรต้นแบบร้อยละ ๗๕  และเกษตรกรขยายผลรอ้ยละ  ๖๙  สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวในส่วน
ของค่าปัจจัยการผลิตได้เฉลี่ย ๔๐๗ และ ๒๑๐ บาทต่อไร่ จากการปรับลดอัตราการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น 
เมล็ดพันธ์ุข้าว ปุ๋ย เป็นต้น  สําหรับความคุ้มค่าในภาพรวมจากการดําเนินงานโครงการฯ มีมูลค่าผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจกลับมาสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ถึง ๔,๑๐๔,๔๓๙ บาท มมีูลค่ามากกว่างบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรและโครงการฯ ยังคงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในเชิงนโยบาย  ทั้งนี้ เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกร
ขยายผลร้อยละ ๙๗ มีความต้ังใจที่จะผลิตข้าวด้วยวิธีการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 
   จัดทํายุทธศาสตร์กาแฟ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต     
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟและสร้างเสถียรภาพราคากาแฟ โดยจัดทํามาตรฐานเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์
กาแฟตามช้ันคุณภาพ ๑ เรื่อง และพัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดินแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  ปรับเปลี่ยน
สวนเก่าโดยผลิตต้นกาแฟสายพันธ์ุดี ๔๒๕,๐๐๐  ต้น  ร้อยละ ๖๗  ผลิตเมล็ดพันธ์ุกาแฟสายพันธ์ุดี  ๗๑๑ 
กิโลกรัม ร้อยละ  ๑๔๒  และตรวจรับรองแปลงกาแฟ  ๑,๗๖๒  แปลง  ผ่านการรับรองได้รับสัญลักษณ์ Q แล้ว  
๑,๓๓๓  แปลง  อบรมความรู้แก่กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP ได้ตามเป้าหมาย  ๓๙๒  ราย และ ๒,๘๒๕ ราย ตามลําดับ 
   ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน โดยปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันใน ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดําเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ ๓๐,๐๐๐ ไร่ จากเป้าหมาย ๒๘,๐๐๐ ไร่ 
   สนับสนุนการจัดทําเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก ดําเนินการได้
สูงกว่าเป้าหมายในทุกกิจกรรม มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยโดยฉีดวัคซีนแก่สัตว์แล้ว        
๑  ล้านตัว จัดทําเครื่องหมาย  ขึ้นทะเบียนสัตว์  ๗๘,๓๒๗ ตัว และควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  
๑๙,๓๕๒  ตัว   
 

  ๒.2 กลยทุธ์สง่เสริมการวิจยัพฒันา สินคา้เกษตรและอาหาร นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมควบคูก่บัภูมปิญัญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้  ระยะที่ ๒ บํารุงรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ๓๓,๑๐๐ ไร่  และ
ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ๑๓,๐๐๐ ไร่ ครบตามเปา้หมาย ก่อสร้างระบบเก็บกักน้ํา 
ระบบผันน้ํา และสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ํา ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ ๘๗   ๙๘  และร้อยละ ๘๗ 
ตามลําดับ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีแก่ศูนย์ข้าวชุมชน ๕๑ ศูนย ์ และตรวจประเมินแปลงปลูก
ข้าวแล้ว ๗,๑๗๖ แปลง ร้อยละ ๘๑   ผลจากการผู้ทํานาแบบ GAP ของเกษตรกร จํานวน ๑๕๔ ราย พบว่าใน



ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรรอ้ยละ ๗๙ ได้รบัคําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดินและมีการปรับปรุง
บํารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ําหมกัชีวภาพคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ด้านการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติและ
การตรวจรับรองคุณภาพผลผลติ เกษตรกรมีการผลิตข้าวแบบ GAP เฉลี่ย ๑๑ ไร่ต่อราย ร้อยละ ๔๓ ของพื้นที่
ทํานาทั้งหมด และเกษตรกรรอ้ยละ ๖๔  ได้รับการอบรมความรู้การผลิตข้าวแบบ GAP และหลงันําความรู้ไป
ปฏิบัติ เกษตรกรร้อยละ ๔๖  มีผลผลิตเพิ่มขึน้ และร้อยละ ๓๗  ผลผลิตมคีุณภาพดีขึ้น  
    ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง โดย
ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ซึ่งเกษตรกรร้อยละ ๙๗ มีความเข้าใจและนําไปปฏิบัติในระดับปานกลาง 
ผลผลิตสัตว์น้ําของครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ แต่ยังตํ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากผลผลิตเสียหายจาก       
ภัยธรรมชาติ สามารถเพิ่มรายได้จากการผลิตสัตว์น้ําเพิ่มขึ้น ๑,๔๔๔ บาทต่อครัวเรือน หรือร้อยละ ๗   
และผลิตสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคในครัวเรือนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๕ เป็นร้อยละ ๖๗ บริโภคสัตว์น้ํา
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓ โดยสัตว์น้ําที่จับได้มีความหลากหลายขึ้นร้อยละ ๖๙  นอกจากนี้ มีการสร้างเครือข่าย
เพื่อการอนุรักษ์กระจายสู่พื้นที่ใกล้เคียงเฉลี่ย ๔ ชุมชนต่อแห่ง  
 

  2.๓  กลยุทธ์สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  พัฒนาระบบมาตรฐานการ
ตรวจสอบ ส่งเสริมระบบการผลิตอาหารปลอดภัย  ด้านพืช   จัดอบรมและเตรียมความพร้อมของเกษตรกร
เข้าสู่ระบบ GAP พืช/ข้าว ๓๗,๓๔๐ ราย   จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป และ    
โรงรม  ๑๓๙,๐๒๒  ฟาร์ม  (ผ่านการรับรองมาตรฐาน ๙๕,๑๕๗  ฟาร์ม)    ๗๘๓ โรงงาน  รวมท้ังจดทะเบียน
ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP  รวม ๔๕,๑๘๖ ฟาร์ม  ร้อยละ ๑๐๐     ด้านปศุสัตว์ ระดับ
ฟาร์ม ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ๒,๐๕๓ ฟาร์ม ร้อยละ ๑๔๗   โรงงานอาหารสัตว์/โรงฆ่าและแปรรูป  
เพื่อส่งออก  GMP/HACCP  ๙๑ โรงงาน เฝ้าระวังความปลอดภัยในสินค้าปศุสัตว์  ๒๙๐,๒๕๐  ตัวอย่าง 
และออกใบรับรองสินค้าปศุสัตว์ ๒๓,๒๕๕ ฉบับ และจากการติดตามฟาร์มโคนมที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน         
มีผลผลิตน้ํานมดิบเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑-๒ กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ได้รับค่าน้ํานมดิบเพิ่มขึ้น ๕ สตางค์ต่อลิตร          
ด้านประมง  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ๓๒,๑๐๔ ฟาร์ม  (ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
๒๗,๘๔๕ ฟาร์ม)  สถานที่ผลิต/แปรรูปสัตว์น้ํา และโรงงานอาหารสัตว์น้ํา ๕๙๓ โรงงาน (ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ๕๗๑ โรงงาน)  ซึ่งฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีการนําปลาจากฟาร์ม       
มาแปรรูปบรรจุถุงพลาสติกติดฉลาก Q Fish สามารถขายได้กิโลกรัมละ ๑๖๐ บาท ขณะที่ปลาสดในตลาด
ทั่วไปขายได้กิโลกรัมละ ๔๐ บาท 
     พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์และประมง
อินทรีย์ ๕,๔๐๔ ราย  และ ๔๒๐ ราย   ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแก่เกษตรกร 
๖๑๙,๐๘๔ ราย ในพื้นที่ ๑๒,๔๖๐,๗๙๐ ไร่ ตรวจรับรองแปลงผลิตพืชอินทรีย์ ๑,๙๓๙ ฟาร์ม ร้อยละ ๑๔๙ 
(ผ่านการรับรองแล้ว ๑,๑๔๐ ฟาร์ม)  ประชุมสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ๒,๑๑๘ ราย รวมทั้งจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ๑๕๑ ครั้ง    ผลจากการติดตาม
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้ลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ ๗๖ สามารถลดการใช้สารเคมีได้ และร้อยละ ๑๑ สามารถเลิกใช้สารเคมี นอกจากนี้ ได้มีการ
รับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว ส่วนใหญ่เป็นผลไม้อินทรีย์ 
เช่น มังคุด ทุเรียน จําปาดะ ลองกอง กล้วย มะพร้าว ซึ่งจะจําหน่ายในลักษณะของการทําสัญญาซื้อขาย 
ทําให้ได้ราคาสูงกว่าผลไม้ทั่วไป ส่วนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง กลุ่มเกษตรกรนํามาแปรรูปเป็น
ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวสารอินทรีย์ จําหน่ายได้ราคาสูงกว่าร้อยละ ๑๖ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาในตลาด



ทั่วไป   ในด้านของปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่ ๒๕๔๙ โดยส่งเสริมการ
เลี้ยงเป็ดอินทรีย์ และไก่พื้นเมืองอินทรีย์ เกษตรกรมีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตจากปศุสัตว์อินทรีย์ทั้ง 
ไก่ เปิด และไข่ ได้ราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเกษตรกรที่ขายไก่รุ่น อายุ ๑ เดือน มีกําไรสุทธิเฉลี่ย
เดือนละ ๓,๕๕๙ บาท 
    แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ เพื่อบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และป้องกันการเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า  มีปริมาณผลไม้ที่สามารถบริหาร
จัดการได้รวมทั้งสิ้น ๔๙,๐๔๗ ตัน ร้อยละ  ๖๐ ของเป้าหมาย ๘๑,๐๑๐ ตัน จําแนกเป็นมาตรการบริหาร
จัดการคุณภาพผลผลิต ๘,๐๑๗ ตัน และมาตรการเร่งกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ ๔๑,๐๓๐ ตัน  โดย
ผลผลิตที่บริหารจัดการมีการกระจายไปนอกพื้นที่ภาคใต้ ๔๒ จังหวัด ช่องทางการจําหน่ายผลไม้ทุกชนิด
กว่าร้อยละ ๕๐ เป็นพ่อค้าขายส่งที่เป็นคู่ค้าเดิมขององค์กร/สถาบันเกษตรกร ซึ่งได้ราคาสูงกว่าขายแหล่ง
อื่นๆ เฉลี่ย ๓ บาทต่อกิโลกรัม แต่ยังตํ่ากว่าต้นทุนการผลิต สําหรับทุเรียนและลองกองเกรดเอจําหน่ายได้
ราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๖  และ ๓ บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลไม้ที่บริหารจัดการในโครงการ 
๕๑๓ ล้านบาท ร้อยละ ๗ ของมูลค่าผลไม้ภาคใต้ซึ่งค่อนข้างน้อย ทําให้ไม่สามารถดึงราคาผลไม้ในช่วง   
ฤดูออกสู่ตลาดได้สูงขึ้นมากนัก 
 

  2.๔  กลยุทธ์ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ  ดําเนินการลดผลกระทบการ
เปิดเสรีทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ผ่านกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ ทั้งด้านพืชและปศุสัตว์ ดังนี้ 
   ๑) ชา  มีการปรับโครงสร้างสินค้าชา ทําการผลิตชาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
๑๗๘ แปลง ผ่านการตรวจรับอง ๑๗๑ แปลง พื้นที่ ๑,๗๘๕ ไร่ ซึ่งเกษตรกรมีผลผลิตชาอัสสัมเพิ่มขึ้นจาก 
๓๗๗ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๔๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙ ของผลผลิตก่อนมีโครงการ       มี
รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก ๑,๘๔๔ บาทต่อไร่ เป็น ๒,๑๑๒ บาทต่อไร่ หรือร้อยละ ๑๕ ของรายได้สุทธิ   ก่อน 
มีโครงการ ส่วนชาจีนมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเช่นกันคือ ๔๖๖ กก.ต่อไร่ เป็น ๔๙๒ กก.ต่อไร่ หรือ    คิดเป็น 
ร้อยละ ๖ ของผลผลิตก่อนมีโครงการ ส่งผลให้มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก ๓,๕๔๗ บาทต่อไร่       เป็น 
๔,๑๘๑ บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของรายได้สุทธิก่อนมีโครงการ 
   ๒) กาแฟ ปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร  ดําเนินกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ  ตัดฟ้ืนต้นกาแฟในพื้นที่ ๓๐ ไร่ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/เกษตรกร ๑๓๖ ราย  
สํารวจวิเคราะห์พื้นที่ โดยคัดเลือกจากแปลงตัวอย่าง  ๓๘  แปลง  ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบัน
เกษตรกรและสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ  สนับสนุนเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย  ๓๑  ล้านบาท ได้ย่ืนกู้ไปแล้วในวงเงิน 
๑๘ ล้านบาท  จัดซื้อเมล็ดกาแฟดิบ ๒๒๙ ตัน มูลค่า ๑๗ ล้านบาท และจําหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่ว และ
กาแฟคั่วบด จํานวน ๖๖  ตัน มูลค่า ๖  ล้านบาท 
   ๓) ปาล์มน้ํามัน ส่งเสรมิการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ํามัน โดยการถ่ายทอด
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน และการปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์ม
น้ํามันต้ังแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ รวม ๑๖,๖๐๔ ราย ส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มผูผ้ลิตปาลม์น้ํามัน ๓๒๒ กลุม่ 
ส่วนในปี ๒๔๔๒ จัดอบรมเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๑ ครั้ง รวม ๖๐ ราย  ซึ่งผลจากการประเมินเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๑ มีเกษตรกรรายเก่าร้อยละ ๙๖ ได้นําความรู้ไปปฏิบัติใช้ และเกษตรกรราย
ใหม่ร้อยละ ๖๒ ได้ทําการปลูกสร้างสวนปาล์ม  โดยสวนปาล์มเก่าที่มีการปรับปรุงแล้วมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 
๒,๔๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๓,๒๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หรอืคิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของผลผลิตก่อนมีโครงการ     



มีต้นทุนการผลิตลดลงจาก ๑,๗๑๕ บาทต่อตัน เป็น ๑,๓๔๒ บาทต่อตัน ส่งผลให้มีผลตอบแทนสุทธิ
เพิ่มขึ้นจาก ๔,๕๐๘ บาทต่อไร่ เป็น ๗,๔๗๗ บาทต่อไร่ หรือร้อยละ ๕๙ จากเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้นไม่ตํ่า
กว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อไร่ ในปี ๒๕๕๕ 
   ๔) โคเนื้อ ดําเนินการปรับโครงสร้างสินค้าโคเนื้อใน ๓ โครงการ คือ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ การผสมเทียม ความปลอดภัยของเนื้อโค และการเลี้ยงโคเนื้อ
ระยะสั้นแก่เกษตรกรรวม ๒,๕๑๗ ราย  ซึ่งเกษตรกรร้อยละ ๕๗ นําความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว  โดยเกษตรกร
นําโคไปฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ (จากรอ้ยละ ๙๔ เป็นร้อยละ ๙๗)  มีอัตราการผสมเทียมติดเฉลี่ย ๑ 
ครั้ง/ตัว  ลดลงจากเดิมที่ต้องผสมเทียม ๒ ครั้ง/ตัว และเกษตรกรร้อยละ ๘๖ นําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อ 
    การผลิตน้ําเชื้อจากพ่อโคพ่อพันธ์ุกําแพงแสน มีการคัดเลือกแม่โคลูกผสม 
บราห์มันเข้าร่วมโครงการ ๙,๕๒๒ ตัว ผสมเทียมแม่โคได้ ๑,๒๖๐ ตัว คัดเลือกโคเพศผู้หลังหย่านม ๕๐ ตัว 
และทําการทดสอบสมรรถภาพคัดเป็นโคพ่อพันธ์ุได้ ๑๐ ตัว สามารถผลติน้ําเชื้อได้ ๑๓,๔๖๕ โด๊ส ร้อยละ 
๖๗ จากเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ โด๊ส ซึ่งทําให้สหกรณ์มรีายได้จากการจําหน่ายน้ําเชื้อ ไนไตรเจนเหลว และ  
โคขุนที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพรวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๙,๗๘๒ บาท ส่วนเกษตรกรมีรายได้จากการจําหน่ายโคพันธ์ุ
กําแพงแสน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อตัว ซึ่งสูงกว่าการจําหน่ายโคพันธ์ุลูกผสมบราห์มันเฉลี่ยตัวละ ๑๒,๕๐๐ บาท  
    จัดสร้างตลาดกลางเพื่อเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนโคกําแพงแสน 
และพันธ์ุอื่นๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้บริการ เช่น การตอน การทําเครื่องหมาย การผสมเทียม ฯลฯ    
๑ แห่ง จดทะเบียนรับรองพันธ์ุโคกําแพงแสน ๑๒๒ ตัว และคัดเลือกโคกําแพงแสนเพื่อนําเข้าตลาด ๓๙ 
ตัว โคพันธ์ุอื่นๆ ๗๑  ตัว 
   ๕) โคนม ดําเนินการ ๒ โครงการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุน
การผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑน์มของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด โดยแม่โคที่ทําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้นมสามารถผลิตน้ํานมดิบได้เฉลี่ย ๑๐ กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน เกษตรกรสามารถจําหน่าย
น้ํานมดิบให้สหกรณ์เฉลี่ยครวัเรือนละ ๓๗,๓๓๒ กิโลกรมั พ่อค้า ๑๔,๑๘๒ กิโลกรมั     ในส่วนของสหกรณ์
สามารถรวบรวมน้ํานมดิบได้ ๒,๖๘๗,๙๗๓ กิโลกรัม หรือ ๗ ตัน/วัน ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๙ ตัน/วัน 
ลดลงจากก่อนมีโครงการ ๑๘๘,๙๔๙ กิโลกรัม เนื่องจากสมาชิกบางส่วนลาออก นอกจากนี้สหกรณ์ได้เพิ่ม
มูลค่าน้ํานมดิบ โดยนํามาแปรรูปเป็นไอศกรีมเพิ่มขึ้นจาก ๑,๔๔๐ กิโลกรัม เป็น ๓,๓๕๒ กิโลกรัม ผลิตนม
พาสเจอร์ไรส์เพิ่มขึ้นจาก ๘๔๙,๗๘๐ กิโลกรัม เป็น ๙๓๔,๙๖๐ กโิลกรัม ทําใหส้หกรณ์มีกําไรจากการ
จําหน่ายไอศกรีมเพิ่มขึ้นจาก ๗๘,๓๘๘ บาท เป็น ๒๐๓,๗๔๐ บาท แต่ยังตํ่ากว่าเป้าหมาย ๑ ลา้นบาท 
และจําหน่ายนมพาสเจอร์ไรสเ์พิ่มขึ้นจาก ๖,๐๓๙,๒๙๒ บาท เป็น ๖,๑๗๖,๙๖๕ บาท 
    ลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้
และเห็นผลจรงิ เกษตรกรได้นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการตรวจเยี่ยมฟาร์มของทีมที่ปรกึษาไป
ปฏิบัติปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งพบว่ามีเกษตรกรร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 60   ที่ปรับปรุง
ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยในฝูงได้ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ กิโลกรัมต่อตัวต่อช่วงการให้นม และร้อยละ 60  ลด
ช่วงห่างการให้ลูกของแม่โคได้ไม่เกิน ๕๐๐ วัน ได้ตามเกณฑ์  ด้านการปรับขนาดฝูงโคนม เกษตรกรร้อยละ 
94 และร้อยละ 98 ปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝงูโคนมได้เท่ากับหรือมากกว่า ๔๐:๖๐ และแม่โครีดนมต่อแม่โค
แห้งนมได้เท่ากับหรือมากกว่า ๕๕:๔๕ เป็นไปตามเกณฑ์  ในด้านของการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบ 
เกษตรกรร้อยละ 58 และรอ้ยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 60 ที่ปรับปรงุจํานวนเซลล์เม็ดเลือกขาวในน้ํานม
ดิบไม่ให้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์ต่อมิลลิลิตร และจํานวนจลุินทรีย์ในน้ํานมดิบให้มีจํานวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 



โคโลนีต่อมิลลลิิตร ส่งผลให้เกษตรกรยังลดต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างน้อย 0.28 บาทต่อกิโลกรัม มรีายได้
สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๗ 
   ๖) สกุร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมลูค่าสุกรในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีฝึกอบรมสมาชกิสหกรณแ์ละเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรครบตามเป้าหมาย  ๖๔๐  ราย จังหวัดระยอง 
จัดอบรมการชําแหละและตัดแต่งซากสุกรใหก้ับเกษตรกร ๔๐ ราย พร้อมทั้งจัดซื้อสุกร ๓๕๑ ตัว และอาหาร
สัตว์มาจําหน่าย ๒๓ ตัน ไมถ่ึงร้อยละ ๑ ของเป้าหมาย ส่วนจังหวัดตราด ก่อสร้างอาคารเก็บอาหารสัตว์เสร็จ
แล้ว และได้จําหน่ายลูกสุกรและสุกรขุน จํานวน ๘๙๔ ตัว คดิเป็นมูลค่า ๘๗๗,๒๘๔ บาท 
 

  2.๕ ปญัหาอปุสรรค 
   ๑) การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะโครงการที่ดําเนินการใน
ลักษณะบูรณาการ บางหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ ขณะที่บางหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรร ต้องเจียดจ่าย
จากงบปกติ ทําให้ดําเนินงานได้ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม  
   ๒) การดําเนินงานยังมีการบูรณาการค่อนข้างน้อย เช่น การผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มุง่เน้นให้หน่วยงานดําเนินงานร่วมกันในลักษณะ Area approach 
บูรณาการรว่มกันในพื้นที่เป้าหมายและตัวเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ โดยให้ยึดระบบการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน น้ําชลประทาน และปรับปรุงพื้นที่นาเป็นหลัก แต่พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเข้าไปดําเนินการ
ส่งเสริมและบูรณาการร่วมกันในพื้นที่เป้าหมายและตัวเกษตรกรค่อนข้างน้อย  
   ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่มีการ
ส่งเสริมใหใ้ช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  แต่ในบางพื้นที่ที่ส่งเสริมไม่มแีหล่งจําหน่ายแม่ปุ๋ย หรือมีแต่ก็ราคาแพง  
นอกจากนี ้ เกษตรกรบางส่วนยังไม่ค่อยมั่นใจในวิธีการลดต้นทุน ว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง และ      
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยเฉพาะการพักหน้าดิน  ทําให้ไมส่ามารถเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้    
ในการจัดทําเขตปลอดโรคด้านปศุสัตว์ประสบปัญหาการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ ทําให้ยากต่อการทําเครื่องหมาย
ขึ้นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีน และเกษตรกรไม่เห็นความสําคัญ 
   ๔) ด้านการพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตร ในเรื่องของการส่งเสริม
การผลิตแบบ GAP ยังขาดความต่อเนื่องในด้านการผลิตและการเชื่อมโยงตลาด สินคา้จากฟาร์มที่ได้การ
รับรองมาตรฐานยังไม่มีตลาดเฉพาะ ราคาที่จําหน่ายได้ไม่แตกต่างจากฟาร์มทั่วไป ทําให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการปรับปรุงฟาร์ม   
   ๕) ด้านการลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีทางการค้า  ซึ่งมีการ
ดําเนินการในสินค้าชา กาแฟ ปาล์มน้ํามัน โคเนื้อ โคนม และสุกร ผ่านกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตร ประเด็นปัญหาที่พบสว่นใหญ่เป็นเรือ่งการบริหารจัดการโครงการ เช่น ความไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ขอบเขตความรับผิดชอบต่อจํานวนวงเงินที่กู้ การใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนใจ
ของเกษตรกรในการปรับลดพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการหันไปปลูกพืชอื่นแทน เนื่องจากมีราคาจําหน่าย     สูงกว่า ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตในแต่ละกิจกรรม นอกจากนี้ เกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีที่มีผลต่อ
การผลิตพืชและปศุสัตว์ ทําให้ไม่ต่ืนตัวในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเท่าที่ควร 
 

  2.๖ ข้อเสนอแนะ 



   ๑) ในการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการแผนและ
งบประมาณร่วมกัน โดยจัดทําแผนระยะยาวและจัดเรียงลําดับความสําคัญก่อนหลังของกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ควรสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกร 
สหกรณ์การเกษตรเข้าไปช่วยเหลือในการจดัหาแม่ปุ๋ยที่มคีุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสมมาจําหน่ายให้กับ
เกษตรกร และประชาสัมพันธ์โดยเน้นการขยายผลจากเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง และ
ช้ีแจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตาม 
   ๓) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   นอกเหนือการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มตามมาตรฐานสากลแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องร่วมมือกันใน
การหาช่องทางการตลาด หรือสร้างตลาดเฉพาะสําหรับสินค้าที่มาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรอง เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในด้านราคาให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นสิ่งหนึ่งในการจูงใจให้มีการพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์หรือจัดศึกษาดูงานแก่เกษตรกรในฟาร์มที่ประสบผลสําเร็จ 
   ๔) การดําเนินงานโครงการเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งใช้
เงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ สาํนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
ควรมีการจัดทาํคู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์ กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้ขอรับการสนับสนุนได้ศึกษาทํา     
ความเข้าใจ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การใช้เงินที่ได้รับจัดสรรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการ
จ่ายคืนเงินให้กับกองทุน 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตร   เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ได้อย่างยั่งยืน และไมก่ระทบสิ่งแวดล้อม กระจายอํานาจให้ชุมชนมีสว่นร่วม
ในการบรหิารจดัการทรัพยากร และแบ่งปันผลจากการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรการเกษตรอย่างเปน็ธรรม 
ประกอบด้วย  
  3.๑ กลยุทธ์ทรัพยากรดิน  ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  ดําเนินการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินเพื่อการผลิต  โดยปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินเปรี้ยว 
และดินเค็มในภาคใต้ในพื้นที่ ๑๔๕,๐๕๒ ไร่ สูงกว่าเป้าหมาย ๑๒๖,๘๐๐ ไร่    ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน  และจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม ที่ดอน รวม ๙๒๖,๒๖๗ ไร่ จากเป้าหมาย  
๘๑๑,๕๐๐ ไร่  รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ครบ
ตามเป้าหมาย ๓,๐๐๐  ไร่   
 

  3.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  สนับสนุนการใช้น้ําทางการเกษตร อุปโภค 
บริโภค ภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างเหมาะสม ในปี ๒๕๕๓ ดําเนินการก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่ง
น้ํา เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในด้านน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตรในช่วงฤดู
แล้งของเกษตรกรในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและน้ําเค็มที่
ขึ้นถึงพื้นที่เพาะปลูก จํานวน ๖ แห่ง  และจากการประเมินผลแหล่งน้ําที่ก่อสร้างในปี ๒๕๔๗ จํานวน 
๑๘๐ แห่ง ร้อยละ ๔๑ ยังอยู่ในสภาพดีและยังสามารถกักเก็บน้ําได้ตลอดปี มีเกษตรกรใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรเฉลี่ย ๙๔ ครัวเรือนต่อแหล่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๖     
ในลักษณะเป็นน้ําเสริมฝนทิ้งช่วงร้อยละ ๘๙ อุปโภค-บริโภค  ร้อยละ ๕๓ เลี้ยงปลา/จับปลา  ร้อยละ ๔๓    
ใช้ปลูกพืชฤดูแล้งและเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๓๗ และร้อยละ ๓๕  ทั้งนี้ มีการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืช   



ฤดูฝน ๘,๙๒๕ ไร่  ฤดูแล้ง ๕๘๗ ไร่ ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๓๗ เป็นร้อยละ ๑๖๑ 
ส่งผลทําให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ๕๘,๖๔๒ บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือร้อยละ ๒๑    
   ก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในพื้นที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทาน และบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร จํานวน 
๑๘,๙๔๒ บ่อ ร้อยละ ๑๐๓ ของเป้าหมาย ซึ่งเกษตรกรได้มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่บริเวณสระน้ําเพื่อ
ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น และปลูกผักสวนครัว คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจากพืช ๗๒๘ บาทต่อครัวเรือน และจากการ
เลี้ยงปลา ๑,๔๙๙ บาทต่อครัวเรือน            
   บริหารจัดการน้ําชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่ โครงการ
ชลประทานขนาดกลาง สร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับการใช้น้ํา โดยจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน) 
แล้ว ๗๙๕ กลุ่ม ร้อยละ ๕๔  และพัฒนากลุ่มพ้ืนฐานเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ําชลประทาน  ๙๙  กลุ่ม          
จากเป้าหมาย ๑๘๒  กลุ่ม  ซึ่งผลการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มบริหารการใช้น้ําในพื้นที่โครงการ
ชลประทานในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้ใช้น้ํา ๔ ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ํา
ชลประทาน การบริหารงานภายใน และการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่มีระดับความเข้มแข็งมาก และการมี     
ส่วนร่วมด้านการส่งน้ําและดูแลรักษาระบบชลประทานมีระดับความเข้มแข็งปานกลาง  และจากการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกผู้ใช้น้ํา ทําให้ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๗ จากร้อยละ ๑๐๗ เป็นร้อยละ ๑๔๔ 
ประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลักคือ ข้าวนาปีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ (จาก ๔๓๑ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 
๕๐๐  กิโลกรัมต่อไร่)  ข้าวนาปรัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖ (จาก ๕๗๐ กิโลกรัมต่อไร่เป็น ๖๕๐ กิโลกรัมต่อ
ไร่)  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๔ จาก ๔,๑๔๙ บาทต่อไร่ เป็น  ๗,๒๒๑  บาทต่อไร่  
 

  ๓.3 ปญัหาอปุสรรค 
   ๑) การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน  ทั้งในด้านการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดิน
เปรี้ยว และดินเค็มในภาคใต้ ฟืน้ฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  และจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบน
พื้นที่ลุ่ม ทีด่อน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา        
ในปี ๒๕๕๓ นบัได้ว่าประสบผลสําเร็จ สามารถดําเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย แต่ยังพบปัญหาในการดําเนินงาน 
เช่น การแจกจา่ยหญ้าแฝกแก่เกษตรกร เพือ่ให้เกษตรกรนําไปปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหา มีปริมาณไม่เพยีงพอ
กับความต้องการของเกษตรกร และในบางพื้นที่ระยะเวลาในการแจกจ่ายเลยช่วงฤดูการเพาะปลูกไปแล้ว 
เกษตรกรต้องเก็บไปใช้ในฤดูกาลหน้า ทําให้วัสดุที่ได้รับเสื่อมคุณภาพและเสียหาย  
   ๒) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    ถึงแม้จะมีการดําเนินงานในหลายๆ 
โครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการก่อสร้างแหล่ง
น้ําและระบบสง่น้ํา การขุดสระน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ตลอดจนการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดน้ํา ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง    
ก็ตาม  แต่ในการดําเนินงานยังพบปัญหา ดังนี้ 
    - แหล่งน้ําบางพื้นที่มีปรมิาณน้ําต้นทุนไมเ่พียงพอ      ขาดระบบส่งน้ําเข้าถงึ
แปลงเกษตรกร แหล่งน้ําบางแห่งชํารุดหลังการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นรับช่วงดูแลต่อ   แต่ยังไม่
สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก   
    - เกษตรกรบางรายที่ได้รับการคัดเลือกให้ขุดสระน้ําเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการ  
เนื่องจากเสียดายพ้ืนที่เพาะปลูกและบางพื้นที่อยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิต ทําให้ต้องหาพื้นที่ใหม ่ ตลอดจน
เกษตรกรมีความต้องการสระน้ําที่มีขนาดใหญก่ว่าแบบที่กําหนด และมีเกษตรกรแจ้งความต้องการขุดสระน้ํา    



ในไร่นาเป็นจํานวนมาก  แต่งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรมีจํากัด   รวมทั้งการใชป้ระโยชน์บริเวณรอบ 
สระน้ํายังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากคุณภาพดินไม่ดี 
    - กลุ่มผู้ใช้น้ําไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมกลุม่ เนื่องจาก
ปริมาณน้ําไม่เพียงพอและบางพื้นที่ไม่มีระบบส่งน้ําเข้าแปลงเกษตรกร ทําให้เกษตรกรไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ํา จึงไม่เห็นความสําคัญและไม่ให้ความร่วมมือ 
 

  3.๔ ข้อเสนอแนะ 
   ๑) ในการฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ควรสนับสนุนให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบถูกวิธี ลดการใช้สารเคมีและหันมาทําการเกษตรแบบอินทรย์ี 
ซึ่งจะช่วยในการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพดินให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก ในส่วนหญ้าแฝกที่มี
ปัญหาไม่เพียงพอ ภาครัฐควรเร่งการผลิตต้นพันธ์ุ และสนับสนุนให้เกษตรกรผลติต้นพันธ์ุจําหน่ายอีก    
ทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธ์ุหญ้าแฝกให้เพียงพอกับความต้องการ นอกจากนี้ ในการแจกจ่ายควรต้อง
คํานึงถึงระยะเวลาการใช้ประโยชน์ด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและได้ใชป้ระโยชน์อย่างจริงจัง 
   ๒) การบริหารจัดการน้ํา   ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรน้ําไม่ทั่วถึง ควรเร่ง
สร้างระบบส่งน้ําให้เข้าถึงแปลงเกษตร ในส่วนของก่อสร้างแหล่งน้ําแห่งใหม่ควรจัดสร้างระบบส่งน้ําควบคู่
ไปด้วย และหลังจากถ่ายโอนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว หลังพบว่ามีแหล่งน้ําชํารุดควรเข้าไปให้คําแนะนํา
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการซ่อมแซมได้ นอกจากนี้ ในด้านของการขุดสระน้ําใน
ไร่นานอกเขตชลประทานควรมีการประสานกับองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น เช่น อบจ. หรือ อบต. เพื่อของบ
สนับสนุนและควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําที่ก่อสร้างเสร็จอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสานกับ
หน่วยงานด้านต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตรในด้านพันธ์ุพืช กรมปศุสัตว์และกรมประมงในด้านพันธ์ุปศุสัตว์และสัตว์น้ํา  
 

 4. ยทุธศาสตร์การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อื่น เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งให้ความสําคัญกับการปรับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประกอบด้วย  

 4.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน  ดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จํานวน 2,948 ราย ร้อยละ  134  ของเป้าหมาย  เป็น
หลักสูตรที่สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. ดําเนินการ  46  หลักสูตร  และทุนศึกษาต่อ  ณ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT)  19  ทุนการศึกษา  แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก  13  ราย  ระดับปริญญาโท  6  ราย 
  จัดทําแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีการบูรณาการร่วมกัน  เป้าหมายในปี  2553  จํานวน  75  จังหวัด  ดําเนินการได้
ครบตามเป้าหมาย 
   บริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นงานต่อเนื่องดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้ง  7  ช่องทาง  คือ. การบริการระบบ  Internet  การบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อวิทยุ  การบริการ  Call  Center และการบริการห้องสมุด   
   ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการ
สื่อสารให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน  เพื่อให้บริการแผนที่



และข้อมูลทางแผนที่ใน กิจกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาที่ดิน  1  ระบบ และ
กิจกรรมการให้บริการแผนที่และข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน  จัดทําแผนที่ได้จํานวน  579,652  ระวาง     
ร้อยละ  115.93  ของเป้าหมาย 500,000  ระวาง    

  ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย  และ
อุปกรณ์  ตามความจําเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  บํารุงรักษาและป้องกันการบุกรุกทางระบบเครือข่าย   
อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน  งวด 3 
   จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
การเกษตร  โดยจัดพิมพ์หนังสืออัตราแปลงผลผลิตสินค้าเกษตร  หนังสือสถิติการเกษตรของประเทศไทย     
หนังสือสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ และหนังสือข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร   
    สํารวจข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการต้ังแปลงทดสอบผลผลิต เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล  เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ความเข้าใจด้านฐานข้อมูลทางการเกษตร      
มีการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีต้ังแปลงทดสอบผลผลิต (Crop Cutting) ใน  9  สินค้า  ตามเป้าหมาย 
 จัดการความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสรมิการเกษตร
ให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 
ระดับเขต ( RW) จํานวน 2 ครั้ง รวม 776 ราย 
 

 4.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส  จัดทํารายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารครบตามเป้าหมาย 4 ครั้ง ประเมินผลความสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ จํานวน 15 เรื่อง ได้มีการสรุปเสนอผู้บริหารสั่งการให้หน่วยงานนําผลประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป นอกจากนี้ มีการพัฒนางานวิชาการการประเมินผล โดย
จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ กษ.ด้านการติดตามและประเมินผล 2 ครั้ง รวม 82 ราย พัฒนาเทคนิค
การประเมินผล มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานประเมินผลโครงการ และจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
จัดทําคู่มือเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และจัดทําแผนเพื่อพัฒนาองค์กร 

 

 4.3 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่ภูมิภาคท้องถิ่น  ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 

4.4 ปัญหาอุปสรรค 
 1) ในยุทธศาสตร์นี้งานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ในบางกิจกรรม เช่น 

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร พบปัญหาการดําเนินงานล่าช้า เนื่องจากต้องรอข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอก และมีการปรับปรุงการจัดกลุ่มสินค้าเกษตร นําเข้า-ส่งออกใหม่ รวมทั้งจัดทําข้อมูล
ย้อนหลัง ทําให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก  ในการอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการเกษตร ได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ครบตามกระบวนการที่กําหนด 

 2) ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายนอกแผนปฏิบัติงานประจําปี มีจํานวนมาก   
แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการ ต้องเจียดจ่ายจากงบปกติ ส่งผลกระทบต่อแผนงานปกติ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผน และทําให้การปฏิบัติงานปกติล่าช้า 

 
 
 
 
 



 
 

4.5 ข้อเสนอแนะ 
 1) ในการจัดข้อมูลเพื่อเผยแพร่มีปัญหาความล่าช้า เนื่องจากต้องรอข้อมูลจาก

หน่วยงานภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และจัดทําแผนการส่ง
ข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้งควรมีการแจ้งเตือนการถึงกําหนดเวลาการจัดส่งข้อมูล เพื่อให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผน 

 2) ในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประเด็นสําคัญคือ ความพร้อม
ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งในการดําเนินงานในปีต่อไป จึงควรสนับสนุน
งบประมาณให้พอเพียง เพื่อที่จะได้ดําเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยงานก็ควรมีการจัดทํา
แผนรองรับกรณีที่การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนด้วย 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดําเนินงานด้านวิชาการการประเมินผล 

งานด้านวิชาการการประเมินผล เป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์ประเมินผล นอกเหนือจากการ
ติดตามและประเมินผล มีบทบาทสําคัญในศึกษา พัฒนาเทคนิค และระบบการติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านการติดตาม และประเมินผลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านการติดตาม และประเมินผลให้แก่บุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ๓ งาน ดังนี้ 

๑.  งานพฒันาบุคลากร 
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผลของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในเทคนิคใหม่ๆ  ในการติดตามและประเมนิผล โดยจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคขั้นสงูการ
ติดตามและประเมินผลแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑-๑๐ 
จํานวน ๒ ครัง้ รวม ๘๒ ราย นอกจากจากนี้ ยังได้พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร       
เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
ตลอดจนสร้างภาวะผู้นําภายในองค์กร โดยส่งบุคลากรเข้าอบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจการเกษตรรุ่นใหม ่ และนักบริหารงานเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับสูง รวม ๒๙ ราย 
 

๒.  การพฒันาเทคนคิการตดิตามและประเมินผล 
 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผลแก่บุคลากรของศูนย์ประเมินผล 

โดยได้มีการพัฒนาและส่งเสริมเทคนิคการติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ประเมินผล
กับองค์กรความคิดริเริ่มระหว่างประเทศด้านประเมินผลกระทบ (International Initiative for Impact 
Evaluation : ๓ie) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for 
Agricultural Development : IFAD) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๒ หลักสูตร คอื หลักสูตร Impact 
Evaluation Techniques และหลักสูตร Monitoring & Evaluation Techniques   มีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น ๒๐ ราย ตลอดจนจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานประเมินผลโครงการ และเพื่อเป็นคู่มือสําหรับบุคลากร
และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานประเมินผล สามารถนําไปศึกษาและปฏิบัติใช้ได้ด้วยตนเอง 

 

๓. งานพฒันาระบบบรหิาร 
  มีการดําเนินงานใน ๒ ส่วน คือ กิจกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge management  :  KM)  
และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   (Public  Sector  Management   Quality Award : 
PMQA)   สรุปได้ดังนี้ 
  3.๑ กิจกรรมการจัดการความรู้  เป็นการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากร   
ในปี ๒๕๕๓ ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการรวม ๑๐ ครั้ง และจัด
ประชุมสัมมนาตามแผนการจดัการความรู้ด้านติดตามและประเมินผล กิจกรรมประกอบด้วยการนําเสนอและ
อภิปรายผลงานการประเมนิผลโครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้าน
การสร้างตัวช้ีวัด การใช้สถิติสําหรับการประเมินผล และการชี้แจงกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน มีผู้ร่วม
ประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจา้หน้าที่ของ ศูนย์ประเมินผลและ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑-๑๐ รวมทั้งสิ้น ๑๔๘ คน  



   นอกจากนี้ มีการจัดประชุมนําเสนอผลการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผลที่
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ๓ หลักสูตร คอื หลักสูตร CIRDAP Monitoring and Evaluation of Rural 
Development Project  ที่ประเทศอินเดีย  หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจการเกษตรรุ่นใหม่ และหลักสูตร
นักบริหารเศรษฐกิจการเกษตรระดับสูง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๗ คน 
  3.๒ กิจกรรมการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ   เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวด ๑ การนําองค์กร หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด ๓ การให้ความสําคญักับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และ    
การจัดการความรู้ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ และหมวด ๗ 
ผลลัพธ์การดําเนินการ ในส่วนของศูนย์ประเมินผลรับผิดชอบในหมวดที่ 6  ประกอบด้วย  
   ๑) กระบวนการสร้างคุณค่า มีการกําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ๔ กระบวนการตาม
พันธกิจของ สศก. คือ จัดทําและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดทํา
และเสนอแนะยทุธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดทํา/บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
   ๒)  จัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า จากความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดด้านกฎหมาย  รวมถึงยุทธศาสตร์และพันธกิจที่เกี่ยวข้อง และ
กําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการสร้างคุณค่าร้อยละ ๗๕ ของกระบวนการสร้างคุณค่าทั้งหมด เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานทั้ง ๔ กระบวนการ เพื่อนําผลการติดตามมาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป   
   ๓)  ออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า 4  กระบวนการ  โดยแต่ละศูนย์/สํานักได้
ออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า และจัดทํา Flowchart แล้ว โดยดําเนินการจัดทําคู่ขนานกับ        
ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ข้อกําหนดที่สําคัญ  ปัจจัยนําเข้า  ตัวช้ีวัด และ        
การติดตาม  ซึ่งได้มีการจัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
วิเคราะห์หาจดุที่ควรปรับปรุงของกระบวนการสร้างคุณค่าทั้ง ๔ กระบวนการเป็นระยะ ๆ 
   ๔) จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน  ๒ แผน  คือ การซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานที่ทํางาน  ซ้อมป้องกันระบบ IT กรณีคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายติดไวรัส  และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดทําแผนแล้ว 
   ๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุน โดยจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า ๔ เล่ม ได้แก่ คูม่ือการปฏิบัติงานการ
ประเมินผลโครงการ คู่มือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของ กษ. คู่มือการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศสําหรับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรภายใต้กรอบ FTA  และคู่มือ
การซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สว่นกระบวนการสนับสนุนได้จดัทํา
คู่มือ ๓ เล่ม ได้แก่ คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงานคลัง คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง และคูม่ือการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของ สศก.  โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก ลธก. 
ให้นําคู่มือการปฏิบัติงานของ ศูนย์/สํานัก ไปใช้ประโยชนใ์นการปฏิบัติงานแล้ว   
   ๖) การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จัดต้ัง
คณะทํางานวิชาการของแต่ละศูนย์/สํานัก ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยในปีนี้ได้
ปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าด้านติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ และด้านรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยลดขั้นตอนในการดําเนินงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการสรา้งคุณค่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น 



 
 
ผลการดําเนินงานที่ไดร้ับมอบหมายพิเศษ 

 
๑.  การจดังานวันเด็ก ประจําปี ๒๕๕๓ 

 

๑.1  ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
สํานักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    และเทศบาลเมืองท่า
โขลง จังหวัดปทุมธานี  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี ๒๕๕๓ เมื่อ
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   

 

1.๒  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นกิจกรรมสําหรับวันสําคัญของเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้าพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการ
พัฒนา การเกษตร และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความรู้ด้านการเกษตรจากประสบการณ์จริง เป็นการเสริมทักษะและ
ปลูกฝังคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม เกิดความคิดสร้างสรรค์ต้ังแต่เยาว์วัย 
รวมท้ังได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการเกษตร  โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ราย 

 

1.๓  หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จํานวน ๑๙ หน่วยงาน หน่วยงานนอกสังกัด และภาคเอกชน เช่น เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัด
ปทุมธานี  สถานพยาบาลของโรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี  สถานีตํารวจภูธร อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี สถานีตํารวจภูธรประตูน้ําพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 

1.๔  ผลการประเมนิผลการจัดงาน 
 ๑)  รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ส่วน

ใหญ่ ๆ คือ กิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร และกิจกรรมด้านบันเทิงที่ให้ความสนุกสนานและ
สอดแทรกความรู้ด้านการเกษตร ได้แก่ การแข่งขันเล่นเกม  การตอบ
ปัญหาชิงรางวัล การเสริมทักษะให้กับเด็ก กิจกรรมการแจกของขวัญ / 
รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าชมงาน การแสดงของศิลปินดาราและนักเรียน  และกิจกรรมการจัดอาหาร
และเครื่องดื่มแจกให้แก่ผู้เข้าชมงานฟรีตลอดทั้งงาน 

 ๒) ผู้เข้าชมงาน ประมาณ ๘๗,๗๙๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๙ ของเป้าหมายเป็นเด็ก 
และเยาวชนประมาณร้อยละ ๖๐  และผู้ใหญ่ร้อยละ ๔๐ ซึ่งผู้มาเที่ยวงาน ร้อยละ ๙๒ เคยมาเที่ยวงานวัน
เด็กที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดมาก่อนแล้ว โดยร้อยละ ๕๙ มาจากจังหวัดปทุมธานี รองลงมาร้อยละ 
๒๗ มาจากจังหวัดในภาคกลาง ร้อยละ ๑๔ มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ในการเดินทางมาเที่ยวงานของ
เด็กและเยาวชน ร้อยละ ๖๓ มีผู้ปกครองเป็นผู้พามา  รองลงมาร้อยละ ๒๙ มากับเพื่อน และร้อยละ ๗ 
โรงเรียนพามา 



 
 
 ๓)  วัตถุประสงค์ในการมาชมงาน    เด็กและ

เยาวชนที่มาชมงาน ร้อยละ ๖๙ ต้องการมารับของขวัญ /รางวัล 
รองลงมา ร้อยละ ๑๕ ต้องการเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ ร้อยละ ๑๔ 
ต้องการเรียนรู้นิทรรศการแสดงผลงานด้านการเกษตร ที่เหลือร้อยละ ๒  
โรงเรียนจัดให้มา ในส่วนของผู้ปกครองที่พาเด็กมาชมงานในครั้งนี้ 
ร้อยละ ๔๙  เพราะอยู่ใกล้บ้าน รองลงมา ร้อยละ ๓๑ เพราะเด็กต้องการให้พามา  ร้อยละ ๑๓  เห็นว่า
การจัดงานมีประโยชน์สําหรับเด็กทั้งการเพิ่มพูนความรู้  ที่เหลือร้อยละ ๗ ต้องการให้เด็กได้รับของขวัญ/ 
รางวัล 

 ๔)  กิจกรรมภายในงานที่สร้างความชื่นชอบให้เด็ก  เด็กร้อยละ ๔๑  ช่ืนชอบใน
กิจกรรมการแจกของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ ๓๕  ช่ืนชอบ
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา / การเล่นเกม  ร้อยละ ๑๓ ช่ืนชอบการ
จัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ  และการเปิดโอกาสให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมในการทดลองทํากิจกรรมภายในนิทรรศการ   โดยเฉพาะ
นิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมประมง   และกรมปศุสัตว์ 
ซึ่งได้รับความช่ืนชอบจากเด็กและเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานมาก โดย
ให้เหตุผลว่าได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ร้อยละ ๗ ชื่นชอบการแสดงบนเวที  และ
ร้อยละ ๕ ชอบกิจกรรมการโปรยทอฟฟี่ลงจากเฮลิคอปเตอร์ในช่วงพิธีเปิดงาน 

 ๕)  ประโยชน์ที่เยาวชนและผู้ปกครองได้รับจากการเที่ยวชมงาน   เด็กและเยาวชน 
ร้อยละ ๕๒ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นเกม / ตอบปัญหาชิงรางวัล  โดยให้เหตุผลว่าได้มี
โอกาสทดสอบความสามารถของตนเองในด้านต่าง ๆ   ร้อยละ ๒๖ ได้รับความรู้ด้านการเกษตรที่ไม่เคยรู้
มาก่อน  ร้อยละ ๑๓ ได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และร้อยละ ๙ ได้ชมผลงานโครงการต่าง ๆ ตาม
พระราชดําริ ส่วนผู้ปกครองที่พาเด็กมาชมงานเห็นว่าการมาชมงานในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการ
นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน โดยร้อยละ ๕๘ เห็นว่าสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ 
รองลงมา ร้อยละ ๒๕ จะนําเทคโนโลยีทางเกษตรบางอย่างกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพของตน  
ร้อยละ ๘ จะนําความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงปลาสวยงามไปใช้ในการเลี้ยงปลาของตน ร้อยละ ๖ จะนําความรู้
ด้านการปรับปรุงบํารุงดินไปใช้  และร้อยละ ๓ จะนําความรู้เรื่องไข้หวัดนก และวิธีเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่
มีคุณภาพไปใช้ 

 ๖) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงาน  ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ ่ร้อยละ ๙๒ พอใจกับการจัด
งานในครั้งนี ้ และต้ังใจว่าจะมาเทีย่วงานนี้อีกในปีหน้า อยา่งไรก็ตาม ถึงแมจ้ะมคีวามพึงพอใจในการจดังาน 
แต่ในการมาเทีย่วชมงานครั้งนี้ ได้พบปัญหาบางอย่างที่ต้องการให้ปรับปรุง  เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้มาชมงานคือ ร้อยละ ๒๖ ประสบปัญหาแดดร้อนจัดมาก  รองลงมาร้อยละ ๒๒ ที่นั่งมีไม่เพียงพอ  
ร้อยละ ๑๔  ถังขยะมไีม่เพียงพอ ร้อยละ ๑๓ ห้องสุขาไม่เพียงพอ ร้อยละ ๑๐  ของขวัญ/รางวลัไมเ่พียงพอ 
ร้อยละ ๘ ไมม่ีป้ายแสดงจุดต่าง ๆ ปัญหาการจัดเต็นท์กระจายมากเกินไป และปญัหาที่จอดรถไกล  และ
ร้อยละ ๗ น้ําและอาหารไม่เพียงพอ  
 

 



 
 

1.5  ข้อเสนอแนะ  การจัดงานวันเด็กปี ๒๕๕๓  ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานได้พยายามแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปี ๒๕๕๒ บางส่วนไปแล้ว เช่น  การปรับปรุงพื้นที่จัดงานบางจุดที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดอันตรายต่อเด็ก การเพิ่มพัดลมไอน้ําเพื่อคลายความร้อนให้แก่ผู้มาร่วมงาน การเพิ่มจํานวนเต็นท์    
มากขึ้น  อย่างไรก็ตามจากการประเมินผลการจัดงานในปีนี้ ยังพบปัญหาสําคัญที่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

 ๑)  เด็กจํานวนมากยังคงต้องยืนรอคิวรับของขวัญท่ามกลางแสงแดดนอกเต็นท์เช่นเดียวกับ
ปี ๒๕๕๒  ผู้รับผิดชอบการจัดงานควรจัดทําทางเดินที่มีร่มเงา 

 ๒)  ปัญหาด้านขยะ    ผู้เข้าชมงานมีจํานวนมาก ทําให้ปริมาณขยะมีมากตามไปด้วย 
ถังรองรับขยะมีปริมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับรอบการเก็บขยะในแต่ละรอบมีระยะเวลายาวนาน ทําให้
ยังคงมีขยะกองล้นนอกถังจํานวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี  ในการแก้ไข ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะ
ให้ถี่ขึ้น และใช้คนเดินเก็บขยะออกนอกบริเวณงานแทนการนํารถเข้ามาเก็บในบริเวณงาน เพราะอาจเป็น
อันตรายต่อเด็กที่เดินเที่ยวชมงาน  นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานบางส่วนทิ้งขยะไม่เป็นที่  จึงควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะลงในถังรองรับเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาการจัดงาน จะเป็นการสร้างวินัยให้แก่เด็ก
ไปด้วยในตัว  

 ๓)  การจัดที่นั่งให้ผู้เข้าชมงานรับประทานอาหารในร่มยังมีน้อย ควรจัดเต็นท์ และที่นั่ง
สําหรับรับประทานอาหาร และพักเหนื่อยภายในเต็นท์ให้มากขึ้น  

 ๔)  ถึงแม้ผู้จัดงานจะเพิ่มห้องสุขาภายในบริเวณงานแล้วก็ตาม  แต่ยังไม่เพียงพอ และไม่
ทั่วถึงตามจุดต่าง ๆ ประกอบกับพ้ืนที่การจัดงานมีบริเวณกว้าง และแสงแดดร้อนมาก ทําให้ผู้มาชมงาน
กระจุกตัวใช้ห้องสุขาอยู่บริเวณจุดเดียว  การแก้ไข ควรเพิ่มรถสุขาเคลื่อนที่กระจายรอบบริเวณงาน และ
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ทางไปสุขาภายในบริเวณงานให้มากขึ้น 

 ๕)  การจราจรภายในงานไม่มีระเบียบ มีการปล่อยให้รถยนต์เข้ามาว่ิงภายในบริเวณงาน 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก  ควรห้ามไม่ให้รถยนต์เข้ามาว่ิงภายในบริเวณงานตั้งแต่เปิดงาน (๐๗.๐๐ น) 
เป็นต้นไป 

 ๖)  การโปรยทอฟฟี่ ส่วนใหญ่จะตกและค้างอยู่บนหลังคาเต็นท์ เด็ก ๆ ไม่สามารถนําลงมาได้  
และสิ่งที่โปรยลงมาประกอบด้วยริบบ้ินจํานวนมาก ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดขยะตามมา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒.  การจดัรา้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นงานกาชาด ประจําปี ๒๕๕๓ 
 

2.๑  ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมออกร้านของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในงานกาชาด ต้ังแต่วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ  บริเวณสวนอัมพร ลาน
พระบรมรูป ทรงม้า  

 

๒.2 วัตถุประสงค์  
 ๑)  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
 ๒)  เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทย 
 ๓)  เพื่อเปิดโอกาสให้ทางภาครัฐและเอกชน สถาบัน มูลนิธิผู้มีอุปการคุณ ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการมีส่วนร่วมกับสภากาชาด
ไทยในกิจกรรมต่าง ๆ  

 ๔)  เพื่อเป็นการหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย 
 

2.๓ หน่วยงานที่ร่วมจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ๒๒ หน่วยงาน  
ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กรมการข้าว องค์การสะพานปลา สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การ
สวนยาง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมหม่อนไหม สํานักงาน
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และชมรมแม่บ้านเกษตร 

 

2.๔  ผลการประเมนิผลการจัดงาน 

 

 ๑)  กิจกรรรมภายในร้านของกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ ร้านอาหาร 
การจําหน่ายสินค้าเกษตร การแสดงดนตรีบนเวที และกิจกรรมคืนกําไรให้ลูกค้า 

 ๒)  วัตถุประสงค์ของการเข้าชมร้านของกระทรวงเกษตรฯ ผู้เข้าร้านส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๖ 
ต้องการเข้ามารับประทานอาหาร ร้อยละ ๓๑ ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าเกษตร ร้อยละ ๒ ต้องการฟังดนตรี
ที่เหลือ ร้อยละ ๑ ต้องการรับของแจก 

 ๓)  ความพึงพอใจของผู้เข้ามารับประทานอาหาร ในภาพรวมทั้งด้านรสชาติ ความสะอาด 
ราคา การให้บริการ และบรรยากาศภายในร้าน พบว่า ผู้รับประทานอาหารร้อยละ ๖๖ ได้รับความพึงพอใจ
ในระดับมาก ร้อยละ ๓๓ พึงพอใจในระดับปานกลาง  มีเพียงร้อยละ ๑ พึงพอใจในระดับน้อย  ทั้งนี้เนื่องจาก
บรรยากาศภายในร้านร้อนอบอ้าว และมีควันจากการปรุงอาหาร ทอด ป้ิง ย่าง จึงรู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก



และในช่วงเวลาค่ํา ไอน้ําจากพัดลมไอน้ําทําให้เกิดละอองน้ําเปียกช้ืน  นอกจากนี้ในบางช่วงเวลาที่มีลูกค้า
สั่งอาหารพร้อมกันเป็นจํานวนมาก อาหารบางรายการปรุงได้ไม่ทัน จึงเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าล่าช้า   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๔)  สินค้าเกษตรที่ได้รับความสนใจ  ผู้เข้าชม/ซื้อสินค้าร้อยละ ๔๔ สนใจอาหารแปรรูป
ได้แก่ สละลอยแก้ว ทุเรียนทอดกรอบ ร้อยละ ๓๐ สนใจผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ก  ร้อยละ 
๑๓ สนใจผลิตภัณฑ์ไวน์ ร้อยละ ๑๑ สนใจผลิตภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์ที่นํามาจําหน่าย ได้แก่  ไส้กรอกเวียนนา 
เป็ดย่างอบน้ําผึ้ง และอีกร้อยละ ๒ สนใจไข่จระเข้ สารธรรมชาติไคโตซาน อย่างไรก็ตามมูลค่าการซื้อสินค้า
เฉลี่ยต่อรายยังมีมูลค่าไม่มากนัก และผู้เข้าชมฯ บางส่วนเห็นว่าชนิดสินค้าที่นํามาจําหน่ายมีไม่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 

 ๕)  การแสดงดนตรี จัดให้มีการแสดงดนตรีบนเวทีในร้านทุกวัน ต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น. โดยเวทีดนตรีจัดไว้ด้านในสุดของร้านอาหาร จากการสอบถามผู้ที่เข้ามานั่งรับประทานอาหาร
ภายในร้าน ถึงการแสดงดนตรีบนเวทีในภาพรวมทั้งนักร้อง / นักดนตรี / เครื่องเสียง / ระดับความดัง
ของเสียง พบว่า ร้อยละ ๗๕ เห็นว่าการแสดงดนตรีทําได้ดี  ร้อยละ ๒๑ เห็นว่าพอใช้  และร้อยละ ๔ 
เห็นว่าควรปรับปรุง เนื่องจากบางมุมของร้านได้ยินเสียงเพลงไม่ชัดเจน และมีนักร้องน้อย ควรมีมากกว่านี้ 
เป็นต้น 

 ๖)  กิจกรรมคืนกําไรให้ลูกค้า เป็นการแจกของสมนาคุณให้ลูกค้าที่เข้ามานั่งรับประทาน
อาหาร ส่วนใหญ่แจกในช่วงที่มีการแสดงดนตรีบนเวที โดยให้ลูกค้าร่วมเล่นเกม เช่น การทายปัญหา
ง่าย ๆ ฯลฯ ก่อนแจกรางวัล ซึ่งลูกค้าที่ร่วมเล่นเกม รู้สึกสนุกสนานและดีใจที่ได้รับของรางวัลตอบแทน 
สําหรับรางวัลที่แจก ได้แก่ เสื้อสีชมพูปักเคร่ืองหมายของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แก้วน้ํา ชุดแก้ว
กาแฟ ตุ๊กตาออมสิน กล่องใส่นามบัตร  เสื้อแจ๊กเก็ต สารเร่ง พด. ข้าวหอมมะลิผสมวิตามิน ฯลฯ 

 

2.๕ ข้อเสนอแนะ  การออกร้านของกระทรวงเกษตรฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุน
กิจกรรมภายในงานกาชาดให้มีความหลากหลาย  เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทูลเกล้าฯ ถวายบํารุงสภากาชาด
ไทย และดึงดูดคนให้มาเที่ยวชมงานกาชาดเป็นจํานวนมาก ดังนั้นในภาพรวมการออกร้านของกระทรวง
เกษตรฯ ควรดําเนินการเป็นอย่างดี และสร้างความประทับใจให้ผู้เข้ามาชมร้านกลับมาเที่ยวอีก ในปีต่อไป ผู้
เข้าชมร้านได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 



 
 
๑)  การประชาสัมพันธ์ 

 ๑ .1)  การออกร้านของกระทรวงเกษตรฯ ในงานกาชาด  ควรเน้นการ
ประชาสัมพันธ์การออกร้าน และกิจกรรมต่าง ๆให้มากข้ึน  เพื่อเชิญชวนให้คนมาเที่ยวชมร้านของ
กระทรวงเกษตรฯ 

 1.๒)  การประชาสัมพันธ์ในร้านของกระทรวงเกษตรฯ ควรดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งในร้านและหน้าร้านเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนให้คนเข้าร้าน พร้อมทั้งใช้
ทักษะในการพูด  สร้างความสนุกสนาน ความประทับใจให้ผู้เข้าร้านด้วย  ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความ
คิดเห็นว่า  ผู้ทําหน้าที่ดังกล่าวจําเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี 

  1.3)  การจัดร้าน / ออกแบบ / ตกแต่ง  ในปีที่ผ่าน ๆ มา ร้านอาหารของ
กระทรวงเกษตรฯ มีช่ือเสียงเป็นที่ช่ืนชอบของผู้มารับประทานสเต็กเนื้อสัตว์ต่าง ๆ  ดังนั้นการออกแบบ / 
ตกแต่งภายในร้านควรเป็นบรรยากาศแบบคันทรี และควรนําต้นไม้มาจัดร้านให้มากกว่านี้ ให้เหมาะสมที่เป็น
ร้านของกระทรวงเกษตรฯ  และควรเพิ่มสีสันในการตกแต่งร้านให้น่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามควร
ออกแบบร้าน  ให้โปร่ง  สามารถระบายอากาศภายในร้านได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งติดต้ังพัดลมดูดอากาศ
และเครื่องระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนและควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  

         1.4)  ร้านอาหาร ควรมีป้ายแสดงรายการอาหารพร้อมทั้งราคาและรูปภาพ
อาหารรายการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจให้คนเข้ามารับประทานอาหาร ควรเพิ่มรายการอาหารจานเดียว
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีเงินน้อย ได้เข้ามาร่วมรับประทานอาหาร และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของร้าน และควร
เน้นการให้บริการลูกค้ามากขึ้น 

         1.5)  การจําหน่ายสินค้าเกษตร ควรนํากลุ่มแม่บ้าน หรือ OTOP ที่มีสินค้า
น่าสนใจมาร่วมจําหน่ายให้หลากหลายกว่านี้ 

  1.6)  การแสดงดนตรี นอกจากการแสดงดนตรีแล้ว ควรมีการแสดงอื่น ๆ บน
เวทีสลับเป็นระยะ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้ผู้รับชม 

  1.7)  การคืนกําไรให้ลูกค้า ควรมีป้ายติดหน้าร้านว่ามีการแจกของเพื่อคืนกําไร
ให้ลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาใดบ้าง และของที่แจกมีอะไรบ้างในแต่ละวัน  พร้อมทั้งให้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน้าร้านเชิญชวนให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมในร้านและร่วมเล่นเกม  สําหรับของที่
แจกควรมีของที่มีมูลค่า / น่าสนใจพอสมควรแจกสลับด้วย 
 

๓.  การจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ ๑๑๘ ป ี
 

3.๑  ความเป็นมา การจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 
๑๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เมษายน  ๒๕๕๓ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หัวข้อ “๑๑๘ ปี ร่วมใจ เกษตรกรไทยเข้มแข็ง” การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน 
ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร  การจัดประชุมวิชาการ การออกร้านจําหน่ายสินค้า และ
กิจกรรมบันเทิง โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 



3.๒ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถนําความรู้
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และเกษตรกร
ในการพัฒนาการเกษตร  รวมทั้งนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดําเนินการ
ด้านการเกษตร ที่สะท้อนให้เห็นถึง “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคท่ีปลอดภัย 
และสร้างรายได้ให้แก่แผ่นดิน”  

 

 
 

๓.3  หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภาคเอกชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และร้านค้าซึ่งนําสินค้ามาจําหน่าย
ภายในงาน 

 

3.๔  ผลการประเมนิผลการจัดงาน 
 ๑)  มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น ๒๕,๗๕๘ ราย ซึ่งช่วงเวลาที่มีผู้เข้าชมงานมากที่สุด คือ ระหว่าง

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.  จํานวน ๑๒,๘๗๘ ราย ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๕.๒๘ มาจากจังหวัดปทุมธานี 
และร้อยละ ๒๒.๕๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ส่วนใหญ่ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน/ญาติพ่ีน้อง             
มากที่สุด ร้อยละ ๓๑.๘๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาเที่ยวชมงานทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ ๓๓.๒๙ 

 ๒)  กิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี ้
 ๒.๑)  พิธีการและศาสนา จัดขึ้นในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ณ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ พิธีสงฆ์ และพิธีอ่านสาสน์ ของนายกรัฐมนตรี 
 ๒.๒)  การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร แบ่งเป็น ๔ ด้าน ซึ่งนิทรรศการที่มีผู้เข้า

ชมมากที่สุด คือ นิทรรศการปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน ๒๑,๔๐๘ ราย รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๗,๖๕๘ ราย   ด้านพระราชดําริ ๑๕,๖๖๖ ราย และด้านนวัตกรรม  ๑๐,๑๓๔ ราย   

 -  นิทรรศการด้านพระราชดําริ  เป็นการจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ 
“แผ่นดินนี้มีสุขด้วยองค์พระทรงชัย” มีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ ๑๐ หน่วยงาน โดยมีกรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานหลัก กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การชมภาพยนตร์สั้นในหัวข้อเรื่อง 
“ห้องเล่าเรื่องพ่อ” และการแสดงนิทรรศการด้านพระราชดําริแบบบูรณาการมีชีวิต 

 - นิทรรศการปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นการจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ 
“เกษตรกรไทยเข้มแข็ง ด้วยวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีกองนโยบายเทคโนโลยี 
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นผู้จัด 

 - นิทรรศการด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดนิทรรศการภายใต้
หัวข้อ “เกษตรสุขใจ ด้วยน้ําใจพอเพียง”  มีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ  ๔ หน่วยงาน โดยกรมส่งเสริม



การเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งกิจกรรมที่จัดแสดงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ นิทรรศการเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 - นิทรรศการด้านนวัตกรรม มีหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ ๑๐ 
หน่วยงาน โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก แบ่งออกเป็น ๗ โซน ได้แก่ โซนพืช โซนปัจจัยการผลิต 
โซนจักรกลการเกษตร โซนเพิ่มมูลค่าผลผลิต โซนปศุสัตว์ โซนประมง และโซนพักเหนื่อย 

 ๒.๓)  การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจําหน่ายสินค้าของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และร้านค้าเอกชน จํานวน ๒๐๐ ร้าน มียอดจําหน่าย
ประมาณ ๒,๐๓๙,๐๐๐ บาท และมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยจําหน่ายนมกล่อง ไข่ไก่ ข้าวสารบรรจุถุง 
และเนื้อสุกร ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 

 ๒.๔)  การประชุมวิชาการ เป็นการจัดอภิปรายและบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ  
“๑๑๘ ปี ร่วมใจเกษตรไทยเข้มแข็ง เกษตรก้าวไกลในโลกเสรี” ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๖๕๕  ราย  

  2.5)การแสดงบนเวที การจัดงานในช่วงกลางคืน มีการแสดงบนเวทีเพื่อให้ความ
บันเทิงแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน  โดยศิลปินของ บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น การแสดงบนเวทีเริ่มเวลา ๑๖.๐๐ 
น. - ๒๑.๐๐ น. ของทุกวัน มีผู้เข้าชมการแสดงบนเวทีรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕,๗๗๒ ราย 
  

 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 ความคดิเห็น 
๑)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ระดับมาก ร้อยละ ๖๘   และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม  พบว่า  ผู้เข้าชมงาน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดฝึกอบรมวิชาชีพ มากที่สุด ร้อยละ ๙๔ 

๒)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอํานวยการด้านต่าง ๆ พบว่า มีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง ร้อยละ ๕๐  รองลงมาพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๔๑  และควรปรับปรุง ร้อยละ ๙  โดยพบว่า มี
ความพึงพอใจต่อระยะเวลาการจัดงานมากที่สุด ร้อยละ ๗๔  รองลงมาเป็นการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ร้อยละ ๕๓  และการให้บริการด้านความสะอาด ร้อยละ ๔๕ 

๓)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานครั้งต่อไป ผู้เข้าชมงานร้อยละ ๑๐๐ จะมาชมงาน
อีก และเห็นว่าควรเพิ่มกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การอบรม หรือสาธิต
ทางด้านการเกษตรให้มากกว่านี้ รวมทั้งควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลาย 

 



 
 
 

 3.6  ปญัหาอปุสรรค 
 ๑)  การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและกระชั้นชิดกับการจัดงาน และการประชาสัมพันธ์

ภายในงานไม่ได้บอกถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมเด่นของการจัดงาน 
 ๒)  การจัดสถานที่แสดงนิทรรศการขาดความต่อเนื่อง มีทางเดินที่แคบและวกวน  

อากาศร้อน และบางนิทรรศการไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําแก่ผู้สนใจที่มีข้อซักถาม 
 ๓)  สถานที่จําหน่ายสินค้าไม่ต่อเนื่อง การต้ังร้านค้าอยู่ซ้อนกัน ทางเดินซื้อสินค้า

ไม่มีหลังคา และบางส่วนแคบมาก รวมทั้งสินค้าประเภทพันธ์ุไม้มีไม่มากนัก 
 ๔)  สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้ํามีไม่เพียงพอและไม่สะอาด และที่นั่ง

พักผ่อน มีน้อยไม่เพียงพอสําหรับผู้เข้าชมงาน 
 3.7)  ข้อเสนอแนะ 

 ๑)  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ๑.1)  ควรประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้าก่อนการจัดงาน รวมทั้ง

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ควรมีหลากหลาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของการจัดงาน 
 1.๒)  ควรมีสูจิบัตรแจกให้กับผู้เข้าชมงาน เพื่อให้การเข้าชมงานมีความ

สะดวกมากย่ิงขึ้น 
 1.๓)  การประชาสัมพันธ์ภายในงานควรมีเนื้อหาที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง 

ๆ ที่อยู่ภายในงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู่ในขณะนั้น เช่น ช่วงเวลาการสาธิต 
หรือการอบรม  เป็นต้น 

 ๒)  ด้านการจดัแสดงนิทรรศการ 
 2.๑)  พื้นที่แสดงนิทรรศการควรมีความต่อเนื่อง และทางเดินควรมี

พื้นที่เพียงพอให้สามารถเดินได้สะดวก ไม่ควรวกวนหรือซับซ้อนมาก และควรเพิ่มจํานวนพัดลมไอน้ํา 
เพื่อให้ความเย็นกระจายอย่างทั่วถึง 

 2.๒)  ควรมีกิจกรรมการสาธิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การทําการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นให้ผู้เข้าชมการสาธิต
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

 2.๓)  เอกสารและสิ่งของที่แจก ควรจัดให้เพียงพอกับจํานวนผู้ที่สนใจ 
และควรวางเอกสารในสถานที่ที่เห็นชัดเจน สามารถหยิบได้ง่าย 

 2.๔)  ควรกําชับให้เจ้าหน้าที่ประจําทุกจุดที่มีการแสดงนิทรรศการ 
เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ และมีผู้อธิบายหลาย ๆ ราย เพื่อสับเปลี่ยนกันทําหน้าที่ในการอธิบายให้ผู้เข้าชมที่
สนใจได้ตลอดเวลา 

 ๓)  ด้านการจาํหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 3.๑)  ควรจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าให้มีความต่อเนื่อง และทางเดิน

สําหรับผู้ซื้อสินค้า ควรมีขนาดที่เหมาะสมและมีหลังคากันแดด 
 3.๒)  การจัดร้านค้าควรแบ่งประเภทสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ และควรอยู่ 

๒ ข้างทางเดิน เพื่อความสะดวกในการเดินชมและซื้อสินค้า ทั้งนี้ไม่ควรมีร้านค้าอยู่ซ้อนกัน และมีสินค้าที่
หลากหลาย 

 



 
 ๔)  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

 4.๑)  ควรจัดห้องน้ําให้เพียงพอและมีรักษาความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ  
รวมทั้งปริมาณถังขยะควรมีจํานวนที่เพียงพอกับปริมาณขยะในแต่ละวัน 

 4.๒)   ควรจัดน้าํด่ืมให้เพียงพอ และมีการกระจายอย่างทั่วถึงตลอดทั้งงาน 
 4.๓)  ควรมีสถานที่นั่งพักผ่อนสําหรับผู้เข้าชมงานอย่างเพียงพอ และ

กระจายอยู่หลาย ๆ จุด รวมทั้งควรอยู่ในบริเวณที่อากาศไม่ร้อน 
 4.๔)  ควรมีศูนย์อํานวยการจัดงานที่ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่

ตลอดเวลา เพื่อให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

๔.  การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวัน
ประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
 

4.๑ ความเป็นมา  เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร
รัศมีโชติ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  จึงได้จัดทําโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  โดยกําหนดการจัดทํา
โครงการฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน 
– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และจัดให้มีการเปิดงานโครงการใ
กุดข้าวปุ้นวิทยา  ตําบลกุดข้าวปุ้น  อําเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

4.๒

นวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  ณ โรงเรียน

 วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 
ราชกุมาร  

รรม ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

ตร
ง

และร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการบริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และได้รับการบริการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 

 

๓ หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน / กิจก4.
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
อุบลราชธานี และภาคเอกชน โดยมีกิจกรรมรวม ๖ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษ   การแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน
นิทรรศการ และฝึกอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว การจําหน่าย

สินค้าดีเด่นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การประกวดและแข่งขัน และกิจกรรมการแสดง / นันทนาการ 
 
 

ราชการ และภาคเอกชน การแสด

 



 

๔.4 ผลการประเมินผลการจัดงาน 
รคลินิกเกษตร  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และผู้เข้าชมงานทั่วไป 

ประมาณ ๗,๖๐๐

ี่เข้ามาชมนิทรรศการ
และปรึกษาปัญหาใน ลิน

.๒)  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับบริการคลินิก ร้อยละ ๖๘.๒๓ มีความเห็น
ว่าได้รับประโยชน์มาก แ

 ๒.๓)  ความพึงพอใจต่อการจัดงานคลินิก ร้อยละ ๖๐ พึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 
๓๖ พึงพอใจในระดับ าน

ก้ปัญหาการเกษตร เกษตรกรร้อยละ 
๑๓ เคยใช้บริการคลิน หล

รรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน
สุขภาพและนิทรรศการอ

ิจกรรมสาธิตกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน และกลุ่มยุวสายใยรักแห่งครอบครัว  
เป็นการสาธิตสมุนไพรผง 

ของดีของเด่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีการ
นําผลผลิตทาง

ข่งขัน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ
และแข่งขันบีบเส

 ๑)  ผู้เข้าร่วมงาน   มผีู้ใช้บรกิา
 ราย    โดยผู้เข้าชมงาน รอ้ยละ  ๘๔ ทราบข่าวจากผูใ้หญ่บ้าน / กํานนั / อบต. ร้อยละ ๒๑  

ทราบข่าวจากหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน และร้อยละ ๗ ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน 
 ๒)  การให้บรกิารคลินิกเกษตร 

 ๒.๑) จํานวนเกษตรกรท
ค ิก ๑๓,๐๓๕ ราย  (เกษตรกรบางรายเข้ารับ

บริการมากกว่า ๑ คลินิก) ในจํานวนนี้ปรึกษาปัญหาจํานวน ๔,๕๓๗ ราย 
โดยนําตัวอย่างมาปรึกษา ๓๖๐ ราย ต้องติดตามแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่อีก ๗๒ ราย ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ ปัญหาดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง  
และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

 ๒
ละร้อยละ ๓๑.๗๗ ได้รับประโยชน์ปานกลาง เนื่องจากบางคลินิกมีเครื่องมือ

อุปกรณ์ไม่ครบ 

ป กลาง และร้อยละ ๔ เห็นว่ากิจกรรมฝึกอบรมในลักษณะการสาธิต ควรมีการฝึก
ปฏิบัติจริง และปรับปรุงขั้นตอนการลงทะเบียนคลินิกเกษตรให้เร็วขึ้น 

 ๒.๔)  การนําความรู้ที่ได้รับคําแนะนําไปใช้แ
ิก ักมาก่อน ในจํานวนนี้ร้อยละ ๖๔ สามารถนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 

 ๓)  กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
 ๓.๑)  การจัดแสดงนิทรรศการสายใยรัก นิท

าชีพเสริมเพิ่มรายได้  มีผู้เข้าชมประมาณ ๑,๕๑๘ ราย ผู้เข้าชมนิทรรศการ
ร้อยละ ๗๕  มีความเห็นว่าได้รับประโยชน์มาก และร้อยละ ๒๕ ได้รับประโยชน์ปานกลาง เพราะพืชผักที่
จัดแสดงยังไม่มีความหลากหลาย 

 ๓.๒)  ก
หัตถกรรมจากกกและผือ การสานหวด ฯลฯ  มีผู้เข้าชมการสาธิตต่าง ๆ ประมาณ 

๙๐๐ ราย ผู้เข้าชมการสาธิตร้อยละ ๗๒ มีความเห็นว่าได้รับประโยชน์ในระดับมาก  ร้อยละ ๒๘  ในระดับ
ปานกลาง โดยผู้เข้าชมการสาธิตเห็นว่า การเข้ารับการสาธิต / ฝึกอบรมทําให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้บริโภคในครัวเรือนได้  จึงส่งผลให้ผู้เข้าชมการสาธิตมีความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ ๗๓ 
และระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๗ 

 ๔)  การจัดแสดง
การเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปของแต่ละอําเภอมาจัดแสดงจํานวน ๔๙ ร้านค้า  มียอด

จําหน่ายสินค้ารวม  ๑๗๘,๗๐๕  บาท 
 ๕)  การประกวดและแ
้นขนมจีน 

 
 



 

4.
ชาสัมพันธ์การจัดงาน ดําเนินการหลายรูปแบบ สามารถเข้าถึงพื้นที่ทําให้

เกษตรกรมาร่ว

กรรม
ควรหยุดดําเนิน

ัดงานมีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้างขวาง บางช่วงมีการวาง
แนวเต็นท์เป็น 

 ๔)  ขั้นตอนการลงทะเบียน จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เกษตรกรที่มารับ
บริการคลินิกเก

ครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการ
สายใยรัก นิทร ศ

การประกวดแข่งขัน สถานที่จัดประกวดและแข่งขันค่อนข้างจํากัด จัดใกล้กัน
เกินไป ไม่เป็น

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยา

นวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรม

สิงหาคม  ๒๕๕๓  เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดี  

 
 
 
 
 
 

๕ ข้อเสนอแนะ 
 ๑)  การประ
มงานจํานวนมากเกินเป้าหมาย ภายในงานควรเพิ่มบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนผังตําแหน่ง

ที่ต้ังของแต่ละกิจกรรมของหน่วยงาน นอกจากนี้ควรมีการแจกแผ่นพับกําหนดการจัดงานตั้งแต่เริ่มงาน
อย่างทั่วถึง ป้ายช่ือหน่วยงานควรเน้นสีสัน และขนาดตัวหนังสือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น 

 ๒)  พิธีเปิดงาน การเปิดงานบนเวทีไม่มีความต่อเนื่อง ในพิธีเปิดงานกิจกรรมทุกกิจ
การเพื่อมิให้มีเสียงรบกวนในพิธีเปิดงาน 
 ๓)  การจัดสถานที่ภายในงาน สถานที่จ
๒ แถว และชิดกันมากเกินไป ทําให้ผู้เข้าชมงานเดิมชมงานไม่สะดวก และเลือกซื้อสินค้าได้

ไม่ทั่วถึง 

ษตร เกษตรกรบางส่วนให้ความเห็นว่าขั้นตอนการลงทะเบียนใช้เวลานานเกินไป  เนื่องจาก
มีเกษตรกรมารับบริการจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาลงทะเบียน
ในช่วงบ่ายด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด 

 ๕)  กิจกรรมสนับสนุนโ
ร การเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ นิทรรศการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และกิจกรรมการ

สาธิต มีการจัดสถานที่ได้เหมาะสมอยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่มีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตค่อนข้าง
คับแคบ ส่วนกิจกรรมการสาธิต นอกจากมีการสาธิตให้ผู้เข้าชมงานดูแล้ว ควรจะให้ผู้เข้าชมการสาธิตมี
ส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติด้วย 

 ๖)  กิจกรรม
สัดส่วน กรรมการผู้ตัดสินเป็นชุดเดียวกัน ทําให้การตัดสินไม่สามารถดําเนินการได้อย่าง

รวดเร็ว 

๕.  
มมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๓ 

 

5.๑  ความเป็นมา เนื่องใ
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลน้เกลา้ฯ 
หาที่สุดมิได้ที่ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกร จึงได้จัดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ 
ได้กําหนดการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓๑  



5.๒ วัตถุประสงค์  เพื่อให้บริการทางการเกษตรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกร  
แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อมุ่งพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรโดยการบูรณาการ
ความร่วมม

นุษย์  กระทรวง
ทรัพยากรธ

๒๐ ,๒๔๕ มราช  ๘ ,๖๙๘ ราย 
นครพนม ๓,๕๐๐

ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด
บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ แก้ไข

ปัญหาด้านการ

หน่วยงานภาค

ือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความจงรักภักดี สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ   
 

5.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมกระทรวงสาธารณส

รรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด  
 

5.๔ ผลการประเมินผลการจัดงาน 
 ๑)  ผู้เข้าชมงาน   มีผู้มาเข้าชมงานรวม  ๔ จังหวัด  

 ราย  แบ่งเป็นจังหวัดนครศรีธรร
 ราย นครสวรรค์ ๕,๕๔๗ ราย และราชบุรี ๒,๕๐๐ ราย 

และช่วงระยะเวลาที่มีผู้มาเข้าชมงานมากที่สุด คือ ช่วง ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  
หลังเวลา ๑๔.๐๐ น. แล้ว ไม่มีผู้มางาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา 
ทําไร่ และมางานนี้เพื่อมาปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร ศึกษาหาความรู้ 
และชมนิทรรศการ 

 ๒)  กิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตร หน่วยงานสังกัดก
คลินิกเกษตรให้

ผลิต  จัดนิทรรศการผลงานและให้บริการคลินิก มีเกษตรกรบางรายเข้ารับบริการมากกว่า 
๑ คลินิก รวม ๔ จังหวัด ประมาณ ๕๑,๖๕๒ ราย ในจํานวนนี้ปรึกษาปัญหาและขอรับเอกสาร ๔๙,๐๘๙ ราย 
ร้อยละ ๙๕  มีผู้นําตัวอย่างมา ๕๖๘ ราย  ส่วนใหญ่อธิบายปัญหาให้เจ้าหน้าที่ฟังและได้รับคําปรึกษาการ
แก้ไขแล้วเสร็จภายในงาน  มีจํานวน ๑๒ ราย ที่เจ้าหน้าที่จะต้องติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 
โดยคลินิกที่เกษตรกรเข้าไปใช้บริการมากที่สุด คือ คลินิกปศุสัตว์ รองลงมา คือ คลินิกดิน และคลินิกข้าว  

 ๓)  การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนิทรรศการเพื่อ
เทิดพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เทคโนโลยี บริการให้คําปรึกษา และการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะมีทั้ง

รัฐ โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัทห้างร้าน มาจัดแสดงนิทรรศการ แจกเอกสาร นอกจากนั้น
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  มีบริการน้ําด่ืมฟรีให้ตลอดทั้งงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔)  การจัดกิจกรรมสนับสนนุโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  ประกอบด้วย  
 4.๑)  นิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จัดแสดงข้อมูลความรู้การผลิต

พืชผักสวนครัว ื เลี้ยงปลา
ในบ่อขนาดเล็ก การเล

ัดการอาหาร
และบ้านเรือนให้ถูกสุ

รม
พ้ืนบ้าน (การทําดอก

้อยละ ๗๗  มีความพึงพอใจ
อย่างมาก และ ค

 
 

 ๖)  การจําหน่ายสินค้าภายในงาน สินค้าที่นํามาจําหน่าย ได้แก่ ผักสด ผลไม้ สินค้าแปรรูป 
สิ่งทอ สิ่งประดิษฐ์ ขนม งานหัตถกรรม เครื่องประดับ เสื้อผ้าสําเร็จรูป เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องหนัง  
เป็นต้น  มีร้าน

มให้มากขึ้น สิ่งที่
ควรปรับปรุง จ

่วงเช้า ระหว่างเวลา 
๐๘.๐๐ – ริเวณงานและภายในคลินิกเกิดความแออัด บริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมจึงไม่
เพียงพอ เช่น ห

่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน จึงควรทําการประชาสัมพันธ์การจัดงาน

พชสมุนไพร และการทําการเกษตรในครัวเรือนทั้งด้านพืช สัตว์ และประมง เช่น การ
ี้ยงไก่ และการเพาะเห็ด มีจํานวนผู้เข้าชมรวม ๔ จังหวัด ๑,๓๗๖ ราย 
 4.๒)  นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ จําลองการปลูกพืชผักสวนครัว 

และการเลี้ยงสัตว์ จัดนิทรรศการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มพ่อบ้าน การจ
ขลักษณะของกลุ่มแม่บ้าน มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการรวม ๔ จังหวัด ๕,๕๗๒ ราย  
 4.๓)  กิจกรรมสาธิตงานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 

สาธิตการประกอบอาชีพเสริมประเภทอาหาร และไม่ใช่อาหาร เช่น ขนมลา ข้าวตูธัญพืช หัตถกร
ไม้ และจักสานย่านลิเภา)    มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๙๖๓ ราย ร้อยละ ๘๐ คิดว่าได้รับ

ประโยชน์มาก ร้อยละ ๒๐ และ ๑ คิดว่าได้รับประโยชน์ปานกลางและน้อย  
 ๕)  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย การประกวดปาล์มน้ํามัน มะพร้าวอ่อน 

กล้วยน้ําว้า ส้มโอ ข้าวโพดหวาน พืชผัก ซึ่งผู้ชนะการประกวด ส่วนใหญ่ร
มี วามต้ังใจที่ขยายผลในพื้นที่เพาะปลูก  อีกร้อยละ ๒๓ มีความพึงพอใจปานกลาง  

 
 
 
 

 
 

ค้าจากวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้า และเอกชน มาจําหน่ายสินค้ารวม ๔ จังหวัด ๑๓๖ ร้าน 
มียอดจําหน่ายรวมทั้งสิ้น ๕๖๘,๐๘๐ บาท จําแนกเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๔ ร้าน ยอดจําหน่ายรวม 
๓๕๓,๗๕๐ บาท  จังหวัดนครพนม ๑๘ ร้าน ยอดจําหน่าย ๑๐๐,๗๙๕  บาท จังหวัดนครสวรรค์ ๑๗ ร้าน 
ยอดจําหน่าย ๔๕,๖๓๕ บาท และจังหวัดราชบุรี ๑๖ ร้าน ยอดจําหน่าย ๖๗,๙๐๐  บาท 

 ๗)  ความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานต่อการจัดงาน   ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สถานที่จัดงาน
มีความเหมาะสม กว้างขวาง กิจกรรมมีความหลากหลายแล้ว แต่ก็ควรเพิ่มจํานวนกิจกรร

ะเป็นทางด้านการจําหน่ายอาหารภายในงานและจุดทิ้งขยะ  
 

5.๕  ข้อเสนอแนะ 
๑)  มีผู้มางานมากกว่าเป้าหมาย แต่กระจุกตัวมางานเฉพาะในช 

๑๐.๐๐ น. ทําให้ในบ
้องสุขา และการจราจร เป็นต้น หน่วยงานควรดําเนินการให้เกษตรกรมางานในช่วงบ่ายด้วย 

หรือกระจายตลอดทั้งวัน 
 ๒)  เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากการจัดงานอย่างเต็มที่ โดยให้มีบุคคลอ่ืน ๆ หรือเกษตรกร

ทั่วไปมางานด้วย และมาอย



ผ่านสื่อโทรทัศ

สัมพันธ์ตามสาย  

นด้วย 

ี
ที่เกษตรกรเคย ้รับการแก้ไข 
 

ม 
ละอายุยืน” สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ิชาการประจําปี ๒๕๕๓ 
ระหว่างวัน

น์ และวิทยุให้มากขึ้น รวมทั้งขอความร่วมมือกับส่วนราชการทุกหน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น / ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ด้วยในหลาย ๆ ช่องทาง    

 ๓)  การประชาสัมพันธ์ภายในงานค่อนข้างน้อย ควรมีป้ายบอกทิศทางที่ต้ังกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น จุดบริการพยาบาล จุดบริการน้ําด่ืม และห้องสุขา เป็นต้น รวมทั้งควรเพิ่มเสียงประชา

 ๔)  การเตรียมเกษตรกร  ควรมีการชี้แจงกําหนดการ และขั้นตอนการให้บริการคลินิก  
ได้แก่ การเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน และการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องเพื่อมาขอรับการบริการ   

 ๕)  มีร้านจําหน่ายอาหารน้อยมาก  เป็นปัญหาสําหรับผู้ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า หรือ 
ไม่ได้รับแจกอาหารเที่ยงจากหน่วยงาน การจัดงานครั้งต่อไป ควรให้มีร้านอาหารจําหน่ายภายในงา

 ๖)  ภายในงานไม่มีภาชนะทิ้งขยะ และจํานวนห้องสุขาค่อนข้างน้อย  
 ๗)  ควรมีเต็นท์รับคําร้องทั่วไป เพื่อรับคําร้องที่อาจไม่ตรงกับคลินิกที่ให้บริการ หรือกรณ
ไปใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ แล้ว ยังไม่มีความก้าวหน้า หรือยังไม่ได

๖.  การจัดการประชุมวิชาการ ประจําปี ๒๕๕๓ “วิจัยการเกษตรเพื่อสุขภาพ ความงา
แ

 

6.๑ ความเป็นมา สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การ
กํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการประชุมว

ที่  ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน “วิจัยการเกษตรเพื่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืน” หรือ “Agri – Research 
for Health, Beauty and Long life”  กิจกรรมของการประชุมวิชาการประจําปี ๒๕๕๓ ประกอบด้วย 
การประชุมวิชาการซึ่งจะเป็นการบรรยายพิเศษ และการอภิปราย จากวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ในหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการเกษตรเพื่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืน การจัด
แสดงนิทรรศการ  การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมและการสาธิตต่าง ๆ โดยมีนายอําพล 
เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เกษตรเพื่อชีวิต” จากนั้น
ได้กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันการประกอบอาหารคาว หวาน จากผลิตภัณฑ์งานวิจัย สวก. 
และเยี่ยมชมงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.๒ วัตถุประสงค ์
 ๑)  เพื่อนําความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ในเรื่องของงานวิจัยการเกษตรที่เกี่ยวกับสุขภาพ

และความง ้ความรู้แก่นักวิจัยและนักวิชาการของไทยให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 

 

างวิชาการกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 

มประชุมวิชาการ ๒ วัน  รวมทั้งสิ้น 
๗๕๘ ราย ๕๑ - ๖๐ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นข้าราชการ 
พนักงานร

ามมาเผยแพร่และให
 ๒)  เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตระหนักถึงความสําคัญ

ของการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการทําวิจัยเชิงพาณิชย์ 
 ๓)  เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักงาน และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ 

และประชาสัมพันธ์สํานักงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สํานักงานต่อไป 

6.๓ ผู้ร่วมจัดการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และองค์กร
ที่มีความร่วมมือท

6.๔ ผลการประเมินผลการจัดงาน  
 ๑)  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุม  มีผู้เข้าร่ว

 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
ัฐวิส หา กิจ และเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยทราบข่าวการจัดการประชุมวิชาการจาก

อินเตอร์เน็ต และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ๒)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอภิปราย/บรรยายพิเศษของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ  

ผู้ประเมินผล  ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๔ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  เนื่องจากวิทยากรที่ร่วมอภิปรายเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความต้ังใจที่จะนําเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รูปแบบการจัดประชุมมีความเหมาะสม ใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่
ทันสมัย และมีเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งห้องประชุมมีความสวยงามและมีขนาดที่เหมาะสมกับ
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม   

 ๓)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการของผู้เข้าชมนิทรรศการ   ส่วนใหญ่
ร้อยละ ๖๒  มีความคิดเห็นในการจัดนิทรรศการระดับดี   เนื่องจากรูปแบบการจัดแสดงแบ่งออกเป็นโซน 
มีเส้นทางเดินต่อเนื่องกัน และเป็นการแสดงผลงานวิจัยในลักษณะของข้อมูลเอกสาร บอร์ดแสดงผลงาน 
สื่อวีดิทัศน์ ผลิตภัณฑ์ และการสาธิต 

 ๔)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการจัดงานของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ ๕๕ เห็นว่าการจัดงานอยู่ในระดับดี เนื่องจากสถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสมทั้งในส่วนของ
สถานที่ประชุมวิชาการและสถานที่แสดงนิทรรศการ การให้บริการและการอํานวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่จัดงานต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.๕ ข้อเสนอแนะ 
 ๑)  การประชมุวิชาการ 

ผู้ดําเนินรายการควรสรุปการอภิปราย/บรรยายพิเศษของวิทยากรแต่ละ
ราย โดยเฉ ทศ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมที่ฟังไม่เข้าใจได้มีความรู้ด้วย 

นดเวลาสําหร

บทราบถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย เนื่องจาก
หัวข้อวิชาที่จัด ว

 1.๑)  
พาะ ิทว ยากรที่เป็นชาวต่างประเ

 1.๒)  ควรมีการแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดเตรียมหูฟังการแปล
สําหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าใจการอภิปราย/บรรยายพิเศษเป็นภาษาไทย หรือ
อังกฤษ 

 1.๓)  เวลาการอภิปราย/บรรยายพิเศษ ควรกําหนดเวลาในแต่ละหัวข้อให้มีความ
เหมาะสม และผู้ดําเนินรายการควรควบคุมการอภิปราย/บรรยายพิเศษให้อยู่ภายในเวลาที่กําหนด รวมทั้ง
ควรกําห ับการสอบถาม ตอบคําถาม และแสดงความคิดเห็นด้วย 

 1.๔)  เอกสารประกอบการประชุม ควรมีเนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุมการ
อภิปราย/บรรยายพิเศษของวิทยากรทุกราย เนื่องจากข้อมูลของวิทยากรบางรายไม่มีในเอกสาร
ประกอบการประชุม และถ้าเป็นไปได้ควรนําข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของ สวก. 

 1.๕)  การนําเสนอประกอบการอภิปราย/บรรยายพิเศษ ควรปรับโฟกัสบน
จอรับภาพและตัวอักษรให้มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าประชุมมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 ๒)  การจัดแสดงนิทรรศการ 
 2.๑)  สถานที่จัดนิทรรศการ ควรที่จะอยู่บริเวณหน้าห้องประชุมวิชาการ และ

เป็นบริเวณที่บุคคลทั่วไปสังเกตเห็นได้ง่าย 
 ๒.2)  ผลงานวิจัยที่นํามาจัดแสดง ควรมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกด้านที่ 

สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
 2.๓)  ผลงานวิจัยที่เป็นผลิตภัณฑ์ ควรนํามาจําหน่ายในนิทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้า

ชมสามารถซื้อไปใช้ และควรมีราคาพิเศษสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 2.๔)  ข้อมูลผลงานวิจัยในแต่ละนิทรรศการ ควรมีรายละเอียดให้มากกว่านี้ 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนําไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ๓)  ด้านอื่น ๆ  

 3.๑)  การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
ทุกกลุ่ม เป้าหม ย รภายนอกเข้าร่วม และรัา  เพื่อให้บุคลาก

ล้ นเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้น และควรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในเวลาที่พอสมควร เพื่อให้
ผู้สนใจจะเข้าร่วมประชุมวิชาการเตรียมตัวล่วงหน้า 

 3.๒)  ช่วงเวลาที่จัดการประชุมเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งตรงกับการจัด
งานของหน่วยงานอื่น เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทําให้บุคคลที่มีความสนใจต้องเลือกไปเพียง
งานเดียว 

 ๓.3)  สถานที่จัดประชุม ควรเลือกสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวาง จัดแสดงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และจําหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยของ สวก. ได้ทุกโครงการ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ 

 
 
 



๗.  การจดังาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที ่๓” 
 

ําหนดให้มีการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ 
ครั้ง รพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  จ.ปทุมธานี  
โดยมีวัตถุป

 

)  วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผล และเป็นที่
ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ระดับ
ชุมชนของ

ประมง  กรมปศุสัตว์  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมวิชาการเกษตร  
กรมการข้า

๗๘,๓๖๑ ๕๓ มีผู้เข้าชมงาน
มากที่สุด คือ ๒

วงเกษตรและสหกรณ์      ตามแผนการ

 “
๑)  ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก

ที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓  ณ ห้างสร
ระสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ที่สามารถขยายผลและเป็นที่ยอมรับของ

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภคท่ัวไป  รวมถึงส่งเสริมด้านการตลาด
และหาช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้าใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้มีการพบปะระหว่าง
ผู้ผลิต  ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) 
เป็นประธานเปิดงาน   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภคท่ัวไป รวมถึงส่งเสริมด้าน
การตลาดและหาช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้าใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีการพบปะ
ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ 

 

๓)  หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา  
และนราธิวาส)  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรม

ว  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง   
 

๔)  ผลการประเมินผลการจดังาน  
๔ .๑ )   จํานวนผู้ เข้าชมงานตลอด  ๔ วัน   รวม 

ราย  โดยวันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕
๔,๖๑๔ ราย   
๔.๒)  กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผล

การดําเนินงานที่ผ่านมาของกระทร



พัฒนาพื้นที่พิเศ

้าภายในงานรวม ๗,๐๑๒,๒๒๒ บาท
โดยวันเสาร์ที่ 

ปรรูป โดยมียอดจําหน่าย
สูงสุดถึง ๒,๗๗

ากการจัดงานครั้งนี้  ได้รับการตอบรับจาก
ลิตภัณฑ์ที่เตรียมมาไม่เพียงพอ  และสามารถจําหน่ายหมดภายในวัน

เริ่มงาน ร้านค้
 

 
 

 
๕)  ข้อเสนอแนะ  

๕.๑)  สถานที่จัดงาน ซุ้มการจัดแสดงนิทรรศการใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมาก และบอร์ดแสดง
นิทรรศกา ําให้บดบังทัศนียภาพภายในงานหลายจุด ผู้เข้าชมงานไม่สามารถมองเห็น
ร้านค้าได้ทั่วถึง

วมุสลิม
อาศัยอยู่มาก เป็นจุดต่อรถสําหรับการเดินทางไปสู่จังหวัดต่าง ๆ  ผู้เข้าชมงานสามารถเดินทางมาได้โดยรถ

ษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวม ๙ หน่วยงาน  
คือ  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และ
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ การจัด
จําหน่ายผลิตผล / ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของแต่ละจังหวัด    โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมงานจํานวน ๙๖ 
ร้านค้า   การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้   

๔.๓)  ยอดจําหน่ายสินค้าภายในงาน ตลอดการ
จัดงานมียอดจําหน่ายสินค

๑๘ กันยายน ๒๕๕๓  มียอดจําหน่ายสินค้า
สูงสุด คือ ๒,๐๓๙,๔๕๘  บาท   

๔.๔)  สินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม 
จากผู้ซื้อมากที่สุด คือ อาหารแ

๘,๖๒๘  บาท   รองลงมา  คือ  ผลไม้ / ผัก  
มียอดจําหน่าย ๑,๗๐๙,๙๒๓ บาท 

๔.๕)  การสั่งซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพิ่ม  เนื่องจ
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี  ทําให้สินค้า/ผ

าต้องสั่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพิ่ม ได้แก่ ลองกอง สะตอ เงาะ ลังแข และสินค้า/ผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ทุกหมวดสินค้าเช่น ชาชัก  อาหารแปรรูป/ขนม ไก่เบตง สบู่นมแพะ ยาสีฟัน เครื่องแต่งกายมุสลิม เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

รมีความสูงเกินไป ท
  การแสดงจุดเด่นของงานอยู่บริเวณกลางงาน และใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมากเช่นกัน   เมื่อมอง

ในภาพรวมของงานแล้วเหมือนมีพ้ืนที่งาน ๒ ส่วน ไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งช่วงต่อพื้นที่งานทั้ง ๒ ส่วน มีทางเดินที่
คับแคบ มีพ้ืนต่างระดับ ทําให้ผู้เข้าชมงานเดินไม่สะดวก เกิดการแออัดมาก  ดังนั้น ควรจัดสรรพื้นที่ให้มี
สัดส่วนพอเหมาะกับพ้ืนที่โดยรวม บอร์ดแสดงนิทรรศการควรมีความสูงพอประมาณ การนําเสนอเนื้อหา
ของงานควรมีความต่อเนื่องตลอดทั้งงาน และควรมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางเข้าสถานที่จัดงาน 

การเปลี่ยนสถานที่จากบริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มาเป็นห้างสรรพสินค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี นับว่าเป็นทําเลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นย่านชุมชน และมีชา



ประจําทาง  และผู้ซื้อ

ลือกซื้อสินค้ามากกว่า 

การสาธิต  ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบแต่เนิ่น ๆ  

ยู่
ห่างกันจนเกินไ

ะผู้ซื้อที่ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์รายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ที่ต้ังใจเดินทาง
มาซื้อสินค้าดัง

ะเวลาการจัดงาน จากการสอบถามความเห็นของผู้จําหน่ายสินค้า และผู้ซื้อ
ต้องการให้ขยายระยะ

แทน
ที่คุ้มค่ากับการ

กษตรกร สามารถกระจายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ออกนอกพื้นที่ไ

มีกําลังซื้อสูง  ทําให้จําหน่ายสินค้าได้มาก และสามารถจําหน่ายหมดภายในเวลา
อันรวดเร็ว    

๕.๒)  รูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการบางจังหวัดไม่ดึงดูดใจให้เข้ามาชม ไม่มี
ภาพเคลื่อนไหว และบางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําซุ้ม  ทําให้ผู้ชมงานน้อย ประกอบกับผู้ชมงานส่วนใหญ่
ให้ความสนใจเ

๕.๓)  กิจกรรมการสาธิตบนเวที มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของรายการสาธิตบนเวทีไปจากเดิม
ที่กําหนดไว้  ทําให้ผู้เข้าร่วมงานที่ต้ังใจจะมาฝึกฝนหาความรู้ไม่สามารถฝึกฝนได้ตามวัน เวลาที่กําหนด  
หากจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเวลา

๕.๔)  สถานที่ประกอบอาหารสําหรับผู้ขายสินค้าประเภทอาหารปรุงสด (อาหารทอด  ป้ิง
ย่าง ต้ม ฯลฯ)  ไม่สามารถประกอบอาหารภายในอาคารได้ ต้องเดินทางไปประกอบอาหารนอกอาคารที่มี
ระยะทางห่างจากจุดจําหน่ายมาก  ทําให้ผู้ซื้อต้องรอนาน  ดังนั้นสถานที่สําหรับประกอบอาหารไม่ควรอ

ป 
๕.๕)  สินค้าที่นํามาขาย ผลไม้พื้นบ้านของภาคใต้ เช่น ลังแข และสละอินโด ได้รับความนิยม 

และเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาก ซึ่งขายหมดตั้งแต่วันแรก ๆ ทําให้ผลไม้ที่เตรียมมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ซื้อ โดยเฉพา

กล่าวแต่ไม่ได้สินค้ากลับไป   ดังนั้นเพื่อมิให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความเข้าใจผิด หรือสับสนใน
ปริมาณสินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่นํามาจําหน่าย ผู้ดําเนินการจัดงานควรประสานกับผู้ประชาสัมพันธ์งานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน และสินค้าที่นํามาจําหน่ายควรมีป้ายบอกราคาไว้ เพื่อให้ผู้ซื้อใช้
ประกอบการตัดสินใจซื้อ 

ส่วนการเจรจาสั่งซื้อสินค้าภายหลังการจัดงาน มีการสั่งซื้อสินค้าหลายรายการ ได้แก่  
อาหารแปรรูป  เครื่องแต่งกายมุสลิม ของใช้ / ของที่ระลึก  มีมูลค่าการสั่งซื้อรวม ๖๕๙,๒๔๐ บาท   

๕.๖)  ระย
เวลาการจัดให้มากขึ้น เป็น ๕ - ๗ วัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต้นเดือนซึ่งเป็นช่วงที่

ผู้ซื้อมีกําลังซื้อมาก  เป็นการช่วยกระจายสินค้าของชุมชน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้  และได้รับผลตอบ
เดินทางมาร่วมงาน  
๕.๗)  การบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมการพัฒนา

สินค้าเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภคท่ัวไป  และประสบความสําเร็จ
ในด้านการเปิดตลาดใหม่ให้กับกลุ่มเ

ด้เป็นจํานวนมาก และต่อเนื่องภายหลังการจัดงาน  ซึ่งแม้จะมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่มาก แต่ก็
สามารถสร้างรายได้และขวัญกําลังใจให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี การจัดงานในครั้งต่อไป  ควรจัดที่
สถานที่เดิม เพื่อเป็นการรักษาลูกค้า และศึกษาหาตลาดใหม่ที่มีลักษณะเช่นงานครั้งนี้ เพื่อกระจายสินค้าให้
เข้าถึงผู้บริโภค  อีกทั้งแสวงหาสินค้าพ้ืนเมืองที่แปลกใหม่มาจําหน่ายเพื่อเผยแพร่ และดึงดูดให้มีผู้เข้าชมงาน
มากขึ้น เช่น ส้มจุก และขนมเจาะหูซึ่งเป็นขนมพื้นเมือง  เต้าคั่วหรืออาหารพื้นบ้านต่าง ๆ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 



๕.  ผลการด ินงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
 
 ๕.๑ ่วมมือระหว่างสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กบักองทนุระหว่างประเทศ

: IFAD)  
 ดําเนินงานภายใต้แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านการติดตามและประเมินผล” (M&E Capacity 

uilding
ูนย์กลางด้าน

ลือ

แ้
นธ์ุ ทําหน้าที่เป็นวิทยากร  

ันที่ ๙ เมษายน – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ห้อง

  

ักงาน

ิจการเกษตรเขต ๑ – ๑๐ โดยที่ปรึกษา

ท่าน 

D แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลรวม ๒๐ คน 

ําเน

โครงการความร
เพื่อพฒันาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development 
 
B  Programme) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ สศก. ด้านการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation : M&E) โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาให้ สศก. เป็นศ
การติดตามและประเมินผล ( Centre of Excellence for M&E) สําหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ทั้งนี้ IFAD พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยมปีระสบการณ์ทีส่ามารถนําไปเป็นบทเรยีนและแลกเปลี่ยนกบัประเทศ
เพื่อนบ้านได้ รวมทั้งมีความเหมาะสมในด้านสถานที่และความพร้อมในการอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
มากที่สุดในภูมภิาคน้ี จึงให้ความช่วยเหลือโดยสนับสนุนเงินทุนแบบให้เปล่าและความรู้ด้านวิชาการแก่ 
สศก. ภายใต้แผนงานดังกล่าว  โดย IFAD ได้ส่งคณะทํางานมาจัดทํา Training Needs Assessment 
(TNA) ระหว่างวันที่ ๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ ศูนยป์ระเมินผล ซึง่ผลจากการทาํ TNA ดังกล่าว IFAD 
ได้เสนอให้ความช่วยเห แก่ สศก. ภายใต้แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านการติดตามและประเมินผล 
สรุปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้ 
  ๑) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  IFAD  ให้การสนับสนุนการจดัฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
สําหรับการติดตามและประเมินผล ให ก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล สศก. รวม ๒ ครั้ง ซึ่งที่ปรึกษาของ 
IFAD คือ ดร.สมพร หาญพงศพ์ั
   - ครั้งที ่๑ จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๔ กนัยายน - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ 
ห้องประชุมศูนย์ประเมินผล  โดยฝึกอบรมทกุสัปดาห์ ๆ ละ ๓ ช่ัวโมง มผีู้เข้าร่วมฝึกอบรม   รวม ๒๐ คน 
   - ครั้งที ่๒ จัดฝึกอบรม ระหว่างว
ประชุมศูนย์ประเมินผล โดยฝกึอบรมทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๖ ช่ัวโมง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวม ๓๐ คน 
  ๒) การฝึกอบรมหลักสูตร Logical Framework Approach ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกยีรติฯ อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผลและเจา้หน้าที่จากสําน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ – ๑๐ รวม ๔๐ คน โดยมีวิทยากรบรรยาย ๓ ท่าน คือ Mr.Ron Hartman 
Ms.Silvia Guizzardi  และ ดร.สมพร หาญพงศ์พันธ์ุ 
  ๓) การฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ระหว่างวันที่ ๒๑ – 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม AFSIS สศก. ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม รวม ๔๐ คน ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล และเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเศรษฐก
ของ IFAD ทําหน้าที่เป็นวิทยากร ๒ ท่าน คอื Mr.Preethi  De  Silva  และ ดร.สมพร หาญพงศ์พันธ์ุ 
  ๔) การฝึกอบรม Qualitative Tools and Methodologies for M&E Training 
ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๑ ให้แก่เจ้าหน้าทีข่องศูนย์ประเมินผล และเจา้หน้าที่
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ – ๑๐ รวม ๔๐ คน โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นที่ปรกึษาของ IFAD ๒ 
คือ ดร.บุญจิต  ฐิตาภิวัฒนกุล และ ดร.สมพร  หาญพงศ์พนัธ์ุ 
  ๕) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Impact Evaluation Techniques ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยผู้เชี่ยวชาญของ ๓ie  และหลักสูตร Monitoring & Evaluation Techniques 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยผู้เชี่ยวชาญของ IFA



 ๕.๒) โครงการความร่วมมือระหว่างสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรกบัองค์กรความคดิรเิริ่มระหว่าง
ประเทศดา้นประเมินผลกระทบ (องค์กรความคิดริเริ่มระหว่างประเทศด้านประเมินผลกระทบ (International 
Initiative for Impact Evaluation : ๓ie)  
  เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากําไร มีสํานักงานตั้งอยู่ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ มีภารกิจ
หลักในการสนบัส นุนหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ผลกระทบ ซึ่งศูนย์ประเมินผลได้รับ
การสนับสนุนเงินช่วยเหลอืแบบให้เปล่าต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการชลประทานแม่ลาว  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากโครงการเงินกู้เพื่อปรบัโครงสร้างภาคเกษตร
เมื่อปี ๒๕๔๔ เพื่อที่จะศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมครวัเรือนเกษตรหลังจากที่
โครงการดังกล่าวได้เริ่มดําเนินการไปแล้ว ว่าเกษตรกรในโครงการมีปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ผลผลิต 
ที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่ อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งผลการดําเนินงาน   
ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เสร็จแล้ว 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

  
 

กิจกรรมในรอบปี ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕

กิจกรรมการบูรณาการแผนปฏบิตัิงานปีงบประมาณ ๒๕๕4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมชีแ้จงแผนปฏบิตังิานปงีบประมาณ ๒๕๕4 
 วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓  

ณ ห้องประชมุเพ็ชรรตัน์  ศูนยป์ระเมินผล สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

กิจกรรมการอบรมสัมมนาในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การฝึกอบรมหลักสูตร “Monitoring and Evaluation Training” 
 วันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  

ณ ห้องประชมุเพ็ชรรัตน์  ศูนย์ประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคขัน้สูงในการติดตามและประเมนิผล 
 วันที่ ๑๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓  

ณ โรงแรมบุไทรคนัทรี่วิวรสีอร์ท  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
 



 ๖๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรมหลักสูตร “Monitoring and Evaluation of Rural Development Projects” 
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 

ณ ประเทศอนิเดีย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตรระดับสูง” 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตรรุ่นใหม่” 
วันที่ ๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ณ อาคารบุญชนะอัตถากร สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 

 
 



 ๖๗

 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมสัมมนา ตามแผนการจัดการความรู้ 
ด้านติดตามและประเมนิผล ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
ณ โรงแรมภูเขางามรสีอร์ท  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การนําเสนอผลการฝึกอบรมของศูนยป์ระเมินผลประจาํปี ๒๕๕๓ 
 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓  

ณ ห้องประชมุเพ็ชรรัตน์  ศูนย์ประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘

กิจกรรมการประเมินผลงานต่าง ๆ ของกระทรวงทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ราชพฤกษ์รวมใจภักด์ิรักพ่อหลวง 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ ๒๕๓๙ ตําบลแมเ่หยีะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วันเด็กแห่งชาติ “ เด็กไทยหวัใจเกษตร ๗ ” 
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ 

ณ พิพธิภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรต ิอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานนิทรรศการ/ออกร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาดสวนอัมพร 
วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

ณ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงมา้ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



 ๖๙

 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ ๑๑๘ ป ี
วันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๓ 

ณ พิพธิภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรต ิอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการคลนิกิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  
เนื่องในวนัคลา้ยวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรศัมโีชติ 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ 
ณ โรงเรียนกุดข้าวปุน้วิทยา อําเภอกุดขา้วปุ้น จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการคลนิกิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  
เนือ่งในวโรกาสอนัเปน็มิ่งมงคลคล้ายวนัพระราชสมภพ 
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ณ โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงัอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ  

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช 
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การประชุมวิชาการประจําป ี๒๕๕๓  
ของสํานักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) 

  วันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๖ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

ณ ศูนย์การคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รังสิต อําเภอรงัสิต จังหวัดปทุมธาน ี
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กิจกรรมอื่น ๆ ภายในศูนย์ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การทํา ๕ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมประจําเดือน 
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๑.  ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 

๑.๑  โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑)  ความเป็นมา   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาดําเนินการพัฒนาภาคการเกษตร  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทําให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร ดําเนินสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพึ่งตนเองของชุมชน มีการใช้
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่ดําเนินการอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นกลไกการขับเคล่ือน และสร้างการ
เรียนรู้ โดยนําวิธีการและแนวทางที่ปราชญ์ชาวบ้านประพฤติปฏิบัติประจําวันจนประสบผลสําเร็จในชีวิต
สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ มาเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการดําเนินชีวิต
ของเกษตรกร  

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาให้มี
ศักยภาพจนสามารถพึ่งพาตนเอง และนําพาตนเองรวมทั้งครอบครัวให้บรรเทาและหลุดพ้นจากความยากจน 
รวมทั้งสร้างเกษตรกรอาสาให้เป็นผู้นําในการขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณ ๒๐๙.๒๕๐ ล้านบาท 
สําหรับใช้จัดอบรมเกษตรกร ๕๕,๐๐๐ ราย และอบรมเกษตรกรอาสา ๒,๐๐๐ ราย  

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน    
๓.๑)  มีศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่ร่วมดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร ๑๘๗ ศูนย์ ร้อยละ ๑๐๖ 

ของเป้าหมาย ๑๗๐ ศูนย์ 
๓.๒)  จัดอบรมเกษตรกรได้ ๕๖,๔๖๑ ราย ร้อยละ ๑๐๓ ของเป้าหมาย  ๕๕,๐๐๐ ราย 
๓.๓)  จัดอบรมเกษตรกรอาสาได้ ๒,๐๖๕ ราย ร้อยละ ๑๐๓ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย 
๓.๔)  โอนเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

๗๔ จังหวัด ๑๖๓.๖๒ ล้านบาท เพื่อเบิกจ่าย 
(๑)  ใหศู้นย์ปราชญ์ ๑๘๐ ศนูย์  ใช้อบรมเกษตรกรทั่วไป  ๑๔๒.๕๑ ล้านบาท 
(๒)  ใหศู้นย์ปราชญ์ ๙๘ ศูนย์ ใช้อบรมเกษตรกรอาสา ๖.๒๖ ล้านบาท 
(๓)  ให้ศูนย์ปราชญ์ ๑๗๓ ศนูย์ ใช้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ ๑๑.๒๖ ล้านบาท 
(4)  ใหศู้นย์ปราชญ์ ๑๗๗ ศนูย์ ใช้ติดตามเกษตรกร ๓.๕๙ ล้านบาท 

๓.๕)  โอนเงินงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น  ให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
๗๔ จังหวัด จํานวน ๑๗.๐๕ ล้านบาท 

(๑)  เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ๑๔.๗๔ ล้านบาท 
(๒)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ๒.๓๑ ล้านบาท 

 

 
 



 ๗๔

๔)  ผลการติดตามในพื้นที่ ผลการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กับศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านกระจายทั่วทุกภาค จํานวน ๒๒ จังหวัด รวม ๑๘๘ ราย พบว่า  เกษตรกรที่นําความรู้
จากการอบรมไปปฏิบัติแล้วลดรายจ่ายได้ เฉลี่ยเดือนละ ๑,๕๐๗.๐๙ บาท โดยมีรายการจ่ายที่ลดได้ ดังนี้ 

 

บาท/ ราย/ เดอืน
(๑) สินค้าบริโภค เช่น ผัก ไข่ ปลา เป็นต้น ๔ .๓๘
(๒) สินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพูสระผม ถ่าน เป็นต้น ๒๑ .๑๔
(๓) ปุ๋ยเคมี ๕๒๙.๘๑
(๔) สารเคมี ๑๓๗.๐๓
(๕) หวย/ การพนัน ๔ .๔๓
(๖) เหล้า/ เบียร์/ บุหรี่ ๑๐๑.๑๕
(๗) อ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ๒๗.๑๕

  รวม ๑,๕๐๗.๐๙

รายการจ่าย
๕๘
๐

๓
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๑.๒  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
 

 

1)  ความเป็นมา    ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548   เห็นชอบให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รวมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของภาครัฐ และของเกษตรกร
ที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่ปี  2549 เป็นต้นมา  ในปี 2553 ได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์หลักและศูนย์โรงเรียน 3,850 ศูนย์  
เกษตรกรและนักเรียน/เยาวชน 154,844 ราย  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 226.381 ล้านบาท 

 

2)  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรที่
หลากหลายอย่างยั่งยืนและถาวร ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ร่วมกันในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนให้เกิดยุวเกษตรในโรงเรียนให้มีการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้
ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในระดับ
พื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐ วิทยากรเกษตร และปราชญ์ชาวบ้าน 
 

3)  ผลการดาํเนนิงาน  
3.1) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

และรับเรื่องร้องเรียน ดําเนินการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้หลัก 625 ศูนย์ ร้อยละ 107 ของเป้าหมาย (584 แห่ง) 
และเกษตรกรเข้ารับการฝึกปฏิบัติ 28,010 ราย  ร้อยละ 108 ของเป้าหมาย (25,950 ราย)  จัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน 464 ศูนย์ ร้อยละ 106 ของเป้าหมาย (439 แห่ง)  และมีนักเรียน/เยาวชนเข้ารับ
การฝึกปฏิบัติ 39,892 ราย ร้อยละ 91 จากเป้าหมาย 43,900 ราย  เนื่องจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีนักเรียนไม่ครบตามเป้าหมายที่กําหนด (100 ราย/โรงเรียน)  ใช้งบประมาณ 103.398 ล้านบาท  
ร้อยละ 94 ของเป้าหมาย (109.800 ล้านบาท)  

3.2)  กรมประมง โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และประสบการณ์ทั้งบุคลากรภาครัฐและปราชญ์ชาวบ้าน 60 ศูนย์  ดําเนินการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรได้ 2,045 ราย ร้อยละ 102 สูงกว่าเป้าหมาย (2,010 ราย)   ใช้งบประมาณ 20.44 ลา้นบาท 
ร้อยละ 82  ของเป้าหมาย (25.04 ล้านบาท) 

3.3)  กรมปศุสัตว์ โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดต้ังและพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในฟาร์มเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
ดําเนินการเกษตรและเทคนิคการจัดการเลี้ยงสัตว์ จํานวน 300 ศูนย์ ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกร 
9,034 ราย สูงกว่าเป้าหมาย (9,000 ราย)  พัฒนาฟาร์มสาธิต 11 ฟาร์ม ร้อยละ 122 สูงกว่าเป้าหมาย 
(9 ฟาร์ม) อบรมยุวเกษตรกร 1,210 ราย ร้อยละ 134 สูงกว่าเป้าหมาย (900 ราย) พฒันากลุม่ / เครอืขา่ย 
3,059 เครือข่าย ร้อยละ 102 สูงกว่าเป้าหมาย (3,000 เครือข่าย) ใช้งบประมาณ 11.99 ล้านบาท 
ร้อยละ 81 ของเป้าหมาย (14.73 ล้านบาท) 

3.4)  กรมพัฒนาที่ดิน  ดําเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งสาธิตการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน
ของเกษตรกรพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 1,600 แห่ง ตามเป้าหมาย ดําเนินกิจกรรมอบรมเกษตรกร ศึกษาดูงาน 
และสาธิตกิจกรรมปรับปรุงบํารุงดิน ใช้งบประมาณไป 15.25 ล้านบาท  ตามเป้าหมาย 



 ๗๖

3.5)  กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์
ให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดฟาร์มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร
ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฟาร์มของตนเองตามศักยภาพ 
ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  จัดเวทีการเรียนรู้ 16,749 ราย ร้อยละ 101 
สูงกว่าเป้าหมาย (16,520 ราย)  ใช้งบประมาณ 2.63 ล้านบาท ตามเป้าหมาย 

3.6)  กรมส่งเสริมสหกรณ์  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและวิชาการ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกสหกรณ์ ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการ 5,947 ราย ร้อยละ 103 สูงกว่าเป้าหมาย (5,750 ราย) ดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่
นิคมสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของสมาชิก ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้แก่สมาชิก 2 รุ่น 5,750 ราย 
ตามเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 69 นําความรู้ไปปฏิบัติได้ ใช้จ่ายงบประมาณไป 48.25 ล้านบาท 
ร้อยละ 95 ของเป้าหมาย (50.74 ล้านบาท) 

3.7)  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาศูนย์เดิม 400 แห่ง 
ตามเป้าหมาย  อบรมเกษตรกรได้ 11,385 ราย ร้อยละ 114 สูงกว่าเป้าหมาย (1,000 ราย) และจัดต้ัง
ศูนย์ใหม่ 401 แห่ง ร้อยละ 102 สูงกว่าเป้าหมาย (400 แห่ง)  อบรมเกษตรกรได้ 40,977 ราย 
ร้อยละ 102 สูงกว่าเป้าหมาย (40,000 ราย)  ใช้งบประมาณ 8.19 ล้านบาท ตามเป้าหมาย  

 

4)  ผลการประเมินผลศนูย์เรียนรูท้ี่จดัตัง้ในปี 2552  
4.1)  ศูนย์เรียนรู้หลัก 

(1)  การเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ย ในการทําการเกษตรของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
พบว่า เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึน้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่กยั็งใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพราะต้องการ
ให้ผลผลิตสูง โดยเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ร้อยละ 69 และใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวร้อยละ 21 
ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ร้อยละ 10 

(2)  การหยุดใช้สารเคมีในการทําการเกษตร เกษตรกร ร้อยละ 69 หยุดการใช้
สารเคมี โดยเกษตรกรหยุดใช้สารเคมีโดยส้ินเชิง ร้อยละ 44 และงดใช้บางส่วน ร้อยละ 56 ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 31 ยังคงใช้สารเคมี 

(3)  การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 96 
ได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสามารถปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(4)  การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีต้นทุน
การผลิตลดลง เนื่องจากนําผลจากการฝึกอบรมนําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้
อย่างถูกต้อง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจนทําให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้  โดยด้านพืชเกษตรกรร้อยละ 58 
มีต้นทุนการผลิตลดลง  เนื่องจากมีการทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้เอง  ด้านประมงเกษตรกรร้อยละ 47 
มีต้นทุนการผลิตลดลง  เนื่องจากได้ใช้อาหารจากเศษอาหารหรือเศษปลาสด  ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก 
ส่วนด้านปศุสัตว์เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีต้นทุนการผลิตเท่าเดิม  เนื่องจากเกษตรกรยังจําเป็นต้องซื้ออาหารเสริม 
และเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหลายอย่าง  
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(5)  รายได้สุทธิที่เกษตรกรได้รับเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยรายได้สุทธิ
ด้านพืช เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 18  ด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 22  และด้านประมงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 39 

(6)  การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 49 
ไม่มีรายจ่ายฟุ่มเฟือย ร้อยละ 30 มีรายจ่ายฟุ่มเฟือยลดลง (โดยมีรายจ่ายเพื่อการบันเทิงลดลงเฉลี่ย 
294.74 บาท/ครัวเรือน/ปี  ค่าสุราและเครื่องดื่มลดลงเฉลี่ย 994.75 บาท/ครัวเรือน/ปี  มีค่าเสี่ยงโชค
ลดลงเฉลี่ย 1,200 บาท/ครัวเรือน/ปี) และค่าบุหรี่/ยาสูบลดลง 793.16 บาท/ครัวเรือน/ปี มีรายจ่าย
ฟุ่มเฟือยเท่าเดิม ร้อยละ 20 และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1  

4.2)  ศูนย์เรียนรู้โรงเรียน 
(1)  การนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า นักเรียน/เยาวชน 

ร้อยละ 97  นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (นําความรู้ไปใช้มาก ร้อยละ 48 และปานกลาง ร้อยละ 51) เช่น           
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการทําน้ํายาอเนกประสงค์ ที่เหลือ
ร้อยละ 3 ไม่ได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์  เนื่องจากให้ความสนใจในการทํากิจกรรมอื่นมากกว่า เช่น 
กิจกรรมด้านกีฬาและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(2)  ผลจากการนําความรู้จากการเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์ พบว่า นักเรียน/
เยาวชน ร้อยละ 27 สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้   ร้อยละ 24 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
ร้อยละ 23 ได้บริโภคอาหารปลอดภัย  ร้อยละ 14  มีรายได้เสริม  และร้อยละ 12 มีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อม
ดีขึ้น (เก็บขยะ และปลูกต้นไม้ในชุมชน) 

4.3)  ความย่ังยืน 
(1)  ศูนย์เรียนรู้ หลัก ที่ยังดําเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน (ปี 2552) ร้อยละ 69 

ส่วนที่ไม่ได้ดําเนินการ ร้อยละ 31 เนื่องจากบางศูนย์มีพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ขาดแคลนน้ํา อยู่ไกลจากพ้ืนที่
ของเกษตรกร ทําให้เดินทางลําบากและไม่มีผู้ดูแลศูนย์ เป็นต้น 

(2)  ศูนย์เรียนรู้โรงเรียน มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกโรงเรียน เนื่องจากได้
บรรจุกิจกรรมทางการเกษตรเข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 

(3)  การกลับมาใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้หลัก พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปี 2550 ร้อยละ 96  กลับมาใช้ประโยชน์ โดยร่วมทํากิจกรรมและหาความรู้เพิ่มเติม และร้อยละ 4 
ไม่ได้กลับมาใช้ประโยชน์  เนื่องจากไม่มีเวลา เพราะต้องประกอบอาชีพของตนเอง 

(4)  การกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียน พบว่า นักเรียน/เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการในปี 2550 ร้อยละ 95 กลับมาใช้ประโยชน์ โดยเข้าร่วมทํากิจกรรมและสอนรุ่นน้องให้ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ อีกร้อยละ 5 ไม่ได้กลับมาใช้ประโยชน์  
 

5)  ปญัหาอปุสรรค  
5.1)  บางศูนย์มีเกษตรกรหมุนเวียนเข้าไปดูแลศูนย์ไม่เพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรต้องดูแล

ผลผลิตด้านการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของตนเองก่อน 
5.2)  บางศูนย์ไม่มีทุนสํารองเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมภายในศูนย์

ไม่ต่อเนื่อง 
5.3)  ความไม่ชัดเจนในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการ
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันได้อย่างเต็มที่ เพราะแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติงานของตนเองก่อน 

 

6)  ข้อเสนอแนะ 
6.1)  ควรกําหนดผู้ดูแลประจําศูนย์ที่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างสม่ําเสมอ ให้เพียงพอต่อ

การดําเนินกิจกรรมภายในศูนย์ และเป็นผู้ที่มีเวลาให้กับการดูแลศูนย์อย่างจริงจัง ซึ่งการประเมินผลจะเห็น
ได้ว่ายังมีเกษตรกรกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์เป็นจํานวนมาก แต่ไม่มีผู้อาสาเข้ามาดูแลศูนย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ควรเข้าไปแนะนําให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาดําเนินการที่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง 
หรือหาสิ่งจูงใจให้แก่เกษตรกรที่ดูแลศูนย์ เพื่อทําหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรม การผลิตเพื่อจําหน่าย 
ก่อให้เกิดรายได้ สามารถสะสมเงินทุนสํารองเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับดําเนินกิจกรรม  และมี
การประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกเป็นระยะ ๆ เพื่อพัฒนาการผลิต และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของศูนย์ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ศูนย์มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

6.2)  ควรกําหนดภาระหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยอาจจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึง
หน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง  กับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6.3)  ควรบูรณาการทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณสําหรับโครงการที่เป็นลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกัน โดยให้ สป.กษ. เป็นหน่วยงานหลัก  และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
ที่ร่วมบูรณาการ โดยจัดสรรงบประมาณออกเป็น 2 ภารกิจ  ได้แก่ ภารกิจในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เป็นงานเฉพาะด้าน และภารกิจงานบูรณาการ ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  
และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

6.4)  เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางควรให้ความสําคัญต่อการเข้าไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ เพื่อให้
เกษตรกรมีขวัญและกําลังใจในการเข้าร่วมโครงการ และนําผลจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืนต่อไป  

 
๑.๓  โครงการนิคมการเกษตร 

 

๑)  ความเป็นมา นิคมการเกษตรจัดต้ังขึ้นตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๕๑ 
โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ความสําคัญในการลดรายจ่ายของเกษตรกร ลดต้นทุน 
ควบคุมปัจจัยการผลิต การพัฒนาพันธ์ุในพืช ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ํามัน มันสําปะหลัง อ้อย และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ราย ให้กระจาย
ไปในทุกภูมิภาคของประเทศ 

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
สร้างรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ และสินค้าอย่างครบวงจร และสร้างฐานการผลิตรองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 
และผู้สนใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม  โดยในปี ๒๕๕๓ ได้ดําเนินการนิคมการเกษตร นําร่อง ๗ นิคม ในพืช 
๔ ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน ครอบคลุมพ้ืนที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด ตาก และนครศรีธรรมราช

 

 



 ๗๙

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
๓.๑)  แผนการจัดการที่ดิน พื้นที่นิคมการเกษตร ๔๓,๕๔๙ ไร่ (ร้อยละ ๑๐๙ ของเป้าหมาย)   

เกษตรกร ๒,๔๔๑ ราย  (ร้อยละ ๑๑๐ ของเป้าหมาย) 
๓.๒)  แผนเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า 

การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ 
 

๔)  ผลการตดิตามงานในพืน้ที ่
๔.๑)  นิคมการเกษตรข้าว เกษตรกรร้อยละ ๘๓ ในนิคมการเกษตรข้าวได้รับการอบรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ส่วนร้อยละ ๑๗ ได้รับการอบรมเนื่องจากไม่ว่าง/ติดภารกิจ และบางครัวเรือน
ให้ลูกอบรมแทน    ร้อยละ ๗๗ มีการปรับปรุงบํารุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยร้อยละ ๔๙ ทําการไถกลบ
ตอซัง  ร้อยละ ๔๔ ใช้ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ  ร้อยละ ๒๕ ปลูกปุ๋ยพืชสด และร้อยละ ๑๘ ใช้โดโลไมท์/ปูนมาร์ล 
ซึ่งผลจากการปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกรร้อยละ ๘๕ พบว่า คุณภาพดินดีขึ้น  ส่วนร้อยละ ๑๕ ยังเห็นผล
ไม่ชัดเจน  ร้อยละ ๖๒ ใช้เมล็ดพันธ์ุดีตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ โดยร้อยละ ๔๘ มีการเปลี่ยนพันธ์ุใหม่
ทั้งหมด และร้อยละ ๑๔ เปลี่ยนพันธ์ุใหม่เพียงบางส่วน  อีกร้อยละ ๓๘ ใช้พันธ์ุเดิม เนื่องจากยังไม่แน่ใจกับ
พันธ์ุที่เจ้าหน้าที่แนะนํา และบางรายใช้พันธ์ุข้าวที่เก็บไว้  ร้อยละ ๑๗ ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก และลดการใช้
เมล็ดพันธ์ุ  ร้อยละ ๘๔ ไปปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก และยังใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวมากเหมอืนเดมิ  (๒๐ - ๒๕ กก./ไร)่  
ร้อยละ ๗๗ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงร้อยละ ๒๓ ที่ต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 
๓๐๐ - ๕๐๐ บาท/ไร่ เนื่องจากให้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี แต่พบว่า รายได้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะ
ราคาข้าวตกตํ่าและปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชอีกด้วย 

๔.๒)  นิคมการเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ ๙๓ ได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ ส่วนอีกร้อยละ ๗ ไม่ได้รับการอบรม เนื่องจากบ้านอยู่ไกลและติดภารกิจ   ร้อยละ ๘๔ มีการปรับปรุง
บํารุงดินตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้ปูนมาร์ล ปุ๋ยหมัก และไถกลบตอซัง  และร้อยละ ๑๖ มีการปลูกพืชปุ๋ยสด
บํารุงดิน   ร้อยละ ๒๓  มีการปรับเปลี่ยนใช้เมล็ดพันธุ์ดีตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ โดยร้อยละ ๑๙ 
เป็นการเปลี่ยนพันธ์ุใหม่ทั้งหมด และร้อยละ ๓ ปรับเปลี่ยนพันธ์ุบางส่วน  ร้อยละ ๔๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก 
โดยเพิ่มระยะการปลูกและลดการใช้เมล็ดพันธ์ุต่อหลุม ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
ลดลงเฉลี่ย ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท/ไร่    ร้อยละ ๔๘ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท/ไร่ 
เนื่องจากผลผลิตเพิ่ม ๑๐๐ - ๒๐๐ กก./ไร่ และราคาผลผลิตสูงขึ้น  

๔.๓)  นิคมการเกษตรมันสําปะหลัง เกษตรกรร้อยละ ๗๔ ในนิคมการเกษตรได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร  ร้อยละ ๗๕  มีการปรับปรุงบํารุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยร้อยละ ๘๒ 
ใช้ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ  ร้อยละ ๔๖ มีการปลูกพืชปุ๋ยสด  ร้อยละ ๑๔ ใช้โดโลไมท์/ปูนมาร์ล และ ร้อยละ ๘๓ 
ที่มีการปรับปรุงบํารุงดินบอกว่าคุณภาพดินดีขึ้น  ร้อยละ ๕๗ ใช้ต้นพันธุ์ดีตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ 
โดยร้อยละ ๔๘ เป็นการเปลี่ยนปลูกพันธ์ุใหม่ทั้งหมดของพื้นที่ ร้อยละ ๙  เปลี่ยนปลูกพันธ์ุใหม่เป็นบางส่วน 
เกษตรกรอีกร้อยละ ๔๕ ยังคงปลูกพันธ์ุเดิม ทั้งนี้เกษตรกรพอใจกับการปรับเปลี่ยนพันธ์ุเพราะมีความเหมาะสม
กับพ้ืนที่และเจริญงอกงามดี แต่ผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากประสบปัญหาโรคแมลงระบาด   ร้อยละ ๙๖ 
ไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก ยังคงใช้วิธีการปลูกแบบเดิม  ร้อยละ ๔๘ ต้นทุนการผลิตเท่าเดิม อีกร้อยละ ๔๔ 
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคแมลงระบาด  มีเพียงร้อยละ ๙ ที่ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากหันมา
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีราคาตํ่ากว่าปุ๋ยเคมี แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของรายได้ พบว่า ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 

๔.๔)  นิคมการเกษตรปาล์มน้ํามัน เกษตรกรร้อยละ ๘๔ ในนิคมการเกษตรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเกษตร ร้อยละ ๙๖ มีการปรับปรุงบํารุงดินตามค่าวิเคราะห์ โดยร้อยละ ๙๒ ใช้โดโลไมท์/ปูนมาร์ล  



 ๘๐

ร้อยละ ๒๓ ปลูกปุ๋ยพืชสดและใช้ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ ซึ่งผลจากการปรับปรุงบํารุงดิน ร้อยละ ๘๘ บอกว่า
คุณภาพดินดีขึ้น  ร้อยละ ๙๓ ใช้พันธุ์ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปลูก  และร้อยละ ๗ ใช้พันธ์ุ
ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่และตามเพื่อนบ้านในพื้นที่ปลูก  ร้อยละ ๘๙ มีความพึงพอใจกับพันธุ์และ
การเจริญเติบโตของสวนปาล์ม  อีกร้อยละ ๑๑ ประสบปัญหาน้ําท่วมและหนูกัดต้นตาย 

 

๕)  ปัญหาอุปสรรค   จากการติดตามในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ร้อยเอ็ด 
สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๓  พบปญัหา
ในการดําเนินงาน ดังนี้ 

5.๑)  การทํางานของหน่วยงานในพื้นที่นิคมการเกษตร ยังคงเป็นลักษณะต่างคนต่างทํา
ไม่มีการบูรณาการเท่าที่ควร 

5.๒)  เกษตรกรในนิคมการเกษตรข้าว ไม่ให้ความร่วมมือในการผลิตเมล็ดข้าวพันธ์ุดีให้กับ
ศูนย์ข้าวชุมชน  เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่ามีความยุ่งยากในการดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุดี รวมทั้ง
บางครั้งทําแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 

5.๓)  พื้นที่โครงการบางแห่งยังมีปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน  เช่น นิคมการเกษตรข้าว
สุพรรณบุรี และนิคมการเกษตรปาล์มน้ํามันนครศรีธรรมราช 

5.๔)  เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นในวิธีการผลิตใหม่ ๆ  เช่น  การลดอัตราการใช้
เมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกต่อไร่ และวิธีการปลูกใหม่ ๆ ทําให้เกษตรกรไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากนัก 

5.๕)  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คอ่ยทําอาชีพเสริม ตามท่ีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา 
5.๖)  เกษตรกรนิคมการเกษตรข้าวส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาข้าวตกตํ่า และมีโรคแมลง

ระบาด 
6)  ข้อเสนอแนะ 

6.๑)  ควรจัดสรรงบประมาณ สําหรับการดําเนินกิจกรรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ และควรมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

6.๒)  เกษตรกรยังไม่มีความชํานาญในการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี กรมการข้าวและกรมส่งเสรมิ
การเกษตร ควรหาแนวทางกํากับดูแลและให้คําปรึกษาเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและบ่อยมากขึ้น 

6.๓)  ต้องส่งเสริมและขยายผลวิธีการผลิตใหม่ ๆ ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

6.๔)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างอาชีพเสริมควรสาํรวจความต้องการของเกษตรกร
ก่อนเข้าไปดําเนินการฝึกอบรมและให้คําแนะนํา 

6.๕)  กรมชลประทานควรเรง่แก้ไขปัญหาพืน้ที่ที่ยังประสบปัญหาน้ําท่วมขังเป็นเวลานาน 
 
๑.๔  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร 
 

๑)  ความเป็นมา  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ดําเนินการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน ๗๖ จังหวัด 
อย่างต่อเนื่องทุกปี เกษตรกรร่วมงานปีละประมาณกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย ใช้จ่ายงบประมาณไปกว่า 
๔๕.๖๔ ล้านบาท (เป็นงบประมาณในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรสําหรับหน่วยงานอ่ืน และงบจังหวัด
ไม่สามารถระบุได้) 

 



 ๘๑

๒)  วัตถุประสงค ์ 
2.๑)  เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการ

ทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 
2.๒)  เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์ 

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน 
 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน  
3.๑)  เกษตรกรนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตร  ในคลินิกหลัก ได้แก่ 

พืช ดิน ประมง และปศุสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๘๐ - ๙๕ เข้ารับเอกสารความรู้ ปัจจัยการผลิต 
และชมงานนิทรรศการที่จัดภายในคลินิก ที่เหลือส่วนน้อยที่นําปัญหาไปปรึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่รับบริการ
เมื่อได้รับความรู้ กว่าร้อยละ ๗๐ ได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ยกเว้น ในส่วนของประมงมีเพียง
ร้อยละ ๔๑ ที่นําความรู้ไปใช้  ร้อยละ ๕๙ ไม่นําความรู้ไปใช้  เนื่องจากไม่ได้เลี้ยงปลา  ไม่ได้รับพันธ์ุปลา
ไปทดลองเลี้ยง มีน้ําไม่เพียงพอ เที่ยวชมงานทั่วไป เป็นต้น  เกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ ๕๗  ได้มีการถ่ายทอด
ความรู้ให้สมาชิกในครัวเรือน เพื่อนบ้าน นําไปใช้ประโยชน์ต่อ  อีกร้อยละ ๔๓ ไม่ได้ถ่ายทอด เนื่องจาก
เพื่อนบ้านต่างไปร่วมงานด้วยกัน ไม่มีเวลา และจําคําแนะนําไม่ได้ 

3.๒)  เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก และปานกลาง 
ร้อยละ ๕8 และ ๓1 ตามลําดับ และมีความพึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ ๑๑ เนื่องจากไม่ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากสูงถึงร้อยละ ๘๐ 

3.๓)  ผลได้จากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตร  เกษตรกรเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ว่าเกิดผลได้จากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรในด้านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ด้านพืช เกษตรกรร้อยละ ๔๒ ไม่แน่ใจว่าเกิดผลให้ต้นทุนการผลิตตํ่าลง คุณภาพ
ผลผลิตดีขึ้น นําผลผลิตมาบริโภคมากขึ้น ขายผลผลิตได้มากขึ้น ขายได้ราคาดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และมี
ความรู้เพิ่มขึ้น เกษตรกรร้อยละ ๒๘ เห็นด้วย โดยเกษตรกรทุกภาค เห็นว่าผลที่ได้รับสามารถนําผลผลิต
มาบริโภคในครัวเรือน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเรื่องอื่นๆ คือ 4 เห็นด้วยในระดับมาก 

(๒)  ด้านดิน  เกษตรกรร้อยละ ๓1 เห็นด้วย  และร้อยละ ๒๙  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ว่าเกิดผลให้ดินดีขึ้น ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ลดสารเคมี ประหยัดค่าปุ๋ย และคุณภาพผลผลิตดีขึ้น   ร้อยละ ๓๓ 
ไม่แน่ใจ  ที่เหลือร้อยละ 7 ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

(๓)  ด้านประมง เกษตรกรร้อยละ ๔๖ ไม่แน่ใจ ว่าเกิดผลสําหรับเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์น้ํา
ได้ถูกวิธี ลดปัญหาน้ําในบ่อเน่าเสียได้ ผลผลิตคุณภาพดีขึ้น ต้นทุนลดลง  เกษตรกรร้อยละ ๔1 เห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ที่เหลือไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   โดยเกษตรกรทุกภาคเห็นด้วยในระดับมาก
คะแนนค่อนไปทางปานกลาง ว่าผลท่ีได้รับสามารถเตรียมบ่อสําหรับเลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์น้ําได้ มีคะแนนเฉลี่ย 
๓.๔๙  และ ๓.๔๔ ตามลําดับ  สูงกว่าเรื่องอื่น ๆ ที่มีความเห็นไปในระดับปานกลาง 

(๔)  ด้านปศุสัตว์  เกษตรกรร้อยละ ๔9 ไม่แน่ใจว่า เกิดผลให้เลี้ยงสัตว์ถูกวิธีและ
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ สามารถนําผลผลิตมาบริโภค ลดต้นทุนการผลิต นําผลผลิตไปจําหน่าย และมีรายได้
เพิ่มขึ้น เกษตรกรร้อยละ ๔๓ เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่เหลือไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
โดยเกษตรกรทุกภาค เห็นด้วยในระดับมาก คะแนนค่อนไปทางปานกลาง ว่าผลที่ได้รับสามารถเลี้ยงสัตว์ได้
ถูกวิธีและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๕ สูงกว่าเรื่องอื่น ๆ 

 

 



 ๘๒

๔)  ข้อเสนอแนะ 
4.๑)  ควรมีการจัดคลินิกในพื้นที่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเกษตรกรยังมี

ความต้องการปัจจัยการผลิต / ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และมีปัญหาที่ต้องการให้ช่วยแก้ไข 
4.๒)  ผู้เข้ารับบริการคลินิก ส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมงานทั่วไป ชมนิทรรศการ ศึกษาหาความรู้ 

ดังนั้นในการจัดคลินิกจึงควรมีกิจกรรมที่น่าสนใจดึงดูดผู้เข้าชมงาน และให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างแท้จริง 
เช่น การเสนอเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ  การเสนอผลงานวิจัยใหม่ ๆ ตัวอย่างผู้ประสบความสําเร็จ ฯลฯ 

4.๓)  ควรมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คําแนะนําในพื้นที่เพิ่มเติม หรือจัดมุมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สนใจในงานเป็นเรื่อง ๆ เป็นรอบ ๆ ไป มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านปศุสัตว์   

 
๑.๕  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 

 

๑)  ความเป็นมา เป็นโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนมีครอบครัวที่อบอุ่น 
โดยเริ่มจากสุขภาพอนามัยแม่ลูกเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว โดยให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรและ
เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ด้วยคําขวัญพระราชทานว่า “นมแม่ คือ หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว” 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเรื่องการผลิตอาหารให้ครอบครัวได้รับประทานครบตามหลักโภชนาการ 
และเรื่องอาชีพเสริมของสมาชิกโครงการตามแนวทางการส่งเสริมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทั่วไปในชนบทและชุมชนเมืองพื้นที่ 
๗๖ จังหวัด เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยในปี ๒๕๕3 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้เจียดจ่ายจาก
งบปกติของหน่วยงาน ๘.๙๓๙ ล้านบาท 

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาครอบครัวสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก
ไปพร้อม ๆ กัน ภายใต้ศักยภาพแต่ละครอบครัวเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม
พัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไว้บริโภค
ในครอบครัวเป็นการลดรายจ่าย 

 

๓)  ผลการดําเนนิงาน   
3.๑)  งบประมาณ  เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๗๒  เห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีจํานวน

สมาชิกเพิ่มขึ้น ไม่สามารถจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้ครบถ้วน ที่เหลือเห็นว่างบประมาณเพียงพอ 
เนื่องจากได้รับงบประมาณจากโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด บางจังหวัดใช้การบูรณาการงบประมาณ
จากโครงการอื่น ๆ  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับงบประมาณทันเวลา     

3.๒)  การสร้างศาลาเรียนรู้  จุดดําเนินงานโครงการร้อยละ ๔๑ สร้างศาลาเรียนรู้ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด และเป็นจุดเตรียมการรับเสด็จปี ๒๕๕๓ จุดดําเนินงาน
โครงการร้อยละ ๕๙ ไม่สร้าง เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ และสามารถใช้สถานที่อื่น เช่น ศูนย์ ๓ วัย 
ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   



 ๘๓

3.๓)  การสร้างแปลงเรียนรู้ จุดดําเนินงานโครงการร้อยละ ๖๔ มีการสร้างแปลงเรียนรู้ใหม่ 
ทดลองใช้ปัจจัยการผลิตที่โครงการสนับสนุน ร่วมกันทําปุ๋ยชีวภาพ โดยดําเนินการได้ ร้อยละ ๗๐ เนื่องจาก
บางจุดต้องรอฤดูฝน จึงทําแปลงได้ไม่สมบูรณ์ จุดโครงการร้อยละ ๓๖ ไม่มีการสร้างแปลงเรียนรู้ ในปี ๒๕๕๓ 
เนื่องจากมีแปลงเดิมอยู่แล้ว เช่น แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลงบ้านผู้นํา แปลงสมาชิกบางราย ฯลฯ  

3.๔)  กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งด้านพืช 
ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน โดยมีการอบรมให้สมาชิกกระจายไปตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 
๒๕๕๓ แต่ส่วนใหญ่จะอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  2553 ร้อยละ ๖๒ ซึ่งค่อนไปปลายปี
งบประมาณ สมาชิกที่ได้รับการอบรมร้อยละ ๘๒ (๗ หลักสูตร/ราย)  สมาชิกที่ไม่ได้อบรมร้อยละ ๑๘ 
เนื่องจากอบรมบ่อยไม่มีเวลา ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจุดหน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมการอบรม    

3.๕)  อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของสมาชิก มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การอบรมและฝึกปฏิบัติ
ในหลักสูตรแปรรูปอาหาร หัตถกรรม  ศิลปะประดิษฐ์  ท่องเที่ยว นวดแผนไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือของ
หลายส่วนราชการ โดยสมาชิกร้อยละ ๗๙ อบรม ๒ - ๓ หลักสูตร/ราย ส่วนใหญ่ได้อบรมอาหารแปรรูป 
สมาชิกที่ไม่ได้อบรมร้อยละ ๒๑ มีเหตุผลว่าไม่มีเวลา ไม่สนใจหลักสูตร ไม่ตรงกับความต้องการ  

3.๖)  สมาชิกร้อยละ ๔๘ นําผลผลิตที่ได้จากการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ฯ เช่น 
ผัก ไข่ไก่ ปลา เป็นต้น  มาบริโภคในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า ๑,๔๒๕ บาท/ราย  โดยภาคเหนือนํามาบริโภค
มากที่สุด ส่วนสมาชิกร้อยละ ๑๙ นําผลผลิตที่ได้จําหน่าย มีรายได้ ๑,๖๙๓ บาท/ราย  ภาคกลางจําหน่าย
มากที่สุด  สมาชิกที่ได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ร้อยละ ๑๑ ใช้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  
๑,๓๓๒ บาท/ราย และภาคใต้ใช้มากที่สุด สมาชิกร้อยละ ๑๗ จําหน่าย ๖,๖๓๕ บาท/ราย   

 

๔)  ผลการดาํเนนิงานและการพฒันาของจุดดําเนนิงานโครงการ (ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒)  
4.๑)  สมาชิกส่วนใหญ่อายุ ๑๕- ๔๙ ปี  ร้อยละ ๒ เป็นหญิงต้ังครรภ์  ร้อยละ ๗ เป็นหญิง

ให้นมบุตร  โดยร้อยละ ๖๒ ทําการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ ๑๗ รับจ้าง  สมาชิกที่มีอาชีพเสริม       
ร้อยละ ๔๗ ทํางานที่บ้านร้อยละ ๖๖  การจัดกลุ่มสมาชิกเป็นกลุ่มสีเขียวร้อยละ ๒๕  สีเหลืองร้อยละ ๓๕  
สีแดงร้อยละ ๑๙  ซึ่งมีน้อย หายาก และบางส่วนไม่ทราบสี รอการจัดสี  

4.๒)  สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรม จากกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่นําความรู้ไปใช้ประโยชน์     
และที่ไม่ได้นําไปใช้ เนื่องจากบางรายไม่มีเวลา ไม่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์/ปลูกผัก เป็นการร่วมอบรมเพื่อศึกษา 
ยังไม่มีความจําเป็นต้องทํา และเห็นว่าการทําเป็นอาชีพต้องลงทุน มีตลาด และต้องฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ
อีกมาก บางส่วนเป็นผู้สูงวัย สายตาไม่ดี  ร้อยละ ๘๑ ใช้ประโยชน์จากศาลาเรียนรู้ฯ ในการอบรมตามหลักสูตร
ต่าง ๆ ของโครงการ การประชุมกลุ่ม/สมาชิก และร้อยละ ๕๓ ใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้  ซึ่งส่วนมาก
จะเป็นแปลงรวมในที่สาธารณะ  ร้อยละ ๓๔ มีรายได้เสริมจากการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ปลา และ
แปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปจําหน่ายเฉลี่ย ๕,๑๔๓ บาท/ครัวเรือน/ปี  มีเงินออมจากรายได้หลัก
และรายได้เสริม คิดเป็นสัดส่วน ๑๔:๑๐๐ ซึ่งนับว่าค่อนข้างสูง  สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ของโครงการ ในระดับมากร้อยละ ๕๑   ปานกลาง ร้อยละ ๔๐ และน้อย ร้อยละ ๙ 
เนื่องจากเห็นว่าได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจํากัด  และรายได้จากการดําเนินงานตามกิจกรรม
โครงการได้รับไม่มากพอ    
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๕)  ปญัหาอปุสรรค  
5.๑)  สมาชิกร้อยละ ๗๓  ขาดปัจจัยการผลิต เช่น น้ําสําหรับปลูกผัก พันธ์ุ เงินทุนสําหรับ

ประกอบอาชีพต่าง ๆ  บางรายมีพื้นที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสีแดงที่มีอาชีพรับจ้าง ไม่มีที่ดินเป็นของ
ตนเอง 

5.๒)  สมาชิกร้อยละ ๑๕ ไม่มีเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่มีงานประจํา เป็นพนักงาน
บริษัท แม่ให้นมบุตร หรือลูกเล็ก   

5.๓)  สมาชิกร้อยละ ๑๒  มีปัญหาโรคระบาดของสัตว์ปีก ปัญหาด้านการตลาดไม่มีแหล่ง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 

๖)  ข้อเสนอแนะ 
6.๑)  ควรมีโครงการและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีจํานวนสมาชิก

เข้าร่วมโครงการมากขึ้น ความต้องการใช้งบประมาณจัดงาน/กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ต้นสังกัดจึงควรจัดสรร
งบประมาณให้สัมพันธ์กับจํานวนสมาชิก  สําหรับการต่อยอดหรือขยายกิจกรรมให้หลากหลาย เช่น 
การส่งเสริมการผลิต พัฒนาวัตถุดิบในชุมชน การศึกษาดูงาน ฯลฯ ทั้งนี้หน่วยงานระดับจังหวัดอาจขอใช้
งบประมาณของจังหวัดร่วมด้วย 

6.๒)  บูรณาการการปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและพื้นที่จุดดําเนินการ โดยประชุมหารือ
กันระดับจังหวัดในการกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้เป็นที่แน่นอนชัดเจน มีแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ
ที่ร่วมกันทํา ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดและอําเภอให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นเจ้าภาพหลักในการปฏิบัติงานโครงการ  
ทุกหน่วยงานควรบูรณาการกันในการจัดอบรมต่าง ๆ เพราะถ้าต่างหน่วยงานต่างจัดจะทําให้สมาชิกเสียเวลา
ในการมาอบรมบ่อย จนไม่มีเวลาเป็นของตนเอง  ควรให้นายอําเภอเป็นประธานคณะทํางานในระดับอําเภอ 
ขับเคลื่อนการทํางานในพื้นที่ ให้มีการประสานกันระหว่างหน่วยงานทั้งนอกและในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6.๓)  ปรับการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ให้เข้ากับพ้ืนที่จุดดําเนินงานโครงการ 
การกําหนดกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ควรให้เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ให้ผู้นําเข้าใจในโครงการและ
กิจกรรม  สร้างทัศนคติให้ชาวบ้านดูแลจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ต่อเนื่องตลอดไป 

6.๔)  สมัครหรือจัดหาสมาชิกที่สนใจโครงการอย่างแท้จริง ไม่เพียงจัดหาสมาชิกให้ได้ตาม
จํานวนที่กําหนด  เพราะจะทําให้สมาชิกบางรายเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานหลายโครงการ 

 
๑.๖  โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 

๑)  ความเป็นมา  ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙  เห็นชอบในหลักการให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รองรับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘  เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๗๖ จังหวัด
ทั่วประเทศ มีเป้าหมายสมาชิกที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 
๑๗,๖๐๐  ราย 
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๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนกลไกการทํางานของกรรมการและอนุกรรมการทุกระดับ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในลักษณะบูรณาการและมีเอกภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการคิด
และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด/อําเภอ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเกิดการประเมินศักยภาพ 
กําหนดแนวทางการพัฒนา และมีการพัฒนาตามศักยภาพของกิจการวิสาหกิจชุมชน 

 

๓)  ผลการดําเนินงาน  โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณ ๕๐.๖๐๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
งบเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ ประสานวิสาหกิจชุมชน  รวมทั้งสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

3.๑)  การดําเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ในปี ๒๕๕๑ ได้จัด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแผนการดําเนินงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๒  -  ๒๕๕๔ ให้มีการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ครบ
ทุกตําบลทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๔  เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ
แกนนํา สมาชิกวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ๓ ครั้ง 
ปี ๒๕๕๒ ประชุมคณะกรรมการประสานงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ๒๑ ครั้ง เพื่อประสานงาน  ติดตาม
การดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  และวางแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

3.๒)  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
(1)  ปี ๒๕๕๑ มีวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุมัติจดทะเบียน ๕๗,๘๔๕ แห่ง  สมาชิก 

๙๖๗,๔๖๓ ราย มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียน ๒๐๙ แห่ง สมาชิก ๓,๕๑๘ ราย 
(2)  ปี ๒๕๕๒  มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียน ๖๓,๘๐๑ แห่ง สมาชิก 

๑,๐๗๓,๕๒๖ ราย มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียน ๒๓๐ แห่ง สมาชิก ๓,๘๕๐ ราย 
3.๓)  การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(1)  ปี ๒๕๕๑ จัดเวทีเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบวิสาหกิจ
ชุมชน อําเภอละ ๑ แห่ง รวม ๘๘๐ แห่ง เกษตรกร ๖,๑๖๐ ราย  จัดเวทีเรียนรู้เพื่อจัดทําแผนส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของภาคีที่เกี่ยวข้อง ๖,๒๒๕ แห่ง เกษตรกร ๔๓,๕๗๕ ราย  และจัดเวทีเรียนรู้สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน อําเภอละ ๓ แห่ง รวม ๒,๖๔๐ แห่ง เกษตรกร ๑๙,๑๐๐ ราย 

(2)  ปี ๒๕๕๒  มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ทั้งสิ้น ๔๐,๐๙๗ แห่ง จัดอยู่
ในระดับดี ๑๑,๕๒๔ แห่ง (๒9%)  ปานกลาง ๑๘,๖๕๔ แห่ง (๔7%)  และต้องปรับปรุง ๙,๙๑๙ แห่ง (๒5%) 
สร้างเวทีเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในการประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ๑,๗๖๐ แห่ง 
เกษตรกร ๒๑,๒๐๓ ราย 

(3)  ดําเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน ร่วมกับธนาคารออมสิน         
มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายปีละ ๑,๕๐๐ แห่ง 

 

๔)  ผลการประเมินผล 
4.๑)  ด้านการบริหารจัดการ 

(๑)  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด มีการจัดประชุมเฉลี่ย ๓ ครั้ง/
จังหวัด/ปี  ตํ่ากว่าแผนที่กําหนด (เฉลี่ย ๖ ครั้ง/จังหวัด/ปี) 



 ๘๖

(๒)  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอ  มีการจัดประชุมเฉลี่ย 
๑๔ ครั้ง/อําเภอ/ปี  เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 

(๓)  สํานักงานเกษตรจังหวัดได้รับงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมฯ เฉลี่ยจังหวัดละ 
๓๙๑,๐๙๕ บาท  ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ (เฉลี่ยจังหวัดละ ๓๙๒,๕๗๔ บาท)  จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พบว่า ร้อยละ ๙๗ ได้รับทันเวลา  มีเพียงร้อยละ ๓ ที่ได้รับไม่ทันเวลาและ
ถูกเร่งให้ดําเนินการทั้งจังหวัดและอําเภอ  ทําให้ปรับแผนปฏิบัติงานไม่ทัน    

(๔)  วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ ๕4 รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมฯ ในระดับพ้ืนที่จากเจ้าหน้าที่เกษตร  ร้อยละ ๑๔ จากโปสเตอร์/แผ่นพับ  ร้อยละ ๑3 จากวิทยุ/
โทรทัศน์  ร้อยละ ๕ จากกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และร้อยละ ๑๔ จากส่ืออื่น ๆ ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉลี่ยละ ๑ - ๒ ครั้ง/เดือน   

(๕)  ติดตามนิเทศงานเฉลี่ย ๒๖ ครั้ง/ปี/จังหวัด ร้อยละ ๑๑๓ ของแผนที่วางไว้ คือ 
๒๓ ครั้ง/ปี/จังหวัด   มีจํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการติดตามนิเทศงานเฉลี่ย ๔๙ กลุ่ม/ปี/จังหวัด เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้    

4.๒)  ด้านปัจจัยนําเข้า 
(๑)  มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดเฉลี่ยจังหวัดละ ๒ - ๓ ราย   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนในระดับอําเภอเฉลี่ยอําเภอละ ๑ ราย โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
วิสาหกิจชุมชนเฉลี่ยคนละ ๕๒ กลุ่ม 

(๒)  วิสาหกิจชุมชนแต่ละประเภทมีจํานวนสมาชิกเริ่มก่อต้ังเฉลี่ยกลุ่มละ ๒๖ ราย 
ปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓) มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยกลุม่ละ ๓๗ ราย  โดยวิสาหกจิชุมชน
เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบมีสมาชิกมากที่สุด คือ เฉลี่ยกลุ่มละ ๕๕ ราย  ในขณะที่วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนากิจการ
มีสมาชิกเฉลี่ยกลุ่มละ ๓๒ ราย  และกลุ่มเป้าหมายใหม่มีสมาชิกเฉลี่ยกลุ่มละ ๒๖ ราย  คิดเป็นการเปลี่ยนแปลง
จากช่วงเริ่มจัดต้ังโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๒   

(๓)  หลักสูตร/กระบวนการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย  
การจัดทําบัญชี การจัดทําแผนธุรกิจ การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การวิเคราะห์
ศักยภาพตนเอง การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม  
การผลิตเพื่อขอมาตรฐานการรับรองจากสถาบันรับรองของราชการ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
และการพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ    โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลี่ย 
๙ - ๑๐ ราย/กลุ่ม   

4.๓)  ผลได้ของโครงการ 
(๑)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดและระดับอําเภอประมาณ

จังหวัดละ ๑๖ - ๑๗ ราย  ได้รับการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย    
(๒)  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมสีว่นร่วมทั้งในการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการวางแผน

ธุรกิจ  และการทํากิจกรรมของกลุ่มฯ  เฉลีย่ร้อยละ ๙3  และ ๘9 ตามลําดับ    
(๓)  วิสาหกิจชุมชนทุกประเภท  มีการจัดทําแผนการผลิตเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วม

กิจกรรมฯ คือ เพิ่มจากร้อยละ ๔7 เป็นร้อยละ ๗๖ ของจํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ตกเป็นตัวอย่าง  โดยวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีการจัดทําแผนการผลิต ร้อยละ ๕๖ สามารถดําเนินกิจการได้ตามแผน  

 



 ๘๗

(๔)  วิสาหกิจชุมชนมีการจัดทําบัญชีเฉลี่ย ร้อยละ ๗8  เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมฯ คือ ร้อยละ ๖1  และวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มีการจัดทําบัญชีร้อยละ ๒๒  สาเหตุที่ไม่มีการจัดทํา
บัญชีเพราะขาดความรู้ในการทําบัญชี  บางกลุ่มฯ เพิ่งเริ่มดําเนินกิจการจึงยังไม่มีการจัดทําบัญชี มีเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการไม่มากนัก  ตลอดจนไม่เห็นความสําคัญของการจัดทําและเห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่ยุ่งยากและไม่จําเป็น   

4.๔)  ด้านผลกระทบระยะสั้น 
(๑)  วิสาหกิจชุมชนร้อยละ ๕8  สามารถสร้างธุรกิจเชื่อมโยงกับเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนได้ เฉลี่ย ๒ แห่ง/กลุ่ม โดยร้อยละ ๓8 เป็นการเชื่อมโยงด้านการตลาด  รองลงมาร้อยละ ๒8 
เป็นการเชื่อมโยงด้านการซื้อขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งไม่มีในพื้นที่ของตน ร้อยละ ๒3  เป็นการเช่ือมโยง
ด้านการผลิต  และร้อยละ ๑๒ เป็นการเชื่อมโยงด้านอื่น ๆ  ได้แก่  ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม  และ
การบริหารจัดการเงินกลุ่มฯ  เป็นต้น  

(๒)  วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมินศักยภาพ  อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๕๑   และ
ต้องปรับปรุง ร้อยละ ๔9 โดยหลังทําการประเมินศักยภาพแล้ว  วิสาหกิจชุมชนได้นําผลการประเมินศักยภาพ
มาปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ พบว่า ร้อยละ ๕3 ประสบผลสําเร็จ ส่วนอีกร้อยละ ๔๗ ไม่ประสบผลสําเร็จ  

(๓)  วิสาหกิจชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินสดหมุนเวียนระหว่างปีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗๘ คือ จากเฉลี่ย ๗๙,๑๙๖ บาท/กลุ่ม/ปี เพิ่มเป็น ๑๔๑,๒๒๒ บาท/กลุ่ม/ปี   มีมูลค่าหุ้นสะสม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๔ คือ จากเฉลี่ย ๒๘,๖๔๗ บาท/กลุ่ม/ปี เพิ่มเป็น ๔๔,๑๘๖ บาท/กลุ่ม/ปี  และมีการกูเ้งนิ
มากขึ้นจากเฉลี่ย ๗๓,๑๑๘ บาท/กลุ่ม/ปี  เพิ่มเป็น ๑๖๐,๐๐๒ บาท/กลุ่ม/ปี    

(๔)  วิสาหกิจชุมชน มีรายได้จากการขายสินค้า / ผลิตภัณฑ์ภายในตําบลสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ คือ จาก ๑๐๙,๑๖๑ บาท/กลุ่ม/ปี  เป็น ๒๓๑,๙๕๖ บาท/กลุ่ม/ปี หรือเพิ่มขึ้น 
๒.๑๒ เท่า  และรายได้จากการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ภายนอกตําบลเพิ่มขึ้นจาก ๕๐๗,๓๗๐ บาท/กลุ่ม/ปี 
เป็น ๙๔๖,๒๒๗ บาท/กลุ่ม/ปี หรือเพิ่มขึ้น ๑.๘๖ เท่า นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการส่งสินค้า
ไปขายยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก ๓๐๙,๖๒๘ บาท/กลุ่ม/ปี เป็น ๗๒๒,๓๓๒ บาท/กลุ่ม/ปี หรือเพิ่มขึ้น 
๒.๓๓ เท่า   

(๕)  วิสาหกิจชุมชนจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกเฉลี่ย ๒๕,๐๗๑ บาท/กลุ่ม/ปี สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ คือ เฉลี่ย ๑๖,๔๙๙ บาท/กลุ่ม/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕2  นอกจากนี้ยังพบว่า รายได้
ของสมาชิกจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี   

(๖)  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความพึงพอใจ ทั้งในเรื่องหลักสูตรที่อบรมถ่ายทอดความรู้ 
วิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้  ระยะเวลาอบรม/ถ่ายทอดความรู้  และการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โดยภาครัฐในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง ๒.๒๖ - ๒.๕๓  คะแนน   

 

๕)  ปญัหาอปุสรรค 
๕.๑)  คณะกรรมการ/อนุกรรมการในระดับจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานภาคีให้ความสําคัญ

กับงานวิสาหกิจชุมชนค่อนข้างน้อย  ทําให้การดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง  
๕.๒)  การประสานงานและบูรณาการโครงการกับหน่วยงานภาคีมีข้อจํากัดหลายด้าน เช่น  

บุคคลเป้าหมาย  ระยะเวลาดําเนินการที่ไม่ตรงกัน 
๕.๓)  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   

และไม่สมดุลกับจํานวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  



 ๘๘

๕.๔)  กรณีที่มีการร้องเรียนคุณสมบัติของกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน  ให้แจ้งเตือน
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ให้ระมัดระวังการทําธุรกรรมกับกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนบางคนที่เข้ามาหา
ผลประโยชน์ 

๕.๕)  เกษตรกรมีความกังวลเรื่องการเก็บภาษีวิสาหกิจชุมชน ในบางพื้นที่สรรพากรได้มี
การเรียกเก็บภาษีบ้างแล้ว  ซึ่งใน พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้
อย่างชัดเจน  แต่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุท้าย พ.ร.บ. โดยมีนัยว่า “เป็นเศรษฐกิจชุมชนขั้นพื้นฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  มีวิสาหกิจชุมชนจํานวนหนึ่งที่อยู่ในระดับไม่พร้อมที่เข้ามาแข่งขันทางการค้า 
ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  สมควรให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบ
ของวิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มเข็ง  
พร้อมสําหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตฯ” 

 

๖)  ข้อเสนอแนะ 
๖.๑)  ส่วนกลางควรผลักดันและบูรณาการระดับนโยบายให้ชัดเจน แจ้งให้หน่วยงาน

ส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญกับวิสาหกิจชุมชน  และควรให้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 
๑ - ๒ ครั้ง  เพื่อหาแนวทางบูรณาการโครงการหรือกําหนดแนวทางส่งเสริมและการทํางานร่วมกัน  อาจใช้
รูปแบบการบริหารโดยคณะทํางานที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ตามยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด 

๖.๒)  กรมส่งเสริมการเกษตร ควรกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานให้ชัดเจน  
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ  ควรมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
ให้มากขึ้น เพื่อทําความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

๖.๓)  ควรจัดสรรงบประมาณในการทํางานให้เพียงพอ และเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต่อยอดจากการจัดทําเวทีเรียนรู้  การจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการในระดับ
ต่าง ๆ  และการติดตามนิเทศงานในพื้นที่  โดยอาจจัดต้ังเป็นกองทุนวิสาหกิจชุมชนสําหรับการทํากิจกรรม
ของวิสาหกิจชุมชน หรือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับประสานงาน  เช่น  การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
การอบรมเจ้าหน้าที่ การอบรมผู้นําวิสาหกิจชุมชน และค่าใช้จ่ายในการติดตามนิเทศงานในพื้นที่  เป็นต้น 

๖.๔)  ควรให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ช้ีแจงให้วิสาหกิจชุมชนรับทราบ และควรประสาน
ไปยังกรมสรรพากร  เพื่อทําความเข้าใจในเรื่องการเก็บภาษีวิสาหกิจชุมชนให้ตรงกัน ตามท่ีได้ระบุไว้ใน
หมายเหตุท้าย พ.ร.บ. และควรทําความตกลงร่วมกันว่าวิสาหกิจชุมชนจะต้องเสียภาษีหรือไม่  เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นนิติบุคคล  และหากต้องเสียภาษีวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีรายได้เท่าไร 

 
๑.๗  โครงการสานฝันยวุเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรปูที่ดิน 

 

๑)  ความเป็นมา  มีเป้าหมายดําเนินการในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๘,๐๖๙ โรงเรียน และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในสังกัด 
สพฐ. ๖.๒00 ล้านราย เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 
๑๔๕.๗๐๐ ล้านบาท   ปี ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณ ๑๐.๘๐ ล้านบาท รับผิดชอบโดยสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 



 ๘๙

๒)  วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่อสร้างและพัฒนายุวเกษตรกรตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้ยุวเกษตรกรผู้ที่จะได้รับที่ดินตกทอดตาม พ.ร.บ. 
ในอนาคตให้รู้สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
3.๑)  จัดต้ังกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน ๔๐๑ โรงเรียน สมาชิก 

๒๐,๐๕๐ ราย ตามเป้าหมาย 
3.๒)  จัดทําแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๓๘๐ โรงเรียน ร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมาย 
3.๓)  คัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อม เพื่อเป็นต้นแบบยุวเกษตรกรระดับ

จังหวัด ๖๗ โรงเรียน ร้อยละ ๙๗ ของเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๐.๒๓ ล้านบาท ร้อยละ ๙๕ 
ของเป้าหมาย 

 

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
4.๑)  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ห่างไกล  

ทําให้การประสานงานล่าช้าไม่สะดวก 
4.๒)  งบประมาณที่สนับสนนุให้แก่โรงเรียนไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
4.๓)  ครูอาจารย์ขาดความรู้ด้านการเกษตร ทําให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เต็มที่ 

 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
5.๑)  การติดต่อประสานงานกับโรงเรียนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น โทรสาร โทรศัพท์ 

หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า 
5.๒)  สนับสนนุงบประมาณที่จําเป็นให้แก่โรงเรียนเพิ่มขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 
5.๓)  ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความรู้กับครู อาจารย์ และศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจด้านการเกษตร และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรอย่างชัดเจน 
 
๑.๘  โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่

 

๑)  ความเป็นมา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จัดทําโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การพัฒนาพื้นที่ 
ปรับโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการเทคโนโลยีทางเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และ การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยมีแผนการดําเนินโครงการตั้งแต่ ปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๕  และจากสถานการณ์ต้นปี ๒๕๕๒ เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน ทําให้มี
การเลิกจ้าง ทําให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความเดือดร้อน กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมทําข้อตกลงร่วมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพ จากเดิมมาเป็นอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งการดําเนินโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่ในปี ๒๕๕๓ ประกอบด้วย  ๓ หลักสตูร 
คือ หลักสูตรปกติ ปวช./ปวส. หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะเวลา ๓ เดือน และหลักสูตรการ
พัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน  

 



 ๙๐

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
และเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยผ่าน
ปราชญ์เกษตร และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ลดรายจ่าย  
สร้างรายได้ และเข้าถึงแหล่งทุนโดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและพัฒนาธุรกิจ 

 

๓)  ผลการดําเนนิงาน 
3.๑)  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    

(1)  การสร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้  ดําเนินการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ๓ เดือน ดําเนินการได้ ๕๕๐ ราย ร้อยละ ๖8 ของเป้าหมาย (๘๑๐ ราย)  สาเหตุที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน เพราะผู้ว่างงานที่ผ่านการปฐมนิเทศ ยกเลิกการเข้าอบรม เนื่องจากเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น  หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ดําเนินการได้ ๖,๗๖๔ ราย ร้อยละ ๑๐3 
ของเป้าหมาย ๖,๕๗๐ ราย  และหลักสูตร ปวส.เกษตรกรรม ดําเนินการได้ ๓๓๕ ราย ร้อยละ ๔8 ของเป้าหมาย 
(๗๑๐ ราย) สาเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

(๒)  การสร้างโอกาสเข้าถึงที่ดิน  ดําเนินการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
๓ เดือน ดําเนินการได้ ๔๐๔ ราย ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย (๘๑๐ ราย)  สาเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามแผน คือ อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 

(๓)  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๔.๘๑9 ล้านบาท ร้อยละ ๑๐๔ (เดิมงบประมาณ
ดําเนินงานตั้งไว้ ๒๓ ล้านบาท  แต่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมเกษตรกร
รุ่นใหม่) 

3.๒)   กรมประมง 
(๑)  คัดเลือกเกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๓,๔๐๐ ราย ร้อยละ ๑๐2 

ของเป้าหมาย 
(๒)  เบิกจ่ายงบประมาณแลว้ ๔.๓๘๗ ล้านบาท ร้อยละ ๘8 

3.๓)  กรมการข้าว 
(๑)  การขยายโอกาสเรียนรู้ด้านข้าว โดยนําเกษตรรุ่นใหม่ทัศนศึกษาดูงานด้าน

การผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวร้อยเอ็ด สุรินทร์ และราชบุรี ดําเนินการแล้ว ๖๒๙ ราย  

(๒)  เบิกจ่ายงบประมาณแลว้ ๖๔๘,๘๐๖ บาท  
3.๔)  กรมวิชาการเกษตร 

(๑)  ฝึกอบรมด้านการผลิตพืช  การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  ๒,๐๒๓ ราย 
ร้อยละ ๑๐๕ ของเป้าหมาย 

(๒)  โครงการได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๗๙๒,๐๐๐ บาท ตามเป้าหมาย 
3.๕)  กรมส่งเสริมสหกรณ ์

(๑)  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และการทําธุรกิจในรูปแบบ
สหกรณ์รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านการสหกรณ์ที่นําไปปรับใช้ได้ ๑๓๖ ราย ร้อยละ ๙9 ของเป้าหมาย 

(๒)  มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม ๖,๒๖๖ ราย ร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมาย (๖,๕๗๐ ราย)  
สาเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน เพราะบางจังหวัดไม่มีแผนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไป 



 ๙๑

(๓)  เบิกจ่ายงบประมาณแลว้ ๑.๖๕๘ ล้านบาท ร้อยละ ๖๓ 
3.๖)  กรมพัฒนาที่ดิน 

(๑)  สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้  ดําเนินการปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษาแห่งเดิมได้ ๖๙ แห่ง และแห่งใหม่ ๗ แห่ง รวม ๗๖ แห่ง ตามเป้าหมาย  
และดําเนินการการจัดรูปและพัฒนาแปลงที่ดินทํากินรายแปลงของเกษตรกรได้ ๗,๓๘๙ ราย ตามเป้าหมาย 

(๒)  เบิกจ่ายงบประมาณแลว้ ๔๔.๐๔๗ ล้านบาท ตามเป้าหมาย 
3.๗)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดําเนินการสอนแนะการทําบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและ

ต้นทุนการประกอบอาชีพ ให้แก่บุคคลทั่วไป ๕,๙๗๐ ราย และยุวเกษตรกร ๑,๔๑๐ ราย ตามเป้าหมาย  
 

๔)  ปัญหาอุปสรรค   ความชัดเจนในหลักสูตรเกษตรยั่งยืน มีรูปแบบที่ชัดเจนจากส่วนกลาง  
แต่สภาพพื้นที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการดํารงชีวิตในแต่ละพื้นที่ / จังหวัดไม่เหมือนกัน ทําให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติในบางจังหวัดที่แตกต่างจากรูปแบบที่กําหนดเกิดความสับสน 

 

๕)  ข้อเสนอแนะ  ควรมีการอบรมผู้ปฎิบัติในพื้นที่เพื่อความชัดเจน หรือควรมีโครงการระยะยาว   
เพื่อให้ปราชญ์เกษตรทราบว่าจะมีแผนที่จะปฏิบัติในปีต่อไปอย่างไร 

 
๑.๙  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน 

 

๑)  ความเป็นมา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบ
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ โดยสนับสนุนให้เกษตรกร
ประกอบอาชีพทางการเกษตรตามความต้องการภายใต้เงื่อนไขของสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศในแต่
ละท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่กระจายอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศ ๔๘ ศูนย์  เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพการเกษตร  และบริการทางการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร  
ภายใต้ความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเพิ่มพูน
รายได้และขยายโอกาสในการเป็นมืออาชีพให้แก่เกษตรกร  เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านขึ้น โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง ๔๘ ศูนย์ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเกษตรกร โดยในปี ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณดําเนินการ ๑๑.๓๔๔ ล้านบาท 

 

๒)  วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร และให้บริการทาง 
การเกษตรแก่เกษตรกรได้เต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต่ละศูนย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 
โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๗,๓๒๕ ราย จําแนกเป็น อบรมอาชีพทางการเกษตรให้แก่
เกษตรกร ๙,๖๐๐ ราย และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ๗,๗๒๕ ราย 

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
3.๑)  ฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ๑๐,๗๙๙ ราย ร้อยละ ๑๑๒ 

ของเป้าหมาย 
3.๒)  จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในศูนย์นําร่อง จังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว 

๙,๒๑๘ ราย ร้อยละ ๑๑๙  สูงกว่าเป้าหมาย (๗,๗๒๕ ราย) 



 ๙๒

3.๓)  พัฒนาแปลงเรียนรู้พืชพันธ์ุดี / จุดเรียนรู้แล้ว ๒๖๗ แห่ง ร้อยละ ๑๑๑ ของเปา้หมาย 
ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งหมดแล้ว ๑๑.๓๔๔ ล้านบาท ตามเป้าหมาย 

 

๔)  ผลการติดตามในพื้นที่  ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม 2553 ภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี  และระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๘ มิถุนายน 2553 ภาคใต้  ได้แก่  จังหวัดกระบี่
สุราษฎร์ธานี และตรัง พบว่า ทุกศูนย์ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย และมีเกษตรกรอีกเป็นจํานวนมากที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ แต่ศูนย์มีงบประมาณจํากัดไม่เพียงพอ แต่ละศูนย์มีการติดตามนิเทศในพื้นที่ได้เกินกว่า
เป้าหมาย ทําให้ทราบว่าเกษตรกรนําความรู้ไปปฏิบัติถึงร้อยละ ๔๔ - ๑๐๐ ตามศักยภาพของเกษตรกร 

 

๕)  ปญัหาอปุสรรค 
5.๑)  ในพื้นทีภ่าคตะวันออก   

(๑)  งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีเกษตรกรสนใจเข้าอบรมมากกว่าที่ศูนย์
กําหนด 

(๒)  พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ครอบคลุมหลายจังหวัด ทําให้ศูนย์ต้องอํานวย
ความสะดวกให้เกษตรกรในจังหวัดที่อยู่ไกล โดยให้ความรู้ในพื้นที่ซึ่งขาดความพร้อมด้านสถานที่สําหรับ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

5.๒)  ในพื้นทีภ่าคใต้   
(๑)  บุคลากรของศูนย์มีน้อย และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ชํานาญเฉพาะด้าน

รวมทั้งขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 
(๒)  โครงการไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เข้าอบรม ทําให้

บางรายไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
(๓)  พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ครอบคลุมหลายจังหวัด   ทําให้การติดตามนิเทศงาน

เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมไม่ครบทุกราย เนื่องจากงบประมาณมีจํากัดไม่สามารถไปได้ทั่วถึง 
(๔)  สถานที่จัดอบรม บางจังหวัดไม่มีศูนย์ดังกล่าว ทําให้เกษตรกรต้องเดินทางไป

รับการอบรมจากจังหวัดใกล้เคียง 
 

๖)  ข้อเสนอแนะ 
6.๑)  ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละศูนย์ โดยเน้นให้เกษตรกร

เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์ฯ นอกจากนี้ควรเพิ่มงบประมาณสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
6.๒)  จัดอบรมความรู้เฉพาะด้านให้เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ เพื่อให้

สามารถถ่ายทอดความรู้ และให้คําปรึกษาด้านการเกษตรเฉพาะด้านให้กับเกษตรกรในจังหวัดที่อยู่ไกล
จากศูนย์ และเป็นวิทยากรมืออาชีพได้ 

6.๓)  ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้
เกษตรกรสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลต่อได้ 

6.๔)  โครงการควรจัดสรรงบประมาณ สําหรับการติดตามนิเทศงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการ
ประเมินผลการนําความรู้ไปใช้ของเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้ 

6.๕)  ควรจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปให้ความรู้ ให้คําปรึกษา/แนะนํา ติดตามผลและเยี่ยมชม
แปลงของเกษตรกรในพื้นที่ 

 



 ๙๓

๑.๑๐  โครงการบรหิารจดัการศัตรูพชื และการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้เกษตรกร 
 

๑)  ความเป็นมา    การปลูกพืชในปัจจุบันมีการปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื้นที่กว้าง และ
ใช้เมล็ดพันธ์ุที่อ่อนแอ นับว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมี
ในการควบคุมศัตรูพืช ทําให้เกิดความต้านทานของศัตรูพืชต่อสารเคมี เกิดศัตรูพืชชนิดใหม่และมีพิษภัยต่อ
สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม ต้นทุนผลิตสูง ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ถูกกีดกันจากประเทศคู่ค้า เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้อง เป็นระบบ 
เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สามารถระบายสินค้าตามฤดูกาลออกสู่ตลาดและแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยดําเนินการ ๗๖ จังหวัด 
เกษตรกร ๑๗๒,๕๓๑ ราย  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๒๓.๓๒๘ ล้านบาท 
ในปี ๒๕๕๓ จํานวน ๒.๗๑๒ ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เกษตรกร สามารถ
จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน พัฒนาการสร้างระบบเตือนภัยศัตรูพืชและสร้างระบบบริหารจัดการ
ศัตรูพืชที่มีการระบาดรุนแรงต่อเนื่องเป็นประจํา  

 

๓)  ผลการดําเนนิงาน 
3.๑)  การบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร โดย

ดําเนินการอบรมอาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่ อบต.  จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและ
เตือนภัยระบาดศัตรูพืช  ๒,๕๑๑ ราย  เกินกว่าเป้าหมาย 

3.๒)  สร้างเครือข่ายติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชให้กับเกษตรกร ๕,๓๗๐ ราย ตามเป้าหมาย 
3.๓)  ผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ๓๕๘ ศนูย์ ตามเป้าหมาย 
3.๔)  ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๓๕๘  ศูนย์  ตามเป้าหมาย 
3.5)  เบิกจ่ายงบประมาณ ๒.๗๑๒ ล้านบาท ตามเป้าหมาย 

 

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
4.๑)  งบประมาณในการอบรมเกษตรกรเพื่อการสํารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช และ

การสนับสนุนวัสดุในการควบคุมพืชมีน้อย  และการจัดอบรมเกษตรกรไม่สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูก
ของเกษตรกร 

4.๒)  งบประมาณในการสนับสนุนหัวเชื้อราบิวเวอเรีย และหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนไม่เพียงพอ 

4.๓)  เกษตรกรแกนนําบางศูนย์ไม่ส่งข้อมูลรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ให้กับ
เกษตรอําเภอ  เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าตอบแทน 

4.๔)  การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม และวัสดุในการควบคุมศัตรูพืชให้แก่ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนมีน้อย 

4.๕)  เกษตรกรเครือข่ายบางรายไม่ให้ความสําคัญในการป้องกันศัตรูพืชอย่างจริงจัง 
 

 
 
 



 ๙๔

๕) ข้อเสนอแนะ 
5.๑)  กรมส่งเสริมการเกษตร ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม

เกษตรกร และค่าวัสดุในการควบคุมศัตรูพืชให้เพียงพอ  รวมท้ังควรให้มีการจัดอบรมเกษตรกรในช่วงเวลา
ที่สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร 

5.๒)  ควรจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์บริหารศัตรูพืช ดําเนินการผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรีย 
และไตรโคเดอร์มา ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 

5.๓)  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ หรือค่าตอบแทนให้แก่เกษตรกรแกนนํา เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการรายงานข้อมูล และให้ความสําคัญในการป้องกันปราบศัตรูพืชอย่างจริงจัง 

5.๔)  กรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม และวัสดุ
ในการควบคุมศัตรูพืชให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้เพียงพอ 

5.๕)  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอ ควรให้ความสําคัญในการคัดเลือก
เกษตรกรเครือข่ายที่มีความต้ังใจและสนใจจริง ๆ ในการป้องกันศัตรูพืชอย่างจริงจัง และควรมีการรณรงค์
ให้ความรู้แก่เกษตรกรให้เห็นความสําคัญของโครงการให้มากขึ้น 

 
๑.๑๑  โครงการสนับสนนุสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมลูค่าเพื่อแก้ปัญหาราคายาง

ตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตร ี
 

๑)  ความเป็นมา รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาราคายางธรรมชาติตกตํ่า ต้ังแต่ช่วงกลางปี ๒๕๕๑ 
จากวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จึงได้บรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ 
เอกชน สถาบันเกษตรกร และสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) 
ไว้ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ทําโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
แปรรูปยางเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตรี เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการของโครงการฯ โดยให้ใช้เงิน
จากวงเงินกู้เพื่อดําเนินโครงการรับจํานําข้าวและผลผลิตทางการเกษตร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในวงเงิน ๘,๐๐๐ ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ยตลอดช่วงอายุของโครงการ เพื่อให้สถาบัน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมนําไปใช้ในการรับซื้อยางจากสมาชิก และนํามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและเก็บไว้
รอราคาตามเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ ตัน   

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อชะลอการปล่อยยางพาราออกสู่ตลาดในขณะที่ยางพารามีราคาตกตํ่า
มากโดยการแปรรูปยางแผ่นดิบเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง น้ํายางข้นแล้วเก็บสต็อก  
โดยให้สถาบันเกษตรกร มีวงเงินกู้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อน้ํายางสด หรือยางแผ่นดิบมาแปรรูปเป็น
ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง น้ํายางข้น เพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถเก็บรักษายาง
ไว้ได้เอง แล้วจําหน่ายเมื่อราคาเหมาะสม หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
๓.๑)  โครงการอนุมัติให้สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วรวม ๑๐๘ แห่ง แต่มีสถาบันฯ 

ที่ดําเนินการจริง ๒๓ แห่ง  โดยรวบรวมยางได้ ๖,๗๔1 ตัน หรือร้อยละ ๓ ของเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า 
๖๑๐.๗๕๗ ล้านบาท  สาเหตุที่ทําได้น้อยกว่าเป้าหมาย เพราะในช่วงการดําเนินงานโครงการฯ เป็นช่วงที่
ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ที่ทําจากยางพารา ทําให้ปริมาณ



 ๙๕

ความต้องการใช้ยางพาราของโลกเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสภาวะอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้
ปริมาณน้ํายางลดน้อยลงส่งผลให้ราคายางขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า
สามารถขายยางได้ราคาดี จึงยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บรักษายางไว้ตามโครงการฯ 

๓.๒)  ผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการฯ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่สถาบัน
เกษตรกรผู้รวบรวมยาง โดยทํากําไรเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการฯ ประมาณ ๑.๑๐ - ๘.๓๗ บาท/กิโลกรัม  
นอกจากนี้ยังช่วยสร้างประสบการณ์ ความรู้ และเปิดโอกาสให้แก่สถาบันเกษตรกรในการทําธุรกิจแปรรูป
ยางลูกขุน ทําให้สถาบันฯ ได้มองเห็นส่วนต่างในการทํากําไรเพิ่มขึ้นจากการทําธุรกิจแปรรูปยาง  ส่งผลให้
ขณะนี้มีสถาบันฯ หลายแห่งเริ่มรวมตัวกันและวางแผนที่จะทําธุรกิจด้านนี้ในอนาคตอันใกล้เพิ่มมากขึ้น 

๓.๓)  ความเห็นของสถาบันเกษตรกรที่มีต่อโครงการฯ สถาบันฯ ทุกแห่ง เห็นว่า โครงการฯ  
ยังมีความสําคัญสมควรให้ขยายอายุโครงการฯ ออกไปอย่างน้อยถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก
กําหนดเวลาสิ้นสุดโครงการฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังไม่มีความเหมาะสม เพราะเป็นช่วงที่มี
ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากที่สุด ซึ่งราคายางในประเทศอาจกลับมาตกตํ่าอีกครั้ง แต่การมีโครงการฯ สามารถ
ช่วยพยุงราคายางไม่ให้ลดตํ่าลงมาก เนื่องจากผู้รับซื้อทราบดีว่าภาครัฐมีโครงการฯ รองรับ ที่จะรับซื้อยาง
จากสถาบันฯ จึงไม่กล้ากดราคา  นอกจากนี้สถาบันฯ ที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจแปรรูปยางยังต้องการ
ความช่วยเหลือจากโครงการฯ ทั้งในด้านเงินทุน ความรู้ และความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หากโครงการฯ ยุติลงในขณะนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของ
สถาบันฯ ที่เริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอน 
 

๔)  ปัญหาอุปสรรค   ในการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรที่สําคัญคือ การไม่มีผู้รับรอง
คุณภาพยางแปรรูป ทําให้ผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่นส่งผลต่อการหาตลาด และการไม่มีความรู้ด้านการซื้อ - ขายยาง
กับต่างประเทศ  รวมถึงการขาดประสบการณ์ในการทําธุรกิจแปรรูปยาง 

 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
5.๑)  จัดการสัมมนาระหว่างสถาบันเกษตรกรที่เข้าสู่ธุรกิจแปรรูปยาง และมีความมั่นคง

พอสมควรแล้ว และสถาบันเกษตรกรที่กําลังจะก้าวเดินเข้าสู่ธุรกิจแปรรูปยาง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ทําธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความมั่นใจให้แก่สถาบันฯ ที่กําลังจะก้าวเดินเข้าสู่ธุรกิจแปรรูปยาง
ต่อไป  

5.๒)  โครงการฯ หรือหน่วยงานภาครัฐ ควรให้การช่วยเหลือในการรับรองคุณภาพยาง
แปรรูป หรือสร้างกระบวนการเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่น   และควรทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา
ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่สถาบันฯ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นทําธุรกิจแปรรูปยาง  ทั้งนี้เพื่อสร้าง    
ความมั่นคงในการทําธุรกิจให้แก่สถาบันเกษตรกร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ราคายางมีเสถียรภาพ    
ในระยะยาว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้ในที่สุด 
 

 
 
 
 
 



 ๙๖

๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการผลิต 
 

๒.๑  โครงการส่งเสริมและขยายผลการจัดการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยา  
ปี ๒๕๕๒ 

 

๑)  ความเป็นมา  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๕๑ จึงได้ดําเนินการถอดบทเรียน จากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
ในการทํานาแบบลดต้นทุนในเขตชลประทาน ๖ จังหวัด   โดยได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการจัดการลดต้นทุน
การผลิตข้าวใน ๔ ประเด็นหลักสําคัญ คือ การจัดการเมล็ดพันธ์ุข้าว การปรับปรุงบํารุงดิน การบริหารศัตรูพืช
อย่างถูกวิธี และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และเพื่อให้การขยายผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๒  
สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริม
และขยายผลการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ําเจ้าพระยาขึ้น โดยดําเนินการในจังหวัดที่เลือกข้าว
เป็นพืชยุทธศาสตร์หลัก และอยู่ในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยา ๒๐ จังหวัด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น 
เกษตรกรต้นแบบ ๑๘๐ ราย เกษตรกรขยายผล ๑,๘๐๐ ราย โดยให้เกษตรกรต้นแบบ (ครูติดแผ่นดินข้าว) 
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวไปสู่เกษตรกรขยายผล  ในอัตรา ๑ ต่อ ๑๐ ราย โดย
เกษตรกรต้นแบบจะใช้แปลงนาของตนเองเป็นแปลงทดลอง และฝึกปฏิบัติ  จนสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกร
รายอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓,๘๐๘,๙๐๐  บาท 

 

๒)  วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึก และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร 
ได้ตระหนักถึงการทํานาที่ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
และนําเสนอเทคโนโลยีร่วมกับการประยุกต์ใช้ผ่านแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ  เพื่อให้เกษตรกรที่มา
เรียนรู้สามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม 

 

๓)  ผลการประเมินผล 
๓.๑)  มีการจัดต้ังคณะทํางานฯ ส่วนกลาง และทีมงานระดับจังหวัด (Core Team)  เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและ
กระบวนการต่าง ๆ ของโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น เกษตรกรต้นแบบ ๑๘๐ ราย  
และเกษตรกรขยายผล ๑,๘๐๐ ราย เกษตรกรต้นแบบทุกรายมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรขยายผล 
เกี่ยวกับเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้แก่ การจัดการเมล็ดพันธ์ุข้าว การปรับปรุงบํารุงดิน การบริหาร
ศัตรูพืชอย่างถูกวิธี และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทั้ง ๔ เวที  โครงการฯ 
ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการสาธิตในทุกแปลงเรียนรู้  หรือสนับสนุนเป็นเงินสด
สําหรับซื้อปัจจัยการผลิต 

 
 

 
 
 
 



 ๙๗

๓.๒)  ด้านความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวตามกระบวนการเรียนรู้ทั้ง ๔ ประเด็น พบว่า 
เกษตรกรต้นแบบมีการทํานาด้วยวิธีการลดต้นทุนในทุกแปลงเรียนรู้  ส่วนเกษตรกรขยายผลร้อยละ ๙๘ 
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตามในแปลงนาของตนเองได้   สําหรับความสามารถในการลดต้นทุน
การผลิตข้าว พบว่า เกษตรกรต้นแบบร้อยละ ๗๕  และเกษตรกรขยายผลร้อยละ ๖๙  สามารถลดต้นทุน
การผลิตข้าว ในส่วนของค่าปัจจัยการผลิตได้เฉลี่ย ๔๐๗.๔๙ และ ๒๑๐.๔๒ บาทต่อไร่ ตามลําดับ จากการ
ปรับลดอัตราการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุข้าว ปุ๋ย เป็นต้น ให้อยู่ในอัตราต่อไร่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในภาพรวม จากการดําเนินงานโครงการฯ พบว่า มีมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ
กลับมาสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ถึง ๔,๑๐๔,๔๓๙.๓๒ บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่างบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  สรุปได้ว่าโครงการฯ ยังคงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในเชิงนโยบาย 

 
 
 
 

 
 
 

๓.๓)  ด้านความต่อเนื่องที่จะทําการผลิตข้าวด้วยวิธีการลดต้นทุน เกษตรกรต้นแบบทุกราย  
และเกษตรกรขยายผล ร้อยละ ๙๗ ยังคงมีความต้ังใจที่จะผลิตข้าวด้วยวิธีการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง  
เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายด้าน ได้แก่ การได้รับความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
การนําไปปฏิบัติจริง มีกรรมสิทธ์ิในที่นาเป็นของตนเอง มีแรงงานในครัวเรือนที่เพียงพอ และสามารถหาปัจจัย
การผลิตที่มีคุณภาพได้ในท้องถิ่น เช่น พันธ์ุข้าว และปุ๋ย เป็นต้น การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อร่วมทํากิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องหลังจากที่โครงการฯ สิ้นสุดแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๘ ยังคงมา
รวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวได้อย่างต่อเนื่อง   ส่วนการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
จากโครงการฯ สู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ  เกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ ๙๓  
และเกษตรกรขยายผล ร้อยละ ๘๑ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ จึงถือได้ว่าโครงการฯ 
สามารถทําให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และยังสามารถขยายผลเรื่องการลดต้นทุน
การผลิตข้าวไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้  สําหรับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เกษตรกร
ต้นแบบ และเกษตรกรขยายผล  มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
๔.๑)  การดําเนินงานตามโครงการฯ ยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในลักษณะ

การต่อยอดในพื้นที่ดําเนินการเดิม และการขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
๔.๒)  เกษตรกรส่วนใหญ่ทํานาต่อเนื่องไม่ค่อยพักหน้าดิน ทําให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่าง

ดินมาวิเคราะห์ได้ และยังเสี่ยงต่อการระบาดของแมลงศัตรูข้าว และมีเกษตรกรบางรายยังคงไม่เชื่อมั่นใน
วิธีการผลิตข้าวแบบลดต้นทุน ว่าจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ 

๔.๓)  ชุมชนบางแห่งยังไม่มีแหล่งจําหน่ายแม่ปุ๋ยตามที่โครงการฯ ได้ให้คําแนะนํา หรือถ้า
มีจําหน่ายก็ราคาแพง   

 

 
 



 ๙๘

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงควรมีการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ ระยะต่อไป  

หรือมีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับกลุ่มจังหวัด (Clusters)  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.๒)  ควรเน้นให้เกษตรกรใช้การไถกลบแทนการเผาตอซัง เป็นการพักหน้าดินไปในตัว 

เพราะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายตอซัง ซึ่งเป็นการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดได้ดีวิธีการหนึ่ง 
และมีการปรับปรุงบํารุงดินเป็นระยะ ๆ ด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด 

๕.๓)  ควรให้หน่วยงานของรัฐ  เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สถาบันเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร จัดหาแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม มาจําหน่ายให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ 

 
๒.๒  ยทุธศาสตร์กาแฟ  

 

๑)  ความเป็นมา  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการ
ยุทธศาสตร์กาแฟ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อรองรับผลกระทบที่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจะได้รับ
จากการเปิดตลาดสินค้ากาแฟภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี ๒๕๕๓ เป็นการเตรียมความพร้อม
แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกส่วนในการพัฒนาสินค้ากาแฟทั้งระบบ ให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่งในการผลิตได้ตลอดไป  โดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยการปรับปรุงสวน
เสื่อมโทรม พัฒนาสายพันธ์ุ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ GAP พัฒนาการสร้างมูลค่ากาแฟและผลิตภัณฑ์ 
สร้างเสถียรภาพราคากาแฟ ปรับระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนงานวิจัยกาแฟแบบครบวงจร มีเป้าหมาย
ลดต้นทุนการผลิตกาแฟให้เท่ากับต้นทุนการผลิตกาแฟของเวียดนาม  หรือมากกว่าไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
เพิ่มผลผลิตกาแฟต่อไร่ และเพิ่มจํานวนแปลงกาแฟที่ได้รับการรับรอง GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
พื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด ดําเนินการในพื้นที่เป้าหมายภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม ๑๕ จังหวัด 
ระยะเวลาดําเนินการระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ หน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร  
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วงเงินงบประมาณ ๒๑๒.๘๑๘ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๓ จํานวน 
๕๖.๖๗๕ ล้านบาท) 

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเสถียรภาพ
ราคาสินค้ากาแฟ 

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน  
๓.๑)  ปี ๒๕๕๒ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีเพียงหน่วยงานเดียว คือ สํานักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (งบปกติ) สําหรับปี ๒๕๕๓ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากงบปกติ ๔ หน่วยงาน จาก ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวม ๘.๖๑๗ ล้านบาท  
จากเป้าหมายรวมทั้งยุทธศาสตร์ ๕๖.๖๗๕ ล้านบาท ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร 
ไม่ได้รับการจัดสรร  แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการดําเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟ
ครบวงจร  โดยใช้งบจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ   ในพื้นที่ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
๓ แห่ง ในจังหวัดระนอง ชุมพร และกรมส่งเสริมการเกษตร มีการดําเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการ



 ๙๙

ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่มีการดําเนินการอยู่แล้ว ก่อนมีโครงการยุทธศาสตร์
กาแฟ 

๓.๒)  ความก้าวหน้าการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์  
(๑)  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดําเนินกิจกรรมการจัดทํา

มาตรฐานกาแฟ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับกาแฟ ผลการดําเนินงานแล้วเสร็จทั้ง ๓ เรื่อง 
ตามเป้าหมาย 

(๒)  กรมพัฒนาที่ดิน 
(๒.๑)  วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินปลูกกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ 

รวม ๑๑ จังหวัด เนื้อที่ ๔๙๑,๗๕๕ ไร่ ตามเป้าหมาย 
(๒.๒)  สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนการกําหนดเขตการใช้

ที่ดินในการปลูกกาแฟ ดําเนินการในพื้นที่ภาคใต้ ๕ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
กระบี่ และระนอง ๒๑๑ ตัวอย่าง และในพื้นที่ภาคเหนือ ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ๖๐ ตัวอย่าง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานด้านต้นทุนและผลตอบแทน 

(๒.๓)  การวางแผนและจัดทําเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ 
ทําการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่นํามาใช้เบื้องต้นในการศึกษา และวิเคราะห์กําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับ
ปลูกกาแฟ และข้อมูลเชิงพื้นที่ในพื้นที่ปลูกกาแฟภาคใต้ ๗ จังหวัด และทําการวิเคราะห์นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๓)  กรมวิชาการเกษตรสามารถผลิตต้นกาแฟสายพันธ์ุดี ๔๒๕,๐๐๐ ต้น และผลิต
เมล็ดพันธ์ุกาแฟสายพันธ์ุดี ๗๑๑ กิโลกรัม ร้อยละ ๖๗ และ ๑๔๒ ของเป้าหมาย ตามลําดับ การพัฒนาการผลิต
ของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP มีแปลงกาแฟที่ได้รับการรับรอง ๑,๗๔๙/๑,๗๖๒ ราย/แปลง ร้อยละ ๑๓๗ 
จากเป้าหมาย ๑,๒๘๙ แปลง 

(๔)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  แต่ได้ดําเนินการภายใต้
โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟครบวงจร โดยใช้เงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินการใน ๒ จังหวัด สถาบันเกษตรกรในจังหวัดระนอง และชุมพร 

(๕)  กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเช่นกัน แต่ได้มีการ 
บูรณาการกับโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

(๖)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ได้ออกติดตามความก้าวหน้า
ยุทธศาสตร์กาแฟในระดับพื้นที่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และน่าน  ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ พบว่า  

(๖.๑)  การดําเนินงานในภาคเหนือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และจากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือ ส่วนใหญ่ปลูก
และดูแลตามแบบอย่างของเพื่อนบ้าน ซึ่งถ่ายทอดต่อกันมา จึงยังขาดเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

(๖.๒)  การดําเนินงานในภาคใต้ ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในพื้นที่ และยังพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคใต้ มีแนวโน้มลดพ้ืนที่ปลูกกาแฟเพื่อปลูกพืช
ชนิดอ่ืนที่มีราคาสูงกว่าแทน  เช่น ปาล์มน้ํามัน และยางพารา โดยปลูกแซมในสวนกาแฟ และรอเวลาตัด
ต้นกาแฟทิ้ง เมื่อพืชที่ปลูกแซมเจริญเติบโตและสามารถเก็บผลผลิตได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาขาดแคลน
แรงงานในพื้นที่อีกด้วย 
 



 ๑๐๐

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
๔.๑)  หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบยุทธศาสตร์ฯ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไป

ตามแผน ส่งผลให้การดําเนินงานต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กําหนด 
๔.๒)  การประสานถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค และจาก

ผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ไม่มีการดําเนินงานอย่างจริงจัง 
๔.๓)  แต่ละหน่วยงานขาดการบูรณาการการทํางานร่วมกัน 

 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  ควรผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณ สําหรับดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ อย่าง

จริงจัง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างเต็มรูปแบบตามแนวทางที่กําหนด จึงจะส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์ฯ 
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่อไป 

๕.๒)  ควรมีการประชุมช้ีแจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังพื้นที่เป้าหมาย 

๕.๓)  แผนยุทธศาสตร์ฯ  ควรมีการกําหนดเป้าหมายในแต่ละปีอย่างชัดเจน ทั้งจํานวน
พื้นที่ แหล่งปลูกและเกษตรกรที่จะส่งเสริม โดยทุกหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ต้องวางแผน และปฏิบัติงาน
ร่วมกันในพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมายเดียวกันด้วย 

๕.๔)  ควรมีการแต่งต้ังคณะทํางานในแต่ละจังหวัด และมีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เพื่อการ 
บูรณาการในการทํางาน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 

๕.๕)  ควรมีการรวบรวมแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟทั้งหมด ให้อยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์กาแฟ เพื่อให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการการดําเนินงานยุทธศาสตร์กาแฟได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบวงจร 

 
๒.๓  โครงการปรบัปรุงพืน้ที่นารา้งเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

๑)  ความเป็นมา พื้นที่นาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ดินเปรี้ยวจัด และน้ําท่วม ประกอบกับขาดแคลนเงินทุน ทําให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่นาและ
ปล่อยทิ้งร้าง ทั้งนี้ภายใต้นโยบายการเร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มี
การจัดทําโครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันขึ้น โดยดําเนินการสนับสนุนการจัดทํา
โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  และความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย ๒๘,๐๐๐ ไร่  ใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี ต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม  
๒๘๐ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑๐๘.๘๖๙ ล้านบาท)  โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานโครงการ 

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์ม
น้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตร ให้มีรายได้และ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น  

  

๓)  ผลการดําเนินงาน ต้ังแต่เริ่มโครงการปี ๒๕๕๑ -  กันยายน ๒๕๕๓ สามารถปรับปรุง
พื้นที่นาร้างแล้ว ๓๐,๐๐๐ ไร่ ร้อยละ ๑๐๗  ของเป้าหมาย ๒๘,๐๐๐ ไร่ 



 ๑๐๑

 

๔)  ข้อเสนอแนะ  กรมพัฒนาที่ดินควรบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการเข้าไปดําเนินงาน
ในพื้นที่ภาคใต้ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน ซึ่งมีอีกหลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น จะทําให้การส่งเสริมพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามันในพื้นที่ภาคใต้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 
๒.๔  โครงการจัดทําเขตปลอดโรคปากและเท้าเปือ่ยในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 

๑)  ความเป็นมา  ในปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพ ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ค่อนข้างสูง  
ทั้งนี้เป็นผลมาจากความสามารถในการพัฒนาด้านการผลิตปศุสัตว์ และรูปแบบอาหารต่าง ๆ  รวมทั้ง
ความสามารถด้านการตลาดของภาคเอกชนผู้ผลิตอาหารเพื่อการส่งออก  และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทําให้
หลายประเทศยอมรับสินค้าปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามข้อจํากัดใน
การส่งออก อันเนื่องมาจากการแข่งขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคปากและ
เท้าเป่ือย เป็นข้อกําหนดที่สําคัญในการกีดกันการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ของต่างประเทศ  การกําจัดโรคปาก
และเท้าเป่ือยให้หมดไปจากประเทศไทย  จําเป็นต้องใช้กําลังคน และงบประมาณจํานวนมาก  อีกทั้งต้อง
อาศัยระยะเวลาดําเนินการนานปี  ต่างกับการกําหนดเขตปลอดโรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยเป็น
บางส่วนของประเทศ  เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้สูง   และใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการกําจัดโรคนี้
ทั้งประเทศ   ดังนั้น หากพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่มีการผลิตสัตว์ได้มาก และปลอดต่อโรคปากและเท้าเปื่อยแล้ว  
จะเป็นหนทางสําคัญซึ่งช่วยให้ประเทศไทยสามารถขยายตัวในด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้   ปัจจุบัน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีผลผลิตปศุสัตว์เพียงพอสําหรับการบริโภค และเหลือส่งไปจําหน่ายยัง
นอกพื้นที่เขตโดยเฉพาะสุกร ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยน้อย จึงมี
ความเหมาะสมที่จะจัดตั้งให้ภาคตะวันออกเป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งการรับรองโดย
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
๒)  วัตถุประสงค ์

๒.๑)  เพื่อกําจัดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทยให้หมดไป  
๒.๒)  เพื่อให้องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE (Office International 

des Epizooties) รับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๒.๓)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  เพื่อการส่งออก

ไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
 
 
 
 



 ๑๐๒

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
๓.๑)  จัดทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์ ๗๘,๓๒๗ ตัว ตามเป้าหมาย 
๓.๒)  กําหนดพิกัดสถานที่ทีก่ําหนด ๙,๕๕๒ แห่ง  ร้อยละ ๑๒๔ ของเป้าหมาย 
๓.๓)  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือย  โดยการฉีดวัคซีน ๑,๐๐๐,๗๑๙ ตัว 

ร้อยละ ๒๑๔ ของเป้าหมาย 
๓.๔)  ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวงัทางอาการ ๑๙,๓๕๒  แห่ง ร้อยละ ๒๓๕ ของเป้าหมาย 

 

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
๔.๑)  บุคลากรมีไม่เพียงพอ ประกอบกับยานพาหนะมีน้อยและชํารุด 
๔.๒)  โครงการกําหนดให้ทําเครื่องหมายสัตว์ทุกตัว และขึ้นทะเบียนตามที่กรมปศุสัตว์

กําหนด แต่เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยธรรมชาติ  เจ้าหน้าที่และเกษตรกรบางครั้งไม่สามารถ
จับได้ ทําให้ยากต่อการติดเบอร์หู เพื่อทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์  และการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเป่ือย ซึ่งจะดําเนินการพร้อมกัน ประกอบกับมีฝนตกชุกทําให้การปฏิบัติงานในพื้นที่
ค่อนข้างลําบาก 

๔.๓)  เบอร์หูที่เคยติดแล้วมักจะหลุด เนื่องจากโคจะถูไถกับต้นไม้  
๔.๔)  เกษตรกรบางรายยังไม่เห็นความสําคัญของโครงการฯ ทําให้ได้รับความร่วมมือ

ในการดําเนินโครงการฯ น้อย 
 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  ควรมีมาตรการบังคับให้โค หรือสัตว์กีบทุกตัวติดเบอร์หู 
๕.๒)  ปรับเปลี่ยน หรือหาวิธีการทําเครื่องหมายสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
๕.๓)  ช้ีแจงหรือหามาตรการจูงใจ เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงาน

โครงการฯ ในการที่จะทําให้ภาคตะวันออกเป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 
๕.๔)  เร่งรัดการโอนงบประมาณลงพื้นที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะให้เพียงพอ

กับปริมาณงานและสภาพพื้นที่ 
 
๒.๕  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ ๒ 

(ปี ๒๕๕๒  – ๒๕๕๖)  
 

๑)  ความเป็นมา  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เห็นชอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตหลักของภาค ซึ่งโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ปี ๒๕๔๗ - 
๒๕๕๑ เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว แต่เนื่องจากผลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของทุ่งกุลาร้องไห้  จึงได้มีการจัดทําโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อ
การส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินงานประกอบด้วย
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการผลิต การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ และการส่งเสริมด้านการตลาด
ข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้ มีเป้าหมายดําเนินการในพื้นที่ ๑.๒๗ ล้านไร่ เกษตรกร ๘๔,๗๐๐ ราย และ
เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิจาก ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๔๗๐ กิโลกรัมต่อไร่ หลังสิ้นสุดโครงการ วงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๒๒๙.๖๔ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๒ ได้รับการจัดสรร ๓๓๖.๒๘ ล้านบาท และปี ๒๕๕๓ 



 ๑๐๓

จํานวน ๔๗๕.๑๔ ล้านบาท)  หน่วยงานดําเนินการ ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริม
สหกรณ์  กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

๒)  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ  
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต  และเพื่อพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิรวมทั้งเพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
๓.๑)  ปี ๒๕๕2 - ๒๕๕๓ ดําเนินกิจกรรมการปรับโครงสร้างพื้นฐาน  กรมพัฒนาที่ดิน 

ดําเนินการก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินแล้วเสร็จ ๓๐,๐๓๒ ไร่ จากเป้าหมาย ๓๓,๐๐๐ ไร่  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากผู้รับเหมาบางรายถูกยกเลิกสัญญาจ้าง  เกษตรกรบางรายไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ตามเป้าหมาย  
กรมชลประทาน  ปี ๒๕๕๒ ก่อสร้างระบบเก็บกักน้ํา ระบบผันน้ํา และระบบส่งน้ํา ดําเนินการแล้วเสร็จทั้ง 
๕ โครงการ ตามเป้าหมาย ปี ๒๕๕๓ ดําเนินการอีก ๑๒ โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ช่วงฤดูฝน ๔๓,๐๑๗ ไร่ 
และฤดูแล้ง ๘,๐๓๒ ไร่ ความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ ๘๘ ของปริมาณงานทั้งหมด  

๓.๒)  กิจกรรมการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ กรมการข้าว ดําเนินการเกี่ยวกับตรวจ
ประเมินแปลงผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP (Good Ariculture Ptactices) ผลงาน 
ได้แก่ การรับสมัครเกษตรกรรวม ๒,๓๔๕ ราย ตามเป้าหมาย ตรวจประเมินแปลงปลูกข้าวจํานวน 
๑๖,๒๖๘ แปลง จากเป้าหมาย ๑๗,๘๖๐ ราย  และออกใบรับรองแล้ว จํานวน ๘,๙๕๒ แปลง ส่งเสริม
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน ๕๑ ศูนย์ ตามเป้าหมาย  ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการงาน
ร่วมกับกรมการข้าว  ปี ๒๕๕๒ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อบรม และเตรียมแปลงผลติ ๒,๓๒๕ ราย ตามเป้าหมาย 
ส่วนปี ๒๕๕๓ ไม่ได้รับงบประมาณ  

๓.๓)  กิจกรรมการตลาด  ในปี ๒๕๕๒  กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดฝึกอบรมผู้แทนสหกรณ์
การเกษตรใน ๒ หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารช่องทางการตลาด  และการบริหารธุรกิจ
ตลาดกลางและหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจข้าวเปลือก จํานวน ๓๙ และ ๗๐ ราย จากเป้าหมาย ๓๐ และ 
๗๕ ราย ตามลําดับ  จัดประชุมระดมสมองพัฒนาคลัสเตอร์ จํานวน ๑๐ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๑๖ ราย
ตามเป้าหมาย จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้า “ทุ่งกุลาฟาร์มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้”  และจ้างที่
ปรึกษาวางกรอบการดําเนินงานและการพัฒนา “คลัสเตอร์”  กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กิจกรรมละ 
๑ ครั้ง ตามเป้าหมาย สําหรับปี ๒๕๕๓ ดําเนินกิจกรรมจ้างบริษัทที่ปรึกษาวางกรอบการดําเนินงาน และ
พัฒนา  “คลัสเตอร์”  กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ๑ ครั้ง ผลการดําเนินงาน ผู้บริหารลงนามในสัญญา
จ้างแล้ว  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ส่วนกิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสหกรณ์
ในโครงการ ๕๐๐ ชุด ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

๔)  ผลการติดตามในระดับพื้นที่   กิจกรรมการผลิตข้าวแบบ  GAP  พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่
ทําการผลิตข้าวแบบ GAP เฉลี่ย ๑๑.๓๕ ไร่/ราย หรือร้อยละ ๔๓ ของพื้นที่ทั้งหมด  โดยมีเกษตรกรร้อยละ ๖๔  
ได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวแบบ GAP ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ ๔๖ ได้รบัผลผลติเฉลีย่ต่อไรเ่พิม่ขึน้ 
ซึ่งการส่งเสริมการผลิตข้าวแบบ GAP พบว่า มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเข้าไปให้คําแนะนําไม่มากนัก  
นอกจากนี้การส่งเสริมด้านการตลาดข้าว GAP เกษตรกรยังจําหน่ายข้าวได้ราคาใกล้เคียงกับข้าวเปลือกทั่วไป 
อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นว่า ถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมเพิ่มขึ้น และมีตลาดรองรับผลผลิตข้าว
แบบ GAP ก็จะดําเนินการผลิตข้าวแบบ GAP ต่อไป  

 



 ๑๐๔

๕)  ปญัหาอปุสรรค   
๕.๑)  กรมพัฒนาที่ดินมีปัญหาในการดําเนินงาน เนื่องจากผู้รับเหมาไม่ลงปฏิบัติ หรือ

บางรายยกเลิกสัญญาจ้าง นอกจากนี้เกษตรกรบางรายไม่ยินยอมให้ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
ผ่านแปลงนาของตน  

๕.๒)  การส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ GAP  ขาดความต่อเนื่องในด้านการผลิต และ
ขาดการเชื่อมโยงด้านการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตอย่างต่อเนื่อง  

 

๖)  ข้อเสนอแนะ   
๖.๑)  ควรตรวจสอบความต้องการของเกษตรกรก่อนวางแผนการก่อสร้างระบบอนุรักษ์

ดินและน้ํา 
๖.๒)  การยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการส่งเสริมการผลิต

ข้าวคุณภาพ GAP ควรคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม และกรมการข้าวควรเตรียมเจ้าหน้าที่ในการติดตามให้
คําแนะนํา ตรวจแปลงและการรับรองคุณภาพการผลิต และที่สําคัญกรมส่งเสริมสหกรณ์ควรเชื่อมโยง
ตลาดข้าวคุณภาพ GAP ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งให้เกษตรกรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อไป 

 
๒.๖  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรพัยากรประมง 

 

๑)  ความเป็นมา  กรมประมงได้จัดทําแผนงานปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจภาคเกษตร  
เพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก  ด้วยการพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาส
และสร้างรายได้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร และเพิ่มรายได้ทางการเกษตร
ของครัวเรือน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรประมง เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ในแผนงานดังกล่าว  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมย่อย คือ ๑) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง  
๒) การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาและหวงแหนทรัพยากรประมง  และ ๓) บริหารระบบ
ชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  

 

๒)  วัตถุประสงค ์  
๒.๑)  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง  พัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  

และสามารถผลิตสัตว์น้ําเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๒.๒)  เพื่อให้มีการจัดการด้านการประมงแบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกร และเยาวชนให้มีความรู้

พื้นฐาน ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในท้องถิ่นให้คงความอุดมสมบูรณ์  
๒.๓)  เพื่อบริหารจัดการระบบชลประทานน้ําเค็มในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการผลิต

สัตว์น้ํา   
 

๓)  ผลการประเมินผล 
๓.๑)  การส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง เกษตรกรได้รับการอบรมตามเป้าหมาย และ

ได้รับแจกปัจจัยการผลิต โดยเห็นว่าหลักสูตรการอบรมตรงตามความต้องการของตลาด และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ ร้อยละ ๙๗ มีความรู้ความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ขาดเงินทุน วัตถุดิบ และเวลาในการเพาะเลี้ยง ผลผลิตสัตว์น้ําของครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ ตํ่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๕  เนื่องจากปัญหาผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ และเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคมากกว่าเชิงพาณิชย์  



 ๑๐๕

ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ําที่เป็นเงินสดลงร้อยละ ๒  และเพิ่มรายได้จากการผลิตสัตว์น้ําหลังการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑,๔๔๔ บาทต่อครัวเรือน  ร้อยละ ๗  ในด้านการผลิตสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕๕   เป็นร้อยละ ๖๗  และปริมาณการบริโภคสัตว์น้ําเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๓     

 
 
 
 
 
 
๓.๒)  การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก ในการดูแลทรัพยากรประมงของท้องถิ่น ดําเนินการ

ประชาสัมพันธ์ได้ ๒๙ ครั้ง  ร้อยละ ๙๑ ของเป้าหมาย สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านประมง  ผลการ
ดําเนินงาน พบว่า เกษตรกรสามารถจับสัตว์น้ําได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕  ซึ่งสัตว์น้ําที่จับได้มีขนาดใหญ่ และมี
ความหลากหลายขึ้นร้อยละ ๖๙  โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ จัดต้ังคณะกรรมการ ประชุมหารือ จัดทาํ
ป้ายประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ปล่อยสัตว์น้ํา สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา และควบคุมการทําประมง เป็นต้น  
โดยสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ได้  ๔ ชุมชนต่อแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๓)  การบริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยง เพื่อให้มีน้ําคุณภาพเหมาะสมใช้อย่าง

เพียงพอ และพัฒนาเกษตรกร ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และมีการจ่ายสบทบจาก
เกษตรกรเพื่อใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า   โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายความรู้เพื่อพัฒนาการเลี้ยง ร้อยละ ๗๓  
มีความรู้ความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง  มีการต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ํา หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําแห่งละ ๑ กลุ่ม/สหกรณ์ ปริมาณน้ําที่สูบได้เกินกว่าเป้าหมาย  เนื่องจากความต้องการใช้น้ํามาก
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา และการบริการทางวิชาการที่ดําเนินการได้เกินกว่าเป้าหมาย  ผู้ใช้น้ํา
เห็นว่าควรมีคณะกรรมการที่มาจากหลายฝ่าย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ด้านการผลิต การตลาด  และมีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
 

๔)  ปญัหาอปุสรรค   
๔.๑)  ด้านการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง พันธ์ุปลาที่แจกมีขนาดเล็กอัตราการรอดต่ํา 

บางพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง เนื่องจากบ่อเลี้ยงน้ําแห้ง น้ําท่วม บางรายไม่มีประสบการณ์การเลี้ยง 
ขาดการเอาใจใส่     

 
 



 ๑๐๖

๔.๒)  ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ปริมาณสัตว์น้ํา
ในพื้นที่อนุรักษ์บางแห่งลดลง จากการลักลอบทําประมงที่ผิดกฎหมาย  และผลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
เช่น น้ําในแหล่งน้ําน้อย น้ําเสีย และศัตรูธรรมชาติ ขาดการสนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
บางพื้นที่ขาดการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์  

๔.๓)  ด้านการบริหารระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ราคากุ้งตกตํ่า โรคติดต่อที่เกิดจากลูกพันธ์ุ บ่อเลี้ยง สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อผลผลิต การชํารุด
ของอุปกรณ์การสูบน้ําทําให้ปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ และความต้องการใช้น้ํามากทําให้บางช่วงไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 

๕)  ข้อเสนอแนะ    
๕.๑)  ด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการประมง ควรจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ให้เกษตรกรอย่างเพียงพอทั่วถึง พร้อมวางแผนการแจกให้เหมาะสม  
๕.๒)  ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น  ต้องสนับสนุน

งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรประมงให้แก่ชุมชน และบูรณาการแผนการอนุรักษ์ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์แก่ชุมชน  

๕.๓)  ด้านการบริหารระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ควรเน้นลดต้นทุน และป้องกันโรคด้วยวิธีการใหม่ ๆ และเชิงรุกมากกว่าภาคเอกชน ที่ส่งเสริมการใช้ปัจจัย
เพิ่มต้นทุนการผลิต บางแห่งต้องการกระแสไฟฟ้าชนิด ๓ เฟส เพื่อทดแทนการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ควรเพิ่ม
ปริมาณการสูบน้ํา หรือวางแผนการสูบน้ําให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ และสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม หรือจัดต้ังกองทุนเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์การสูบน้ํา ให้สามารถดําเนินการได้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
๒.๗  ยทุธศาสตร์ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (Food Safety) 

 

๑)  ความเป็นมา   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบผลการหารือ 
เรื่องกรอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร และกําหนดให้ปี ๒๕๔๗  
เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year)  โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับผลการหารือร่วม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้จัดทําแผนความปลอดภัยด้านอาหาร  รวมท้ังงบประมาณที่
จําเป็นต้องใช้เพิ่มเติมในช่วงหลังปี ๒๕๔๖ และปี ๒๕๔๗ นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกระทรวงสาธารณสุข     



 ๑๐๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร
ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ เพื่อเร่งรัดการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร และอาหารของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย  โดยเป้าหมายการ
ดําเนินงานทั้งห่วงโซ่อาหาร หรือ From Farm to Table ซึ่งประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ด้านปัจจัย
การผลิตและวัตถุดิบ ด้านการผลิตระดับฟาร์ม  ด้านโรงงาน  ด้านผลผลิต  และด้านตลาดและงานสนับสนุน
อื่น ๆ  และได้จัดทํา Road Map เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร
และอาหารโดยแบ่งแนวทางและหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละส่วน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ รับทราบแผนยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอนุมัติเงินงบกลาง ๒,๔๓๑.๒๘๑ ล้านบาท สําหรับ
ปี ๒๕๕๒ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้าน
อาหาร  ระยะที่ ๒ (๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยสินค้าเกษตร
และอาหาร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีการขยายขอบเขตของ
ยุทธศาสตร์นี้ให้ครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการค้า ซึ่งเป็นภารกิจ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดําเนินงานให้เป็นแหล่งสินค้าเกษตรและอาหารของโลกที่ปลอดภัย 
เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารอย่างแท้จริง ทั้งในด้านการมีอาหารอย่างเพียงพอ และมีมาตรฐานปลอดภัย 
โดยแบ่ง Road Map ออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ๑) พัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพรายสินค้าพืช ประมง 
ปศุสัตว์  ๒) สนับสนุนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ๓) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าคุณภาพ 
๔) สร้างระบบอาหาร ศึกษาเพื่อส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน  และ ๕) สร้างความมั่นใจใน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย   

 

๒)  วัตถุประสงค ์
๒.๑)  เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร

ของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศ และของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 
๒.๒)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตร และอาหารของประเทศ โดย

การใช้มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย  เป็นการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๓)  เพื่อสนับสนุนให้เกิดความต้องการสินค้าเกษตร และอาหารที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 
และความปลอดภัย (Demand - Driven)  โดยสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญ  ตลอดจนความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

๒.๔)  เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถ
ดําเนินการตามแผน โครงการ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ 
 

 
 
 
 
 



 ๑๐๘

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
๓.๑)  ดา้นพชื  ดําเนินการโดย ๓ หน่วยงาน 

(๑)  กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรอง
มาตรฐาน GAP พืช/ข้าว ๓๗,๓๔๐ ราย ร้อยละ ๑๐๓ ของเป้าหมาย ประชุมคณะกรรมการ MOU ด้าน
พืช/ข้าว และคณะอนุกรรมการฯ ด้านพืช ๑๘ ครั้ง ตามเป้าหมาย อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่ระบบ
มาตรฐาน GAP  ๒๐๕,๖๒๕ ราย  ร้อยละ ๑๐๑ ของเป้าหมาย นําร่องศึกษารูปแบบระบบรับรองมาตรฐาน 
GAP แบบกลุ่ม (กลุ่มเดิม) ๑๒ กลุ่ม  ตามเป้าหมาย 

(๒)  กรมวิชาการเกษตร  การจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช มีฟาร์ม
ที่ได้รับการตรวจสอบรับรอง ๑๓๙,๐๒๒ ฟาร์ม  ร้อยละ ๑๑๒ ของเป้าหมาย การจดทะเบียนตรวจรับรอง
โรงงานแปรรูปและโรงรม มีจํานวนโรงงานที่ได้รับการตรวจสอบรับรอง ๗๘๓ โรงงาน  ร้อยละ ๑๒๔ ของ
เป้าหมาย การตรวจสอบปัจจัยการผลิต ๑๒๗,๕๐๗ ตัวอย่าง ร้อยละ ๑๐๖ ของเป้าหมาย และการออก
ใบรับรองปลอดสารพิษตกค้างสารปนเปื้อน ๗๑,๔๐๒ ฉบับ ร้อยละ ๑๔๓ ของเป้าหมาย  

(๓)  กรมการข้าว การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP มีฟาร์มที่ได้รับ
การจดทะเบียน ๔๕,๑๘๖ ฟาร์ม ตามเป้าหมาย ฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามเพื่อต่ออายุการรับรอง  
๑๙,๙๔๙ ฟาร์ม ร้อยละ ๗๑ ของเป้าหมาย 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
๓.๒)  ด้านปศุสัตว์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ฟาร์มใหม่) ๒,๐๕๓ ฟาร์ม ร้อยละ ๑๔๗  

ของเป้าหมาย ตรวจติดตามและต่ออายุฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ๒๓,๙๐๑ ฟาร์ม ร้อยละ ๑๐๒  
ของเป้าหมาย ตรวจติดตามและต่ออายุโรงงานอาหารสัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ๒๒๐ โรง ร้อยละ ๑๑๓  
ของเป้าหมาย ตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และแปรรูปเพื่อการส่งออก (ใหม่) ๒๕ โรง ร้อยละ ๑๕๖ 
ของเป้าหมาย ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ และแปรรูปเพื่อการส่งออกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ๒๒๖ โรง  
ร้อยละ ๑๓๐ ของเป้าหมาย 

 
 
 

     

 
 
 
 
 



 ๑๐๙

๓.๓)  ด้านประมง  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ๓๒,๑0๔ ฟาร์ม 
ร้อยละ ๑๐๗  สถานที่ผลิต/แปรรูปสัตว์น้ํา และโรงงานอาหารสัตว์น้ํา ๕9๓ โรงงาน  ร้อยละ ๑๐๕  
(ผ่านการรับรองมาตรฐาน ๕7๑ โรงงาน)  ตรวจวิเคราะห์สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา/ปัจจัยการผลิต/
วัตถุดิบสัตว์น้ํา  ๑๐๐,๗๙๐ ตัวอย่าง  ร้อยละ ๑๒๔   
     

 
 
 
 
 
 
๔)  ปญัหาอปุสรรค 

๔.๑)  ด้านพืช   
(๑)  ปัจจุบันมีพ่อค้าชาวจีนจากไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามารับซื้อ

ผ่านผู้รวบรวมในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งมีพฤติกรรมปั่นราคาผลไม้  และไม่มีการเข้มงวดในการคัดแยกและบรรจุ
หีบห่อในการขนส่ง ทําให้ผลไม้ได้รับความเสียหายเมื่อไปถึงตลาดปลายทาง 

(๒)  ราคาขายข้าวที่มาจากแปลงของเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ไม่มีความแตกต่างจากแปลงของเกษตรกรทั่วไปที่ไม่มีใบรับรองมาตรฐาน 

(๓)  มีการส่งออกผักที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานปะปนกับผักที่ได้มาตรฐาน 
๔.๒)  ด้านปศุสัตว์  ต้นทุนอาหารที่สูงขึ้น รวมท้ังราคาน้ํานมดิบที่ได้รับไม่เหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 
๔.๓)  ด้านประมง   

(๑)  ไม่มีแหล่งจําหน่ายที่แน่นอน  ทําให้ขายได้ราคาเท่ากับสินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ 

(๒)  กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ําขาดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น เงินทุนที่จะ
มาซื้ออุปกรณ์การแปรรูป  และปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งไม่มีแหล่งจําหน่ายที่แน่นอน  
 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  ด้านพืช   

(๑)  จัดทําตลาดแบบมีข้อตกลงบางส่วน  เพื่อลดผลกระทบจากตลาดที่ไม่มี
การแข่งขันเสรี 

(๒)  ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านตลาด เพื่อรองรับผลผลิต สําหรับผลผลิต
ที่มาจากแปลงที่ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานแล้ว เพื่อที่จะได้เป็นแรงจูงใจสําหรับเกษตรกรในการให้
ความสําคัญต่อการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปราศจากสารพิษตกค้าง และปลอดศัตรูพืชต่อไป 

๕.๒)  ด้านปศุสัตว์ การเพิ่มผลผลิต ควรให้ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มแก่เกษตรกร
เพื่อป้องกันโรค เพื่อสัตว์มีสุขภาพแข็งแรง และเพิ่มปริมาณน้ํานมดิบให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับราคา 

๕.๒)  ด้านประมง ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ําทุกปี และควรมี
มาตรการรองรับเรื่องของแหล่งจําหน่ายเพิ่มเติม เช่น จําหน่ายตามงาน OTOP หรืองานกาชาดประจําจังหวัด 
เป็นต้น 



 ๑๑๐

๒.๘  แผนพฒันาเกษตรอินทรีย์   (แผนบูรณาการ) 
 

๑)  ความเป็นมา  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ผลิต และผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการผลิตและบริโภคอาหารที่
ปลอดสารเคมี รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรแบบทั่วไปสู่การทําการเกษตรที่เกื้อกูล
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน มีความมั่นคงปลอดภัย
ทางอาหาร รวมทั้งแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมดําเนินการ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

๒)  วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ 
และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้เกิดสุขอนามัยที่ดี ใช้ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลธรรมชาติ ประหยัดเงินตราต่างประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
๓.๑)  จัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงอินทรีย์มีการดําเนินการจัดฝึกอบรม

เกษตรกร ๒๘๔ ราย แจกปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ๔๒๐ ราย และติดตามผล ๔๐๒ ครั้ง ตามเป้าหมาย 
๓.๒)  ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ๕,๔๐๔ ราย ร้อยละ ๙๐ 

ของเป้าหมาย วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ๑๖ โครงการ ตามเป้าหมาย 
๓.๓)  ตรวจรับรองแปลงผลติพืชอินทรีย์ ๑,๙๓๙ ฟาร์ม  ร้อยละ ๑๔๙ ของเป้าหมาย 
๓.๔)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

ให้แก่สมาชิสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์ ๑๕๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๑ ของเป้าหมาย 
๓.๕)  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ๑๒.๔๖ ล้านไร่  

ร้อยละ ๑๐๔  เกษตรกร ๖๑๙,๐๘๔ ราย  ร้อยละ ๑๐๓ ของเป้าหมาย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 
ชีวภาพทางดิน ๕๕ โครงการ ดําเนินการได้ ตามเป้าหมาย 

๓.๖)  วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี  
๑ โครงการ ดําเนินเสร็จแล้ว  และจัดทําสรุปรายงานการติดตามผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงฯ ๔ ครั้ง ตามเป้าหมาย 
 

๔)  ผลการตดิตามในพืน้ที ่
๔.๑)  ความรู้และการนําไปใช้ของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมปี ๒๕๕๓  พบว่า เกษตรกร

ส่วนใหญ่เข้าใจในระดับมาก ร้อยละ ๕๔ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มที่มีความสนใจ และมีพ้ืนฐานด้านเกษตรอินทรีย์อยู่บ้างแล้ว
จึงไม่ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจและปฏิบัติตาม รองลงมา คือ 
เข้าใจระดับปานกลางร้อยละ ๓๘ และเข้าใจน้อยร้อยละ ๘  เกษตรกร
ที่ได้รับการอบรมทั้งหมดได้นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ใน
การเกษตร เช่น การทําปุ๋ยหมัก การใช้สารสกัดธรรมชาติในการป้องกัน
และกําจัดแมลง  แต่เป็นการนําไปใช้บางส่วน โดยพบว่ามีเกษตรกร

ที่สามารถเลิกใช้สารเคมี ร้อยละ ๑๑  ในกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ ๗๖  ใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมีบางส่วน 



 ๑๑๑

เนื่องจากเป็นการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ แล้วลดจํานวนปุ๋ยเคมีลง แต่เกษตรกร
ยังไม่เลิกใช้สารเคมีทั้งหมด เพราะยังเชื่อว่าปุ๋ยเคมีและสารเคมีช่วยเพ่ิมผลผลิต  และมีความสะดวกมากกว่า
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว   สําหรับเกษตรกรที่เลิกใช้สารเคมีในการเกษตร เพราะเห็นความสําคัญ
ของการเกษตรอินทรีย์ ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และปลอดภัยจากสารเคมี 

๔.๒)  ความย่ังยืนในการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่
หันมาใช้สารอินท  

อินทรีย์
หรือลดใช้สารเคม

ารทําปุ๋ยอินทรีย์ค่อนข้างยุ่งยาก  การใช้ปุ๋ยเคมีมีความสะดวกมากกว่า 
ทําให้เกษตรกรบา

เสริม พัฒนาความรู้ในการทําเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่ม 
เกษตรกรเดิมที่ทํา

ังไม่มีความแตกต่างระหว่างการทําแบบเกษตรอินทรีย์ และแบบ
เกษตรเคมี ทําให

ารส่งเสริมไม่ควรเน้นถึงจํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ทดแทนสารเคมีท

ไป
ในแนวทางเดียวก

มีการส่งเสริมด้านการตลาดร่วมด้วย เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรทําการเกษตร
แบบอินทรีย์มากข

 

รีย์ และลดการใช้สารเคม ี คาดว่าจะใช้สารอินทรีย์ต่อไป
เพราะสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมี ร้อยละ ๖๓ รองลงมา
ส่งผลดีต่อสุขภาพ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ดิน น้ํา อุดมสมบูรณ์ขึ้น และ
ช่วยให้ราคาผลผลิตสูงขึ้นร้อยละ ๕๖  ๔๗  และ ๓๒  ตามลําดับ 

๔.๓)  ผลตอบแทนการลงทุนจากการผลิตแบบ
ี จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า 

เกษตรกรสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทําให้ต้นทุนลดลงร้อยละ ๑๑  
 

๕)  ปญัหาอปุสรรค 
๕.๑)  กระบวนก
งส่วนยังนิยมทําการเกษตรแบบเคมี  รวมทั้งยังคิดว่าการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตจะให้ผลผลิต

มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์  นอกจากนี้การผลิตแบบอินทรีย์จะใช้แรงงานมากกว่าการเกษตรแบบเคมี ทําให้บาง
ท้องที่ไม่มีแรงงานเพียงพอในการผลิตแบบอินทรีย์  

๕.๒)  ขาดความต่อเนื่องในการส่ง
การเกษตรอินทรีย์อยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่มีไม่เพียงพอกับกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมายที่ขอรับการส่งเสริมจํานวนมาก 
๕.๓)  ราคาผลผลิตที่ได้ย
้เกษตรกรบางส่วนขาดแรงจูงใจในการทําแบบเกษตรอินทรีย์ 
 

๖)  ้อเสนอแนะ ข
๖.๑)  นโยบายก
ี่มากเกินไป ควรพิจารณาถึงความตระหนัก ความต้ังใจจริงของเกษตรกรในการหันมาทํา

เกษตรอินทรีย์ร่วมด้วย ทั้งนี้อาจส่งเสริมให้เป็นกลุ่มต้นแบบในการขยายผลให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป 
๖.๒)  ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เป็น
ัน และตระหนักถึงผลดีของการเกษตรอินทรีย์ในระยะยาว ทั้งนี้ควรมีการอบรมให้ความรู้

แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  
๖.๓)  ควร
ึ้น 

 

 
 
 



 ๑๑๒

๒.๙  แผนบริหารจดัการผลไม้ภาคใต ้ปี ๒๕๕๒ 
 

๑)  ความเป็นมา การประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑๙๘) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒  มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการผลไม้ปี ๒๕๕๒  โดยการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต การเร่งรัดกระจาย
ผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  และการส่งเสริมการตลาดและบริโภคผลไม้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด  อนุมัติวงเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ๓๗๕.๖๕๘ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ แยกเป็นเงินทุนหมุนเวียน ๘๐ ล้านบาท 
และเงินจ่ายขาด  ๒๙๕.๖๕๘ ล้านบาท มีเป้าหมายดําเนินการบริหารจัดการผลไม้รวม ๘๑,๐๑๐ ตัน 
ภายใต้ ๓ มาตรการหลัก คือ มาตรการที่ ๑ บริหารจัดการคุณภาพผลผลิต ดําเนินการโดยจังหวัดชุมพร 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป้าหมายผลผลิต ๑๘,๑๓๐ ตัน มาตรการที่ ๒  เร่งรัดกระจายผลผลิต
ออกจากแหล่งผลิต  ดําเนินการโดยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และ
นราธิวาส  เป้าหมายผลผลิต  ๖๒,๘๘๐  ตัน  และมาตรการที่ ๓ ส่งเสริมการตลาดและบริโภคผลไม้  
ระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๒ ระยะเวลาโครงการระหว่างกรกฎาคม 
๒๕๕๒ - มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ  

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ในภาคใต้ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด  และป้องกันการเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า 

 

๓)  ผลการประเมินผล  ปริมาณผลไม้ที่สามารถบริหารจัดการได้รวมทั้งสิ้น ๔๙,๐๔๗ ตัน 
ร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย ๘๑,๐๑๐ ตัน  แยกเป็นมาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต ๘,๐๑๗ ตัน  
และมาตรการเร่งกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ ๔๑,๐๓๐ ตัน ร้อยละ ๕๐ และ ๖๕ ของเป้าหมาย ๑๘,๑๓๐ 
และ ๖๒,๘๘๐ ตัน ตามลําดับ ปริมาณที่ดําเนินการค่อนข้างน้อย เนื่องจากเริ่มดําเนินการในพื้นที่ค่อนข้าง
ล่าช้า  เง่ือนไขการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินจ่ายขาด เพื่อสนับสนุนค่าขนส่งและค่าการตลาดมีมาก
บางจังหวัดไม่สามารถเบิกมาใช้หมุนเวียนได้ทันการณ์ การอนุมัติเงินกู้มีขั้นตอนและเงื่อนไขมาก สําหรับ
มาตรการรณรงค์ส่งเสริมการตลาดและบริโภคผลไม้ ได้มีการจัดงานคาราวานผลไม้ภาคใต้สู่ประตูอีสาน 
แต่จัดงานค่อนข้างปลายฤดูผลผลิต จึงไม่เกิดผลต่อโครงการเท่าที่ควร  ผลผลิตที่บริหารจัดการได้กระจาย
ไปนอกพื้นที่ภาคใต้ ๔๒ จังหวัด ช่องทางการจําหน่ายผลไม้ทุกชนิดกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นพ่อค้าขายส่งที่เป็น
คู่ค้าเดิมขององค์กร / สถาบันเกษตรกร ผลไม้ที่เกษตรกรขายในโครงการ  ส่วนใหญ่ได้ราคาสูงกว่าขาย
แหล่งอื่น ๆ เฉลี่ย ๒.๕๖ บาท/กิโลกรัม  อย่างไรก็ตามก็ยังคงต่ํากว่าต้นทุนการผลิต  เนื่องจากผลไม้ที่นํามา
จําหน่ายส่วนใหญ่เป็นเกรดคละ  สําหรับทุเรียนและลองกองเกรดเอ ได้ราคาสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ย ๖.๑๔ และ 
๓.๔๙ บาท/กิโลกรัม  มูลค่าผลไม้ที่บริหารจัดการในโครงการประมาณ  ๕๑๓ ล้านบาท ร้อยละ ๗ ของ
มูลค่าผลไม้ภาคใต้ซึ่งค่อนข้างน้อย ทําให้ไม่สามารถดึงราคาผลไม้ในช่วงฤดูออกสู่ตลาดได้สูงขึ้นมากนัก 

 

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
๔.๑)  โครงการเริ่มดําเนินงานในพื้นที่ค่อนข้างล่าช้า 
๔.๒)  การอนุมัติเงินกู้มีขั้นตอนและเงื่อนไขมาก 
๔.๓)  เงื่อนไขการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินจ่ายขาดมีมาก บางจังหวัดไม่สามารถ

เบิกมาใช้หมุนเวียนได้ทันการณ์ 



 ๑๑๓

๔.๔)  การจัดงานคาราวานผลไม้ภาคใต้สู่ประตูอีสานค่อนไปทางปลายฤดูผลผลิต ทําให้
ส่งผลต่อโครงการไม่มากนัก 

๔.๕)  คํานิยามเกรดผลไม้ไมต่รงกันในแต่ละจังหวัด 
๔.๖)  เกษตรกรบางส่วนนําผลไม้เน่ามาปะปนขาย 
๔.๗)  รถบรรทุกไม่ชํานาญในการจัดเรียงผลไม้  ฝนตกทําให้ผลผลิตเสียหาย  นอกจากนี้

การขนส่งต้องเสียค่าปรับในการผ่านด่านจังหวัดต่าง ๆ เพราะบรรทุกไม่ถูกต้องและขับรถเร็ว 
๔.๘)  เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงและขาดแรงงาน 

 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  ปรับปรุงจุดอ่อนที่ทําให้เริ่มงานล่าช้า และตัดสินใจแก้ปัญหาในแต่ละช่วงเวลา ให้ทัน

กับสภาวะตลาด เช่น ประกาศราคาผลไม้ขั้นตํ่าที่จะเข้าไปดําเนินการ และการเพิ่มช่องทางการตลาด 
๕.๒)  กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีกลไกช่วยแก้ปัญหา และผลักดันให้หน่วยงานในพื้นที่

สามารถดําเนินงานตามมาตรการได้โดยเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
๕.๓)  การสนับสนุนเงินจ่ายขาดค่าการตลาดและค่าขนส่ง จําเป็นต้องมีมาตรการควบคุม

เข้มงวด  แต่ให้สามารถจ่ายเงินสนับสนุนได้โดยเร็ว เพื่อส่งผลให้สามารถซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้สูงขึ้น  
๕.๔)  ควรศึกษาหาวิธีการขนส่งผลไม้ภาคใต้ตอนล่างที่รวดเร็ว ลดต้นทุน และปลอดภัย   

โดยภาครัฐอํานวยความสะดวก  ดูแลและประสานเชื่อมโยงด้านการตลาด 
๕.๕)  ควรเร่งพัฒนาระบบการผลิต  คุณภาพผลผลิตของเกษตรกร โดยสร้างระบบการ

ตรวจสอบรับรองฟาร์มและกลุ่ม (Group Certification) ให้มีระบบ GAP ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และ
ระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมวิทยากรต้นแบบเป็นวิทยากรแนะนําการผลิต และส่งเสริมการคัดเกรดผลไม้ที่มี
มาตรฐาน เพราะผลไม้ที่มีเกรดดีจะได้ราคาสูง   
 
 
 

 
 
 
 
๒.๑๐  โครงการปรบัโครงสร้างสินค้าชา 

 

๑)  ความเป็นมา  คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบในหลักการโครงการ
ปรับโครงสร้างสินค้าชา ที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชา บ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ ๖ ตําบลเทอดไทย อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย เสนอผ่านสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากชาเป็นสินค้าที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) โดยได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ ๖,๘๑๕,๘๐๐ บาท 
แยกเป็น เงินจ่ายขาด ๑,๔๕๕,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการพัฒนาการผลิตชา 
ของเกษตรกรให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท  ให้กลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกชา จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปชาจีน โดยมีเป้าหมายดําเนินการในพื้นที่ปลูกชา ๔,๐๘๗ ไร่  



 ๑๑๔

เกษตรกร ๑๗๘ ราย ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี ระหว่าง ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
(ต่อมาขยายระยะเวลาโครงการเป็น ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)  ระยะเวลาชําระหนี้
เงินกู้ ๖ ปี ๖ เดือน โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชาให้ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างมูลค่าเพิ่ม และ
เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 

 

๓)  ผลการประเมินผล 
๓.๑)  การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษาชาตามวิธีเกษตรที่ดีและเหมาะสม 

(GAP) เกษตรกรเข้ารับการอบรมทุกราย (๑๗๘ ราย) และการสร้างศูนย์เรียนรู้การผลิตชาอินทรีย์โดยการ
ทําแปลงผลิตชาอัสสัม ๑๐ ไร่ และชาจีน ๑๐ ไร่ รวมทั้งส่งเสริมการทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย ส่วนการอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปชา พบว่า หน่วยงานไม่มีการดําเนินการ เนื่องจาก
ขาดผู้เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร 

๓.๒)  ผลการพัฒนาการผลิตชาคุณภาพของเกษตรกร พบว่า แปลงผลิตชาที่ทําการตรวจ
ประเมิน ๑๗๘ แปลง พื้นที่ ๑,๘๘๐ ไร่ หรือร้อยละ ๔๖ ของพื้นที่ทั้งโครงการ ได้รับการรับรองแปลงผลิต
มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices)  ๑๗๑ แปลง พื้นที่ ๑,๗๘๕ ไร่ ร้อยละ ๙๖ ของพื้นที่
ที่ตรวจประเมินทั้งหมด หรือร้อยละ ๔๔ ของพื้นที่ทั้งโครงการ ด้านประสิทธิภาพการผลิต พบว่า การผลิต
ชาอัสสัมได้รับผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๓๒.๗๗ กิโลกรัมต่อไร่  โดยก่อนมีโครงการได้รับผลผลิต ๓๗๖.๘๔ 
กิโลกรัมต่อไร่ หลังมีโครงการเพิ่มเป็น ๔๐๙.๖๑ กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิตก่อน และหลังมีโครงการ
เฉลี่ย ๖.๓๓ บาทต่อกิโลกรัมเท่ากัน สําหรับชาจีนได้รับผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๒๖.๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ โดย
ก่อนมีโครงการได้รับผลผลิต ๔๖๖.๑๕ กิโลกรัมต่อไร่ หลังมีโครงการเพิ่มเป็น ๔๙๒.๒๕ กิโลกรัมต่อไร่  
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงงานเก็บเกี่ยวที่เพิ่มจากผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งที่มีการปฏิบัติตามหลักวิชาการมากขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาท่ี
เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ ทั้งชาอัสสัม
และชาจีน เฉลี่ย ๒๖๘ และ ๖๓๔ บาทต่อไร่ ตามลําดับ สําหรับด้านการแปรรูปชาจีน กลุ่มเกษตรกรฯ 
มีการจัดซื้อและติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปล่าช้ากว่าแผนฯ ประมาณ ๑ ปี  ยังไมม่กีารเดนิเครือ่งจกัร 
เพราะอยู่ระหว่างรอบริษัทจากประเทศไต้หวันที่ให้ความสนใจจะเข้ามาดําเนินการแปรรูปเอง  
 

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
๔.๑)  หน่วยงานในพื้นที่มีความเข้าใจไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และ

ความรับผิดชอบต่อเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนฯ ของกลุ่ม ทําให้การดําเนินงานต้องชะงักไประยะหนึ่ง 
ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาโครงการ 

๔.๒)  หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสําคัญค่อนข้างน้อย ในการดําเนินงานบางกิจกรรมตาม
โครงการ เช่น ไม่ดําเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปชาจีนแห้ง และการจัดหาตลาดผลิตภัณฑ์ชาจีน  

๔.๓)  การจัดหาตลาดชาจีนเป็นไปด้วยความล่าช้า ทําให้การแปรรูปไม่เป็นไปตามแผน  
ต่อมาเมื่อมีผู้สนใจเข้ามาดําเนินการ ซึ่งค่อนข้างไม่สอดคล้องกับแผนงานตามโครงการ แต่ก็จําเป็นต้องยอม
ตกลงทําสัญญา เพื่อให้มีรายได้มาชําระหนี้เงินกู้ และยังดีกว่าปล่อยให้เครื่องจักรไม่มีการใช้งาน 

๔.๔)  ศูนย์เรียนรู้การผลิตชาอินทรีย์ มีเกษตรกรให้ความสนใจไปเรียนรู้น้อยมาก และ
การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ เกษตรกรมีความเห็นว่าทําให้ต้นชาเกิดโรค 



 ๑๑๕

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  เมื่อมีการโอนงบประมาณจากกองทุนฯ ให้หน่วยงานหลักในการดําเนินงานโครงการ 

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเงินกองทุนฯ  ควรมีการชี้แจงรายละเอียด  รวมทั้งประสานติดตามปัญหา  ข้อขัดข้อง
ในการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดด้วย 

๕.๒)  ข้อเสนอของโครงการในการขอใช้เงินจากกองทุนฯ ควรให้มีการจัดทําแผนการตลาด
ที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสนใจในการติดตาม
ช่วยเหลือจัดหาตลาดให้ประสบผลสําเร็จด้วย 

๕.๓)  สํานักงานเกษตรอําเภอ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบถึง
การมีศูนย์เรียนรู้การผลิตชาในชุมชน  และเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงาน  หรือเรียนรู้การผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไป 

๕.๔)  การให้บริษัทเอกชนใช้โรงงานแปรรูปชา เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่จัดซื้อ โดยใช้
เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนฯ นับว่าไม่สอดคล้องกับแนวทางของกองทุนฯ เพราะประโยชน์ส่วนใหญ่
จะตกอยู่กับเอกชน ดังนั้น กลุ่มจึงไม่ควรทําสัญญาตกลงการใช้เครื่องจักรนานเกินไป และกลุ่มควรเรียนรู้
วิธีการแปรรูปจากบริษัทที่ใช้โรงงาน เพื่อการดําเนินการเองในอนาคต 

๕.๕)  ผลิตภัณฑ์ชาซึ่งต่อไปจะออกในนามบริษัทเอกชน  กลุ่มฯ ควรมีเงื่อนไขให้ระบุ
แหล่งผลิตชาบนบรรจุภัณฑ์ด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของแหล่งผลิตให้ติดตลาดต่อไป 
 

๒.๑๑  โครงการปรบัโครงสร้างสินค้ากาแฟครบวงจร 
 

๑)  ความเป็นมา  คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟ
ครบวงจร  ในสถาบันเกษตรกร ๓ แห่ง  เสนอผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้แก่  (๑) กลุ่มเกษตรกรทําสวน
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  (๒) สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และ 
(๓) กลุ่มเกษตรกรทําสวน จปร. อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เนื่องจากกาแฟเป็นสินค้าที่จะได้รับผลกระทบ
จากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยอนุมัติเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร  
๕๔.๔๕ ล้านบาท  โดยกิจกรรมที่ดําเนินการประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟแก่เกษตรกร  
การฝึกอบรมผู้แทนสถาบันเกษตรกรในการพัฒนาธุรกิจกาแฟ และการดําเนินธุรกิจกาแฟของสถาบัน
เกษตรกร โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตกาแฟในแปลงเดี่ยวจาก ๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่  ก่อนมีโครงการ เป็น 
๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ในปี ๒๕๕๖ และลดต้นทุนการผลิตกาแฟให้เท่ากับต้นทุนการผลิตกาแฟของเวียดนาม 
หรือให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๑๐ ระยะเวลาดําเนินงาน ๔ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ และระยะเวลาโครงการ 
๗ ปี มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

๒)  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร 

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
๓.๑)  กองทุนฯ ได้โอนเงินให้โครงการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ จํานวนรวมทั้งสิ้น 

๕๔.๔๔๓ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร ๓ แห่ง ๓๑.๒๓๐ ล้านบาท และ
เป็นเงินจ่ายขาดให้ส่วนราชการดําเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ๒๓.๒๑๓ ล้านบาท 



 ๑๑๖

๓.๒)  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟของหน่วยงาน 
(๑)  เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรแกนนํา โดยการ

ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๓๐ ราย และจัดทําแปลงผลิตกาแฟตัวอย่างรายละ ๑ ไร่ 
ตามเป้าหมาย รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในระยะต่อไป 

(๒)  เกษตรกรแกนนํามีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับ  และทุกรายจะนําไปปฏิบัติ
ในพื้นที่ปลูกกาแฟอื่น ๆ ของตนเอง นอกจากนี้แปลงตัวอย่างร้อยละ ๘๙  มีเกษตรกรขยายผลเข้าไปศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว เฉลี่ยแปลงละ ๒๓ ราย 

๓.๓)  กิจกรรมการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร 
(๑)  กลุ่มเกษตรกรทําสวน จปร. จังหวัดระนอง ได้รับอนุมัติเงินกู้ ๑.๐๖๗ ล้านบาท 

และเบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๐๐ ล้านบาท ครบตามเป้าหมายปีที่ ๑ โดยได้ทําการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตกาแฟ
ผสมทรีอินวัน และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งยังดําเนินการไม่ครบตามเป้าหมาย  เนื่องจากวัตถุดิบขาดตลาด 

(๒)  กลุ่มเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร ได้รับอนุมัติเงินกู้ ๑๗.๔๗๐ ล้านบาท 
และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๗.๒๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิต ๑๐ ล้านบาท และจัดซื้อ
วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ๗.๒๐๐ ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถจัดซื้อเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติได้ เนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ จากการที่ราคาสูงกว่าที่ประมาณการในช่วงขอกู้เงินจากกองทุนฯ  

(๓)  สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร ได้รับอนุมัติเงินกู้ ๑๒.๖๙๓ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการรวบรวมผลผลิต ส่วนที่เหลือ ๒.๖๙๓ ล้านบาท  เป็นค่าก่อสร้าง
โรงคั่วบด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประมูลจากผู้รับเหมา และจัดซื้อเครื่องคั่วกาแฟแล้วเพียง ๑ เครื่อง จาก
เป้าหมาย ๒ เครื่อง เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอเช่นกัน 
 

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
๔.๑)  เงินกองทุนฯ ในส่วนการรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรไม่สามารถ

ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากต้องนําไปชําระหนี้ที่มีอยู่เดิมก่อนมีโครงการ (กู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์) 
ประกอบกับ การรวบรวมเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรต้องเก็บไว้ในสต็อกนาน ๖ - ๘ เดือน  ทําให้มีปัญหา
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องเพราะไม่สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นเงินเชื่อได้ จึงเสียโอกาส
ในการขยายตลาด 

๔.๒)  วัสดุอุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้
ขาดความพร้อมในการดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

๔.๓)  เกษตรกรมีแนวโน้มลดพื้นที่ปลูกกาแฟไปปลูกปาล์มน้ํามัน และยางพาราแทน 
เนื่องจากราคาไม่จูงใจ ซึ่งในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอสําหรับป้อนโรงงาน 

๔.๔)  สําหรับกลุ่มเกษตรกรทําสวน จปร. จังหวัดระนอง พบว่า ปีที่ผ่านมาประสบปัญหา
การขาดทุน นอกจากนี้ยังพบว่ามีวิธีการทําบัญชีที่ค่อนข้างไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี 
 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเข้าไปติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และหาแนวทางให้

ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถดําเนินธุรกิจไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมีรายได้เพิ่ม และช่วยลดปัญหาการลดพื้นที่ปลูกกาแฟด้วย 



 ๑๑๗

๕.๒)  สําหรับสถาบันเกษตรกรที่มีปัญหางบประมาณ  ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
ควรให้สถาบันเกษตรกรที่มีผลกําไรจากผลประกอบการที่ผ่านมา พิจารณาใช้เงินส่วนนี้แก้ปัญหาดังกล่าว 

 
๒.๑๒  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน 

 

๑)  ความเป็นมา  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม
น้ํามัน เพื่อรองรับและบรรเทาผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า (FTA)  โดยมีเป้าหมายดําเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามันอยู่เดิม และให้ความรู้ในการปลูกสร้าง
สวนปาล์มน้ํามันสําหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกสร้างปาล์มน้ํามันรายใหม่ ๑๐,๐๐๐ ราย/ปี รวมถึงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปาล์มในด้านการจัดการการผลิต การสร้างเครือข่ายการผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้ํามัน  โดยดําเนินการ
ในแหล่งผลิต ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ ระยะเวลาโครงการระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินงานโครงการ จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีมติอนุมัติเงินกองทุนฯ  ๑๙ ล้านบาท  
(ปีละ ๓.๘๐ ล้านบาท) 

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อให้การผลิตปาล์มน้ํามันมีปริมาณ 
และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน  รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 

 

๓)  ผลการดําเนินงาน  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๒ ปรากฏว่า ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ หลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ๕ ครั้ง รวม ๒๕๖ ราย ร้อยละ ๑๐๗ 
จากเป้าหมาย ๒๔๐ ราย รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ใน ๒๓ จังหวัด รวมทั้งสิ้น  ๒๓,๑๗๒ ราย 
ร้อยละ ๑๐๘  จากเป้าหมาย ๒๑,๕๒๙ ราย และได้จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน ๒ หลักสูตร 
คือ หลักสูตร “การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน” ๔,๘๘๘ ราย   หลักสูตร “การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์ม
น้ํามัน” ๑๑,๔๕๐ ราย  ตลอดจนจัดการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ํามัน ๓๒๒ กลุ่ม มีเกษตรกร 
๖,๘๓๔ ราย เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรจังหวัด ร้อยละ ๙๐ ของจังหวัดทั้งหมด  ได้มีการประสานงานกับ 
ธ.ก.ส. เพื่อการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร   สําหรับปี ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)  โครงการได้เริ่มดําเนินการเมื่อ
เดือนกรกฎาคม และได้จัดอมรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ไปแล้ว ๑ ครั้ง 
๖๐ ราย ร้อยละ ๔๓ ของเป้าหมาย  

 

4)  ผลการประเมินผล 
4.๑)  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๑ พบว่า  มีเกษตรกรรายเก่าร้อยละ ๙๖ 

ของเกษตรกรรายเก่าทั้งหมด ได้นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ และเกษตรกรรายใหม่ หรือผู้ที่ต้องการ
ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม ร้อยละ ๖๒ ได้ทําการปลูกสร้างสวนปาล์ม โดยเกษตรกรดังกล่าวได้ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
ร้อยละ ๑๓ และ ๑๘ ของจํานวนทั้งหมด จํานวนเงินกู้เฉลี่ย  ๑๖๗,๐๒๖ และ ๑๑๖,๙๔๖ บาท/ราย 
ตามลําดับ  จํานวนผู้ขอกู้เงินค่อนข้างน้อย  เนื่องจากบางส่วนใช้เงินทุนของตนเอง บางส่วนกู้จาก ธ.ก.ส. 
เต็มวงเงินตามสิทธ์ิอยู่ก่อนแล้ว หรือได้กู้จากสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว และบางส่วนคิดว่าขั้นตอน
หรือเงื่อนไขยุ่งยาก 

 
 



 ๑๑๘

4.๒)  ผลผลิตปาล์มน้ํามัน ภายหลังจากการนําความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปปรับปรุง
สวนปาล์ม ประมาณ ๑ - ๒ ปี ประกอบกับ สภาวะอากาศที่เอื้ออํานวย พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๘๐  ได้รับ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๘๑๐ กิโลกรัม/ไร่ โดยก่อนมีโครงการฯ ได้รับผลผลิตเฉลี่ย ๒,๔๓๐ กิโลกรัม/ไร่ และ
หลังมีโครงการฯ เพิ่มเป็น ๓,๒๔๐ กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งในจํานวนนี้เป็นเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนเกษตรกรรายเก่าทั้งหมด แต่มีการใช้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าก่อนมีโครงการฯ 
เฉลี่ย ๑๘๑ บาท/ไร่ โดยก่อนมีโครงการฯ ใช้ต้นทุนเฉลี่ย ๔,๑๖๗ บาท/ไร่ และหลังมีโครงการฯ เฉลี่ย 
๔,๓๔๘ บาท/ไร่   เนื่องจากเกษตรกรยังจําเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิต  เช่น ปุ๋ยเคมี และแรงงานจ้าง
ในการเก็บเกี่ยวเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อผลผลิตแล้ว พบว่า มีต้นทุนตํ่ากว่าก่อนมี
โครงการฯ เฉลี่ย ๓๗๓ บาท/ตัน กล่าวคือ ก่อนมีโครงการฯ มีต้นทุนเฉลี่ย ๑,๗๑๕ บาท/ตัน และหลังมีโครงการฯ 
เฉลี่ย ๑,๓๔๒ บาท/ตัน เนื่องจากปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจึงลดลง  สําหรับ
การปลูกสร้างสวนปาล์มของเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับผลผลิต พบว่า ใช้ต้นทุนเฉลี่ย ๔,๙๙๗ บาท/ไร่ 
ใกล้เคียงกับต้นทุนการปลูกสร้างสวนปาล์มในช่วงอายุเดียวกัน เฉลี่ยทั้งประเทศ ๔,๙๘๖ บาท/ไร่ 

4.๓)  รายได้สุทธิของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันรายเก่า  พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
มีรายได้สุทธิเฉลี่ย ๔,๕๐๘ บาท/ไร่  และหลังเข้าร่วมโครงการฯเฉลี่ย ๗,๔๗๗ บาท/ไร่ หรือรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 
๒,๙๖๙ บาท/ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๕๙ จากเป้าหมาย ที่กําหนดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท/ไร่ 
ในปีสิ้นสุดโครงการ  กล่าวได้ว่าในเบื้องต้น โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เนื่องจากผลผลิตเพิ่มและต้นทุนลด รวมทั้งในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ซึ่งส่วนหนึ่งย่อมเป็นผลมาจาก
การนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติในสวนปาล์มของตนเอง 

 

5)  ปญัหาอปุสรรค 
5.๑)  เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วน คิดว่าความรู้ในการดูแลรักษาสวนปาล์ม

น้ํามันในแต่ละช่วงอายุ ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วง ๑ - ๓ ปีแรกในการปลูกสร้างสวนปาล์ม 
5.๒)  เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วน คิดว่ายังขาดความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง

บํารุงดิน การทําปุ๋ยชีวภาพ และสารกําจัดศัตรูพืช 
5.๓)  เกษตรกร และเจ้าหน้าที่บางส่วน ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง

ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีที่มีต่อการผลิตปาล์มน้ํามัน  ส่งผลให้ไม่ต่ืนตัวในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเท่าที่ควร 

5.๔)  เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ยังคงขาดความมั่นใจที่จะทําการปลูกปาล์ม 
หรือขยายพื้นที่เพิ่ม เนื่องจากปัญหาแหล่งรองรับผลผลิต 

 

6)  ข้อเสนอแนะ  
6.๑)  ด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ํามัน  ควรริเริ่ม

ดําเนินการนํารูปแบบกระบวนการผลิตที่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม  (Good Agriculture 
Practices : GAP)  มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ํามัน  โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการปลูกสร้าง
สวนปาล์มน้ํามันใหม่ รวมถึงการประยุกต์ใช้หรือเทียบเคียงมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลผลิต  โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศที่ไทยส่งออกสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ํามันปาล์ม  เนื่องจากมีแนวโน้ม
ที่ประเทศต่าง ๆ จะออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของสินค้าที่จําเป็นต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของผู้บริโภค 



 ๑๑๙

6.๒)  ด้านความชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ํามัน โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในพื้นที่จังหวัดที่ติดริมแม่น้ําโขง ซึ่งจากการประเมินผลในจังหวัดหนองคาย 
พบว่า มีสวนปาล์มน้ํามันปลูกใหม่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก และมีบางส่วนเริ่มให้ผลผลิตแล้ว หากมีความชัดเจน
ในเรื่องการกําหนดเขตส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน ควรมีการสนับสนุนให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิต หรือมี
โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มในพื้นที่ เพื่อรองรับผลผลิตที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วง ๑ - ๒ ปี ข้างหน้า 

6.๓)  กรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ และช่วงอายุของปาล์มน้ํามัน  มีการติดตามดูแลให้
คําปรึกษาถึงการนําความรู้ไปปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่เริ่มปลูกปาล์มน้ํามันรายใหม่ 
นอกจากนี้ควรเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่จะได้รับจากการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA)   ให้เจ้าหน้าที่
ผู้เป็นวิทยากรนําไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีความต่ืนตัวในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันต่อไป 

6.๓)  กรมวิชาการเกษตรควรให้ความรู้หรือแนะนําแหล่งพันธ์ุปาล์มน้ํามันคุณภาพดี  และ
กรมพัฒนาที่ดินควรให้ความรู้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน  การทําปุ๋ยชีวภาพ  และ
สารกําจัดศัตรูพืช  เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑๓  โครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุกําแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ําเชือ้ 

  

๑)  ความเป็นมา  รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเขต
การค้าเสรี (Free Trade Area : FTA)   ไทย - ออสเตรเลีย มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘  
ให้ลดอัตราภาษีการนําเข้าเนื้อโคจนเหลือร้อยละ ๐ ภายในระยะเวลา ๑๕ ปี  และไม่มีการกําหนดโควตา
การนําเข้าเนื้อโค ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานในการลดผลกระทบจากข้อตกลง
เขตการค้าเสรีได้บรรลุผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงได้เสนอโครงการคัดเลือกโคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสน
เพื่อใช้ผลิตน้ําเชื้อ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โครงการคัดเลือกโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ําเชื้อ 
มีระยะเวลาการดําเนินงาน ๖ ปี เริ่มต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดทั้งสิ้น 
๔๖.๒๕๖ ล้านบาท โดยโครงการทําการคัดเลือกแม่โคลูกผสมบราห์มันจากเกษตรกรสมาชิก ๕๑ ฟาร์ม  



 ๑๒๐

มาผสมกับน้ําเชื้อชาโรเล่ส์  เมื่อลูกโคเกิดก็ทําการคัดเลือกโคเพศผู้หลังหย่านมมาทดสอบสมรรถภาพ ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการผลิตกระบือและโค ๕๐ ตัว เพื่อคัดให้เหลือ ๑๐ ตัว และผลิตน้ําเชื้อผสมเพื่อทดสอบลูกอีก 
๔๐ ตัว ที่เหลือจําหน่ายเข้าสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน หลังจากนั้นจึงคัดเลือกโคพ่อพันธ์ุที่สามารถให้ลูก
กําแพงแสนได้ดีที่สุด  เพื่อนํามาผลิตน้ําเชื้อจําหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก  ซึ่งเงินในการจําหน่ายโคขุน
เข้าสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน และค่าน้ําเชื้อกําแพงแสนที่ขายให้กับเกษตรกรนั้น  โครงการจะดําเนินการ
ส่งคืนเงินให้กับกองทุนฯ เป็นเงิน ๑๔.๗๕๐ ล้านบาท 

 

๒)  วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโคเนื้อพันธ์ุกําแพงแสน และลดการนําเข้าน้ําเชื้อและเนื้อโค
คุณภาพดีจากต่างประเทศ และกระจายพันธ์ุโคเน้ือคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมอย่างเป็นระบบ 
และถูกต้องตามหลักวิชาการสู่เกษตรกร  รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ และเพิ่มรายได้
แก่เกษตรกรในชนบท   

 

๓)  ผลการดาํเนนิงาน 
๓.๑)  คัดเลือกแม่โคลูกผสมบราห์มันเข้าร่วมโครงการ ๙,๕๒๒ ตัว  ร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมาย 

๑๐,๐๐๐ ตัว สามารถนํามาผสมเทียมได้ ๑,๒๖๐ ตัว ร้อยละ ๑๖ ของแม่โคที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก
การดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ผสมเทียม และจัดเก็บน้ําเชื้อค่อนข้างล่าช้า การคัดเลือกลูกโคหย่านมเพื่อเข้า
ทดสอบสมรรถภาพ ชุดแรกได้ ๕๐ ตัว ตามเป้าหมายปี ๒๕๕๑  สําหรับชุดที่ ๒ อยู่ระหว่างรอลูกโคหย่านม 

๓.๒)  ปริมาณน้ําเชื้อกําแพงแสนที่ผลิตได้ โครงการสามารถรีดน้ําเชื้อเพื่อผลิตน้ําเชื้อ
กําแพงแสนแช่แข็งจากโคที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพได้ทั้งหมด ๑5,915 โด๊ส ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
๒๐,๐๐๐ โด๊ส (ปี ๒๕๕๑) การผลิตน้ําเชื้อได้ปริมาณน้อย เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาดปากเท้าเป่ือยทําให้
ต้องมีการพักโคระยะหนึ่ง  เพื่อให้โคปลอดโรค และการผลิตน้ําเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓)  รายได้ของโครงการและการส่งเงินคืนกองทุนฯ  มีรายได้ทั้งหมด ๒,๑๐๙,๗๘๒ บาท  
เป็นรายได้จากการจําหน่ายน้ําเชื้อชาโรเล่ส์ ๔๑๒,๗๐๐ บาท น้ําเชื้อกําแพงแสน ๑๔๙,๙๔๔ บาท รายได้จาก
การจําหน่ายไนโตรเจนเหลว ๓,๖๑๙ บาท  และรายได้จากการจําหน่ายโคขุนที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
เข้าสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน ๓๙ ตัว (ตาย ๑ ตัว)  ๑,๕๔๓,๕๑๙ บาท คงเงินค้างส่ง ๒๙๐,๒๑๗.๑๓ บาท 
ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากการจําหน่ายน้ําเชื้อกําแพงแสนและน้ําเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกร ขณะนี้ส่งเงินคืน
กองทุนฯ  ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๓ การดําเนินงานล่าช้า เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของโครงการ  
การจัดซื้ออุปกรณ์การผสมเทียมล่าช้า และเกิดปัญหาโรคระบาด ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
ทั้งนี้เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว คาดว่าโครงการฯ สามารถดําเนินงานในระยะต่อไปได้ตามแผน
ที่กําหนดไว้  

 

๔)  ผลการประเมินผล 
๔.๑)  ระดับความพึงพอใจ  จากการสอบถามทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ พบว่า 

โดยเฉลี่ยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ร้อยละ ๕๓ โดยในด้านเจ้าหน้าที่  เกษตรกรมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ ๕๓  คุณภาพ ราคาน้ําเชื้อที่จําหน่าย การเลี้ยงดูและราคาจําหน่าย
โคพันธ์ุกําแพงแสน เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ  ๕๕  ๔๘  และ ๕๕  ตามลําดับ 

๔.๒)  อายุ น้ําหนัก โคพันธ์ุกําแพงแสนมีน้ําหนักแรกเกิดเฉลี่ย ๒๙.๕๐ กิโลกรัม มากกว่า
พันธ์ุลูกผสมบราห์มัน ๑.๘๒ กิโลกรัม  และเมื่อถึงระยะเวลาในการขุนและเตรียมขาย คือ อายุประมาณ 
๒๔ เดือน โคพันธ์ุกําแพงแสนมีน้ําหนักเฉลี่ย ๕๒๐ กิโลกรัม มากกว่าพันธ์ุลูกผสมบราห์มันที่มีน้ําหนัก  



 ๑๒๑

๓๗๓.๓๓ กิโลกรัม เท่ากับ ๑๔๖.๖๗ กิโลกรัม ร้อยละ ๒๘ จะเห็นว่าโคพันธ์ุกําแพงแสน เป็นโคที่ให้น้ําหนัก
มากกว่าพันธ์ุลูกผสมบราห์มัน ทําให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นจากปริมาณน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น   

๔.๓)  ราคาโคพันธ์ุกําแพงแสนที่เกษตรกรขายได้ ราคาโคเนื้อเมื่ออายุเฉลี่ย ๒๔ เดือน ในตลาด
ทั่วไปโคพันธ์ุลูกผสมบราห์มันขายได้ราคาเฉลี่ย ๑๗,๕๐๐ บาท/ตัว  ในขณะที่พันธ์ุกําแพงแสนราคาเฉลี่ย  
๓๐,๐๐๐ บาท/ตัว ซึ่งขายได้ราคาดีกว่าพันธ์ุลูกผสมบราห์มันถึง ๑๒,๕๐๐ บาท  ร้อยละ ๔๒ ทั้งนี้โคพันธ์ุ
กําแพงแสนเป็นโคที่ให้น้ําหนักดี และหากเกษตรกรเลี้ยงขุนขายให้กับสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน จะได้ราคา
สูงกว่าพันธ์ุลูกผสมบราห์มัน เนื่องจากสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน กําหนดราคาที่เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน 
หากเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคพันธ์ุกําแพงแสนจะมีผลให้รายได้ดีขึ้น 

 
 
 

 
 
 

 
๕)  ปญัหาอปุสรรค 

๕.๑)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีน้อย ทําให้ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ทั่วถึง  เกษตรกรบางราย
ที่ยังไม่มีความพร้อม และความชํานาญในด้านการผสมเทียมต้องดําเนินการด้วยตัวเอง ทําให้เกิดความผิดพลาด 
โคที่ได้อาจจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรขายโคได้ราคาตํ่า และไม่จูงใจให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโค 
รวมทั้งขาดการจดบันทึกในเรื่องของข้อมูลการผสมเทียม  ส่งผลกระทบต่อการติดตามผลการผสมเทียม
และลูกโค  นอกจากนี้เมื่อลูกโคที่เกิดมีลักษณะและรูปร่างดี  เกษตรกรมักขายไปทันที เนื่องจากได้ราคาดี
ทําให้โครงการไม่สามารถคัดลูกโคเข้าทดสอบได้ 

๕.๒)  เกษตรกรประสบปัญหาราคาโคเนื้อในประเทศตกต่ํามากในช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒  
ทําให้ประสบภาวะขาดทุน ไม่สามารถเลี้ยงโคต่อได้ จึงขายโคทิ้งทั้งฝูงเป็นจํานวนมาก ทําให้ลูกโคในโครงการ
เกิดน้อยแม้ว่ามีการผสมเทียมมาก  นอกจากนี้ผลผลิตพืชมีราคาดี เกษตรกรจํานวนมากเลิกเลี้ยงโค และ
หันมาสนใจการปลูกพืชกันมากขึ้น ส่งผลให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

๕.๓)  ในปี ๒๕๕๒ เกิดโรคระบาดโรคปากเท้าเป่ือยทั่วประเทศ ทําให้ต้องมีการระงับการ
เคลื่อนย้ายโค รวมทั้งการเข้าเยี่ยมและการติดตามผลการดําเนินงานในฟาร์มเกษตรกร พบว่า โคขุนที่ได้
จากการทดสอบพันธ์ุมีน้ําหนักลดลง ส่งผลกระทบต่อการสร้างน้ําเชื้อพ่อพันธ์ุ  ถึงแม้จะหายจากโรคระบาด
ดังกล่าวแล้ว ยังต้องพักการรีดน้ําเชื้อพ่อโค  เพราะน้ําเชื้อที่ได้จะมีคุณภาพต่ํา ไม่เหมาะต่อการผลิตน้ําเชื้อ
แช่แข็ง  

๕.๔)  เกษตรกรไม่มั่นใจเรื่องการตลาดของเนื้อโคกําแพงแสน เพราะผู้บริโภคยังไม่ค่อยรู้จัก  
นอกจากนี้แหล่งรับซื้อโคกําแพงแสนมีเพียงที่เดียว คือ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรที่อยู่ไกล
จากพ้ืนที่ไม่สามารถขนส่งโคไปขายได้ เนื่องจากเสียค่าขนส่งไม่คุ้มกับการขาย  

๕.๕)  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพันธุ์โคกําแพงแสนค่อนข้างน้อย  ส่งผลต่อ
การขยายพันธ์ุโคกําแพงแสนที่มีสายพันธ์ุแท้ 
 

 
 



 ๑๒๒

๖)  ข้อเสนอแนะ 
๖.๑)  เจ้าหน้าที่โครงการควรเข้าไปช้ีแจงทําความเข้าใจกับเกษตรกร ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  

การจดบันทึกข้อมูลโค  สายพันธ์ุ และการผสมพันธ์ุโคกําแพงแสนให้ได้พันธ์ุแท้ ซึ่งมีผลต่อการดําเนินงาน
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถติดตามผลข้อมูลลูกโคท่ีเกิดได้อย่างแม่นยํา   

๖.๒)  ควรจัดต้ังแหล่งรับซื้อ และตลาดโคพันธ์ุกําแพงแสนให้ใกล้กับแหล่งเลี้ยงของ
เกษตรกรมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง  รวมทั้งจูงใจให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคกําแพงแสนกันมากขึ้น 

๖.๓)  โครงการควรเร่งรัดการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม  เพื่อให้งานเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยให้โครงการสามารถส่งคืนเงินได้ตามเป้าหมาย 

 
๒.๑๔  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนมและ

ผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด 
 

๑)  ความเป็นมา  สหกรณ์โคนมบ้านบึง ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม  โดยขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ๘,๒๗๓,๕๑๐ บาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย ๑,๕๓๗,๐๐๐ บาท  
และเงินจ่ายขาด ๖,๗๓๖,๕๑๐ บาท มีระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี (พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ - พฤศจิกายน ๒๕๕๔)  
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศได้เห็นชอบโครงการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ เป้าหมาย
การดําเนินงานในปีแรกของโครงการ  ปี ๒๕๕๒ ปริมาณน้ํานมดิบที่สหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด ผลิตได้เพิ่มขึ้น
จาก ๗ - ๘ ตัน/วัน  เป็น ๙.๒ ตัน/วัน กําไรจากการแปรรูปน้ํานมดิบเป็นไอศกรีมเพิ่มขึ้นเป็น ๐.๗๒ ล้านบาท 

 

๒)  วัตถุประสงค์   เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นมของแม่โคนมของเกษตรกร และเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเนื้อโคนม  และผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์    

 

๓)  ผลการประเมินผล  
๓.๑)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นมของแม่โค แม่โคนมที่เกษตรกรเลี้ยงให้ผลผลิต

เฉลี่ย ๑๐ กิโลกรัม/ตัว/วัน  เป็นไปตามเป้าหมาย  เกษตรกรได้นําน้ํานมดิบจําหน่ายให้สหกรณ์ทุกครัวเรือน
เฉลี่ย ๓๗,๓๓๒.๙๗ กิโลกรัม  แต่มีบางรายร้อยละ ๒๕ มีการนําน้ํานมดิบไปจําหน่ายให้พ่อค้าในตลาด 
เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๔,๑๘๒.๐๓ กิโลกรัม  เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งการ
จําหน่ายให้พ่อค้าจะได้รับเงินทันที  คุณภาพน้ํานมดิบของเกษตรกรบางรายมีคุณภาพต่ํากว่าเกณฑ์  
เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ในการเลี้ยงโคนม 

๓.๒)  ปริมาณน้ํานมดิบที่สหกรณ์รวบรวมได้  มีปริมาณ  ๒,๖๘๗,๙๗๓.๕๐  กิโลกรัม หรือ 
๗.๓๖ ตัน/วัน ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (๙.๒ ตัน/วัน) และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการ พบว่า 
ปริมาณน้ํานมดิบลดลง ๑๘๘,๙๔๙.๕๐ กิโลกรัม  ร้อยละ ๗ ของก่อนมีโครงการ  (๒,๘๗๖,๙๒๓  กิโลกรัม)   
เนื่องจากมีสมาชิกที่ส่งน้ํานมดิบให้สหกรณ์ส่วนหนึ่งลาออก สมาชิกไม่สามารถรับภาระต้นทุนการเลี้ยงโคนม
ที่สูงขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค เป็นต้น   

 



 ๑๒๓

๓.๓)  การเพิ่มมูลค่า  สหกรณ์ได้ดําเนินการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ํานมดิบโดยการนําน้ํานมดิบ 
มาผลิตไอศกรีมเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการที่นํามาผลิตไอศกรีม ๑,๔๔๐ กิโลกรัม เป็น ๓,๓๕๒ กิโลกรัม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๑๓๓  ตลอดจนได้นํามาผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการที่นํามาผลิตนม
พาสเจอร์ไรส์ ๘๔๙,๗๘๐ กิโลกรัม เป็น ๙๓๔,๙๖๐ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น  เนื่องจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้จัดทําโครงการนมฟลูออไรต์ป้องกัน
ฟันผุ  จึงต้องใช้น้ํานมดิบมาผลิตนมฟลูออไรต์ อีกเป็นจํานวนมาก 

๓.๔)  การจําหน่ายน้ํานมดิบ  สหกรณ์ได้จําหน่ายน้ํานมดิบให้บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จํากัด 
ลดลงจากก่อนมีโครงการที่จําหน่ายได้ ๑,๘๖๖,๙๒๐ กิโลกรัม เป็น ๑,๕๖๒,๙๗๐ กิโลกรัม ลดลงร้อยละ ๑๖ 
แต่การจําหน่ายน้ํานมดิบให้ธุรกิจรายย่อย มีการจําหน่ายได้เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ ๑๕๘,๗๘๓ กิโลกรัม 
เป็น ๑๘๖,๖๙๒ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘  

๓.๕)  การจําหน่ายผลิตภัณฑ์นม จากการที่สหกรณ์ได้นําน้ํานมดิบมาผลิตไอศกรีม และ
นมพาสเจอร์ไรส์เพิ่มขึ้น ตลอดจนได้มีการส่งเสริมการขาย สหกรณ์จึงสามารถเพิ่มยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวได้  โดยเพิ่มยอดจําหน่ายไอศกรีมจากก่อนมีโครงการ ๑๙,๕๙๗ ถ้วย เป็น ๕๐,๙๓๕ ถ้วย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๖๐ ส่วนการจําหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการจําหน่ายได้ ๔,๐๒๖,๑๙๕ ถุง 
เป็น ๔,๑๑๗,๙๗๗ ถุง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ 

๓.๖)  ผลกระทบ  สหกรณ์มีกําไรจากการจําหน่ายไอศกรีมเพิ่มขึ้นจาก ๗๘,๓๘๘ บาท 
เป็น ๒๐๓,๗๔๐ บาท เพิ่มขึ้น  ๑๒๕,๓๕๒ บาท (ร้อยละ ๑๖๐) แต่ยังตํ่ากว่าเป้าหมาย (720,000 บาท) 
เพียงร้อยละ ๒๘ ของเป้าหมาย เนื่องจากการผลิตไอศกรีมยังไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้ ประกอบกับ
บางครั้งการผลิตไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ขณะเดียวกันการดําเนินการในส่วนของการตลาดยังอยู่ในพื้นที่
จํากัด สําหรับผู้บริโภคไอศกรีมส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๔ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ส่วนนมพาสเจอไรส์
มีกําไรเพิ่มขึ้นจาก ๖,๐๓๙,๒๙๓ บาท เป็น ๖,๑๗๖,๙๖๖ บาท เพิ่มขึ้น ๑๓๗,๖๗๓ บาท  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

๔)  ปญัหาอปุสรรค 
๔.๑)  เกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแม่โคที่ให้น้ํานมสูงมาเลี้ยงทดแทนแม่โค 

ที่ให้น้ํานมตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะซื้อแม่โคทดแทน 
๔.๒)  เกษตรกรไม่สนใจที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่โคนม   โดยคัดแม่โคที่ให้น้ํานมตํ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานมาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้เนื้อ 
๔.๓)  สมาชิกบางรายนําน้ํานมดิบบางส่วนไปขายให้พ่อค้า 
๔.๔)  เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นมของแม่โค โดยการ

เลี้ยงโคนมให้มีสุขภาพดี เพื่อผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพ  เนื่องจากยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการด้านอาหาร 
และด้านการเฝ้าระวังโรคที่เกิดกับแม่โค  จึงทําให้น้ํานมมีคุณภาพต่ํากว่าเกณฑ์ 



 ๑๒๔

๔.๕)  มีเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมคอยดูแล ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมไม่เพียงพอ 
จึงตรวจเยี่ยมไม่ทั่วถึง  ทําให้คุณภาพน้ํานมดิบของเกษตรกรบางรายต่ํากว่าเกณฑ์ 

๔.๖)  คุณภาพไอศกรีมที่สหกรณ์ผลิตได้ บางครั้งไม่ได้มาตรฐาน บางส่วนยังเป็นเกล็ดน้ําแข็ง  
ซึ่งเกิดจากการลดอุณหภูมิวัตถุดิบจากเครื่องผลิตให้เป็นไอศกรีมไม่เหมาะสม จึงทําให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย 
 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าให้เกษตรกรกู้ซื้อแม่โคที่ให้น้ํานมสูง 
๕.๒)  ควรชี้แจงและพิสูจน์ให้เกษตรกรเห็นว่า  การเลี้ยงดูแม่โคที่ให้น้ํานมตํ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และรายได้สุทธิของฟาร์มก็จะลดลงด้วย และควรประชาสัมพันธ์
ผลการวิจัยการแปรรูปเนื้อโคนม เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 

๕.๓)  สหกรณ์ควรกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้สมาชิกเห็นความสําคัญของสหกรณ์ 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์เช่นกัน 

๕.๔)  ควรจัดอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านอาหาร และด้านการ
เฝ้าระวังโรค 

๕.๕)  ควรจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมให้เพียงพอ เพื่อกํากับดูแลให้
เกษตรกรเลี้ยงโคนมได้ถูกหลักวิชาการมากขึ้น ตลอดจนอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วย 

๕.๖)  ควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการผลิตไอศกรีมเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ดําเนินการควบคุม
การผลิตไอศกรีมให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

๒.๑๕  โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้ 
และเห็นผลจริง 
 

๑)  ความเป็นมา จากการลงนามบันทึกข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ (FTA) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งประเทศคู่สัญญา
ทั้งสองเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์นม  โดยเฉพาะนมผงซึ่งมีราคาถูก เมือ่นาํมา
ทําเป็นน้ํานมคืนรูป แล้วจะมีราคาถูกกว่าน้ํานมดิบที่เกษตรกรจําหน่ายให้กับโรงงานภายในประเทศ  ดังนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมการปรับตัวรองรับผลกระทบในการทําบันทึกข้อตกลงเขตการค้าเสรี ชุมนุมสหกรณ์โคนม
แห่งประเทศไทย จํากัด และสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ในฐานะตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ทั่วประเทศ จึงได้จัดทําโครงการลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริงขึ้น เพื่อของบอุดหนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี FTA ดังกล่าว 

 

๒)  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระบบการเลี้ยงโคนม ทําให้เพิ่มโอกาส
ในการสร้างรายได้และการแข่งขัน  สร้างระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและนําไปใช้ได้จริง นาํนกัวิชาการ
ลงไปสู่ปัญหาจริง ซึ่งจะใช้ผลงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาในฟาร์ม ขณะเดียวกันนักวิชาการที่ลงไปสู่ปัญหานั้น 
จะกลับมาทําการวิจัยเพิ่มเติมตรงปัญหา และกลับไปแก้ปัญหาได้  ซึ่งจะทําให้เกิดองค์ความรู้และเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของไทยมากยิ่งขึ้น 

 

 
 



 ๑๒๕

๓)  ผลการประเมินผล 
๓.๑)  ด้านการบริหารจัดการ  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ๑ ชุด เพื่อ

กํากับดูแล การดําเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยดําเนินการคัดเลือก
สหกรณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว ๒๐ สหกรณ์ ตามเป้าหมาย ในแต่ละสหกรณ์ได้ดําเนินการจัดจ้างทีมที่ปรึกษา
โครงการฯ แล้ว ก่อนเริ่มดําเนินโครงการฯ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด
โครงการ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบก่อนการดําเนินงานในพื้นที่จริง ๑ ครั้ง หลังดําเนินโครงการไปได้สัก
ระยะหนึ่ง คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาทีมที่ปรึกษาโครงการ และ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อทบทวน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อีก ๑ ครั้ง  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละสหกรณ์
ครบทั้ง ๒๐ สหกรณ์  และมีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุก ๓ เดือน 

๓.๒)  ด้านปัจจัยนําเข้า  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เบิกจ่ายเงินกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อดําเนินงานโครงการฯ ในปีที่ ๑ แล้ว ๑๑.๙๙4 ล้านบาท  
แบ่งเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา  ๙.๖๐๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารโครงการฯ ๒.๓๙๔ ล้านบาท  โดยมีการ
ใช้จ่ายเงินในการดําเนินโครงการแล้ว 8.044 ล้านบาท ร้อยละ 67 ของจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด สหกรณ์ได้ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว สหกรณ์ละ ๕๐ ราย ตามเป้าหมาย 
ทีมที่ปรึกษาได้ดําเนินการประเมินสถานการณ์ของฟาร์มเกษตรกร เพื่อปรับแผนงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในฟาร์ม  พร้อมดําเนินการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มและดูแลสุขภาพสัตว์แล้ว
ทุกสหกรณ์  ในระหว่างที่เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม ทีมที่ปรึกษาได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการด้านอาหาร  
การรีดนมที่ถูกต้อง การบริหารจัดการฟาร์ม  รวมท้ังการบันทึกข้อมูลฟาร์มและการจัดทําบัญชีฟาร์มให้แก่
เกษตรกรควบคู่กันไปด้วย ส่วนการจัดอบรมพบว่า มีการจัดอบรมแล้วทุกสหกรณ์ 

๓.๓)  ด้านผลได้ของโครงการ เกษตรกรได้รับการประเมินสถานการณ์ของฟาร์มเพื่อวางแผน 
การดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับการตรวจเยี่ยมฟาร์มและดูแลสุขภาพสัตว์
จากทีมที่ปรึกษาเฉลี่ยเดือนละ ๑ ครั้ง ในแต่ละครั้งทีมที่ปรึกษาจะให้คําแนะนําในการบันทึกข้อมูลฟาร์ม
และการทําบัญชีฟาร์มควบคู่ไปด้วย  จากการสอบถามระดับความเข้าใจของเกษตรกรที่ได้รับการตรวจเยี่ยม
ฟาร์มและได้รับการอบรม พบว่า เกษตรกรมีระดับความเข้าใจค่อนข้างมากท่ีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๔ และ  
๓.๘๔ 

๓.๔)  ด้านผลกระทบระยะสั้น หลังจากเกษตรกรนําความรู้ที่ได้รับจากการเยี่ยมฟาร์ม 
และการอบรมไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มทุกราย  ประกอบกับการตรวจเยี่ยมฟาร์มและดูแลสุขภาพโคนม 
อย่างสม่ําเสมอของทีมที่ปรึกษา  ทําให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการเลี้ยงโคนมได้ ดังนี้  

(๑)  ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต   โดยเฉลี่ยเกษตรกร 25 ราย  หรือ
ร้อยละ 50 สามารถปรับปรุงปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยในฝูงได้ไม่น้อยกว่า 3,600 กก./ตัว/ช่วงการให้นม 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กําหนด  และเกษตรกร 30 ราย หรือร้อยละ 60  สามารถลดช่วงห่าง
การให้ลูกของแม่โคได้ไม่เกิน 500 วัน โดยดําเนินการได้ร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กําหนด   

(๒)  ด้านการปรับขนาดฝูงโคนม เกษตรกร 47 ราย หรือร้อยละ 94 สามารถ
ดําเนินการปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนมได้เท่ากับหรือมากกว่า 40 : 60  และเกษตรกร 49 ราย  หรือ
ร้อยละ 98 สามารถปรับสัดส่วนแม่โครีดนมต่อแม่โคแห้งนมได้เท่ากับหรือมากกว่า 55 : 45  โดยดําเนินการ
ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทั้งสองด้าน 



 ๑๒๖

(๓)  ด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบ เกษตรกร 29 ราย หรือร้อยละ 58 สามารถ
ดําเนินการปรับปรุงจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ํานมดิบไม่ให้เกิน 500,000 เซลล์/มล. แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 60 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด  เกษตรกร 20 ราย หรือร้อยละ 40 ดําเนินการปรับปรุงปริมาณของแข็งรวมในน้ํานม
ดิบได้ไม่น้อยกว่า 12.20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นเดียวกัน  และเกษตรกร 41 ราย 
หรือร้อยละ 82 สามารถปรับปรุงจํานวนจุลินทรีย์ในน้ํานมดิบให้มีจํานวนไม่เกิน 500,000 โคโลนี/มล. 
โดยดําเนินการได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

(๔)  ด้านรายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม
ได้จากเดิม ๑๓.๓๙ บาท/กก. เป็น ๑๓.๑๑ บาท/กก. ลดได้ ๐.๒๘ บาท/กก. หรือร้อยละ 2 ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑.๖๑ บาท/กก. เป็น ๑.๘๙ บาท/กก. เพิ่มขึ้น ๐.๒๘ บาท/กก. หรือ
ร้อยละ ๑๗  

(๕)  ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการตรวจเยี่ยมฟาร์ม และการอบรมจากทีม
ที่ปรึกษา  พบว่า มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 และ ๓.๘๐ เนื่องจาก
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้จริง และเมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการฯ ของเกษตรกร  พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ เนื่องจาก
เมื่อนําความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้วทําให้สามารถปรับปรุงระบบการเลี้ยงโคนมได้ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
๔)  ปญัหาอปุสรรค 

๔.๑)  การขาดแคลนอาหารหยาบที่มีคณุภาพ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งทําใหคุ้ณภาพน้ํานมดิบ
ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่โครงการกําหนดไว้ 

๔.๒)  เกษตรกรบางรายใช้แรงงานจ้างในการบันทึกข้อมูลฟาร์ม ทําให้ข้อมูลที่ได้บางอย่าง
ไม่ค่อยสมบูรณ์        

๔.๓)  เกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ทําให้ทีม
ที่ปรึกษาไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 

๔.๔)  ในการบันทึกบัญชีฟาร์ม  เกษตรกรบางส่วนไม่ค่อยให้ความสําคัญ เนื่องจากเห็นว่า
รายได้ และต้นทุนในการเลี้ยงโคนม สามารถตรวจสอบได้ที่สหกรณ์ จึงไม่จําเป็นต้องทําการจดบันทึก อีกทั้ง
แรงงานในการเลี้ยงโคนมมีน้อย  ทําให้ไม่มีเวลาในการจดบันทึก 
 

 



 ๑๒๗

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการควรทําการประสานงานกับสหกรณ์อื่นในพื้นที่ เพื่อจัดหา

อาหารหยาบที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพงมาจําหน่ายให้กับเกษตรกร 
๕.๒)  ในแต่ละสหกรณ์ควรมีการจัดประชุมประจําเดือนระหว่างทีมที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่

สหกรณ์  และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ   เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน  สรุปปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน  
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการได้ 

๕.๓)  ดําเนินการชี้แจงให้เกษตรกรเห็นถึงความสําคัญของการบันทึกข้อมูลฟาร์ม และ
การทําบัญชีฟาร์มทุกครั้งที่มีโอกาส  พร้อมสร้างแรงจูงใจในการบันทึกข้อมูลฟาร์ม และการทําบัญชีฟาร์ม 
เช่น การเพิ่มราคาน้ํานมดิบ หรือให้เครดิตในการกู้ยืมเงินเป็นกรณีพิเศษ 

๕.๔)  ทีมที่ปรึกษาควรเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มให้บ่อยขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรและทีมที่ปรึกษา 

 
๒.๑๖  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์การปศุสัตว์

ภาคตะวันออก จํากัด 
 

๑)  ความเป็นมา  จากการที่รัฐบาลไทยได้ทําข้อตกลงเขตการค้าเสรี  (Free Trade Area : 
FTA) กับหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศจีน   สินค้าสุกรที่เดิมมี
มาตรการทางภาษีศุลกากร เป็นมาตรการปกป้องผลประโยชน์แก่เกษตรกรภายในประเทศ  หากเปิดการค้า
เสรีแล้ว  สินค้าสุกรสามารถนําเข้าโดยไม่มีการปกป้องด้านภาษี ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตสุกรมีชีวิตของไทยราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตสุกรของประเทศอื่น ๆ  
เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยได้มีโอกาสปรับปรุงพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้งการจัดการด้านการตลาดสุกร เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุกรสามารถเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน  
ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก 
จํากัด ร่วมกับสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม  เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกร เพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว 

 

๒)  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาการเลี้ยงสุกรของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาค
ตะวันออกทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  มีต้นทุนการผลิตตํ่าลง  เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ภายใต้
ข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้า  พัฒนาการตลาดสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรที่ผลิต โดยสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร
ภาคตะวันออกทั้งระบบให้ส่งตรงถึงผู้บริโภค  เพื่อลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาสุกรมีชีวิตที่จะ
เกิดขึ้นกับเกษตรกร 

 

 
 
 
 



 ๑๒๘

๓)  ผลการตดิตามในพืน้ที่   
๓.๑)  จังหวดัฉะเชิงเทรา 

(๑)  กิจกรรมอบรมสมาชิกเกษตรกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกร ดําเนินการอบรมแล้ว ๖๔๐ ราย  ครบตามเป้าหมาย 

(๒)  กิจกรรมการจัดต้ังศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ สหกรณ์ได้จัดเตรียมพ้ืนที่ ๑๑ ไร่  
เพื่อก่อสร้างโรงผลิตอาหารสัตว์จากงบประมาณที่ได้รับ ๔.๕๗๐ ล้านบาท โดยจะทําการก่อสร้างในพื้นที่ 
อําเภอพนมสารคาม  ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคาเพื่อจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง  

(๓)  กิจกรรมศูนย์จําหน่ายสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปซากเนื้อสุกร สหกรณ์จะ
ดําเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ในบริเวณเดียวกับโรงผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้งบประมาณ ๕.๔๐๐ ล้านบาท 
อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนแบบแปลนของโรงผลิตอาหารสัตว์ให้แล้วเสร็จก่อน  จึงจะก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  

๓.๒)  จังหวดัระยอง 
(๑)  กิจกรรมการฝึกอบรม ได้กําหนดให้มีจัดอบรมการตัดแต่งซากและการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ๒๐ คน/รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๑ - ๓  กันยายน ๒๕๕๓ 
และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี  ใช้งบประมาณ
ในการดําเนินงานจัดอบรมเป็นเงิน  ๑๗๕,๐๐๐  บาท  อยู่ระหว่างรอให้สถานีวิจัยทับกวางปรับปรุงสถานที่
จัดฝึกอบรมให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะจัดอบรมได้ 

(๒)  กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์ในการชําแหละสุกร และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ใช้งบ 
ประมาณดําเนินงานรวม ๑.๕๒๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขอปรับเปลี่ยนงบจัดซื้ออุปกรณ์  
และจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาใช้ในการจัดซื้ออาหารสัตว์มาจําหน่ายให้แก่สมาชิกแทน 

๓.๓)  จังหวดัตราด 
(๑)  กิจกรรมการก่อสร้างอาคารเก็บอาหารสัตว์  ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเก็บ

อาหารสัตว์ มขีนาด ๑๐ × ๒๐ เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน ๑.๐๐๐ ล้านบาท 
(๒)  กิจกรรมการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรระยะอนุบาล และบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

ใช้งบประมาณดําเนินการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑.๒๕๐ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง  เนื่องจาก
ฝนตกชุก เครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่จะดําเนินการก่อสร้างได้ ประกอบกับบริเวณที่จะ
ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรระยะอนุบาลมีบางส่วนเป็นสระน้ําเก่า ต้องรอให้ดินแห้งและแข็งตัวก่อน   

(๓)  กิจกรรมการจัดซื้ออาหารสัตว์  สหกรณ์ได้ดําเนินการจัดซื้ออาหารสัตว์แล้ว   
๔๔๕ ตัน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ๕๒๙,๗๕๐ บาท  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการจัดซื้อลูกสุกร 
และสุกรขุนจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จํากัด ไปเลี้ยงแล้ว ๘๓๕ และ ๕๙ ตัว ตามลําดับ 
ส่งผลให้สหกรณ์มีรายได้จากการจําหน่ายลูกสุกรและสุกรขุน ๕๒๙,๗๕๐ และ ๓๔๗,๕๓๔ บาท  ตามลําดับ 
 

๔)  ปญัหาอปุสรรค  
๔.๑)  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กิจกรรมการจัดต้ังศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ ดําเนินงานล่าช้า

กว่าแผนที่กําหนด เนื่องจากงบประมาณการก่อสร้างศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ที่ขอไว้ไม่เพียงพอ จึงต้องปรับเปลี่ยน
แบบแปลนในส่วนของโครงสร้าง และวัสดุมุงหลังคา เพื่อให้งบประมาณในการก่อสร้างเพียงพอกับ
งบประมาณที่ได้รับ 

 
 



 ๑๒๙

๔.๒)  จังหวัดระยอง ผลการดําเนินงานล่าช้ากว่าแผน  เนื่องจากงบจัดซื้ออาหารสัตว์เพื่อ
จําหน่ายให้สมาชิกที่ขอไว้ ๑.๐๐๐ ล้านบาท ไม่เพียงพอ  อยู่ระหว่างดําเนินการขอปรับเปลี่ยนงบจัดซื้อ
อุปกรณ์เป็นซื้ออาหารสัตว์แทน  สําหรับการจัดทําสัญญากู้เงินระหว่างเกษตรกรกับสหกรณ์ดําเนินการได้
ล่าช้า  เนื่องจากมีปัญหาด้านการค้ําประกัน  ผู้ค้ําซึ่งจะต้องเป็นกรรมการของสหกรณ์ เกรงว่าหากตนเอง
ไม่ได้เป็นกรรมการแล้ว จะต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินของเกษตรกร 

๔.๓)  จังหวัดตราด   กิจกรรมการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรระยะอนุบาล  และกิจกรรม
การก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง เนื่องจากมีฝนตกชุก   เครื่องจักรไม่สามารถ
เข้าไปในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สําหรับการก่อสร้างได้ 
 

๕)  ข้อเสนอแนะ 
๕.๑)  เพื่อมิให้การดําเนินงานโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด สหกรณ์ควรศึกษาข้อมูล

พ้ืนฐาน และความต้องการของสหกรณ์อย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ 

๕.๒)  สหกรณ์ควรประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ  ให้เพียงพอกับ
ปริมาณงาน 
 
   
 
 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
 

3.1  โครงการปรบัปรุงคุณภาพดิน 
 

1)  ความเป็นมา  เป็นโครงการภายใต้การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินเพื่อการผลิต  ดําเนินการ
ในพื้นที่ 126,800 ไร่ ของพื้นที่ที่มีปัญหาดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็มทั่วประเทศ ระยะเวลาในการดําเนินงาน
โครงการตั้งแต่ปี 2551 - 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 614.557 ล้านบาท (ปี 2553 ได้รับ
งบประมาณ  212.763 ล้านบาท)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ  กรมพัฒนาที่ดิน 
 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงบํารุงดินตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และความรุนแรง
ของปัญหา 
 

3)  ผลการดาํเนนิงาน   
3.1)  พัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว  38,760 ไร่ จําแนกเป็น พ้ืนที่ดินเปรี้ยวที่ได้รับการปรับปรุง 

32,710 ไร่  พ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในพื้นที่สวนส้มร้าง 300 ไร่  พ้ืนที่ส่งเสริมการทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน 1,250 ไร่  และปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ 4,500 ไร่   

3.2)  พัฒนาพื้นที่ดินกรด  60,447 ไร่  ร้อยละ 142 ของเป้าหมาย   
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3.3)  พัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 45,845 ไร่ ตามเป้าหมาย  เป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม
การเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง 40,000 ไร่ พ้ืนที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําและ
ปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา  2,070 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับการฟื้นฟูพ้ืนที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็ม
และหญ้าชอบเกลือ 500 ไร่  พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม  1,000 ไร่  พ้ืนที่
จัดระบบอนุรักษ์เพื่อควบคุมระดับน้ําใต้ผิวดิน 2,250 ไร่  และพื้นที่จัดระบบการป้องกันการเพิ่มเติม
ระดับน้ําใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ํา 25 แห่ง 
 

4)  ผลการติดตามในพื้นที่   จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่โครงการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 83  มีความคิดเห็นว่ากรมพัฒนาที่ดินสามารถจัดสรรงบประมาณได้ทันต่อการดําเนินงาน
โครงการ  โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 50 มีความคิดเห็นว่า  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
จํานวนเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจํานวนมาก ในส่วนของเกษตรกร ร้อยละ 83 นําวัสดุปรับปรุง
คุณภาพดินที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด โดยมีเกษตรกร ร้อยละ  17  นําไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน  
เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ใช้ประโยชน์และเกษตรกรต้องการนําไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชรอบ
ต่อไป ร้อยละ 67 จัดเก็บวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินในสถานที่ที่เหมาะสม  และร้อยละ 33 จัดเก็บในสถานที่
ที่ไม่เหมาะสม เช่น จัดเก็บในสถานที่ที่มีความช้ืนและเก็บไว้กลางแจ้ง เป็นต้น  ในกรณีที่วัสดุปรับปรุง
คุณภาพดินที่ได้รับการสนับสนุนมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาเรื่องดินทั้งหมด  
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 86  ไม่ได้ซื้อวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่มเติม  เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนและ
ไม่ทราบสถานที่จําหน่ายวัสดุดังกล่าว  โดยมีเกษตรกรร้อยละ 48 ที่ไม่ทราบสถานที่จําหน่ายวัสดุปรับปรุง
คุณภาพดิน   

 
 
 

 
 
 

 

 
5)  ปญัหาอปุสรรค 

5.1)  เกษตรกรบางรายจัดเก็บวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินที่ได้รับการสนับสนุนในสถานที่ที่
ไม่เหมาะสม 

5.2)  เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปริมาณวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินที่สถานีพัฒนา
ที่ดินสนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการ  และไม่มีการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่มเติม  เนื่องจาก
ไม่ทราบสถานที่จําหน่ายวัสดุฯ ดังกล่าว 

5.3)  การสนับสนุนวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่บางจังหวัด บริษัทผู้รับเหมาจัดส่ง
วัสดุฯ ไม่ตรงตามสถานที่ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด  ส่งผลให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกในการรับ
การสนับสนุนวัสดุฯ ดังกล่าว 
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6)  ข้อเสนอแนะ 
6.1)  ควรเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดเก็บวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินที่ถูกวิธีให้มากขึ้น 
6.2)  ควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทราบ  และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ในการกําหนดปริมาณวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร  และแหล่งจําหน่าย
วัสดุปรับปรุงคุณภาพดินที่มีคุณภาพและมีราคาเหมาะสม 

6.3)  ควรติดตามและกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดส่งวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ให้ตรง
ตามสถานที่ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
 

3.2  โครงการฟื้นฟแูละป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 

1)  ความเป็นมา  เป็นโครงการภายใต้การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินเพื่อการผลิต โดยรณรงค์
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม ที่ดอน และที่สูง   เริ่มดําเนินงานตั้งแต่
ปี 2551 - 2553  ในพื้นที่รวม 1,997,700 ไร่  (ปี 2553 ดําเนินการ 136,500 ไร่)  ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  1.791 ล้านบาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

2)  วัตถุประสงค ์ เพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 

3)  ผลการดาํเนนิงาน  
3.1)  รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกได้  739,371 ไร่  ร้อยละ 101 ของเป้าหมาย 

675,000 ไร่ และดําเนินการผลิตหญ้าแฝกได้  295.11  ล้านกล้า  จากเป้าหมาย  270  ล้านกล้า   
3.2)  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ลุ่ม ที่ดอน และที่สูง ดําเนินการได้ 186,896 ไร่  

ร้อยละ 137  ของเป้าหมาย 136,500 ไร่ 
 

4)  ผลการติดตามในพื้นที่ จากการติดตามผลการดําเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พัทลุง  สงขลา  ร้อยเอ็ด  และบุรีรัมย์  ในช่วงไตรมาสท่ี  3  พบว่า  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง  ร้อยเอ็ด  
และบุรีรัมย์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณครบตามเป้าหมาย  โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และสงขลา เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.599 และ 2.355 ล้านบาท ผลการดําเนินงานรายจังหวัด มีดังนี้      

4.1)  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกได้ 2,700 ไร่  
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกได้ 1.200 ล้านกล้า และผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายได้ 2.790 ล้านกล้า ตามเป้าหมาย  

4.2)  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกได้ 2,250 ไร่ ผลิตหญ้าแฝก
เพื่อปลูกได้ 0.900 ล้านกล้า  และผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายได้ 1.980 ล้านกล้า  ตามเป้าหมาย  

4.3)  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกได้ 2,250 ไร่ ผลิตหญ้า
แฝกเพื่อปลูกได้ 0.900 ล้านกล้า ตามเป้าหมาย และผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายได้ 0.100 ล้านกล้า  หรอื
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย  

4.4)  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด   ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกได้ 2,025 ไร่  
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกได้ 0.810 ล้านกล้า  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายได้ 3.660 ล้านกล้า  และกิจกรรม
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม ดอน และที่สูง ดําเนินการได้ 1,000 ไร่ ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม   
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4.5)  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกได้ 2,925 ไร่ ผลิตหญ้าแฝก
เพื่อปลูกได้ 0.117 ล้านกล้า ตามเป้าหมาย ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายได้  1.831 ล้านกล้า ร้อยละ 52  
ของเป้าหมาย  และกิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม ดอน และที่สูง ดําเนินการได้ 
1,100 ไร่ ตามเป้าหมาย   
 

5)  ปญัหาอปุสรรค 
5.1)  เกษตรกรที่นํากล้าหญ้าแฝกไปปลูกในช่วงฤดูแล้ง หญ้าแฝกจะตายมากกว่า

ช่วงเวลาอื่น ๆ 
5.2)  ปริมาณกล้าหญ้าแฝกไม่เพียงพอแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ขอรับกล้าหญ้าแฝก 
5.3)  เป้าหมายในการปลูกหญ้าแฝกที่กําหนดไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการชะล้าง

พังทลายของดินในพื้นที่  เนื่องจากยังคงมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินอีกจาํนวนมาก
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา 
 

6)  ข้อเสนอแนะ 
6.1)  ควรเร่งดําเนินการปลูกซ่อมหญ้าแฝกที่เสียหายจากภัยแล้ง  และจัดหาแหล่งน้ําให้

เพียงพอในช่วง 15 วันแรก ที่ทําการปลูกซ่อม 
6.2)  ควรทําการศึกษาปริมาณความต้องการขอรับหญ้าแฝก และจํานวนพื้นที่ที่ประสบ

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในแต่ละจังหวัด  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดเป้าหมายในการแจกกล้า
หญ้าแฝก และกําหนดพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสมในแต่ละสถานี 

6.3)  ควรส่งเสริมการขยายพันธ์ุหญ้าแฝกในชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
ที่ได้รับการแจกหญ้าแฝกร่วมขยายพันธ์ุหญ้าแฝก เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่สาธารณะ และในชุมชนของตนเอง  
โดยสนับสนุนค่าตอบแทนตามปริมาณหญ้าแฝกที่ขยายพันธ์ุ  และตามพื้นที่ที่ดําเนินการปลูกซ่อม รวมทั้ง
การดูแลรักษา 

 
3.3  โครงการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 

 

1)  ความเป็นมา  เป็นโครงการภายใต้การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินเพื่อการผลิต  
ดําเนินการในพื้นที่ 9,500 ไร่  ของจังหวัดสงขลา  พัทลุง  และนครศรีธรรมราช เริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี 
2551 - 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 87.671 ล้านบาท (ปี 2553 ได้รับ 22.500 ล้านบาท)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมพัฒนาที่ดิน 

 

2)  วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
 

3)  ผลการดําเนินงาน ปี 2553  โครงการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น  22.500 ล้านบาท  การประชาสัมพันธ์โครงการโดยสถานีพัฒนาที่ดินดําเนินการ
ร่วมกับหมอดินอาสาและผู้นําชุมชน  ในช่วงเดือนตุลาคม 2552 - มกราคม 2553  จํานวน  6  ครั้ง
กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย การอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน  และการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตร  โดยมีเป้าหมาย
ในการดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 



 ๑๓๓

3.1)  การอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  ดําเนินการในพื้นที่
โครงการจังหวัดพัทลุง  1,000  ไร่  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 57 ราย  พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ  5  ครั้ง   

3.2) การอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตร ดําเนินการในพื้นที่โครงการ
จังหวัดพัทลุง และสงขลา 2,000 ไร่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 200 ราย และจัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ครั้ง โดยพ้ืนที่โครงการสามารถจําแนกเป็น พ้ืนที่โครงการจังหวัดพัทลุง 
1,902 ไร่  และพื้นที่โครงการจังหวัดสงขลา 98 ไร่ 
 
 
 
 
 

 

 
4)  ปญัหาอปุสรรค 

4.1)  กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  ในพื้นที่
โครงการ พบว่า หญ้าแฝกที่ปลูกในพื้นที่โครงการเสียหาย เพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาล และยังมีพ้ืนที่ลาดชัน
ที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เนื่องจากงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีมีจํากัด   

4.2)  กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตร พบว่า กิจกรรมจัดรูป
ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์ม 417 ไร่  ต้องชะลอการดําเนินงาน เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวประสบ
ปัญหาน้ําท่วมขังจากฝนที่ตกนอกฤดูกาล  จึงไม่สามารถนําเครื่องจักรเข้าไปดําเนินการได้  เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มมาก่อน จึงไม่มีความชํานาญในการปลูก
และดูแลรักษาต้นปาล์ม  สําหรับในพื้นที่ดําเนินการปรับรูปแปลงนาโดยการขุดคูและยกร่อง  ไม่สามารถ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้  เนื่องจากดินมีความเป็นกรดสูง  ทําให้หญ้าแฝกไม่
สามารถเจริญเติบโตได้  และการจัดรูปที่ดินในพื้นที่นาร้างเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์ม  เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการต้องการปลูกยางพารา  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มมากกว่าปลูก
ยางพารา 
 

5)  ข้อเสนอแนะ 
5.1)  กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   ควรเร่ง

ดําเนินการปลูกซ่อมหญ้าแฝกที่เสียหายในพื้นที่ที่มีน้ําเพียงพอในช่วง 15 วันแรกของการปลูกซ่อมเป็นหลัก  
และควรจัดสรรงบประมาณเพิ่ม เนื่องจากยังมีพ้ืนที่ลาดชันที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอีก
จํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา    

5.2)  กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่นาร้าง  ควรเพิ่มความถี่ในการติดตาม ดูแล 
และให้คําแนะนําแก่เกษตรกรที่ขาดประสบการณ์ในการปลูกปาล์ม และควรสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน  
ในพื้นที่ที่ดําเนินการปรับรูปแปลงนาโดยการขุดคูและยกร่อง  เพื่อปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวจัดให้สามารถ
ปลูกหญ้าแฝกในบริเวณแนวคันคูได้ 
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3.4  โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา 
 

1)  ความเป็นมา  การบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมนั้น  เกษตรกรจะต้อง
มีส่วนร่วมในด้านการส่งน้ําและบํารุงรักษาในระดับคูส่งน้ําและระดับคลองส่งน้ํา โดยผ่านองค์กรผู้ใช้น้ํา
ชลประทานประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเริ่มจากกลุ่มพ้ืนฐานระดับคูน้ํา/ท่อ  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการ
จัดต้ังกลุ่มพ้ืนฐานระดับคูน้ํา/ท่อ  ก่อนที่จะให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําในระดับคลอง
แยกซอย คลองซอย และคลองสายใหญ่ต่อไป กลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน) เป็นองค์กรผู้ใช้น้ํา
ชลประทานประเภทไม่เป็นนิติบุคคลหน่วยเล็กที่สุด มีขอบเขตพื้นที่องค์กรครอบคลุมพ้ืนที่แฉกส่งน้ํา 1  แฉก 
หรือคูน้ํา 1 สาย  โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม 1 คน สมาชิกผู้ใช้น้ํา และอาจมีผู้ช่วยตาม
ความจําเป็น (พ้ืนที่หนึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ําไม่ควรเกิน 1,000 ไร่) เป้าหมายในการจัดต้ังกลุ่มพ้ืนฐาน 70,963 กลุ่ม  
ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 - 2553 งบประมาณที่ได้รับในปี 2553 จํานวน  
12.394 ล้านบาท  หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน 
 
 
 
 
 

 

 
 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีองค์กรผู้ใช้น้ําชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน  และได้รับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้องค์กรผู้ใช้น้ําชลประทานมีส่วนร่วมในการส่งน้ํา และ
บํารุงรักษา รวมทั้งบริหารจัดการน้ําชลประทาน 
 

3)  ผลการดาํเนนิงาน  
3.1)  กลุ่มผู้ใชน้้ําที่ดําเนินการจัดต้ังแล้ว 795 กลุ่ม ร้อยละ 54 ของเป้าหมาย 1,641 กลุ่ม 
3.2)  กลุ่มผู้ใชน้้ําที่เข้มแข็ง และมีการยกระดับกลุ่มผูใ้ช้น้ําพ้ืนฐาน ไปสู่กลุม่บริหารการใช้น้ํา

ชลประทานดําเนินการแล้วเสร็จ 99 กลุ่ม  ร้อยละ 54 ของเป้าหมาย 182 กลุม่ 
 

4)  ผลการตดิตามในพืน้ที ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา 
4.1)  การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ํา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการ

จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน) 23 กลุ่ม จากเป้าหมาย 9 กลุ่ม   จังหวัดร้อยเอ็ด 26 กลุ่ม 
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําฯ จังหวัดนครราชสีมา 
30 กลุ่ม ตามเป้าหมาย 

4.2)  ดําเนินการการประชาสัมพันธ์โครงการทั้ง 3 จังหวัด ผ่านหอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ชลประทานประชาสัมพันธ์โดยตรงต่อเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่
รับทราบโครงการจากสื่อดังกล่าว 

 
 



 ๑๓๕

4.3)  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดพื้นที่จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน)                      
ทั้ง 3 จังหวัด โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่เกษตรกรมีความขัดแย้งในการใช้น้ําและมีการจัดสรรน้ําการทําเกษตร
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  และพื้นที่เป้าหมายต้องอยู่ในเขตรัศมีของระบบส่งน้ําของกรมชลประทาน  และ
กําหนดพื้นที่ในการยกระดับกลุ่มพ้ืนฐานเป็นกลุ่มบริหารฯ  โดยพิจารณาจากความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้ใช้น้ํากลุ่มพ้ืนฐาน 

4.4)  การใช้น้ําชลประทาน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ําเพื่อทําการเกษตรเป็นหลัก  
โดยการปล่อยน้ําจากระบบส่งน้ําเข้าพ้ืนที่การเกษตรโดยตรง 

4.5)  การบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน) ดําเนินการโดยจัดต้ัง
คณะกรรมการกลุ่มโดยแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และคณะกรรมการอื่นอีกตามความจําเป็น 
จากการเลือกต้ังของสมาชิกภายในกลุ่ม  คณะกรรมการกลุ่มฯ  และสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันกําหนด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกและจัดทําระเบียบข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ํา 

4.6)  การมีส่วนร่วมในการจัดสรรน้ํา ดูแลและบํารุงรักษาระบบส่งน้ํา เกษตรกรส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในการดูแลและบํารุงรักษาระบบส่งน้ํา โดยร่วมทําความสะอาดและขุดลอกคูคลอง  ถางหญ้า
รอบคูคลองไส้ไก่  และจัดแบ่งรอบเวรการใช้น้ํา 

4.7)  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เกี่ยวกับการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําฯ ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการบริหารจัดการน้ํา และศึกษาดูงานโครงการต่าง ๆ 
เช่น โครงการในพระราชดําริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

4.8)  ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ํา  พบว่า  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการจังหวัด 
นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นว่า กลุ่มผู้ใช้น้ําทั้งหมดมีความเข้มแข้งในระดับปานกลาง  
เนื่องจากเพิ่งเริ่มดําเนินการจัดต้ังกลุ่ม โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมประชุม  
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม  การดูแลและบํารุงรักษาระบบส่งน้ํา  เป็นต้น 
  

5)  ปญัหาอปุสรรค 
5.1)  เกษตรกรบางรายยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.2)  กลุ่มผู้ใช้น้ําส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทําระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร บางกลุ่ม

สมาชิกผู้ใช้น้ําไม่ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
5.3)  การจัดสรรน้ํายังไม่ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เพราะระบบ 

ส่งน้ําไม่มีประสิทธิภาพ 
 

6)  ข้อเสนอแนะ 
6.1)  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ควรเน้นการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ของโครงการให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทราบมากขึ้น 
6.2)  โครงการควรมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้  และเน้นให้สมาชิกภายในกลุ่มผู้ใช้น้ํา

มีส่วนร่วมในการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการใช้น้ําภายในกลุ่ม 
6.3)  ควรสร้างแหล่งน้ําเพิ่มเติมเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ในการทําการเกษตร โดยเฉพาะ

ในฤดูแล้ง 
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3.5  โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 

1)  ความเป็นมา  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือ
เกษตรกรที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร  อุปโภค และบริโภค  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทําโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที ่  29 มิถุนายน 2547  เห็นชอบในหลักการโครงการ
แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.  
งบประมาณ  972 ล้านบาท เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายสมทบ 2,500 บาท/บ่อ เริ่มต้ังแต่
ปี 2548 - 2553  มีเป้าหมาย 117,618 บ่อ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,925.386 ล้านบาท (ปี 2553 
ได้รับ 305.386 ล้านบาท) 

 

2)  วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน  
รวมทั้งบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  และเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร   

 

3)  ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและขุดสระน้ําเสร็จแล้ว 18,942 บ่อ  
ร้อยละ 104 ของเป้าหมาย 18,235 บ่อ   เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่รอบ ๆ บ่อ เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว 
ร้อยละ 84  ใช้เลี้ยงปลาร้อยละ 37  ใช้เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 5 โดยเกษตรกร 1 ราย ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา
มากกว่า 1 กิจกรรม 

 

4)  ผลการตดิตามในพืน้ที ่   
4.1)  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ร้อยละ 50 มีความเห็นว่า

งบประมาณที่รับจัดสรรเพื่อดําเนินการโครงการมีความเพียงพอและเหมาะสมกับเป้าหมายที่กําหนด  โดย
ร้อยละ 50  มีความเห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวเสนอแนะว่าควร
กําหนดงบประมาณในการขุดสระบ่อละ 25,000 บาท 

4.2)  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ  พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 68  มีความพึงพอใจในระดับมาก  และร้อยละ 32  พึงพอใจในระดับ
ปานกลาง   และด้านความพึงพอใจต่อจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ร้อยละ 58 มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง  ร้อยละ 37 พึงพอใจระดับมาก  และร้อยละ 5 พึงพอใจในระดับน้อย  โดยเกษตรกรมีความเหน็ว่า
จํานวนเจ้าหน้าที่มีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 

5)  ปญัหาอปุสรรค 
5.1)  การขุดสระน้ําในบางพื้นที่ผู้รับเหมาดําเนินการล่าช้ากว่าแผน  เนื่องจากเครื่องจักร

และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
5.2)  เกษตรกรบางรายได้รับการอนุมัติขุดสระแล้วสละสิทธิ์ภายหลัง ทําให้เจ้าหน้าที่

ต้องหาเกษตรกรรายใหม่มาทดแทนเพื่อให้ครบตามเป้าหมาย 
5.3)  ในบางพื้นที่ป้ายและเสาของสระน้ําในโครงการฯ ถูกขโมย เพราะเป็นโลหะ ซึ่งสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์หรือจําหน่ายได้ 
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5.4)  เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ไม่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
และการดูแลรักษาแหล่งน้ําขนาดเล็ก  เนื่องจากเกษตรกรมีข้อจํากัดเรื่องเวลา 
 

6)  ข้อเสนอแนะ 
6.1)  ควรตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
6.2)  ควรจัดเตรียมเกษตรกรสํารองขอรับการขุดสระน้ําไว้ล่วงหน้า  
6.3)  ควรทบทวนและศึกษาถึงวัสดุที่ใช้ในการทําป้ายประจําสระน้ําของโครงการฯ เช่น 

ใช้วัสดุที่ทําจากไม้หรือปูน ซึ่งไม่สามารถจําหน่ายได้เพื่อลดการลักขโมย และสามารถลดงบประมาณ
โครงการฯ ได้ 

6.4)  ควรดําเนินการร่วมกับหมอดินอาสา ในการติดตามถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ไม่ได้
เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในภายหลัง 

6.5)  ควรสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกควบคู่กับการขุดสระน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน 

 
3.6  การบริหารจัดการน้ําชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพื้นที่โครงการชลประทาน

ขนาดกลางปีเพาะปลูก 2552/53 
 

1)  ความเป็นมา  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 4 - 8  กรมชลประทาน
ได้กําหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ําชลประทาน  สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ําชลประทาน
ที่ได้รับการพัฒนาแล้วแทนการขยายพื้นที่ชลประทาน โดยมีกระบวนที่สําคัญคือ การส่งเสริมให้เกษตรกร
ผู้ใช้น้ํามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําชลประทานอย่างจริงจัง (Participatory Irrigation  Management : 
PIM)  การดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กลุ่มผู้ใช้น้ําพ้ืนฐานที่จัดต้ังในพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่
และขนาดกลางซึ่งมีจํานวน 37,852 กลุ่ม ครอบคลุมพ้ืนที่ 12.808 ล้านไร่   และยกระดับขึ้นทะเบียน
เป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ําชลประทาน เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,090 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่อยู่ในโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง จํานวน 384 กลุ่ม   

 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการชลประทาน  มีการใช้น้ํา
อย่างประหยัด  มีส่วนร่วมในการจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
ลดปัญหาการขัดแย้งการใช้น้ํา  เกษตรกรมีรายได้มั่นคง  และเกิดความย่ังยืนในการบริหารจัดการน้ํา
ชลประทาน 

 

3)  ผลการประเมินผล  เป็นการประเมินผลจากกลุ่มบริหารการใช้น้ําชลประทานในพื้นที่
ชลประทานขนาดกลาง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมชลประทาน ปี 2545 - 2550 จํานวน 384 กลุ่ม เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจาการบริหารจัดการน้ําชลประทาน ความเข้มแข็งของกลุ่มบริหารจัดการน้ําชลประทาน  
จากผลการประเมินผลพบว่า  ผู้นํากลุ่มได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยได้รับการฝึกอบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานด้านบริหารจัดการน้ําชลประทาน การดูแลบํารุงรักษาระบบชลประทาน มีความเข้าใจสามารถนําความรู้
ที่ได้รับนําไปปฏิบัติใช้  และมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ํา โดยพิจารณาถึงการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกผู้ใช้น้ําทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้ําชลประทาน   มีระดับความเข้มแข็งมาก 
(ค่าคะแนน 3.83) โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดสรรน้ําตามข้อตกลง  การใช้น้ําในแต่ละฤดูการส่งน้ํา  
ด้านการส่งน้ําและดูแลรักษาระบบชลประทาน มีระดับความเข้มแข็งปานกลาง  (ค่าคะแนน 3.25)  โดย
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สมาชิกได้ให้ความร่วมมือกันตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน แต่ยังพบว่าสมาชิก
บางรายไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากระบบกระจายน้ําไม่ทั่วถึงแปลงเกษตรกร ทําให้เกษตรกรที่อยู่ปลายน้ํา
เกิดการขาดแคลนน้ํา ด้านการบริหารงานภายในกลุ่ม มีระดับความเข้มแข็งมาก (ค่าคะแนน 3.78) โดยสมาชิก
ผู้ใช้น้ําให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มด้วยความเต็มใจ มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ 
มากกว่า 2 ครั้งต่อหนึ่งฤดูการส่งน้ํา  และด้านการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ มีระดับความเข้มแข็งมาก 
(ค่าคะแนน 4.08)  โดยเจ้าหน้าที่ชลประทานออกพบปะเกษตรกรให้ความรู้เรื่องชลประทาน การบริหารกลุ่ม 
การบํารุงรักษาระบบชลประทาน และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการ   

  จากการบริหารจัดการน้ําชลประทานทําให้มีประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 37 จากร้อยละ 107  เป็นร้อยละ 144  สมาชิกใช้ที่ดินปลูกข้าวเป็นพืชหลัก นอกจากนี้มีการปลูกไม้ผล 
พืชไร่ และพืชผัก  เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์   มีประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลักคือข้าวนาปี เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15  จากเดิม 431 กิโลกรัม/ไร่  เป็น 500 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตข้าวนาปรัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 
จากเดิม 570 กิโลกรัม/ไร่ ทําให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 จาก 4,148.68 บาท/ไร่ 
เป็น 7,221 บาท/ไร่/ปี 

 

4)  ปัญหา ปัจจัยสําคัญที่ทําให้กลุ่มบริหารจัดการน้ําฯ ยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าทีค่วร เนือ่งจาก
สมาชิกบางกลุ่มยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาระบบชลประทาน และ
จัดสรรน้ําเท่าที่ควร คือ ระบบแพร่กระจายน้ํายังไม่เข้าถึงแปลงเพาะปลูก โดยภาพรวมในพื้นที่ชลประทาน 
24 ล้านไร่  ขณะนี้มีระบบแพร่กระจายน้ําเพียง 12 ล้านไร่ ที่เหลือยังไม่มีระบบแพร่กระจายน้ํา  รวมทั้ง
ปัญหาต้นทุนน้ําที่มีจํากัด  ทําให้สมาชิกที่อยู่ปลายน้ํายังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา  และไม่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม และนโยบายการกําหนดพื้นที่เพาะปลูก เพื่อการผลิตการเกษตรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทาน ยังไม่มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 

5)  ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรเร่งระบบแพร่กระจายน้ํา
ให้ทั่วถึงแปลงเกษตรกร รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เพื่อให้การกระจายน้ํามีประสิทธิภาพ
และเกิดความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรที่อยู่ช่วงระยะต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  ส่งเสริมให้เกษตรกร
ขุดสระน้ําขนาดเล็กในไร่นา เพื่อนําน้ําโครงการมาเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ที่ดิน และการกําหนดพื้นที่เพาะปลูกเพื่อการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทาน  
เป็นสิ่งจําเป็นที่ภาครัฐจะต้องเร่งดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควรกําหนดเป็นแผนงานหลักของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดําเนินการภายใต้แผนงานเดียวกัน  ซึ่งจะช่วยลดความซ้ําซ้อนและประหยัดงบประมาณ 

 
3.7  โครงการก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ํา 

 

1)  ความเป็นมา   กรมชลประทานได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ต้ังแต่ปี 2520 เป็นต้นมา  เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เกี่ยวกับน้ําในชนบทที่ห่างไกล
ขาดแคลนน้ํา ถูกน้ําท่วมเสียหาย หรือน้ําเค็มขึ้นลง ด้วยการก่อสร้างงานชลประทานต่าง ๆ ได้แก่  อ่างเก็บน้ํา  
ฝายทดน้ํา  การขุด หรือปรับปรุงคลองส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ  การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่เพาะปลูก  
การระบายน้ํา การป้องกันน้ําเค็ม และปรับปรุงพื้นที่ชายทะเลเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค-บริโภคให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาความเดือดร้อน  สภาพภูมิประเทศ  และสภาพแหล่งน้ํา  โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้อง



 ๑๓๙

เป็นโครงการที่มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสม  มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
และใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1 ปี  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องถ่ายโอนภารกิจการดูแล  บํารุงรักษา  
และการบริหารจัดการน้ําของโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการต่อไป  และในปี 2548  
ได้เปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท เป็นโครงการก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ํา 
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมชลประทานมากขึ้น และปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณ  
27.045 ล้านบาท  เพื่อดําเนินการก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ํา 7 แห่ง  รวมพื้นที่รับประโยชน์ 
4,250 ไร่ 
 

2)  วัตถุประสงค์  จัดหาน้ําเพื่ออุปโภค - บริโภค และการเกษตร รวมทั้งบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง 
 

3)  ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 แห่ง ร้อยละ 86 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 14  
ก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากในพื้นที่ก่อสร้างประสบปัญหาน้ําท่วมขังเป็นระยะเวลานานในช่วงฤดูฝน 
 

4)  ผลการติดตามในพื้นที่  จากการติดตามผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ําเพื่อการเกษตรบ้านโคกน้อย  
จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองน้ําหนองช้างแล่น และโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําและอาคาร
ประกอบคลองสังกะสี จังหวัดนครศรีธรรมราช  สรุปได้ดังนี้ 

4.1)  โครงการระบบส่งน้ําเพื่อการเกษตรบ้านโคกน้อย อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ในการยื่นคําขอโครงการฯ เกษตรกรได้ย่ืนคําขอระบบส่งน้ํา ซึ่งมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่ 
แต่โครงการได้รับอนุมัติการก่อสร้างระบบส่งน้ํา ซึ่งมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ ทั้งนี้
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  

4.2)  โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองหนองช้างแล่น   ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
อยู่ในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทานเพื่อดําเนินการก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างคลองสง่น้าํ
และอาคารประกอบคลองสังกะสี อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง   
 
 
 
 
 

 
 

5.  ผลการประเมินผล  เป็นการประเมินผลโครงการก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ําที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี 2547  เพื่อศึกษาผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการพบว่า แหล่งน้ําร้อยละ 95 ยังสามารถ
เก็บกักน้ําได้ตลอดปี โดยแหล่งน้ําร้อยละ 41  อยู่ในสภาพดี  อีกร้อยละ  59  ต้องปรับปรุง เนื่องจากมี
สภาพต้ืนเขิน และรั่วซึมฯ  แหล่งน้ําทั้งหมดมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําตามเง่ือนไขที่โครงการกําหนด  แต่มีเพียง
ร้อยละ 50 ที่ยังคงดําเนินกิจกรรมกลุ่มฯ อย่างต่อเนื่อง  สําหรับการถ่ายโอนแหล่งน้ําให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบว่า แหล่งน้ําร้อยละ 73  ถ่ายโอนตรงตามกําหนดเวลา ที่เหลือถา่ยโอนลา่ช้า เนือ่งจาก
การก่อสร้างและขั้นตอนการถ่ายโอนล่าช้า 



 ๑๔๐

เกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําโครงการโดยเฉลี่ย  94  ครวัเรอืน/แหลง่  เพิม่ขึน้
จากก่อนมีโครงการร้อยละ  36  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง  โดย
ร้อยละ 81 ช่วยให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างเพียงพอเพื่ออุปโภค - บริโภค  ร้อยละ 83  มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ
เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว  ร้อยละ  84  มีน้ําใช้อย่างเพียงพอเพื่อเสริมการทํานาหรือปลูกพืชได้อย่างน้อย  
1  ครั้งต่อปี  ร้อยละ  74  มีน้ําใช้อย่างเพียงพอเพื่อจับปลา/เลี้ยงปลา  ร้อยละ  69  มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ
เพื่อเลี้ยงสัตว์  เกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกโดยเฉลี่ย 1,479  ไร่/แหล่ง  เพื่อปลูกพืชฤดูฝน 
892 ไร่ พืชฤดูแล้ง 587 ไร่ ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากกว่า 1 รอบการผลิต 
จากร้อยละ 137 เป็นร้อยละ 161 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการ  ทําให้รายได้เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ย 58,642  บาท/ครัวเรือน/ปี  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21  เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เงินสดสุทธิ
นอกเขตโครงการ 

 

6)  ปญัหาอปุสรรค 
6.1)  การก่อสร้างแหล่งน้ําในบางโครงการ ถูกคัดเลือกพื้นที่ และงบประมาณจากหน่วยงาน

ส่วนกลาง จึงไม่ได้ทําการศึกษา สํารวจออกแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างในพื้นที่โครงการก่อน  
ส่งผลให้การดําเนินงานล่าช้า   

6.2)  การก่อสร้างแหล่งน้ําในบางโครงการ  ดําเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน  ส่งผลให้
การดําเนินการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีน้ําท่วมขัง 

6.3)  แหล่งน้ําในบางพื้นที่ปริมาณน้ําต้นทุนไม่เพียงพอ เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้งและ
แหล่งน้ํามีขนาดเล็ก 

6.4)  แหล่งน้ําบางแห่งขาดระบบส่งน้ําเข้าถึงแปลงเกษตร ทําให้การจัดสรรน้ําไม่ทั่วถึง 
โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่ห่างจากแหล่งน้ําโครงการ 

6.5)  หลังจากถ่ายโอนแหล่งน้ํา ปัญหาแหล่งน้ําต้ืนเขินและชํารุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 

6.6)  กลุ่มผู้ใช้น้ําบางแห่งไม่มีการดําเนินกิจกรรมกลุ่มฯ บางแห่งมีการดําเนินกิจกรรม
กลุ่มฯ แต่ยังไม่เข้มแข็งเพราะสมาชิกไม่ค่อยเห็นความสําคัญของกลุ่มผู้ใช้น้ํา เนื่องจากปริมาณน้ําไม่เพียงพอ
และไม่มีระบบส่งน้ําเข้าแปลงเกษตร 
 

7)  ข้อเสนอแนะ  
7.1)  ควรอนุมัติโครงการโดยผ่านการศึกษาโครงการเบื้องต้นจากพื้นที่โครงการ  เพื่อการ

จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และควรอนุมัติโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยทําการศึกษาโครงการ
ล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณที่อนุมัติ 

7.2)  พัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนให้มีความจุน้ําเพียงพอ หรือขยายแหล่งน้ําที่มีอยู่เดิมให้มีขนาด
ความจุเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในเขตโครงการทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

7.3)  ควรสร้างระบบส่งน้ําให้เข้าถึงแปลงเกษตร ในพื้นที่ที่ยังขาดระบบส่งน้ํา และ
จัดสร้างระบบส่งน้ําควบคู่ไปกับโครงการที่จะดําเนินการก่อสร้างใหม่ 

7.4)  ควรพิจารณาทบทวนในการให้ความช่วยเหลือหลังการถ่ายโอน  หากพบปัญหา
แหล่งน้ําต้ืนเขินและชํารุด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่สามารถดําเนินการซ่อมแซมได้  
เนื่องจากมีศักยภาพและความพร้อมในการรับถ่ายโอนไม่เท่าเทียมกัน 
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7.5)  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ํา  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําต้นทุนที่มีอยู่     
อย่างจํากัดเกิดประสิทธิภาพ 
 

3.8  โครงการชลประทาน ภายใตแ้ผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   
 

1)  ความเป็นมา  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรให้ดําเนินการใน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร เพื่อการอุตสาหกรรม และ
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร และแผนงานลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน
และพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างอาชีพและ
รายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 

3)  ผลการดาํเนนิงาน 
3.1)  แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา  พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อ

การเกษตร น้ําเพื่ออุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร  โดยจัดหาแหล่งน้ําและเพิ่มพ้ืนที่
ชลประทาน  ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ชลประทาน 1,880 รายการ  
มีการลงนามในสัญญาแล้ว 1,880 รายการ และมีงานที่ขอยกเลิก 17 รายการ จึงได้ปรับลดออกจาก
เป้าหมายของโครงการแล้ว  ทั้งนี้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 30,842.63 ล้านบาท  ร้อยละ 82.83     
ของงบประมาณที่ได้รับ 37,237.02 ล้านบาท (ร้อยละ 78.97 ของเป้าหมาย  39,055.42 ล้านบาท) 

3.2)  แผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดําเนินการจัดการน้ําชลประทาน  โดยบํารุงรักษา ปรับปรุงระบบชลประทาน และ
คันคูน้ํา 103 รายการ  มีการลงนามในสัญญาแล้ว 103 รายการ และมีงานที่ขอยกเลิก 1 รายการ จึงได้
ปรับลดออกจากเป้าหมายโครงการแล้ว  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 904.96 ล้านบาท ร้อยละ 96.48 
ของงบประมาณที่ได้รับ 937.99  ล้านบาท (หรือร้อยละ 92.14 ของเป้าหมาย 982.17 ล้านบาท) 
 

4)  ปญัหาอปุสรรค 
4.1)  มีการยกเลิกแผนการดําเนินงานบางรายการ  มีสาเหตุมาจาก 

(1)  ราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมบริจาคที่ดิน/ให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา/การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา   

(2)  การประกวดราคาค่าก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง (สัญญาหลัก) 
ได้รวมค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นไว้ในปริมาณงาน (Bill of Quantity - BOQ) แล้ว  และราคากลางที่ใช้
ในการประกาศประกวดราคาได้รวมกิจกรรมดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว จึงไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการอีก  

(3)  งานปรับปรุงระบบชลประทาน  บางรายการมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน             
ที่ดําเนินการแล้วหรือได้รับงบประมาณในปี 2552 (ใช้เงินเหลือจ่าย)  จึงทําการยกเลิก 

4.2)  การดําเนินงานโครงการ หลายรายการล่าช้ากว่าแผนงานรายเดือน  มสีาเหตุจาก 
(1)  ราษฎรบางรายไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดินในการวางแนวท่อระบบส่งน้ํา  จึงต้อง

เจรจาขอใช้ที่ดิน มีผลทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
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(2)  เกิดการขาดแคลนแรงงานในการดําเนินงานโครงการ  เนื่องจากในปี 2553 
กรมชลประทานได้รับงบไทยเข้มแข็งให้ดําเนินงานโครงการหลายรายการ ซึ่งมีทั้งงานที่หน่วยงานชลประทาน
ดําเนินการเอง และงานจ้างเหมา จึงต้องใช้แรงงานเป็นจํานวนมาก แต่แรงงานทั้งในและนอกพื้นที่ไม่เพียงพอ 
ทําให้การดําเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานรายเดือน นอกจากนี้บางโครงการผู้รับจ้างยังไม่เข้าทํางาน เนื่องจาก
รับงานไว้หลายแห่ง ขณะที่แรงงานมีไม่เพียงพอ 

(3)  โครงการชลประทานบางจังหวัด ได้รับงบประมาณล่าช้า ทําให้ดําเนินงานบาง
รายการล่าช้ากว่าแผนงาน 
 

5)  ข้อเสนอแนะ 
5.1)  กรณีที่ต้องใช้ที่ดินของราษฎรในการก่อสร้างโครงการนั้น  ควรประสานงานขอความ

ร่วมมือกับเจ้าของที่ดิน ในช่วงระหว่างการสํารวจ/ออกแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทําบันทึกยินยอม 
5.2)  ควรทําหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าทํางาน/ ทํางานให้ทันสัญญา 
5.3)  ควรจัดสรรงบประมาณให้โครงการชลประทานจังหวัด ทันตามแผนปฏิบัติงาน 

 
4.  ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

4.1  โครงการการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

1)  ความเป็นมา  เป็นการดําเนินการต่อเนื่อง  เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีขีดความสามารถในการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น  โดยกําหนดเป้าหมายรายปี  โดยในปี 2553  มีเป้าหมาย 
2,204 ราย ระยะเวลาดําเนินโครงการปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 20.664 ล้านบาท  
เบิกจ่ายงบประมาณ 32.325 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันเกษตราธิการ  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (สป.กษ.) 

 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการทํางาน   

 

3)  ผลการดําเนินงาน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 2,948 ราย ร้อยละ 134 ของเป้าหมาย  
ประกอบด้วย  บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรที่สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. ดําเนินการ 
โดยมีเป้าหมาย 46  หลักสูตร  และทุนศึกษาต่อ  ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  โดยมีเป้าหมาย 
19 ทุนการศึกษา แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 13 ราย ระดับปริญญาโท 6 ราย 
 

4.2  โครงการจัดทําแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค 
 

1)  ความเป็นมา  เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
การบูรณาการร่วมกัน  ซึ่งเป็นการดําเนินการต่อเนื่องและกําหนดเป้าหมายรายปี    โดยกําหนดเป้าหมาย
ในปี  2553 จํานวน 75 จังหวัด ระยะเวลาปี 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  395.200 ล้านบาท    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ  สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

2)  วัตถุประสงค์   เพื่อให้การดําเนินงานแผนงาน / โครงการ ด้านการเกษตรในส่วนภูมิภาค
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการบูรณาการร่วมกัน   
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3)  ผลการดําเนินงาน  จังหวัดมีแผนบูรณาการงานด้านการเกษตรครบตามเป้าหมาย และ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 342.837 ล้านบาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร  งบดําเนินงาน 
และงบลงทุน 

 
4.3  โครงการอํานวยการเพิ่มประสทิธิภาพการบูรณการด้านการเกษตร   

 

1)  ความเป็นมา   เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดําเนินงานเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องและกําหนดเป้าหมายรายปี ปี 2553 
จํานวน 10 หน่วยงาน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 618.993 ล้านบาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อผลักดันและปรับปรุงกลไกการทํางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

 

3)  ผลการดําเนินงาน  มีหน่วยงานที่สนับสนุนการกํากับดูแล และการบริหารงาน 10 หน่วยงาน 
ตามเป้าหมาย และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 593.718 ล้านบาท 
  

4.4  โครงการบริการเผยแพรแ่ละพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
 

1)  ความเป็นมา  เป็นการสนับสนุนการบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการบริหารสามารถกําหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว  
เกษตรกรและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  และมี
การเตือนภัยด้านการเกษตรที่ถูกต้อง  ทันเหตุการณ์  การดําเนินงานเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องและกําหนด
เป้าหมายรายปี  ในปี  2553  มีเป้าหมาย 7 ช่องทาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  31.434 ล้านบาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองเกษตรสารนิเทศ (กกส.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

2)  วัตถุประสงค์  เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานและการบริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร   

 

3)  ผลการดําเนินงาน  มีช่องทางในการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ  7  ช่องทาง  
ตามเป้าหมาย ได้แก่ การบริการระบบ Internet และ Intranet (ศทส.) การบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) (ศทส.)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ (กกส.)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ (กกส.)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ (กกส.)   การบริการ Call Center (กกส.)  การบริการ
ห้องสมุด  (กกส.)  โดยเบิกจ่ายงบประมาณ 27.265 ล้านบาท 
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4.5  โครงการปรบัปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  
 

1)  ความเป็นมา  กรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลทั้งด้านบริหาร วิชาการ และด้านภูมิสารสนเทศ  
สามารถให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน  การให้บริการสารตัวเร่ง  เมล็ดพันธ์ุพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําแก่ประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  1 ระบบ  และการให้บริการแผนที่และข้อมูล  500,000 ระวาง  ระยะเวลา
ดําเนินโครงการปี  2550 - 2554   ปี 2553  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 121.997 ล้านบาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมพัฒนาที่ดิน 

 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้สามารถเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน  เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลในการบริหารงาน  
และข้อมูลสารสนเทศให้สามารถร่วมกันใช้งานการแลกเปลี่ยนและการบริการข้อมูลได้   เพื่อการพัฒนา
และเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพให้กับบุคลากร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพื่อให้บริการแผนที่  และข้อมูลทางแผนที่  ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นไปอย่างสะดวก  รวดเร็ว  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้
ขอรับบริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

3)  ผลการดาํเนนิงาน  ประกอบด้วย  2  กิจกรรม  คือ    
3.1)  การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาที่ดิน  1 ระบบ ดําเนินการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ตามเป้าหมาย  
3.2)  การให้บริการแผนที่และข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน 500,000 ระวาง ดําเนินการ

จัดทําแผนที่ได้  579,652 ระวาง  ร้อยละ 116 ของเป้าหมาย 
3.3)  เบิกจ่ายงบประมาณ 121.997 ล้านบาท 

 
4.6  กิจกรรมการสํารวจข้อมูลผลผลติต่อไร่โดยวธีิการตั้งแปลงทดสอบผลผลิต 

 

1)  ความเป็นมา   เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางนโยบายและแผน  สําหรับสินค้า
เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป้าหมายโครงการได้ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรที่สําคัญ
ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง รวดเร็ว การดําเนินการเป็นการดําเนินการต่อเนื่อง โดยในปี 2553 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 865,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

 

2) วัตถุประสงค์   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล   เพิ่มขีดความสามารถใน
การวิเคราะห์ความเข้าใจด้านฐานข้อมูลทางการเกษตร   สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวางนโยบายและแผน  สําหรับสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 

3)  ผลการดําเนินงาน   ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีตั้งแปลงทดสอบผลผลิต  (Crop 
Cutting)  ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง สับปะรด ลําไย ถั่วเหลือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ครบตามเป้าหมาย และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 673,037 บาท 



 ๑๔๕

4.7  โครงการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  
 

1)  ความเป็นมา  เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรเกิดประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรได้ทันเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เป็นการ
ดําเนินการต่อเนื่องทุกปี  โดยในปี 2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  1.800 ล้านบาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
คือ  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

2)  วัตถุประสงค ์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร     
 

3)  ผลการดาํเนนิงาน   
3.1)  กิจกรรมการจัดทําเอกสารและวารสารเพื่อเผยแพร่ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4 เรื่อง ได้แก่ อัตราแปลงผลผลิตสินค้าเกษตร  สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2552   สถิติการค้า
สินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2552 และข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2552 ส่วนที่เหลือ 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดทําตารางรายงานข้อมูล 

3.2)  กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรตามตัวช้ีวัดหลักของ กพร. (ให้บริการ
ทุกชนิดสินค้า)  ให้บริการข้อมูล 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์  ทาง E-mail  มาขอรับบริการด้วยตนเอง  
และทําหนังสือขอมา  ดําเนินงานได้  5 ราย/วัน   สําหรับการบริการเผยแพร่ข้อมูลการเกษตร  และข่าวสาร
ที่สําคัญ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Short  Massage : SMS) และแผงไฟวิ่ง (Moving  Sign) และเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านตู้  Touch  Screen  Kiosk  ดําเนินงานได้  5  ข่าว/วัน 

3.3)  เบิกจ่ายงบประมาณ 1.392 ล้านบาท 
 

4 )  ปญัหาอปุสรรค     
4.1)  การดําเนินการล่าช้า  เนื่องจากต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 
4.2)  มีการปรับปรุงการจัดกลุ่มสินค้าเกษตร  นําเข้า - ส่งออกใหม่ ทําให้เสียเวลาในการ

จัดทําข้อมูลย้อนหลัง เพราะต้องทําเป็นรายเดือน 
     

4.8  กิจกรรมจัดการความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร   
 

1)  ความเป็นมา  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย  312 ราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1.560 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ครั้ง  
ครั้งละ 0.780 ล้านบาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ  กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อนํามาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

3)  ผลการดําเนินงาน  
3.1)  จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ระดับเขต 2 ครั้ง 776 ราย 

(คําช้ีแจงแผนปฏิบัติงานปี 2553 ตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่ประกาศใช้ ปี 2553  ใน 1 ปี  กําหนดให้
มีการจัดประชุมระดับเขต 3 ครั้ง  ระดับอําเภอ 6 ครั้ง  (2 เดือนต่อ 1 ครั้ง)  ระดับจังหวัด 1 ครั้ง 
และระดับประเทศ 1 ครั้ง  แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553  ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
จึงดําเนินการได้ไม่ครบกระบวนการดําเนินงาน  



 ๑๔๖

3.2)  เบิกจ่ายงบประมาณ 1.560 ล้านบาท   
 
4.9  โครงการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร  

 

1)  ความเป็นมา  เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น  โดยมีเป้าหมายโครงการเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  ให้มีความสามารถบริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรแก่เกษตรกร  ประชาชน  และหน่วยงาน
ราชการได้อย่างทันเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 15.200 ล้านบาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

2)  วัตถุประสงค์  เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย  และอุปกรณ์  ตามความจําเป็นที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  บํารุงรักษาและป้องกันการบุกรุกทางระบบเครือข่าย   

 

3)  ผลการดําเนินงาน  อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน  งวดที่ 3 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
10.602  ล้านบาท 
 

4.10  การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส 
    

1)  ความเป็นมา  ศูนย์ประเมินผล  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  แผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย
มีเป้าหมายในการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการรวม  40 โครงการ  ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ  9.898 ล้านบาท   

 

2)  วัตถุประสงค์   เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร   และรายงานความก้าวหน้า ปัญหา  อุปสรรคในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ดําเนินงาน  และผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการเกษตร    

3)  ผลการดําเนินงาน   การดําเนินงานติดตามประเมินผล  มีผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย  ดังนี้ 

3.1)  งานติดตามความก้าวหน้า  มีการจัดทํารายงานผลการติดตามความก้าวหน้าเสนอ
ผู้บริหาร  และมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอข้อแนะนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนงาน / 
โครงการครบตามเป้าหมาย 

3.2)  งานประเมินผล  ดําเนินการเสร็จแล้วตามเป้าหมาย  โดยอยู่ระหว่างการนําเสนอ
ขอเลขที่เอกสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

3.3)  งานวิชาการประเมินผล  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของ กษ.  ด้านการติดตามและ
ประเมินผล  2  ครั้ง  รวม  82 ราย  พัฒนาเทคนิคการติดตามและประเมินผล  โดยการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานประเมินผลโครงการ  และการจัดทําแผน KM  โดยดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
รวมท้ังจัดทําคู่มือเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และจัดทําแผนเพื่อพัฒนาองค์กร  แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

 



 ๑๔๗

4)  ปัญหาอุปสรรค มีงานที่ได้รับมอบหมายนอกแผนจํานวนมาก แต่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ
สําหรับดําเนินงาน  โดยต้องเจียดจ่ายจากงบประมาณปรกติ  ทําให้งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการ
ดําเนินงานตามแผนปรกติ 

 

5)  ข้อเสนอแนะ  สําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  ในกรณีที่มีการมอบหมายงานนอกแผน  
ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการด้วย เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนงานปรกติ 
 

4.11  การกระจายอํานาจการบรหิารจัดการสู่ภูมิภาคท้องถิ่น 
 

 ในปี 2553  กลยุทธ์การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่ภูมิภาคท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริม
การเกษตรมี  2  โครงการไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจากถูกตัดงบประมาณ 
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