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วิสัยทัศน	 
องค�กรนําดานการติดตามและประเมินผลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
 

พันธกิจ 
1.  ติดตามความกาวหนาแผนงาน / โครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
2.  ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน / โครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
3.  ศึกษา พัฒนาเทคนิค ระบบการติดตามและประเมินผล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร	 
1.  การเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
2.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค�กร 

 

เป�าประสงค	 
1.  เพ่ือนํายุทธศาสตร�แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู5การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล 
2.  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 
1.  จํานวนรายงานการติดตามและประเมินผล 40 เรื่องต5อป< 
2.  รายงานการติดตามและประเมินผลท่ีแลวเสร็จตามแผนไม5นอยกว5ารอยละ 90 
3.  รายงานการติดตามและประเมินผลท่ีถูกนําไปใชประโยชน�ไม5นอยกว5ารอยละ 82 
4.  บุคลากรขององค�กร  หน5วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ไดรับการพัฒนาดาน

การติดตามและประเมินผลไม5นอยกว5าป<ละ 50 ราย 
5.  จํานวนองค�ความรู / เทคนิคการติดตามและประเมินผลป<ละ 1 เรื่อง 
6.  แผนพัฒนาองค�กร / การจัดการความรูป<ละ 1 เรื่อง 
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ประวัติความเป�นมา 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2522 ตามพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 มีฐานะเทียบเท5ากรม และไดมีพระราชกฤษฎีกาแบ5งส5วนราชการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกเปFน 6 กอง ไดแก5 สํานักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร กองประเมินผล กองแผนงาน กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย�สถิติ
การเกษตร  โดยมีอํานาจหนาที่ในการวิเคราะห�นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ�  
การวางแผนผลิตทางการเกษตรเพ่ือกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ เสนอคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร การจัดทําและใหบริการขอมูลและสารสนเทศทางการเกษตรทุกชนิด รวมทั้ง
การวิเคราะห�และประเมินผลความสําเร็จ และความกาวหนาของโครงการสําคัญของหน5วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�  
 

ศูนย�ประเมินผล  เปFนหน5วยงานหนึ่งในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แต5เดิมมีสถานะเปFน
กองประเมินผล หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลทําใหทุกส5วนราชการตองมีการปรับ
บทบาท ภารกิจ โครงสราง องค�กร เพ่ือใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีจะพัฒนาระบบ
ราชการไทยใหมีความเปFนเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน� โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและประโยชน�สุขของประชาชน จึงไดมีการยกสถานะกองประเมินผล  เปFน
ศูนย�ประเมินผลในปGจจุบัน 

 

อํานาจหน#าท่ีความรับผิดชอบ 

1.  ศึกษา พัฒนาเทคนิค และระบบการติดตามและประเมินผล รวมท้ังใหคําปรึกษาดานการ
ติดตามและประเมินผลแก5หน5วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

2.  ศึกษา วิเคราะห� และดําเนินการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการใชจ5ายงบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต5าง ๆ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� รวมท้ังโครงการเงินกูและเงินช5วยเหลือจากต5างประเทศ 

3.  ศึกษา วิเคราะห� และดําเนินการประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบของการดําเนินงาน
ตามมาตรการ แผนงาน โครงการต5าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� รวมท้ังโครงการเงินกูและเงิน
ช5วยเหลือจากต5างประเทศ 

4.  เสนอผลการติดตาม และประเมินผล ขอเสนอแนะต5อฝJายบริหารคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ� คณะกรรมการอ่ืน ๆ และหน5วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5.  ปฏิบัติงานร5วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน5วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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โครงสร#างของศูนย	ประเมินผล 

การจัดแบ5งโครงสรางภายในของศูนย�ประเมินผล ประกอบดวย 1 ฝJาย  6 ส5วน ดังนี ้
 

1.  ฝ�ายบริหารท่ัวไป  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1)  งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ ครุภัณฑ�  
(2)  งานประสานในการจัดทําแผนงานและงบประมาณ  
(3)  งานประสานติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ5ายเงิน 

 

2.  ส�วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ประเมินผลการพัฒนาการเกษตรส5วนรวม ท่ีมีผลต5อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ภาคเกษตร อันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ 
(2)  ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย การใช

มาตรการ  และแผนยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
(3)  เสนอผลการประเมินผล ขอเสนอแนะต5อผูบริหารและคณะกรรมการฯ รวมท้ัง

หน5วยงานท่ีเก่ียวของ 
 

3.  ส�วนประเมินผลพืช  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1)  ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน  และประสิทธิภาพการใชจ5ายงบประมาณ

ตามมาตรการและโครงการต5าง ๆ ของหน5วยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพืช ไมเศรษฐกิจ  และการใช
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

(2)  ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย การใชมาตรการ 
และโครงการต5าง ๆ ของหน5วยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพืช ไมเศรษฐกิจ และการใชเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(3)  เสนอผลการประเมินผล ขอเสนอแนะต5อผูบริหาร และคณะกรรมการฯ รวมท้ังหน5วยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
 

4.  ส�วนประเมินผลปศุสัตว'และประมง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(1)  ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใชจ5ายงบประมาณ

ตามมาตรการ และโครงการต5าง ๆ ของหน5วยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปศุสัตว�และประมง และการใช
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว�และประมง 

(2)  ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย การใชมาตรการ 
และโครงการต5าง ๆ ของหน5วยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปศุสัตว�และประมง  และการใชเทคโนโลยี
การผลิตปศุสัตว�และประมง 

(3)  เสนอผลการประเมินผล และขอเสนอแนะต5อผูบริหาร และคณะกรรมการฯ รวมท้ัง
หน5วยงานท่ีเก่ียวของ 
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5.  ส�วนประเมินผลป*จจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1)  ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใชจ5ายงบประมาณตาม

มาตรการ และโครงการต5าง ๆ ของหน5วยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปGจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ไดแก5  
การพัฒนาดิน แหล5งน้ํา การชลประทาน และการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(2)  ประเมินผลความสําเร็จ และผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย การใชมาตรการ 
และโครงการต5าง ๆ ของหน5วยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปGจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ไดแก5 การพัฒนาดิน 
แหล5งน้ํา การชลประทาน และการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(3)  เสนอผลการประเมินผลและขอเสนอแนะต5อผูบริหาร และคณะกรรมการฯ รวมท้ัง
หน5วยงานท่ีเก่ียวของ 

 

6.  ส�วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1)  ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใชจ5ายงบประมาณตาม

มาตรการ และโครงการต5าง ๆ ของหน5วยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
(2)  ประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบาย  การใชมาตรการ 

และโครงการต5าง ๆ ของหน5วยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
(3)  เสนอผลการประเมินผลและขอเสนอแนะต5อผูบริหาร และคณะกรรมการฯ รวมท้ัง

หน5วยงานท่ีเก่ียวของ 
 

7.  ส�วนวิชาการการประเมินผล  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1)  ศึกษา พัฒนาเทคนิค ระบบการติดตามและประเมินผล ใหมีรูปแบบและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

และเปFนท่ียอมรับของหน5วยงานต5าง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
(2)  ใหบริการคําปรึกษา และเปFนวิทยากรบรรยายดานการติดตามและประเมินผล แก5หน5วยงาน

อ่ืน ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ส�วนประเมินผลป*จจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
  - กลุ5มประเมินผลท่ีดินทางการเกษตร* 
  - กลุ5มประเมินผลแหล5งนํ้าทางการเกษตร* 

ส�วนประเมินผลปศุสัตว'และประมง 
- กลุ5มประเมินผลปศุสัตว�* 
- กลุ5มประเมินผลประมง* 

ส�วนประเมินผลพืช 
- กลุ5มประเมินผลพืชไร5นา* 
- กลุ5มประเมินผลพืชสวน และไมยืนตน* 

ส�วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 
- กลุ5มประเมินผลนโยบายและมาตรการ* 
- กลุ5มประเมินผลแผนงาน/โครงการพิเศษ* 

ฝ�ายบริหารท่ัวไป 
- งานสารบรรณ* 
- งานการเงินและพัสด*ุ 
 

  ส�วนวิชาการการประเมินผล 
  - กลุ5มพัฒนาเทคนิคการประเมินผล* 
  - กลุ5มส5งเสริมการประเมินผล* 

ส�วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
- กลุ5มประเมินผลสหกรณ�การเกษตร* 
- กลุ5มประเมินผลสถาบันการเกษตร* 

ศูนยประเมินผล 

* การแบ5งกลุ5มภายใน 
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อัตรากําลังบุคลากร 
(ข5อมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554) 
 

 

      

     

    

    

     

    

     

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

 

 

 

 

 

อัตรากําลัง จําแนกตามประเภท 124 อัตรา

ลูกจ5างประจํา, 15พนักงานราชการ, 40

ข5าราชการ, 47ลูกจ5างเหมา, 22
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จํ า น วน  
(อัต รา )

ป .เอ ก ป. โท ป. ตรี ปวช ./ ป วส .

อั ต รากํา ลั งข5 ารา ชกา รจํา แน กต า ม วุฒิ ก ารศึ ก ษ า 4 7  อั ต รา

1 1
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1 1

5
1

0

5
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จํานวน
 (อัตรา)

อัตรากําลังข5าราชการจําแนกตามระดับ 47 อัตรา

บรหิาร ผู5เชี่ยวชาญ ศ.ชํานาญการพิเศษ
ศ.ชํานาญการ ศ.ปฏิบัติการ จ.สถติิชํานาญงาน
จ.พนักงานธุรการอาวุโส จ.พนักงานธุรการชํานาญงาน จ.พนักงานธุรการปฏิบัตงิาน
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งบประมาณประจําป, พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

รายการ บาท ร5อยละ 
 

งบประมาณรายจ�ายประจํา  39,163,500 100.00 

   
1. งบบุคลากร 27,714,300 70.76 
    1.1 เงินเดือน 19,058,240 48.67 
    1.2 ค5าจางประจํา 2,713,380 6.92 
    1.3 ค5าจางชั่วคราว 5,942,680 15.17 
2. งบดําเนินงาน 11,449,200 29.24 
    2.1 ค5าตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 11,037,700 28.19 
    2.2 ค5าสาธารณูปโภค 411,500 1.05 
   
งบประมาณสนับสนุน 1,646,999 100.00 

   
1. เงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรฯ 770,000 46.67 
2. งบกลาง 876,999 53.33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ�ายประจํา

งบดําเนินงาน
29%

งบบุคลากร
71%

งบประมาณที่ได5รับสนับสนุน
งบกลาง
53%

เงินกองทุนฯ
47%



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส�วนที่ ๒ 
 

ผลการปฏิบัตงิานประจําป� ๒๕๕๔ 
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ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สําหรับป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู"ภายใต%กรอบ

การประเมินผล 4 มิติ  น้ําหนักร%อยละ 100  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

มิติท่ี 1  ด%านประสิทธิผลตามพันธกิจ มุ"งเน%นการบรรลุวัตถุประสงค2และความสําเร็จของ
การปฏิบัติตามเป6าหมายผลผลิตของส"วนราชการ ให%คะแนนน้ําหนักร%อยละ 80 

มิติท่ี 2  ด%านคุณภาพการให%บริการ  (รวมอยู"ในภาพรวมของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
มิติท่ี 3  ด%านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  มุ"งเน%นการลดระยะเวลาและค"าใช%จ"าย

ในการปฏิบัติราชการ มุ"งเน%นความสําเร็จในการประหยัดพลังงาน การเบิกจ"ายงบประมาณรายจ"าย และ
ความสําเร็จของการจัดทําแผนการควบคุมภายในของส"วนราชการ ให%คะแนนน้ําหนักร%อยละ 10 

มิติท่ี 4  ด%านการพัฒนาองค2กร มุ"งเน%นการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค2กร เพ่ือสร%าง
ความพร%อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยการจัดทําแผนการจัดการความรู% และการพัฒนาคุณภาพ
ภาครัฐ ให%คะแนนน้ําหนักร%อยละ 10 

 

ผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป� 2554 ของศูนย2ประเมินผล สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ปรากฏค"าคะแนนเฉลี่ย 5.000  และมีผลค"าคะแนนจําแนกในแต"ละมิติ ดังนี้ 
  

การประเมินผล ป� 2553 ป� 2554 

มิติท่ี 1  ด%านประสิทธิผลตามพันธกิจ   4.0000 4.0000 

มิติท่ี 2  ด%านคุณภาพการให%บริการ  - - 

มิติท่ี 3  ด%านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   0.5000 0.5000 

มิติท่ี 4  ด%านการพัฒนาองค2กร 0.5000 0.5000 

ภาพรวม 5.0000 5.0000 
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2554  ศูนย+ประเมินผล   

 

เป,าหมาย / เกณฑ+การให1คะแนน ผลการดําเนนิงาน 
ตัวชี้วดั 

ผลการปฏบิตัริาชการ 
น้ําหนกั 
(ร1อยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนนิ 
งาน 

ค7าคะแนน
ที่ได1 

คะแนน
ถ7วง

น้ําหนกั 
มิติที่ 1 ด1านประสิทธผิล
ตามพนัธกิจ 

80        4.0000 

1. ร%อยละความสําเร็จของ
การปฏิบัติตามเป6าหมาย
ผลผลิตของแผนปฏิบัติ
งาน (ร%อยละ) 

80 80 85 90 95 100 127.50 5 4.0000 

มิติที่ 2 ด1านคณุภาพ  
การให1บรกิาร 

         

2. ร%อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู%รับบริการ 

- - - - - -    

มิติที่ 3 ด1าน
ประสิทธภิาพการปฏิบตัิ
ราชการ 

10        0.5000 

3. ร%อยละของการเบิก
จ"ายเงินงบประมาณ
รายจ"ายภาพรวม (ร%อยละ) 

5 91 92 93 94 95 102.57 5 0.2500 

4. ความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานการควบคุม
ภายในของส"วนงานย"อย 
(แบบ ปย.1  และแบบ  
ปย.2) 

5 ไม" 
ดําเนิน 
การ 

- - -   มีการ
ดําเนิน 
การ 

มีการ
ดําเนิน 
การ 

5 0.2500 

มิติที่ 4 ด1านการพฒันา
องค+กร 

10        0.5000 

5. จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมภายในหน"วยงาน 
และรายงานผลการ
ประชุมต"อ ลธก. (ครั้ง) 

5 8 9 10 11 12 13 13 0.2500 

6. ผลการดําเนินการ     
ท่ีทําให%เกิดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู% 

5 ไม"
ดําเนิน
การ 

- - - มีการ
ดําเนิน
การ 

มีการ
ดําเนิน 
การ 

5 0.2500 

รวม 100        5.0000 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการสําคัญ 
งานติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 นับเปIน

พันธกิจหลักของศูนย2ประเมินผล เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานและผลกระทบจากการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการต"าง ๆ ตามนโนบายการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ภายใต%
กรอบการดําเนินงาน 2 นโยบายหลัก คือ นโยบายเร"งด"วน และนโยบายปรับโครงสร%างเศรษฐกิจ
การเกษตร ต"อผู%บริหารเพ่ือใช%เปIนข%อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง ชะลอ และขยายผล
แผนงาน / โครงการเหล"านั้น รายละเอียด ดังนี้ 
 

1.  นโยบายเร7งด7วน 
เปIนการสร%างความเชื่อม่ันและกระตุ%นเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให%เกิดความเชื่อมั่นแก"

ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค เก่ียวกับการแก%ไขปKญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใต% มีแผนงาน / โครงการท่ีติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 

1.1  การพัฒนาการเกษตรและส7งเสริมอาชีพเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต1 
โดยสร%างความเข%มแข็งด%านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 1,340 ราย  

 

1.2  การสร1างระบบประกันรายได1และความเส่ียงให1เกษตรกร โดยข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ภายใต%โครงการประกันรายได%เกษตรกร ดําเนินการข้ึนทะเบียนผู%ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได%แก" ข%าว 
มันสําปะหลัง และข%าวโพดเลี้ยงสัตว2  

การประกันรายได%เกษตรกรผู%ปลูกข%าว ป�เพาะปลูก 2553/54  พบว"า เกษตรกร
มีรายได%เพ่ิมข้ึนจากการขายข%าวเปลือก  และได%รับเงินชดเชยส"วนต"างราคาอย"างท่ัวถึง ส"งผลให%เกษตรกร
มีความพึงพอใจในการเข%าร"วมโครงการ  เม่ือเทียบกับก"อนมีโครงการประกันรายได% และเกษตรกรได%รับ
โอกาสเปIนจํานวน รวม 3,762,120 ราย คิดเปIนร%อยละ 97 ของเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไว% 
(3,879,613 ราย) ซ่ึงผลกระทบจากการดําเนินโครงการด%านบวก ทําให%เกษตรกรมีความต่ืนตัวและ
ตระหนักถึงความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให%ผลผลิตต"อไร"สูงข้ึน และทําให%เกษตรกร
ติดตามความเคลื่อนไหวด%านราคา เปรียบเทียบระหว"างราคาในตลาดปกติกับราคาประกัน รวมถึงสิทธิ
การขอชดเชยส"วนต"างราคาท่ีอิงเกณฑ2กลางอ%างอิงท่ีมีการปรับค"าตามภาวะตลาด อย"างไรก็ตาม ผลกระทบ
ทางลบ ทําให%มีการปรับค"าเช"านาเพิ่มขึ้น ซึ่งเปIนต%นทุนการผลิตของเกษตรกร และเปลี่ยนรูปแบบ
การเก็บค"าเช"านาจากเปIนรอบป�ปรับเปIนตามฤดูกาล   ซ่ึงเกษตรกรท่ีเช"านาร%อยละ 27 ของเกษตรกร
ท่ีเข%าร"วมโครงการ ในจํานวนนี้เปIนเกษตรกรท่ีเช"าแบบมีสัญญาร%อยละ 81  ส"วนท่ีเหลือเปIนเกษตรกร
ท่ีไม"มีสัญญาเช"า รวมท้ังทําให%เกษตรกรมีความต%องการท่ีจะปลูกข%าวในรอบท่ี 2 เพ่ือต%องการเข%าร"วม
โครงการประกัน แม%พ้ืนท่ีเดิมไม"เคยปลูกข%าวรอบท่ี 2 มาก"อน เนื่องจากเปIนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

ส"งเสริมให%มีระบบประกันความเสี่ยงให%เกษตรกร ผ"านการบริหารจัดการศัตรูพืชและ
การเขตกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงให%กับเกษตรกร ด%วยการสร%างระบบการเตือนภัยศัตรูพืชระดับพ้ืนท่ีจนถึง
ระดับประเทศ สนับสนุนการรวมกลุ"มเพ่ือจัดต้ังศูนย2บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนใน 20 จังหวัด และ
ถ"ายทอดการผลิตสารชีวภัณฑ2และศัตรูธรรมชาติให%แก"เกษตรกร 5,592 ราย รวมท้ังจัดทําแปลง
ติดตามสถานการณ2ศัตรูพืช 190 แปลง ผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย2 95,432 กิโลกรัม และศัตรูธรรมชาติ 
11 ล%านตัว  พบว"า หลังเข%าร"วมโครงการแกนนําเกษตรกรและเกษตรกรเครือข"ายร%อยละ 74 และ 46 
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มีการใช%สารชีวภัณฑ2 และมีการใช%สารเคมีลดลง ร%อยละ 1 และร%อยละ 3 ตามลําดับ รวมท้ังแกนนํา
เกษตรกรและเกษตรกรเครือข"ายส"วนใหญ"มีการใช%ประโยชน2จากข%อมูลสถานการณ2ศัตรูพืช ทําให%ผลผลิต
เสียหายลดลง 

 

1.3  การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห7งชาติ สนับสนุนให%มีสภาเกษตรกรแห"งชาติ ในป� 2554 
ดําเนินการจัดต้ังสภาเกษตรกรจังหวัดและเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด ซ่ึงผลจากการ
ประเมินข%อคิดเห็นในการสร%างพลังเครือข"ายผู%แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สภาเกษตรกรแห"งชาติ โดยผู%แทนระดับตําบลมีความรู%เก่ียวกับสภาเกษตรกรในระดับน%อย คิดเปIน
ร%อยละ 62  และมีความรู% ความเข%าใจในบทบาทหน%าท่ีของสมาชิกสภาเกษตรในระดับมาก คิดเปIน
ร%อยละ 71 ซ่ึงผู%แทนเกษตรกรระดับตําบล ต%องการให%สภาเกษตรกรช"วยเหลืออันดับหนึ่งร%อยละ 79 
ด%านราคาผลผลิต รองลงมาร%อยละ 45 และ 44 ด%านการแก%ไขปKญหาน้ําและราคาปKจจัยการผลิต 
ท่ีเหลือเปIนด%านหนี้สิน สวัสดิการ เงินทุน และสินเชื่อ 
 

2.  นโยบายปรับโครงสร1างเศรษฐกิจภาคเกษตร 
เปIนการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมมูลค"าทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร โดยเน%นการพัฒนาเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกร  การพัฒนาการผลิต  การพัฒนาปKจจัยพ้ืนฐานและภารกิจ  มีแผนงาน / โครงการ
ท่ีติดตามและประเมินผล ดังนี้  

 

2.1  การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
1)  ส7งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ ดําเนินโครงการคลินิกเกษตร

เคลื่อนท่ีในพระบรมราชูปถัมภ2สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เปIนการบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตร
ท้ังด%านพืช ปศุสัตว2 ประมง พัฒนาท่ีดิน ฯลฯ เพ่ือช"วยแก%ไขปKญหาทางการเกษตร เน%นการให%บริการ ณ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีผู%มาใช%บริการท้ังสิ้น 115,530 ราย 

ผลการประเมินในช"วงป� 2551 - 2553 มีการจัดงานคลินิกรวมสาขาต"าง ๆ 
ไม"น%อยกว"า 8 คลินิกต"อจุด เฉลี่ยจังหวัดละ 5 ครั้งต"อป� มีผู%เข%าร"วมงานครั้งละ 498 ราย และสถานท่ี
จัดจะอยู"ห"างจากหน"วยวิชาการ (จังหวัด) ประมาณ 51 กิโลเมตร โดยเกษตรกรท่ีต%องการรับบริการ
คลินิกแบบต"อเนื่อง มีค"อนข%างน%อย เฉลี่ย 5,600 รายต"อป� หรือ 14 รายต"อจุดจัดงาน และเกษตรกร
ร%อยละ 33 ของผู%ต%องการรับบริการต"อเนื่อง มีเจ%าหน%าท่ีไปให%คําแนะนําเพ่ิมเติม เกษตรกรร%อยละ 73 
ท่ีเข%ารับบริการในวันจัดงานคลินิกได%รับความรู%และปKจจัยการผลิตไปใช%ประโยชน2 และเกษตรกรร%อยละ 18 
ที่เข%ารับบริการยังคงมีปKญหาด%านดิน น้ํา และโรคระบาดเปIนหลัก ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข%ารับบริการมี
ความพึงพอใจค"อนข%างมากในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.4 จาก 5 คะแนน และต%องการให%จัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ีอย"างต"อเนื่อง 

พัฒนาครอบครัวสมาชิกโครงการสายใยรักแห"งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ2
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยเน%นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงพาตนเอง ด%วยการทําการเกษตร
ในครัวเรือน ส"งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณค"าทางโภชนาการแก"หญิงมีครรภ2และหญิงให%นมบุตร 
โดยการสนับสนุนเทคโนโลยี และปKจจัยการผลิต เช"น สัตว2ป�ก สุกร และพันธุ2สัตว2น้ํา รวม 57,135 ราย 
พร%อมท้ังสนับสนุนเมล็ดพันธุ2ข%าวคุณภาพ 77.48 ตัน 
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2)  สร1างสังคมแห7งการเรียนรู1  ในศูนย2เรียนรู%เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนส"งเสริม
การรวมกลุ"ม ศูนย2โรงเรียน รวมท้ังศูนย2 / สถานีต"าง ๆ เช"น สถานีประมง พัฒนาท่ีดิน ปศุสัตว2 ฯลฯ ต้ังแต"
เริ่มโครงการรวมท้ังสิ้น 9,864 แห"ง หรือร%อยละ 116.90 ของเป6าหมายรวม 8,438 แห"ง  โดยจัด
ฝRกอบรมและฝRกทักษะ ความชํานาญแก"เกษตรกรและเยาวชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
913,187 ราย 

ผลการประเมินเปรียบเทียบระหว"างโครงการศูนย2เรียนรู%เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน กับโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม" โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย2ปราชญ2
ชาวบ%าน) ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม" ขอนแก"น สุพรรณบุรี และนครศรีธรรมราช พบว"า ศูนย2ปราชญ2
ชาวบ%านจะมีความยั่งยืนกว"า โดยยังมีศูนย2ท่ีดําเนินการต"อเนื่อง 22 ศูนย2 หรือร%อยละ 96 จาก 23 ศูนย2 
เกษตรกรร%อยละ 99 สามารถพึ่งพาตนเองได%และลดรายจ"ายได%เดือนละ 2,546 บาท และศูนย2
ร%อยละ 100 มีเกษตรกรรวมกลุ"ม ขณะท่ีศูนย2เรียนรู%เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดําเนินการต"อเนื่องเพียง 
66 ศูนย2 จาก 220 ศูนย2 เกษตรกรร%อยละ 82 สามารถพ่ึงพาตนเองได%และลดรายจ"ายได%เดือนละ 
1,776 บาท และศูนย2ร%อยละ 64 มีเกษตรกรรวมกลุ"ม 

สร%างและพัฒนาเกษตรกรรุ"นใหม" เปIนการบูรณาการร"วมกันระหว"างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ2กับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสร%างเกษตรกรรุ"นใหม"ท่ีมีความรู%ท้ังด%านทฤษฎีและปฏิบัติ
ผ"านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพท่ัวประเทศในพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศ 76 จังหวัด โดยปรับปรุงพ้ืนท่ีและโครงสร%างพ้ืนฐานในสถาบันอาชีวศึกษา 15 แห"ง สร%างโอกาส
เข%าถึงองค2ความรู%แก"เกษตรกรรุ"นใหม"รวม 24,006 ราย สูงกว"าเป6าหมายร%อยละ 3.34 การจัดรูปและ
พัฒนาแปลงท่ีดินทํากินแก"เกษตรกร 20,730 ราย ตามเป6าหมาย ถ"ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรุ"นใหม"
ข้ันพ้ืนฐาน ข้ันกลาง ข้ันก%าวหน%า การผลิตพืชและการจัดการเทคโนโลยีด%านการเกษตร การจัดทําบัญชี 
และทักษะการเลี้ยงปศุสัตว2และประมงรวม 87,677 ราย  
    

3)  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเกษตรกร ส"งเสริมและพัฒนากลุ"มส"งเสริมอาชีพ
การเกษตร กลุ"มแม"บ%านเกษตรกร และกลุ"มยุวเกษตรกรรวม 31,794 ราย 

ส"งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ2ข%าวและถ่ัวเหลืองพันธุ2ดีแก"เกษตรกร
ในสถาบันเกษตรกร 38 จังหวัด 66 สหกรณ2 พร%อมท้ังสนับสนุนค"าใช%จ"ายทางการตลาดในการผลิตและ
จําหน"ายเมล็ดพันธุ2แก"สหกรณ2 58 แห"ง ร%อยละ 87.88 จากเป6าหมาย 66 แห"ง เมล็ดพันธุ2ข%าวพันธุ2ดี 
13,032 ตัน หรือร%อยละ 65.16 ของเป6าหมาย 20,000 ตัน เนื่องจากประสบปKญหาเพลี้ยกระโดด
และอุทกภัย และเมล็ดพันธุ2ถ่ัวเหลืองพันธุ2ดีครบตามเป6าหมาย 1,000 ตัน  

สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิมมูลค"าเพ่ือแก%ปKญหาราคายางตกตํ่า
ตามมติคณะรัฐมนตรีในสถาบันเกษตรกร 132 แห"ง (ร%อยละ 89 ของ 148 แห"ง) เข%าร"วมโครงการ แต"ขอ
สินเชื่อ 35 แห"ง หรือร%อยละ 27 วงเงินสินเชื่อ รวม 320 ล%านบาท รวบรวมยางแผ"นได% 8,517 ตัน 
หรือร%อยละ 4 ของเป6าหมาย 200,000 ตัน มูลค"ายางแปรรูป รวม 758 ล%านบาท  โดยแปรรูปเปIน
ยางแผ"นรมควันอัดก%อนร%อยละ 63 ส"วนท่ีเหลือเปIนยางคอมปาวด2 และยางแท"ง ผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการ พบว"า สถาบันเกษตรกรได%แปรรูปยางสร%างมูลค"าเพ่ิม ทํากําไรเฉลี่ย 3.36 บาท/ต%นทุน 1 บาท 
สูงกว"าการผลิตยางแผ"นรมควันชั้น 3 ก"อนเข%าร"วมโครงการ ซ่ึงเดิมมีกําไรเฉลี่ย 0.56 บาท/ต%นทุน 1 บาท  
นอกจากนี้มีสถาบันเกษตรกร 5 แห"ง เปIนต%นแบบท่ีมีศักยภาพท่ีจะดําเนินการทําธุรกิจแปรรูปยาง และ
สร%างมูลค"าเพ่ิมหากราคายางตกตํ่าในอนาคต นอกจากนี้ กลไกด%านการบริหารนโยบายและการแทรกแซง
การตลาดยางระหว"างประเทศ มีส"วนผลักดันให%ราคายางมีแนวโน%มสูงข้ึน จากราคาตํ่ากว"า 60 บาท/กิโลกรัม 
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จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2553 เปIน 100 บาท/กิโลกรัม และก"อนปTดโครงการสูงถึง 180 บาท/กิโลกรัม 
ทําให%เกษตรกรท่ีเปIนสมาชิกสถาบันเกษตรกรซ้ือขายยางวัตถุดิบแทนท่ีจะแปรรูป และเก็บรักษารอราคา 
ส"งผลให%การดําเนินการตามเป6าหมายได%ผลค"อนข%างน%อย 
 

2.2  การพัฒนาการผลิต 
1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความม่ันคงด1านอาหาร โดยส"งเสริมการพัฒนา

สินค%าเกษตรระยะยาว ได%แก" ข%าว ดําเนินการส"งเสริมการผลิตข%าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส"งออก
ในทุ"งกุลาร%องไห% ระยะท่ี 2 มีการบํารุงรักษาระบบอนุรักษ2ดินและน้ําได%ครบ 117,600 ไร" ก"อสร%าง
ระบบพัฒนาท่ีดิน 30,310 ไร" ส"งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ2ข%าวคุณภาพดีผ"านศูนย2ข%าวชุมชน 54 แห"ง 
ถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข%าว รวม 1,200 ราย ข้ึนทะเบียนตรวจรับรองการผลิตข%าว GAP  1,900 ราย 
และข้ึนทะเบียนและตรวจแปลงข%าวอินทรีย2 389 ราย ร%อยละ 77.80 นอกจากนี้ มีการพัฒนา
เกษตรกรเข%าสู"ระบบรับรองมาตรฐาน GAP  2,868 ราย 

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการในป� 2552/53 พบว"า มีผลผลิตข%าวเฉลี่ย 
386 กิโลกรัม/ไร" จาก 326 กิโลกรัม/ไร"  หรือร%อยละ 18 จากก"อนมีโครงการ ป� 2551/52 ซ่ึงตํ่ากว"า
เป6าหมายโครงการต้ังไว% 460 กิโลกรัม/ไร" มีการใช%เมล็ดพันธุ2ข%าวในปริมาณสูงเฉลี่ย 29.49 กิโลกรัม/ไร" 
จากปริมาณท่ีเหมาะสม 15 กิโลกรัม/ไร"  และมีเกษตรกรเพียงร%อยละ 25  ท่ีใช%เมล็ดพันธุ2ข%าวจากศูนย2
ข%าวชุมชน เนื่องจากจํานวนศูนย2ฯ ยังไม"เพียงพอ และยังกระจายไม"ท่ัวถึง ส"วนด%านการตลาดข%าว 
สหกรณ2การเกษตรรวบรวมข%าวเปลือกได% 67,304 ตัน โดยร%อยละ 70 รวบรวมให%พ"อค%าท%องถ่ินแปร
รูปเปIนข%าวสาร  

ส"งเสริมการผลิตสินค%าเกษตรที่มีโอกาสทางการตลาด โดยปรับระบบการ
ปลูกข%าว ได%จัดหาเมล็ดพันธุ2พืชปุXยสดครบตามเป6าหมาย 100,000 ไร" แจกจ"ายเมล็ดพันธุ2พืชปุXยสดแก"
เกษตรกรแล%ว 50,000 ไร" หรือร%อยละ 50 ของจํานวนท่ีจัดหา เนื่องจากประสบปKญหาน้ําท"วม 
นอกจากนี้ ได%จัดหาเมล็ดพันธุ2ถ่ัวเขียวชั้นพันธุ2ขยาย 350 ตัน และรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ2ถ่ัวเขียวชั้นพันธุ2
จําหน"าย รวม 83.54 ตัน หรือร%อยละ 2.39 ของเป6าหมาย 3,500 ตัน เนื่องจากพ้ืนท่ีเสียหายจาก
ปKญหาน้ําท"วม และเมล็ดพันธุ2ท่ีผลิตได%ไม"ผ"านเกณฑ2 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง คัดเลือกหมู"บ%านนําร"องเพ่ือจัดทํา
แปลงขยายพันธุ2มันสําปะหลัง และการจัดการความรู%การจัดแปลงพันธุ2มันสําปะหลัง เพ่ือเปIนแหล"งขาย
พันธุ2ดีในชุมชน มีการพัฒนาความรู%ของเจ%าหน%าท่ี 450 ราย ตามเป6าหมาย และจัดทําแปลงขยายพันธุ2 
25,740 ไร" 

จัดทํายุทธศาสตร2กาแฟ ปรับปรุงสวนกาแฟเสื่อมโทรม ผลิตต%นกาแฟสายพันธุ2ดี 
2 พันธุ2  ได%แก" กาแฟโรบัสต%าชุมพร 84-1 และชุมพร 84-2 รวม 319,970 ต%น เมล็ดพันธุ2กาแฟ
สายพันธุ2ดี 1,427 กิโลกรัม สูงกว"าเป6าหมายร%อยละ 29.73 ตรวจรับรองสวนกาแฟแล%ว 3,952 แปลง 
หรือร%อยละ 137.34 ของเป6าหมาย และถ"ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงสวนกาแฟ และการผลิต
กาแฟให%ได%มาตรฐานรวม 1,642 ราย 

2)  ความปลอดภัยด1านอาหาร ดําเนินงานตามยุทธศาสตร2มาตรฐานความปลอดภัย
สินค%าเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตสินค%าเกษตรและอาหารของเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ท้ังในระดับฟาร2ม / โรงงานให%มีคุณภาพความปลอดภัย  และได%มาตรฐานตาม
ความต%องการของผู%บริโภคท้ังในและต"างประเทศ ดําเนินการส"งเสริมยกระดับคุณภาพมาตรฐาน มีโรงสี
ข%าวมาตรฐาน GMP รวม 6 โรง  มีผู%ผลิตเข%าสู"มาตรฐานฟาร2มแบบ GAP รวม 166,886 ราย  หรือ
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ร%อยละ 64 ของเป6าหมาย 260,729 ราย และมีโรงงานท่ีตรวจรับรอง GMP ผ"าน รวม 3,214 โรงงาน 
หรือร%อยละ 98 จากเป6าหมาย 3,274 โรงงาน รวมท้ังมีการกําหนดมาตรฐานสินค%า 28 เรื่อง และ
ตรวจรับรองติดตามสถานจําหน"ายสินค%าท่ีได%เครื่องหมาย Q รวม 42 แห"ง นอกจากนี้ ได%ออกกฎกระทรวง 
1 เรื่อง และประกาศของสํานักงานมาตรฐานสินค%าเกษตรและอาหารแห"งชาติ 2 เรื่อง  

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ พบว"า เกษตรกรท่ีดําเนินการตาม
มาตรฐาน GAP มีการลดการใช%สารเคมีและปุXยเคมี ทําให%ต%นทุนการผลิตลดลง ได%รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย มีความเชื่อม่ันในสินค%าท่ีผลิต และส"งผลให%เกษตรกรผู%ผลิตมีรายได%เพ่ิมข้ึน 
ได%แก" การเลี้ยงกุ%ง เกษตรกรมีรายได%เพ่ิมข้ึนรวม 54,218 บาทต"อไร" ส"วนการดําเนินงานโดยใช%
มาตรการแบบสมัครใจ ทําให%ผู%ผลิตและผู%บริโภคในประเทศให%ความสําคัญกับสินค%าท่ีมีความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึนไม"มากนัก ท้ังนี้ ผู%บริโภคในประเทศมีความเชื่อม่ันว"าสินค%าท่ีได%มาตรฐานจะมีความปลอดภัย
ร%อยละ 41 ในระดับมาก และมีความเชื่อม่ันร%อยละ 47 ในระดับปานกลาง โดยผู%บริโภคร%อยละ 64 
ยินดีท่ีจะจ"ายราคาท่ีสูงข้ึนถ%าสินค%ามีคุณภาพ 

3)  การส7งเสริมการผลิตท่ีเปAนมิตรกับส่ิงแวดล1อม จัดทําแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย2  
ในด%านประมงและปศุสัตว2 มีพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว2น้ํา 9 ฟาร2ม และพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว2
อินทรีย2 44 แห"ง พร%อมท้ังฝRกอบรมท่ีปรึกษาเกษตรกร ผู%ตรวจรับรอง และการเชื่อมโยงเครือข"ายผู%ผลิต
และผู%บริโภค รวม 1,602 ราย สูงกว"าเป6าหมายร%อยละ 5.74 ของเป6าหมาย 1,515 ราย นอกจากนี้ 
พัฒนาปศุสัตว2อินทรีย2วิถีพื้นบ%านครบ 533 กลุ"ม รวม 13,168 ราย และตรวจรับรองปศุสัตว2
อินทรีย2แบบกลุ"ม และรายฟาร2ม 39 ราย 

ด%านพืช  ตรวจรับรองแปลงพืชอินทรีย2 10,203 ฟาร2ม สูงกว"าเป6าหมาย  
ร%อยละ 13.75 มีแปลงผ"านการรับรองท้ังสิ้น 3,309 ฟาร2ม นอกจากนี้ สร%างและสนับสนุนศูนย2เรียนรู%
ระบบการผลิตข%าวอินทรีย2ครบวงจรโดยสนับสนุนปKจจัยการผลิตครบ 4 แห"ง จัดทําแปลงสาธิตการปลูก
ข%าวด%วยวิธีโยนกล%า 3 แห"ง  ถ"ายทอดเทคโนโลยีแก"ผู%ตรวจประเมิน ท่ีปรึกษาเกษตรกร เกษตรกร
เครือข"าย เกษตรกรผู%ผลิตพืชอินทรีย2รวม 2,630 ราย ร%อยละ 88.55 ของเป6าหมายรวม 2,970 ราย 
และตรวจรับรองแปลงข%าวอินทรีย2ครบ 2,080 แปลง 

ด%านการพัฒนาท่ีดิน ส"งเสริมการใช%สารอินทรีย2ลดการใช%สารเคมีทางการเกษตร 
56,913 กลุ"ม 2,826,842 ราย คิดเปIนพื้นที่ 56.11 ล%านไร" สูงกว"าเป6าหมายร%อยละ 2.02 
ส"งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน ด%วยปุXยพืชสดในพื้นที่ 2,818,235 ไร" และรับรองมาตรฐานปKจจัย
การผลิตทางการเกษตร 2,603 ชนิดสินค%า สูงกว"าเป6าหมายร%อยละ 30.15 นอกจากนี้ ได%รณรงค2
งดเผาฟางและตอซังพืชครบตามเป6าหมาย 30,000 ไร" 

ด%านมาตรฐาน  มีการจัดทําโครงการส"งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรท่ีเหมาะสม
สําหรับเปIนช"องทางจําหน"ายสินค%าและผลิตผลของเกษตรกรเข%าสู"ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย2 และ
เกษตรอินทรีย2วิถีพ้ืนบ%านในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย เชียงราย และเพชรบุรี ได%เปTดตลาดสีเขียวครบทั้ง 
3 แห"ง และได%จัดประชุมความร"วมมือระหว"างประเทศในภูมิภาคอาเซียนด%านเกษตรอินทรีย2 1 ครั้ง 

ด%านการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผล ผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย2 และการประเมินผลโครงการภายใต%แผนบูรณาการเกษตรอินทรีย2 
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นอกจากนี้ ได%มีการส"งเสริมเกษตรอินทรีย2ครบวงจรภายใต%ยุทธศาสตร2การพัฒนา
เกษตรอินทรีย2ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในเกษตรกร 2 กลุ"ม คือ กลุ"มท่ีอยู"ในระยะปรับเปลี่ยน และกลุ"มท่ีผลิต
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย2 ทําการผลิตข%าวอินทรีย2รวม 1,378 ราย ครบตามเป6าหมาย โดยเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิตเปIนแบบลดใช%สารเคมีได%ร%อยละ 83 และปรับเปลี่ยนเปIนการผลิตแบบอินทรีย2ได%
ร%อยละ 12 ท่ีเหลือร%อยละ 5 ยังทําการผลิตแบบเคมี (ยังไม"ปรับเปลี่ยน) มีเกษตรกรได%รับการรับรอง
มาตรฐานอินทรีย2 ร%อยละ 92  

ผลจากการดําเนินโครงการ เกษตรกรกลุ"มเกษตรอินทรีย2 ร%อยละ 80 มีการ
สร%างเครือข"ายท้ังภายในและภายนอกกลุ"ม ส"วนการเพ่ิมมูลค"าสินค%าเกษตรอินทรีย2 สามารถยกระดับ
และเพ่ิมมูลค"าจากการทําพันธะสัญญา (Contract Farming) กับบริษัทเอกชน ทําให%ได%ราคาสูงกว"า
ท%องตลาด ส"วนเกษตรกรรายย"อยท่ียังไม"รวมกลุ"มนั้นราคายังไม"แตกต"างจากข%าวท่ัวไป โดยข%าวหอมมะลิ
อินทรีย2 เกษตรกรมีกําไรสุทธิสูงเพ่ิมข้ึนจากข%าวในระยะปรับเปลี่ยน 939 บาทต"อไร" 

บูรณาการการผลิตข%าวหอมมะลิอินทรีย2ในทุ"งกุลาร%องไห%เพ่ือการส"งออก มีการ
ถ"ายทอดความรู%ท้ังด%านการผลิต การแปรรูป และการตลาด การสนับสนุนปKจจัยการผลิต ได%แก" สารปรับปรุง
บํารุงดิน (พด.) เมล็ดพันธุ2พืชปุXยสด เมล็ดพันธุ2ข%าวหอมมะลิอินทรีย2 โดยพบว"าหลังเข%าร"วมโครงการ
ในป� 2553 เกษตรกรมีสัดส"วนการได%รับใบรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย2เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากการ
ประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ พบว"า มูลค"าการผลิตข%าวหอมมะลิอินทรีย2เกษตรกร และกลุ"ม
เกษตรกรผู%ผลิตข%าวหอมมะลิอินทรีย2ในเขตทุ"งกุลาร%องไห%ท้ัง 5 จังหวัด มีมูลค"าการผลิตภายหลังเข%าร"วม
โครงการป� 2553 เพ่ิมข้ึนร%อยละ 17 กลุ"มเกษตรกรที่เข%าร"วมโครงการผลิตข%าวหอมมะลิอินทรีย2  
มีต%นทุนการผลิตรวมลดลงจาก 10 บาทต"อกิโลกรัม เปIน 9 บาทต"อกิโลกรัม และเกษตรกร
มีผลตอบแทนสุทธิหลังเข%าร"วมโครงการเพ่ิมข้ึนจาก 4 บาทต"อกิโลกรัม เปIน 5 บาทต"อกิโลกรัม 

4)  การดูแลเสถียรภาพราคาและการตลาดสินค1าเกษตร เพ่ือแก%ไขปKญหาราคา
สินค%าเกษตรตกตํ่า คณะรัฐมนตรีได%เห็นชอบยุทธศาสตร2พัฒนาผลไม%ไทย พ.ศ. 2553-2557 วงเงิน 
3,630 ล%านบาท เพ่ือพัฒนาและแก%ไขปKญหาผลไม%เศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด ได%แก" ทุเรียน ลําไย มังคุด 
มะม"วง เงาะ และลองกอง โดยพัฒนาศักยภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมปริมาณผลผลิต
นอกฤดู 9,804 ราย พัฒนาตลาดภายในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดกลางในแหล"งผลิต 
เพ่ิมปริมาณการรวบรวมและจําหน"ายผลผลิตคุณภาพผ"านสถาบันเกษตรกร ส"งเสริมและสนับสนุนการ
กระจายสินค%าไปนอกแหล"งผลิตโดยบริหารจัดการตลาดผลไม%ของสหกรณ2และกลุ"มเกษตรกร 157 แห"ง 
มีปริมาณผลไม%ท่ีรวบรวมและจําหน"าย 71,005 ตัน สูงกว"าเป6าหมายร%อยละ 18.34 พัฒนาตลาด
ส"งออก เพ่ือส"งเสริม/สนับสนุนศูนย2กระจายสินค%าไปต"างประเทศของภาคเอกชน สนับสนุนการเปTดตลาด
ใหม"/รักษาและขยายตลาดเดิม เครือข"ายการส"งออกและโลจิสติกส2 ขยายการส"งออก มีการส"งออก
ผลไม%หลัก ได%แก" ทุเรียน ลําไย มังคุด มะม"วง เงาะ ลองกองได% 1,216,585 ตัน สูงกว"าเป6าหมาย
ร%อยละ 51.88 คิดเปIนมูลค"า 22,938 ล%านบาท   

5)  การบูรณาการเพ่ือการจัดการสินค1าเกษตร จัดหาตลาดรองรับสินค%าเกษตรชุมชน 
พัฒนาการจัดระบบการตลาด โดยส"งเสริม แนะนํา สนับสนุนสหกรณ2 / กลุ"มเกษตรกร 94 แห"ง รวบรวม
และจําหน"ายผลไม%ของสหกรณ2และกลุ"มเกษตรกรได% 34,920 ตัน สูงกว"าเป6าหมายร%อยละ 16.40 
รวมท้ังพัฒนาการผลิตผลไม%คุณภาพ 28 กลุ"ม อบรมสมาชิกสหกรณ2และกลุ"มเกษตรกรในการผลิตผลไม%
คุณภาพได% 1,004 ราย  ส"งเสริมและพัฒนาตลาดสินค%าเกษตรชุมชน มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ2 
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9 แห"ง  พัฒนาความรู%การพัฒนาผลผลิต การเพิ่มมูลค"าสินค%าเกษตร โลจิสติกส2 ระบบตลาด รวม 
450 ราย นอกจากนี้ ได%จัดกิจกรรมตลาดสินค%าเกษตรคุณภาพในระดับพ้ืนท่ี 3 แห"ง รวม 6 ครั้ง  

จัดต้ังนิคมการเกษตรในพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและ
พืชพลังงาน โดยกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเฉพาะหรือสร%างโซนนิ่งแหล"งผลิต โดยบูรณาการการดําเนินงาน
นําร"องในนิคมการเกษตร 7 แห"ง คือ นิคมการเกษตรข%าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา และ
สุพรรณบุรี นิคมการเกษตรข%าวหอมมะลิจังหวัดร%อยเอ็ด นิคมการเกษตรปาล2มน้ํามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
นิคมการเกษตรมันสําปะหลัง จังหวัดจันทบุรี และนิคมการเกษตรข%าวโพดเลี้ยงสัตว2 จังหวัดตาก โดย
เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานรองรับนโยบายปรับโครงสร%างภาคการเกษตร เพ่ือ
รองรับเกษตรกรรุ"นใหม"และผู%สนใจเข%าสู"อาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 40,000 ไร" และเกษตรกรเข%าร"วม
โครงการ 2,211 ราย 

นิคมการเกษตรข%าว เกษตรกรร%อยละ 70.00 ได%รับประโยชน2จากการพัฒนา
แหล"งน้ํา เนื่องจากระบบคูคลองส"งน้ําชํารุด บางแห"งใช%การไม"ได%มีปKญหาน้ําท"วม ร%อยละ 65.00 
นําความรู%จากการปรับใช%เมล็ดพันธุ2ไปปฏิบัติ โดยร%อยละ 9.42 และร%อยละ 7.14 ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปลูกจากการหว"านข%าวเปIนการดํานา และการโยนกล%า ซ่ึงเกษตรกรร%อยละ 31.85 ลดการใช%เมล็ดพันธุ2
ข%าวปลูกจาก 33.57 กิโลกรัม/ไร" เปIนใช%เมล็ดพันธุ2 24.16 กิโลกรัม/ไร" หรือลดลงร%อยละ 28.00 
ของเมล็ดพันธุ2ท่ีใช%ก"อนเข%าร"วมโครงการ ท้ังนี้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กน%อยเฉลี่ย 59.79 กิโลกรัม/ไร" 
หรือร%อยละ 8.89 ของผลผลิตท่ีได%รับก"อนมีโครงการ เนื่องจากประสบปKญหาน้ําท"วม และบางนิคม
ขาดแคลนน้ํา 

นิคมการเกษตรมันสําปะหลัง เกษตรกรร%อยละ 85.00 และร%อยละ 70.00  
นําความรู%จากการปรับปรุงบํารุงดินและการปรับใช%ท"อนพันธุ2มันสําปะหลังไปปฏิบัติใช% และเกษตรกร
ร%อยละ 44.93 มีการแช"ท"อนพันธุ2มันสําปะหลังสําหรับปลูกในน้ํายา ซึ่งสามารถป6องกันปKญหาจาก
เพลี้ยแป6งได% ร%อยละ 7.00 มีการใช%ท"อนพันธุ2มันสําปะหลังลดลงจาก 845 ท"อน/ไร" เหลือใช%ท"อนพันธุ2 
641 ท"อน/ไร" หรือลดลงร%อยละ 24.11 ของท"อนพันธุ2ท่ีใช%ก"อนเข%าร"วมโครงการ ส"งผลให%ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3.36 ตัน/ไร" หรือร%อยละ 11.63 ของผลผลิตท่ีได%รับก"อนมีโครงการ 

นิคมการเกษตรข%าวโพดเลี้ยงสัตว2 เกษตรกรร%อยละ 23.40 มีการใช%เมล็ดพันธุ2
ข%าวโพดเลี้ยงสัตว2ลดลงจาก 4.30 กิโลกรัม/ไร" เหลือใช% 2.98 กิโลกรัม/ไร" หรือลดลงร%อยละ 30.69 
ของเมล็ดพันธุ2ท่ีใช%ก"อนมีโครงการ โดยมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 102.16 กิโลกรัม/ไร" หรือร%อยละ 9.83 
ของปริมาณผลผลิตท่ีได%รับก"อนมีโครงการ 

นิคมการเกษตรปาล2มน้ํามัน  เกษตรกรร%อยละ 67.00 ได%รับประโยชน2จาก
การดําเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาแหล"งน้ําร%อยละ 96.00 และร%อยละ 98.00  นําความรู%
การปรับปรุงบํารุงดิน และการปรับใช%พันธุ2ให%เหมาะสมกับพ้ืนท่ีไปปฏิบัติใช% 
    

2.3  การพัฒนาปBจจัยพ้ืนฐานและภารกิจสนับสนุน 
1)  การจัดการทรัพยากรน้ํา  พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือให%เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทาน
สามารถได%รับน้ําอย"างทั่วถึงและเปIนธรรม โดยการบริหารส"งน้ําและระบายน้ําในพื้นที่ชลประทาน 
รวม 75 จังหวัด รวม 90 จุด (พ้ืนท่ี 134,911 ไร" และเกษตรกร 10,051 ราย)  
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ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ พบว"า เกษตรกรร%อยละ 68  ได%รับการ
ถ"ายทอดความรู% ได%แก" การบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ"ายในครัวเรือน การบริหารจัดการน้ํา การนํา
ปKจจัยด%านพืช (พันธุ2ข%าว พันธุ2ผัก ปุXย) ด%านประมง (พันธุ2ปลา) และด%านปศุสัตว2 (พันธุ2สัตว2ป�กและ
เวชภัณฑ2) ได%นําความรู%และปKจจัยไปใช%ประโยชน2 ด%านประสิทธิภาพการผลิตข%าวนาปรัง มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน
จากก"อนมีโครงการ 700.06 กิโลกรัม/ไร" เปIน 746.65 กิโลกรัม/ไร" หรือเพ่ิมข้ึนร%อยละ 6.57 
เกษตรกรมีรายได%เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 20,468 บาท เปIน 20,807 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร%อยละ 2.00 
และร%อยละ 69.00 ได%รับน้ําชลประทานอย"างเพียงพอไปปลูกพืชฤดูแล%ง และร%อยละ 21.00 เพ่ิมรอบ
การเพาะปลูกพืชมากข้ึน  

2)  การพัฒนาและฟDEนฟูทรัพยากรดิน ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือให%สามารถ
ใช%ประโยชน2ท่ีดินในการเพ่ิมผลผลิตได%มากข้ึน ในพ้ืนท่ีท่ีมีปKญหาทางกายภาพ อาทิเช"น พ้ืนท่ีดินเปรี้ยว  
ดินกรด ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต% และดินเค็ม  โดยส"งเสริมการใช%ปุXยพืชสดปรับปรุงบํารุงดินตาม
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและความรุนแรงของปKญหาในพ้ืนท่ีรวม 192,560 ไร" ร%อยละ 101.21 
ของเป6าหมาย 190,250 ไร" 

ฟhiนฟูและป6องกันการชะล%างพังทลายของดิน โดยรณรงค2ส"งเสริมการปลูกหญ%าแฝก
ในพ้ืนท่ี 774,273 ไร" ร%อยละ 114.71 รวม 310.20 ล%านกล%า จัดทําระบบอนุรักษ2ดินและน้าํบน
พื้นที่ลุ"มดอนและท่ีสูง 176,375 ไร" ร%อยละ 129.21 ตลอดจนอนุรักษ2ดินและน้ําเพ่ือป6องกันและ
บรรเทาอุทกภัย ครบตามเป6าหมาย 6,812 ไร" 

3)  การจัดท่ีดินทํากิน ดําเนินการจัดและพัฒนาท่ีดินทํากินให%แก"เกษตรกรท่ีไม"มี
ท่ีดินทํากินหรือมีไม"เพียงพอ สอบสวนสิทธิได% 789,115 ไร" ร%อยละ 98.64 จากเป6าหมาย 800,000 ไร" 
รวม 57,232 ราย  แจกเอกสารสิทธิ์แก"เกษตรกร รวม 51,756 ราย คิดเปIนพ้ืนท่ี 691,883 ไร" 
ส"วนที่ดินชุมชน สอบสวนสิทธิได% 2,128 ชุมชน ร%อยละ 212.80 ของเป6าหมาย 1,000 ชุมชน  
รวม 74,501 ราย และแจกเอกสารสิทธิ์แก"เกษตรกร รวม 67,208 ราย  
 

3.  ข1อเสนอแนะ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายเร"งด"วน และนโยบาย

ปรับโครงสร%างเศรษฐกิจภาคเกษตร พบว"า การดําเนินงานส"วนใหญ"เปIนไปตามเป6าหมาย แต"ยังมีปKญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ท้ังในด%านการบริหารจัดการ การส"งเสริม รวมท้ังการสนับสนุนปKจจัยการผลิต
ต"าง ๆ ดังนี้ 

3.1  นโยบายเร7งด7วน  
1)  ระบบฐานข%อมูลของเกษตรกรยังไม"เปIนปKจจุบัน บางพ้ืนท่ีมีการให%ข%อมูลท่ีไม"

ตรงกับข%อเท็จจริง ตลอดจนความไม"เข%าใจเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติ และหลักเกณฑ2ท่ีใช%ในการอ%างอิงของ
เกษตรกร ในระยะต"อไปจึงจําเปIนต%องมีข%อมูลท่ีมีความทันสมัยและถูกต%อง การทําความเข%าใจกับเกษตรกร 
โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดเกณฑ2กลางอ%างอิงต"าง ๆ นับเปIนสิ่งสําคัญนอกจากนี้ 
กระบวนการตรวจสอบแบบมีส"วนร"วมของเกษตรกรและภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ควรต%องใช%มาตรการ
ทางกฎหมายเข%ามาร"วมด%วย 

2)  การส"งเสริมอาชีพแก"สมาชิกสถาบันเกษตรกร ได%แก" การเลี้ยงปศุสัตว2 และ
ทําการประมง พบว"า มีปKญหาเกี่ยวกับแหล"งตลาดพันธุ2 เช"น การส"งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ2พื้นเมือง 
หรือการเลี้ยงปลา ประสบปKญหาตลาดขาดแคลนพันธุ2 และมีราคาแพง  ซ่ึงหน"วยงานท่ีเก่ียวข%องควรมี
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การสนับสนุนข%อมูลด%านแหล"งจําหน"ายพันธุ2 พร%อมท้ังให%คําแนะนําเก่ียวกับเลี้ยงดูอย"างต"อเนื่อง และ
ติดตามผลการดําเนินงานอย"างสมํ่าเสมอ 
 

3.2  นโยบายปรับโครงสร1างเศรษฐกิจภาคเกษตร 
 1)  การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีท่ีมีหลายหน"วยงานร"วมกัน ยังมีลักษณะต"างหน"วยงาน

ต"างปฏิบัติ ทําให%การส"งเสริมให%ความช"วยเหลือมีความซํ้าซ%อน และไม"ครอบคลุม ควรดําเนินงานร"วมกัน
ในลักษณะเปIนทีม เพื่อลดความซํ้าซ%อนของกิจกรรม นอกจากนี้ การกําหนดระเบียบ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินงานท่ีเหมือนกันท่ัวประเทศ ส"งผลให%บางพ้ืนท่ีทําไม"ได% จึงควรปรับปรุงระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนไม"เร"งขยายผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีท่ียังไม"มีความพร%อม 

2)  การถ"ายทอดความรู%ควรต%องสอดคล%องกับสภาพภูมิสังคมของแต"ละพ้ืนท่ี และ
ตรงกับความต%องการ  มุ"งให%เกษตรกรได%รับความรู%ไปใช%ประโยชน2ได%อย"างแท%จริง ตลอดจนมีการติดตาม
อย"างต"อเนื่องหลังการถ"ายทอดความรู% เพ่ือทราบปKญหาอุปสรรคในการนําความรู%ไปปฏิบัติ โดยนําข%อมูล
เหล"านั้นมาปรับแผนการถ"ายทอดความรู%ในระยะต"อไป 

3)  การสนับสนุนปKจจัยการผลิตควรคํานึงถึงระยะเวลาในการส"งมอบ ซ่ึงในหลาย ๆ 
โครงการมีกิจกรรมสนับสนุนปKจจัยการผลิตแก"เกษตรกร เพ่ือนําไปต"อยอดหลังรับการอบรม  แต"ปKญหา
ท่ีพบคือ ระยะเวลาการส"งมอบปKจจัยการผลิตไม"ทันช"วงฤดูกาล หรือช"วงเวลาในการจัดเตรียมพ้ืนท่ี
เพาะปลูกของเกษตรกร เช"น เมล็ดพันธุ2 พืชปุXยสด ท"อนพันธุ2  วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน เปIนต%น 
นอกจากนี้ ควรให%ความรู%เก่ียวกับการใช%ท่ีถูกต%อง เช"น วิธีการปลูก อัตราการใช% ตลอดจนการดูแลรักษา 
เพ่ือให%เกิดประโยชน2สูงสุด  

4)  การเข%าถึงแหล"งข%อมูลในด%านต"าง ๆ เช"น แหล"งทุน แหล"งจําหน"ายพันธุ2ดี และ
ข%อมูลด%านการตลาด  นับว"าเปIนสิ่งสําคัญท่ีจะเปIนข%อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร   ตลอดจน
มีผลต"อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และต%นทุนการผลิตของเกษตร  

5)  การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผลผลิต   การประชาสัมพันธ2มีความสําคัญ
ในการสร%างความรู% ความเข%าใจด%านความปลอดภัยต้ังแต"ระดับต%นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตลอดจน
สนับสนุนมาตรการจูงใจด%านการตลาดและราคา เพ่ือให%เกษตรกรท่ีเข%าสู"ระบบการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพมีความม่ันใจในรายได%จากการผลิตสินค%าคุณภาพ 

6)  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร การจัดสรรน้ํายังไม"ท่ัวถึง บางพ้ืนท่ีขาดระบบ
ส"งน้ําเข%าแปลง สําหรับแหล"งน้ําท่ีมีต%นทุนเพียงพอในฤดูแล%ว ควรจัดทําระบบส"งน้ําให%เข%าถึงแปลงของ
เกษตรกร เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําให%กระจายอย"างทั่วถึง   นอกจากนี้ การถ"ายทอดความรู%แก"เกษตรกร
ในการบริหารจัดการน้ํามีความล"าช%า ไม"ทันฤดูการผลิต  ทําให%ไม"ได%รับความร"วมมือจากเกษตรกร  
ในการดําเนินงานในป�ต"อไป ควรมีการวางแผนถ"ายทอดความรู%ให%สอดคล%องกับช"วงเวลา ท้ังด%านการบริหาร
จัดการน้ํา กลุ"มผู%ใช%น้ํา การผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณน้ําในแหล"งน้ํา และควรมีการติดตาม
อย"างต"อเนื่องเปIนระยะ 
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ผลการติดตามโครงการภายใต�การสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร�าง 
การผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันของ
ประเทศ 

การท่ีรัฐบาลมีนโยบายเปTดการค%าเสรีท้ังในกรอบทวิภาคี  และพหุภาคี อาทิ เขตการค%าเสรี
อาเซียน (AFTA) ไทย-จีน ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด2 ไทย-ญ่ีปุlน อาเซียน-จีน อาเซียน-ญ่ีปุlน 
เปIนต%น ซ่ึงการเปTดเขตการค%าเสรีโดยรวมแล%วประเทศไทยได%รับประโยชน2 แต"จะมีสินค%าเกษตรบางกลุ"ม
ของไทยได%รับผลกระทบ  ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบต"อสินค%าเกษตรแต"ละชนิดแตกต"างกันไป
ตามความสามารถในการแข"งขันของชนิดสินค%า  

ดังนั้น เพ่ือให%เกษตรกรมีการปรับตัวโดยผลิตสินค%าท่ีมีศักยภาพมากข้ึน เพ่ิมผลผลิตต"อหน"วยผลิต
สินค%าท่ีมีคุณภาพได%มาตรฐานและเพ่ิมมูลค"าจากสินค%าราคาถูกไปสู"การผลิตสินค%ามูลค"าสูง รวมท้ังเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข"งขันทางการตลาด   คณะรัฐมนตรีจึงได%มีมติเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2547 
ให%กระทรวงเกษตรและสหกรณ2จัดต้ังกองทุนปรับโครงสร%างการผลิตภาคเกษตร  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข"งขันของประเทศ  โดยมีเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปIนกรรมการและเลขานุการ 
ทําหน%าที่ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการต"าง ๆ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ  
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ  

วัตถุประสงค2 เพ่ือปรับโครงสร%างการผลิตการเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค%าเกษตร รวมท้ังเพ่ือแปรรูปสร%างมูลค"าเพ่ิมสินค%าเกษตร และเพ่ือ
ช"วยเหลือให%เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค%าเกษตรท่ีไม"มีศักยภาพสู"สินค%าเกษตรท่ีมีศักยภาพ 

เป6าหมาย  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข"งขันของประเทศ และเกษตรกรมีรายได%เพ่ิมข้ึน
และมีอาชีพท่ีม่ันคง 
 
1.  ผลการดําเนินงาน  

ในป� 2554 มีโครงการท่ีศูนย2ประเมินผล ดําเนินการติดตามรวมท้ังสิ้น 10 โครงการ จําแนกเปIน
โครงการด%านพืช 3  โครงการ ได%แก" โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล2มน้ํามัน โครงการปรับโครงสร%าง
สินค%ากาแฟแบบครบวงจร และโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและสร%างความเข%มแข็งให%ชาวนาเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปTดเสรีการค%าอาเซียน (AFTA)  โครงการด%านปศุสัตว2 จํานวน 7 โครงการ ได%แก"  
โครงการสินค%าโคเนื้อ  (โครงการคัดเลือกพ"อพันธุ2กําแพงแสนเพ่ือใช%ผลิตน้ําเชื้อ   โครงการคัดเลือกโค
พ"อพันธุ2เพ่ือผลิตน้ําเชื้อ และโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ) โครงการลดต%นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเลี้ยงโคนมด%วยวิธีปฏิบัติได%และเห็นผลจริง  โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลดต%นทุนการผลิต
และเพิ่มมูลค"าโคนมและผลิตภัณฑ2นมของสหกรณ2โคนมบ%านบึง จํากัด  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและเพ่ิมมูลค"าสุกรของชุมนุมสหกรณ2การปศุสัตว2ภาคตะวันออก จํากัด  และโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค"าสุกรของสหกรณ2ผู%เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ2 จํากัด สรุปผลการติดตามดังนี้ 

 
 



 21 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล2มน้ํามัน  ภายหลังจากการปรับปรุงสวนปาล2มเก"า
ของเกษตรกรที่เข%าร"วมโครงการในป� 2551 ก"อให%เกิดการเปลี ่ยนแปลงด%านผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 
2,430 กิโลกรัม/ไร" เปIน 3,240 กิโลกรัม/ไร"  หรือคิดเปIนร%อยละ 33 ของผลผลิตก"อนมีโครงการ 
มีต%นทุนการผลิตลดลงจาก 2,100 บาท/ตัน เปIน 1,632 บาทต"อตัน ส"งผลให%มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน
จาก 3,570 บาท/ไร" เปIน 6,280 บาท/ไร" หรือร%อยละ 54.20 จากเป6าหมาย รายได%เพ่ิมข้ึนไม"ตํ่ากว"า 
5,000 บาท/ไร" ในป� 2555 

การปรับโครงสร%างสินค%ากาแฟแบบครบวงจร โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต%นทุน
การผลิตกาแฟ จัดฝRกอบรมเกษตรกร 236 ราย จากเป6าหมาย 60 ราย วิเคราะห2สภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูก
กาแฟ 288 แปลง ร%อยละ 102.86 ของเป6าหมาย 280 แปลง นอกจากนี้ ส"งเสริมพัฒนาธุรกิจกาแฟ
สถาบันเกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกรท้ัง 3 แหล"ง  ได%จัดซ้ือกาแฟ ได%แก" กาแฟดิบ กาแฟสําเร็จรูป  และ
กาแฟคั่ว-บด  เพื่อนํามาแปรรูปจําหน"าย รวม 1,842 ตัน มูลค"า 193,282,180 บาท  โดย
จําหน"ายในรูปของกาแฟค่ัว-บด และกาแฟทรีอินวัน รวมมูลค"า 286,677,802 บาท 

การเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร%างความเข%มแข็งให%ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปTดเสรีการค%าอาเซียน (AFTA)  ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ2ข%าวพันธุ2ดี  โดยจัดต้ังศูนย2ข%าวชุมชน 
55 ศูนย2 ผลิตและเมล็ดพันธุ2ข%าวได%ตามเป6าหมาย 165 ตัน ตามเป6าหมาย พร%อมท้ังพัฒนาศักยภาพ
ชาวนาและเครือข"าย จัดอบรมและถ"ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก"ชาวนาชั้นนํา ชาวนามืออาชีพ และ
ยุวชาวนารุ"นใหม" รวม 4,471 ราย หรือร%อยละ 101.61 จากเป6าหมาย 4,400 ราย  

การคัดเลือกพ"อพันธุ2กําแพงแสนเพ่ือใช%ผลิตน้ําเชื้อ สามารถผลิตน้ําเชื้อแช"แข็งจากโคพ"อพันธุ2
กําแพงแสนได% 28,335 โดmส จากเป6าหมาย 75,000 โดmส หรือร%อยละ 37.78  และจัดส"งน้ําเชื้อชาโรเล"ส2
ให%เกษตรกรเพ่ือใช%ในการผสมเทียมแม"โคได% 8,865 โดmส ร%อยละ 47.92 ของเป6าหมาย 18,500 โดmส  
ส"งผลให%เกษตรกรมีน้ําเชื้อกําแพงแสนท่ีมีคุณภาพและราคาถูกเพ่ือใช%ในการผสม ช"วยลดค"าใช%จ"ายในการ
ผสมเทียมลงได% 100 - 500 บาท/ครั้ง  และการผลิตโคเนื้อกําแพงแสน ทําให%เกษตรกรมีรายได%จาก
การขายโคพันธุ2กําแพงแสน อายุ 2 ป� ได%รายได%สูงกว"าโคพันธุ2ลูกผสมบราห2มันเฉลี่ย 12,500 บาท/ตัว 
(พันธุ2กําแพงแสนตัวละ 30,000 บาท  พันธุ2ลูกผสมบราห2มัน 17,500 บาท) 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมแก"เกษตรกรในการเลี้ยงโคเนื้อ การผสมเทียมโค  
ความปลอดภัยของเนื้อโคและระบบการตรวจสอบย%อนกลับ และการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้น 4,317 ราย  
คิดเปIนร%อยละ 117 สูงกว"าเป6าหมายร%อยละ 17 โดยเกษตรกรท่ีผ"านการอบรมในป� 2552 ได%นํา
ความรู%ไปปฏิบัติ มีเกษตรกรร%อยละ 93 ฉีดวัคซีนตามโปรแกรม เพ่ิมข้ึนหลังเข%าร"วมโครงการ ร%อยละ 3 
มีอัตราการผสมเทียมติดสูงข้ึนจาก 2 ครั้งต"อโค 1 ตัว เปIน 1 ครั้งต"อโค 1 ตัว 

การจัดต้ังตลาดกลางโคเนื้อพันธุ2กําแพงแสน จดทะเบียนรับรองพันธุ2โค 1,044 ตัว และ
คัดเลือกโคพันธุ2กําแพงเพื่อนําเข%าตลาดกลางเพื่อจําหน"ายได% 875 ตัว สร%างรายได%จากการส"งโค
ไปจําหน"ายในต"างประเทศ 110 ตัว ซ่ึงทําให%เกษตรกรมีแหล"งจําหน"ายโค และสร%างรายได%ให%กับเกษตรกร
ผู%เลี้ยงโคพันธุ2กําแพงแสน ซ่ึงจําหน"ายได%ราคาสูงกว"าโคพันธุ2ลูกผสมบราห2มันเฉลี่ยตัวละ 12,500 บาท 

การลดต%นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด%วยวิธีปฏิบัติได%และเห็นผลจริง 
หลังจากดําเนินโครงการในป�แรก เกษตรกรผู%เลี้ยงโคนมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังในด%าน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การปรับขนาดฝูงโค และการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบ ส"งผลให%
เกษตรกรสามารถลดต%นทุนการเลี้ยงโคนมได%ร%อยละ 2 และมีรายได%สุทธิเพ่ิมข้ึนร%อยละ 17 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลดต%นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค"าโคนมและผลิตภัณฑ2นมของ
สหกรณ2โคนมบ%านบึง จํากัด ต้ังแต"ป� 2552 - 2553 สหกรณ2รวบรวมปริมาณน้ํานมดิบได%เฉลี่ยวันละ 
9.20 ตัน ตํ่ากว"าเป6าหมายท่ีกําหนด 10 ตัน/วัน แต"ในป� 2554 สามารถรวบรวมน้ํานมดิบได%ตาม
เป6าหมายเฉลี่ยวันละ 10 ตัน  และสร%างมูลค"าเพ่ิมโดยนําน้ํานมดิบมาแปรรูปเปIนไอศกรีมในป� 2554 
จําหน"ายไอศกรีมได%คิดเปIนมูลค"า 365,180 บาท คิดเปIนกําไรจากการจําหน"าย 788,402 บาท 
หรือร%อยละ 47 ของเป6าหมาย 1.68 ล%านบาท 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค"าสุกรของชุมนุมสหกรณ2การปศุสัตว2ภาคตะวันออก 
จํากัด ถ"ายทอดความรู%แก"สมาชิกสหกรณ2และเกษตรกรผู%เลี้ยงสุกร อาทิเช"น การผลิตสุกร การผสมเทียม 
การป6องกันและควบคุมโรคสุกร การผลิตและการให%อาหารสุกรคุณภาพ การบริหารจัดการฟาร2ม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเลี้ยงสุกร การชําแหละ และตัดแต"งซากสุกร รวม  680 ราย ร%อยละ 102.00 ของ
เป6าหมาย 665 ราย  โดยเกษตรกรท่ีผ"านการอบรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และตราด  มีการนําความรู%
ไปใช%แล%วร%อยละ 87.50  โดยเลี้ยงสุกรขุนเฉลี่ย 21 ตัว/ครัวเรือน   เลี้ยงขุนประมาณ 4 เดือน ได%
กําไรตัวละ 1,070 บาท 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค"าสุกรของสหกรณ2ผู%เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ2 จํากัด 
อยู"ระหว"างดําเนินการ คาดว"าเม่ือสิ้นสุดโครงการจะสามารถลดต%นทุนการผลิตสุกรไม"น%อยกว"าร%อยละ 5 
และมีรายได%จากการจําหน"ายสุกรเพ่ิมข้ึนไม"น%อยกว"าร%อยละ 5  

 
2.  ข1อเสนอแนะ 

จากการดําเนินงานในรอบป� 2554 ท่ีผ"านมา โครงการต"าง ๆ ภายใต%การสนับสนุนจากกองทุน
ปรับโครงสร%างการผลิตภาคเกษตร ส"วนใหญ"ดําเนินการเปIนไปตามแผน แต"ก็ยังมีปKญหาอุปสรรคระหว"าง
การดําเนินงาน ดังนี้  

2.1  กิจกรรมการถ"ายทอดความรู%ในด%านต"าง ๆ เช"น การผลิต การเลี้ยง การพัฒนา
คุณภาพของสินค%าแต"ละชนิด ซ่ึงส"งผลต"อผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ต%นทุนการผลิตท่ีลดลง จึงจําเปIนท่ีจะต%องมี
การดําเนินการอย"างต"อเนื่อง  ตลอดจนมีการติดตามผลอย"างสมํ่าเสมอ  เพ่ือทราบผลและปKญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในระหว"างการปฏิบัติ เพ่ือจะได%หาแนวทางในการแก%ไข   

2.2  การพัฒนาฟาร2มเข%าสู"มาตรฐานฟาร2ม ซ่ึงต%องใช%เงินลงทุนในการพัฒนาค"อนข%างสูง 
ประกอบกับเกษตรกรผู%เลี้ยงยังมีทัศนคติและยังไม"ยอมรับเทคนิคการจัดฟาร2มแบบใหม" ซ่ึงในการพัฒนา
จําเปIนต%องสร%างความเข%าใจในด%านการบริหารจัดการด%านสุขลักษณะ เพ่ือให%เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติยอมรับเทคนิคการจัดการฟาร2มตามหลักวิชาการให%มากขึ้น  ซึ่งจะส"งผลต"อการพัฒนา
มาตรฐานฟาร2ม นอกจากนี้ การเข%าถึงแหล"งทุน นับเปIนปKจจัยสําคัญต"อเกษตรกรในการสร%างแรงจูงใจ
ต"อเกษตรกรในพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให%มีศักยภาพ   

2.3  การส"งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว2  ปKญหาท่ีพบคือ การระบาดของโรคปากเท%าเปhnอยซ่ึงส"งผล
ต"อคุณภาพของผลผลิต  และการท่ีพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ มีราคาสูง เปIนปKจจัยหนึ่งท่ีทําให%เกษตรกรยกเลิก
การเข%าร"วมโครงการ ส"งผลกระทบต"อเป6าหมายและวัตถุประสงค2ของโครงการ ดังนั้น หน"วยงานท่ีเก่ียวข%อง
จึงจําเปIนต%องให%คําแนะนํา ความรู%ในการป6องกันโรคระบาด ตลอดจนสร%างความเชื่อมั่นแก"เกษตรกร
โดยใช%ข%อมูลทางวิชาการ หรือต%นแบบท่ีประสบความสําเร็จในการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงแบบเดิมของ
เกษตรกร  
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2.4  การสร%างมูลค"าเพ่ิมในสินค%าท้ังด%านพืช และปศุสัตว2  สิ่งท่ีจําเปIนนอกเหนือจาก
คุณภาพของสินค%าแล%ว ช"องทางการตลาดนับเปIนสิ่งสําคัญ ซ่ึงพบว"า สินค%าท่ีแปรรูปมักจําหน"ายเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีไม"แพร"หลาย ในระยะต"อไปจําเปIนต%องเพ่ิมช"องทางการจําหน"ายให%แพร"หลาย ตลอดจนพัฒนา
ผลิตภัณฑ2 รสชาติ  และบรรจุภัณฑ2ให%เปIนท่ียอมรับของผู%บริโภค 

2.5  การใช%ประโยชน2จากสิ่งก"อสร%างท่ีได%รับการสนับสนุนจากโครงการ ยังส"งผลต"อ
เกษตรกรค"อนข%างน%อย โดยเฉพาะในตลาดกลางสินค%าโคเนื้อ ผู%ใช%บริการส"วนใหญ"เปIนกรรมการ 
จําเปIนต%องเร"งรัดการประชาสัมพันธ2ให%เกษตรกรมาซ้ือขายในตลาดกลางมากยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษาดูงาน
กระบวนการบริหารจัดการจากตลาดกลางโคท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาประยุกต2ใช%ในระยะต"อไป 

 

ผลการดําเนินงานด�านวิชาการประเมินผล 

งานวิชาการประเมินผล เปIนพันธกิจหนึ่งของศูนย2ประเมินผล นอกเหนือจากงานติดตามและ
ประเมินผล ซ่ึงประกอบด%วย 3 งานหลัก คือ  
 

1.  งานพัฒนาบุคลากรด1านติดตามและประเมินผล 
เปIนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ให%มีความรู% ความเข%าใจในหลัก

ปฏิบัติเก่ียวกับงานติดตามและประเมินผล และเปIนการเชื่อมโยงเครือข"ายระหว"างหน"วยงานในส"วนกลาง 
และในระดับพ้ืนท่ีท่ีทําหน%าท่ีติดตามและประเมินผล ตลอดจนนําความรู%ไปใช%ปฏิบัติในการติดตามงาน
ตามภารกิจของหน"วยงาน  

 

ในป�งบประมาณ 2554 ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านติดตามและประเมินผล 
โดย จัดฝRกอบรมหลักสูตร “การเก็บรวบรวมข%อมูลการวิเคราะห2ข%อมูลและการนําเสนอผลงาน” จํานวน 
2 รุ"น การใช%สถิติเพ่ือการประเมินผล 1 รุ"น และการถ"ายทอดองค2ความรู%ด%านเทคนิคการติดตามและ
ประเมินผล  นอกจากนี้ ได%จัดส"งเจ%าหน%าท่ีเข%ารับการอบรมในหลักสูตรต"าง ๆ  จํานวน 5 หลักสูตร ได%แก" 
หลักสูตรเก่ียวกับงานพัสดุ หลักสูตรนักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตรระดับสูง หลักสูตรนักบริหารงาน
เศรษฐกิจรุ"นใหม" หลักสูตรเก่ียวกับงานสารบรรณ และหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ รวมท้ังมีการเชื่อมโยง
ระหว"างหน"วยงานในส"วนภูมิภาค โดยจัดประชุมนิเทศงานร"วมกันระหว"างศูนย2ประเมินผลกับสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 6,  9 และ 10 รวม 5 ครั้ง  นอกจากนี้ได%ร"วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รวม 4 ครั้ง  

 

2.  งานพัฒนาเทคนิคการตดิตามและประเมินผล 
เปIนการพัฒนาเทคนิค และเครื่องมือท่ีใช%ในการติดตามประเมินผล เพ่ือให%บุคลากร

สามารถนํามาใช%เปIนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได%อย"างถูกต%องเหมาะสมในแต"ละงาน เปIนท่ี
ยอมรับของหน"วยงานต"าง ๆ และบุคคลภายนอก 

 

ในป�งบประมาณ 2554 จัดสัมมนาการปรับปรุงคู"มือการติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง 
เม่ือวันท่ี 1 - 4 กันยายน 2554 และจัดทําคู"มือการติดตามและประเมินผล เพ่ือเปIนเครื่องมือให%
บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ท่ีทําหน%าท่ีติดตามประเมินผลสามารถใช%เปIนคู"มือในการ
ปฏิบัติงาน รวม 2 เรื่อง ได%แก" คู"มือการใช%เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข%อมูล  และคู"มือการกําหนด
ขนาดตัวอย"างและวิธีการสุ"มตัวอย"าง 
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3.  งานพัฒนาระบบบริหารราชการ 
ดําเนินการใน 2 กิจกรรมย"อย คือ กิจกรรมการจัดการความรู% และกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

3.1  แผนการจัดการองค+ความรู1  ประกอบด%วย 8 กิจกรรม  
1)  กิจกรรมบ"งชี้ความรู%  ดําเนินการทบทวนองค2ความรู%ท่ีจําเปIนสําหรับการ

ติดตามและประเมินผล และคัดเลือกองค2ความรู%ท่ีจะดําเนินการในป� 2554 จํานวน 2 องค2ความรู% คือ 
องค2ความรู%ด%านแนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล และองค2ความรู%ด%านวิธีการนําเสนอผลการประเมินผล 

2)  กิจกรรมการสร%างและแสวงหาความรู% ได%สํารวจองค2ความรู%ท่ีมีอยู"ท้ังในและ
นอกองค2กร ดําเนินการไปแล%วประมาณร%อยละ 100 

3)  กิจกรรมการจัดความรู%ให%เปIนระบบ 2 หมวด คือ หมวดการใช%เครื่องมือสําหรับ
เก็บรวบรวมข%อมูล และหมวดการกําหนดขนาดตัวอย"าง/สุ"มตัวอย"าง 

4)  กิจกรรมการประมวลผลและกลั่นกลองความรู% ได%มีการทบทวน 2 องค2ความรู%
คือ องค2ความรู%การใช%เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข%อมูล  และองค2ความรู%การกําหนดขนาดตัวอย"าง / 
สุ"มตัวอย"าง 

5)  กิจกรรมการการเข%าถึงความรู% จัดทําสื่อเปIนคู"มือ (เอกสาร) และแผ"น CD 
ของคู"มือท่ีจะจัดทําให%เสร็จในป�งบประมาณ 2554 จํานวน 2 เล"ม คือ คู"มือการใช%เครื่องมือสําหรับ
เก็บรวบรวมข%อมูล และการกําหนดขนาดตัวอย"าง/สุ"มตัวอย"างเข%าถึง โดยเม่ือคู"มือท้ังสองเล"มดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล%วและแจ%งให%บุคลากรทราบทาง E-mail และทาง Face book 

6)  กิจกรรมการแบ"งปKนแลกเปลี่ยนความรู%    
6.1)  จัดประชุมคณะทํางานวิชาการประจําศูนย2ประเมินผล   โดยให%เจ%าหน%าท่ี

ท่ีเข%าร"วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู%และความคิดเห็นไปแล%วจํานวน 15 ครั้ง มีผู%เข%าร"วมประชุม 418 ราย 
และได%จัดทํารายงานการประชุมเวียนให%เจ%าหน%าท่ีรับทราบทาง e-mail ด%วย  

6.2)  การนําเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ2ระดับปริญญาเอก (นายอนุวัฒน2       
ผิวอ"อน)  การนําเสนอการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (นางสุรัสวดี  ดําริการเลิศ        
น.ส.ณัฐชาสิตา  สังฆโสภณ  และนายนิวัตร  ออกเวหา) 

6.3)  การนําเสนอผลงานและการปฏิบัติงานต"อผู%บริหารและข%าราชการของ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบ เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2554  (นางยูลิต  ธนะพานิช) 

6.4)  กิจกรรมการเรียนรู%   ได%ดําเนินการเผยแพร"คู"มือการใช%เครื่องมือ
สําหรับเก็บรวบรวมข%อมูลและการกําหนดขนาดตัวอย"างให%นักวิชาการทราบแล%ว  

6.5)  กิจกรรมการยกย"องชมเชย   บุคลากรของศูนย2ประเมินผลได%มีนําเสนอ
ผลงานการประเมินผลท่ีได%ดําเนินการในป� 2554 ตามแผนการจัดการความรู%ด%านติดตามและ
ประเมินผลให%เจ%าหน%าท่ีของศูนย2ประเมินผลและหน"วยงานท่ีเก่ียวข%องรับทราบผลการประเมิน ซ่ึงเปIน
การเผยแพร"ผลงานสู"ผู%มีส"วนได%ส"วนเสีย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 และได%ดําเนินการประกาศ
ยกย"องบุคลากรดังกล"าวแล%ว 

 

3.2  แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ดําเนินการปรับปรุงคู"มือ
เพ่ือพัฒนากระบวนการสร%างคุณค"า  



 25 

ผลการดําเนินงานท่ีได�รับมอบหมายพิเศษ 

1.  การจัดงานวันเด็กแห7งชาติ ประจําป� 2554 
1.1  ความเปAนมา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ได%จัดงานวันเด็กแห"งชาติประจําป� 2554 

เมื่อวันเสาร2ท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ พิพิธภัณฑ2การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  เปIนการจัดงานป�ท่ี 8  
 

1.2  วัตถุประสงค+  เพ่ือเปIนกิจกรรมสําหรับวันสําคัญของเด็กและเยาวชน ได%เข%ามาเรียนรู%  ศึกษา   
ค%นคว%าพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย2ไทยกับการพัฒนาการเกษตร และเพ่ือให%เด็กและ
เยาวชนได%มีส"วนร"วมในการพัฒนาความรู%ด%านการเกษตรจากประสบการณ2จริง  เปIนการเสริมทักษะและ
ปลูกฝKงคุณค"าของอาชีพเกษตรกรรม เกิดความคิดสร%างสรรค2ตั้งแต"เยาว2วัย รวมทั้งได%สนุกสนานกับ
กิจกรรมท่ีเก่ียวข%องกับการเกษตร และเพ่ือเปIนการประชาสัมพันธ2พิพิธภัณฑ2การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
และอาชีพเกษตรกรรมของคนไทย โดยกลุ"มเป6าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และผู%สนใจท่ัวไปประมาณ 
100,000 คน   

 

1.3  หน7วยงานท่ีร7วมจัดงาน  หน"วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 19 หน"วยงาน 
หน"วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 และภาคเอกชน ได%แก" เทศบาลเมืองท"าโขลง 
สถานพยาบาลของโรงพยาบาลนวนคร สถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีสถานตํีารวจภูธร
ประตูน้ําพระอินทร2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสํานักงานพิพิธภัณฑ2การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

1.4  ผลประเมินการจัดงาน 
1)  ผู%เข%าชมงาน  มีผู%เข%าชมงานท้ังสิ้นประมาณ  62,621 คน ร%อยละ 63.00 ของเป6าหมาย 

โดยร%อยละ 53.00 เปIนเด็กและเยาวชน  และร%อยละ 47.00 เปIนผู%ใหญ" 
2)  การรับทราบข"าวการจัดงาน  สื่อที่เข%าถึงผู%ชมงานมากที่สุด ร%อยละ 49.00 คือ 

ญาติ / เพ่ือน รองลงมาร%อยละ 26.00 หน"วยงานราชการและโรงเรียน ร%อยละ 9.00 สื่อประชาสัมพันธ2 
เช"น ป6ายประชาสัมพันธ2 ร%อยละ 7.00  โทรทัศน2 / วิทยุ  และร%อยละ 3.00 รถประชาสัมพันธ2   

3)  วัตถุประสงค2ในการมาชมงาน  เด็กและเยาวชนท่ีมาชมงานส"วนใหญ" ร%อยละ 77.00 
ต%องการมารับของขวัญ / รางวัล  ร%อยละ 76.00 มาร"วมสนุกสนาน  ร%อยละ 24.00 ต%องการมาเรียนรู%
นิทรรศการและการแสดงผลงานด%านการเกษตรร%อยละ 10.00 โรงเรียนจัดให%มา และร%อยละ 2.00 
ต%องการชมพิพิธภัณฑ2การเกษตร 

4)  กิจกรรมภายในงานท่ีสร%างความสนุกสนานและเด็กชื่นชอบมากท่ีสุด ร%อยละ 32.00 
คือ กิจกรรมการแจกของขวัญ อาหารและเครื่องด่ืม  ร%อยละ 30.00 กิจกรรมแข"งขันตอบปKญหา / 
การเล"นเกม ร%อยละ 15.00 การโปรยทอฟฟ�nลงจากเฮลิคอปเตอร2 ร%อยละ 12.00 การจัดนิทรรศการ
ของหน"วยงานต"าง ๆ และร%อยละ 11.00 การแสดงบนเวที   

5)  ประโยชน2ท่ีเด็กและเยาวชนได%รับจากการมาชมงาน   เด็กและเยาวชนร%อยละ 81.00 
ได%รับของแจก / ของรางวัล ร%อยละ 79.00 ได%รับความรู%และความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล"นเกม /  
ตอบปKญหาชิงรางวัล ร%อยละ 40.00 ได%รับความรู%ด%านการเกษตรจากการชมนิทรรศการ  

6)  ความพึงพอใจท่ีมีต"อการจัดงาน ผู%เข%าชมงานส"วนใหญ" ร%อยละ 83.00 พอใจกับการจัดงาน
ในครั้งนี้และต้ังใจว"าจะมาเท่ียวงานนี้อีกในป�หน%า แต"อย"างไรก็ตามจากการประเมินผลผู%เข%าชมงานได%พบ
ปKญหาบางอย"างท่ีต%องการให%ปรับปรุงเพ่ืออํานวยความสะดวกให%แก"ผู%มาชมงาน คือ ร%อยละ 24.00 
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ห%องสุขาไม"เพียงพอ ร%อยละ 19.00 ประสบปKญหาอากาศร%อนในช"วงท่ีไฟฟ6าขัดข%องไม"สามารถเปTดพัดลม
ได%ในบางเต็นท2 สถานท่ีการจัดงานแออัดเด็กเล็กเข%าร"วมกิจกรรมไม"ได% และท่ีนั่งพัก/ท่ีนั่งรับประทาน
อาหารมีไม"เพียงพอ ร%อยละ 16.00  ถังขยะมีไม"เพียงพอ ร%อยละ 14.00 ท่ีจอดรถไม"เพียงพอ และ
ร%อยละ 8.00 ไม"มีป6ายแสดงจุดต"าง ๆ เช"น ทางไปห%องสุขา 
 

1.5  ข1อเสนอแนะ 
1)  ป6ายประชาสัมพันธ2การจัดงานบริเวณทางเข%าพิพิธภัณฑ2  และภายในบริเวณงานมีน%อย 

ควรจัดทําป6ายประชาสัมพันธ2บริเวณด%านหน%าพิพิธภัณฑ2ล"วงหน%าก"อนวันจัดงานอย"างน%อย 5 วัน และ
จัดทําสูจิบัตรแสดงผังการจัดงานแจกให%กับผู%เข%าชมงานเพ่ือความสะดวกในการเข%าชมงาน โดยแจก
บริเวณทางเข%าทุกจุด ประชาสัมพันธ2ให%ผู%ปกครอง เขียนชื่อท่ีอยู"ของเด็กไว%ในกระเปXาเพ่ือป6องกันเด็ก
พลัดหลง 

2)  ปKญหาด%านขยะ ผู%เข%าชมงานมีจํานวนมากทําให%ปริมาณขยะมีมากตามไปด%วย ถังขยะ
มีไม"เพียงพอ ประกอบกับรอบการเก็บขยะในแต"ละช"วงมีระยะเวลายาวนาน ทําให%ยังคงมีขยะกองล%น
ออกนอกถังจํานวนมาก ซ่ึงเปIนปKญหาท่ีเกิดข้ึนทุกป� ในการแก%ไขควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะให%ถ่ีข้ึน  
นอกจากนี้ผู% เข%าชมงานบางส"วนท้ิงขยะไม"เปIนท่ี จึงควรจัดทําป6ายบอกจุดท้ิงขยะและเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ2การท้ิงขยะลงในถังรองรับเปIนระยะ ๆ ตลอดเวลาการจัดงาน  ซ่ึงจะเปIนการสร%างวินัย
ให%แก"เด็กไปด%วยในตัว  

3)  พ้ืนท่ีจัดงานภายในเต็นท2คับแคบ เนื่องจากมีผู%มาร"วมงานเปIนจํานวนมาก  ทําให%การ
จัดระเบียบภายในเต็นท2ทําได%ยาก เช"น ช"วงเวลาเล"นเกม  รับของรางวัลและของแจก  การจัดท่ีนั่งให%
ผู%เข%าชมงานรับประทานอาหารในร"มยังมีน%อย ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีจัดงาน/จัดพ้ืนท่ีภายในเต็นท2ให%กว%างขวาง
มากข้ึนเพ่ือลดความแออัด และจัดท่ีนั่งสําหรับรับประทานอาหารและพักเหนื่อยให%มากข้ึน 

4)  การจัดนิทรรศการในบางหน"วยงานไม"ได%รับความสนใจจากผู%เข%าชมงาน เนื่องจากจัดอยู"
หลังเวที หรือหลังจุดสาธิตเข%าชมได%ยาก ควรจัดแสดงนิทรรศการในจุดท่ีผู%เข%าชมงานเข%าชมได%ง"าย และ
ควรมีป6ายประชาสัมพันธ2ให%ผู%เข%าชมงานไปชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ2การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ให%มากข้ึน เนื่องจากอยู"ไกลบริเวณจัดงาน 

5)  ห%องสุขาภายในบริเวณงานยังไม"เพียงพอและไม"ท่ัวถึงตามจุดต"าง ๆ ประกอบกับพ้ืนท่ี
การจัดงานมีบริเวณกว%างและแสงแดดร%อนมาก ทําให%ผู%มาชมงานกระจุกตัวใช%ห%องสุขาอยู"บริเวณจุดเดียว 
การแก%ไข ควรจัดรถสุขาเคลื่อนท่ีกระจายรอบบริเวณงาน และจัดทําป6ายประชาสัมพันธ2ทางไปสุขา
ภายในบริเวณงานให%มากข้ึน 

6)  การจราจรภายในงานไม"มีระเบียบ  มีการปล"อยให%รถยนต2เข%ามาวิ่งภายใน  บริเวณงาน 
ซ่ึงอาจเปIนอันตรายต"อเด็ก ควรห%ามไม"ให%รถยนต2เข%ามาวิ่งภายในบริเวณงานต้ังแต"เปTดงาน (07.00 น) 
เปIนต%นไป 

7)  จํานวนรถรับส"งคนเข%างานมีไม"เพียงพอ ทําให%มีผู%รอรับบริการจํานวนมาก  ต%องรอนาน 
และเกิดปKญหาแย"งกันข้ึนรถ จึงควรเพ่ิมจํานวนรถให%มากข้ึน และเตรียมความพร%อมของรถล"วงหน%าก"อน
วันเริ่มงานเพ่ืออํานวยความสะดวกให%กับผู%เข%าชมงาน  
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2.  การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห+ฯ เนื่องในวันคล1ายวันประสูติ  
พระเจ1าหลานเธอ พระองค+เจ1าทีปBงกรรัศมีโชติ 

2.1  ความเปAนมา  เนื่องในวันคล%ายวันประสูติพระเจ%าหลานเธอ พระองค2เจ%าทีปKงกรรัศมีโชติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร จึงได%จัดทํา “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห2ฯ” เพ่ือแสดง
ความจงรักภักดี โดยถือวันประสูติของพระเจ%าหลานเธอฯ  วันท่ี 29 เมษายน  เปIนวันจัดงานมาตั้งแต"
ป� 2548 จนถึงปKจจุบัน ในป� 2554 ได%กําหนดการจัดงานพร%อมกันท่ัวประเทศ (76 จังหวัด) ระหว"างวันท่ี 
29 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554 โดยจังหวัดนครราชสีมาได%รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ2ให%เปIนจุดเปTดงานในวันศุกร2ท่ี 29 เมษายน 2554 ณ วัดใหม"สันติ ตําบลมะเกลือใหม"  
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   
 

2.2  วัตถุประสงค+  เพ่ือร"วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร  และร"วมแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสอันเปIนมิ่งมงคลวันคล%ายวันประสูติ
พระเจ%าหลานเธอ พระองค2เจ%าทีปKงกรรัศมีโชติ และเพ่ือให%บริการแก"เกษตรกรในการแก%ไขปKญหาด%าน
การผลิตการเกษตรได%อย"างรวดเร็วและสอดคล%องกับความต%องการของเกษตรกร ซ่ึงมีการบูรณาการ
ความร"วมมือกันระหว"างหน"วยงานท่ีเก่ียวข%องร"วมพัฒนาฟhiนฟูเกษตรกร ให%สามารถทําการผลิตทาง
การเกษตรได%อย"างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

2.3  หน7วยงานท่ีร7วมจัดงาน / กิจกรรม    หน"วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 
12 หน"วยงาน  และหน"วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 9 หน"วยงาน  ได%แก"  ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ2การเกษตร สหกรณ2การเกษตรสีค้ิว จํากัด สหกรณ2โคนมไทยเดนมาร2คสูงเนิน 
จํากัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย2จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 5 นครราชสีมา โรงพยาบาลค"ายสุรนารี สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสูงเนิน และกลุ"มแม"บ%านงานครัวโครงการสายใยรักแห"งครอบครัวฯ  ซ่ึงกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด%วยการให%บริการคลินิกเกษตร กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห"งครอบครัว  การให%บริการ
ด%านข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามโครงการประกันรายได%  การประกวดผลผลิตการเกษตร  การประกวด
แม"ลูกสุขภาพดี  การสาธิตฝRกอาชีพเสริมเพ่ิมรายได%  และการจําหน"ายผลิตภัณฑ2วิสาหกิจชุมชนดีเด"น
ของจังหวัดนครราชสีมา 
 

2.4  ผลประเมินการจัดงาน 
1)  มีผู%เข%าร"วมงานประมาณ 6,700 คน ร%อยละ 134 จากเป6าหมาย 5,000 คน  โดย

ร%อยละ 87.00 ประกอบอาชีพการเกษตร  และร%อยละ 13.00 ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  
การทราบข"าวของผู%เข%าร"วมงาน ร%อยละ 88.00 ทราบจากสื่อบุคคล ได%แก" เจ%าหน%าท่ีเกษตร เพ่ือนบ%าน 
ผู%นําหมู"บ%านและอาสาสมัครต"าง ๆ และร%อยละ 12.00 ทราบจากป6ายโฆษณาและป6ายโปสเตอร2 

2)  การให%บริการคลินิกเกษตร    
2.1)  คลินิกที่มีผู%เข%ารับบริการมากที่สุด คือ คลินิกดินมีเกษตรกรเข%ามารับบริการ

ถึงร%อยละ 69.00 ส"วนใหญ"มาปรึกษาปKญหาดิน และนําดินมาวิเคราะห2  รวมถึงมารับแจกวัสดุในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  รองลงมาร%อยละ 40.00 เข%ารับบริการในคลินิกพืช ซ่ึงเกษตรกรจะให%ความสนใจ
เรื่องการสังเกตปุXยท่ีได%มาตรฐานและไม"ได%มาตรฐาน รวมถึงการเลี้ยงแตนเบียน นอกจากนี้ยังมีคลินิกอ่ืน ๆ 
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ท่ีเกษตรกรให%ความสนใจ เช"น คลินิกประมง เกษตรกรเข%ามารับบริการร%อยละ 22.00 คลินิกปศุสัตว2 
ร%อยละ 17.00  คลินิกพืชสวนและคลินิกศูนย2จัดการพืชชุมชน ร%อยละ 12.00 เท"ากัน เปIนต%น  

2.2)  เจ%าหน%าท่ีแต"ละคลินิกสามารถให%คําแนะนําในการแก%ไขปKญหาทางการเกษตร
แล%วเสร็จ 5,299 ปKญหา ร%อยละ 71.00 ของปKญหาทั้งหมด 7,463 ปKญหา ส"วนปKญหาที่เจ%าหน%าท่ี
ไม"สามารถแก%ไขหรือแนะนําได%ทันที  ส"วนใหญ"เปIนปKญหาท่ีเจ%าหน%าท่ีต%องนํากลับไปตรวจสอบก"อนจึงจะ
สามารถแก%ไขปKญหาได% 

2.3)  ประโยชน2ที่ได%รับจากการเข%ารับบริการคลินิก    เกษตรกรร%อยละ 84.00 
มีความเห็นว"าได%รับประโยชน2มาก ร%อยละ 14.00 ได%รับประโยชน2ปานกลาง มีเพียงร%อยละ 2.00 
เท"านั้น ท่ีได%รับประโยชน2น%อย  เนื่องจากบางปKญหา เช"น การวิเคราะห2ตัวอย"างดิน และพืช  ไม"ได%รับ
การแก%ไขแนะนําทันที  ต%องรอให%เจ%าหน%าท่ีนําตัวอย"างท่ีเกษตรกรนํามากลับไปวิเคราะห2ท่ีสํานักงาน
ก"อนจึงจะทราบผล 

2.4)  ความพึงพอใจต"อการจัดงานคลินิก ผู%รับบริการร%อยละ 60.00 มีความพึงพอใจมาก  
ร%อยละ 27.00 มีความพึงพอใจปานกลาง  และร%อยละ 13.00 มีความพึงพอใจน%อย เนื่องจาก
บางคลินิกมีผู%เข%ามารับบริการจํานวนมาก ทําให%การบริการไม"ท่ัวถึงและล"าช%า 

3)  กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห"งครอบครัว เกษตรกรร%อยละ 37.00 เข%าร"วม
กิจกรรมในโครงการสายใยรักแห"งครอบครัวฯ ประกอบด%วยนิทรรศการเกษตรสมบูรณ2เพ่ิมพูนสุขภาพ 
กิจกรรมด%านสุขภาพอนามัยแม"-ลูก  การเลี้ยงลูกด%วยนมแม" และกิจกรรมศูนย2 3 วัย   

4)  การให%บริการด%านข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามโครงการประกันรายได%  สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร"วมให%บริการความรู% 
ตอบคําถามเก่ียวกับโครงการประกันรายได% และรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู%สนใจเข%ารับบริการ
ประมาณ 550 ราย ร%อยละ 8.00 ของผู%เข%าร"วมงาน 

5)  การประกวดและแข"งขัน มีการจัดประกวดผลผลิตการเกษตร และการประกวดแม"ลูก
สุขภาพดี  นอกจากนี้ยังมีการสาธิตฝRกอาชีพเสริมเพ่ิมรายได%   

6)  การจําหน"ายผลิตภัณฑ2วิสาหกิจชุมชนดีเด"นของจังหวัดนครราชสีมา มีวิสาหกิจชุมชน
นําผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ2แปรรูปมาจําหน"าย 20 ร%านค%า ยอดจําหน"ายรวมท้ังสิ้น 
117,375 บาท   
 

2.5  ข1อเสนอแนะ 
1)  การเข%ารับบริการของผู%ร"วมงานเกือบท้ังหมดอยู"ในช"วงเช%าคือ ระหว"างเวลา 08.00 - 

12.00 น.  ทําให%ปริมาณผู%เข%ารับบริการในแต"ละคลินิกมีจํานวนมากเกิดการแออัด  ดังนั้นเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให%แก"ผู%รับบริการ จึงควรเพ่ิมพ้ืนท่ีให%กับคลินิกท่ีมีผู%มาเข%ารับบริการจํานวนมาก  โดย
พิจารณาจากผลการเข%ารับบริการของคลินิกต"าง ๆ จากการจัดงานในครั้งท่ีผ"านมา  

2)  เวทีกลางที่ใช%สําหรับพิธีเปTดงาน ซึ่งมีผู %บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ2  และผู%มีเกียรติหลายท"านเข%าร"วมพิธีเปTดงาน มีสภาพร%อนจัดมาก  ควรจัดทําหลังคาเพ่ือให%ร"ม
เงาแก"ประธาน  ผู%กล"าวรายงาน และผู%แสดงบนเวที 

3)  ควรมีการประชาสัมพันธ2กิจกรรมต"าง ๆ ภายในงาน โดยใช%ป6ายและประกาศเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให%กับผู%เข%าร"วมงาน  เช"น ป6ายบอกจุดหน"วยแพทย2เคลื่อนท่ี จุดบริการน้ําด่ืม โดยเฉพาะ
ห%องสุขาท่ีตั้งอยู"ไกลจากบริเวณพ้ืนท่ีจัดงานจึงควรเพ่ิมป6ายบอกทาง  
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4)  ควรเพ่ิมจุดรองรับขยะ  เนื่องจากจุดรองรับขยะท่ีจัดไว%ไม"เพียงพอ ทําให%มีขยะ
กระจายอยู"ท่ัวไปในบริเวณงาน และควรประชาสัมพันธ2ให%ผู%เข%างานท้ิงขยะลงในถุง 

5)  บริเวณจัดงานมีสภาพอากาศร%อนจัด ซ่ึงอาจทําให%เกษตรกรผู%สูงอายุเกิดการเจ็บปlวยได% 
ดังนั้นในการจัดงานครั้งต"อไป จึงควรจัดต้ังพัดลมไอน้ํากระจายอยู"ตามจุดต"าง ๆ ท่ัวบริเวณงาน เพ่ือช"วย
บรรเทาอากาศท่ีร%อนจัด 

6)  จุดจอดรถอยู"ไกล และการจอดรถยังไม"เปIนระเบียบเท"าท่ีควร มีการจอดรถตามทางเดิน 
ทําให%รถเข%าออกภายในงานติดขัดไม"สะดวก  จึงควรเพ่ิมเจ%าหน%าท่ีอํานวยความสะดวกในการจอดรถ 

 
3.  การจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ+ เนื่องในโอกาสครบ 119 ป� 

3.1  ความเปAนมา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ได%มีการจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตร
และสหกรณ2 เนื่องในโอกาสครบ 119 ป� ระหว"างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2554  ณ พิพิธภัณฑ2
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต%หัวข%อ  “119 ป� นวัตกรรม
เกษตรไทยนําชาติ” 
 

3.2  วัตถุประสงค+ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู"หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ท่ีทรงมีต"อการพัฒนาการเกษตร และเพ่ือเผยแพร"
ผลงานของหน"วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ในรอบ 119 ป� เก่ียวกับนวัตกรรมทาง
การเกษตรในด%านต"าง ๆ  
 

3.3  หน7วยงานที่ร7วมจัดงาน/กิจกรรม   หน"วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2  
กลุ"มเกษตรกร  สถาบันการศึกษา  สมาคม/ชมรมผู%เลี้ยงสัตว2ต"าง ๆ ทัณฑสถานพิเศษธัญบุรี เอกชน 
ร%านค%า โดยมีกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด%วย การจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ การจําหน"าย
สินค%า และกิจกรรมการบันเทิง  
 

3.4  ผลประเมินการจัดงาน 
1)  พิธีเปTดงาน  นายธีระ  วงศ2สมุทร รัฐมนตรีว"าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2  เปIน

ประธานเปTดงาน ในวันศุกร2ท่ี 1 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ2เฉลิมพระเกียรติฯ 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีผู%เข%าร"วมงานพิธีเปTดงานประมาณ 1,500 คน 

2)  ผู%เข%าชมงาน รวมท้ังสิ้น 11,742 คน ส"วนใหญ"มาจากจังหวัดปทุมธานี ร%อยละ 53.00 
มาจากนนทบุรี ร%อยละ 13.00 นอกนั้นจากจังหวัดอ่ืน ๆ ผู%เข%าชมงานร%อยละ 25.00 ประกอบอาชีพ
ภาคเกษตร และร%อยละ 75.00 อาชีพนอกภาคเกษตร โดยทราบข"าวการจัดงาน จากสื่อบุคคล ได%แก" 
เจ%าหน%าที่เกษตร เพื่อนบ%าน ผู%นําหมู"บ%าน และอาสาสมัครต"าง ๆ คิดเปIนร%อยละ 73 ทราบจาก
ป6ายโฆษณาและป6ายโปสเตอร2ต"าง ๆ ร%อยละ 18.00 

3)  ผลการจัดกิจกรรมต"าง ๆ  
3.1)  การจัดนิทรรศการประกอบด%วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ%าอยู"หัวฯ มีผู%เข%าชม 6,282 คน ร%อยละ 53.00 ของผู%เข%าชมงาน นิทรรศการแสดงผลงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 พบว"า นิทรรศการด%านการปลูกพืชมีผู%สนใจเข%าชมมากที่สุด และด%าน
การปรับโครงสร%างพ้ืนฐานมีผู%เข%าชมน%อย 
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3.2)  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 4 หัวข%อ  คือ  เกษตรไทยกําราบภัยโลกร%อน 
ปลูกน้ําอย"างไร พอใช%ทุกแปลง เกษตรไทยปลื้มใจอาหารแพง และนวัตกรรมแปลกใหม"เกษตรไทยรับได%   
มีผู%สนใจเข%าร"วมสัมมนารวมท้ังสิ้น 1,360 คน 

3.3)  การจําหน"ายสินค%าและผลิตภัณฑ2 มีร%านค%านําสินค%ามาจําหน"ายรวม 69 ร%านค%า 
ยอดเงินจําหน"ายรวมท้ังสิ้น 934,283 บาท 

3.4)  กิจกรรมบนเวที เปIนการแสดงของดารานักร%อง ระหว"างเวลา 14.00 - 21.00 น. 
ของแต"ละวัน มีผู%เข%าชมการแสดงคืนละประมาณ 1,000 คน 

4)  ความพึงพอใจของผู%เข%าชมงาน 
4.1)  ความพึงพอใจต"อการจัดงานในภาพรวมในด%านรูปแบบการจัดงาน ความหลากหลาย

ของกิจกรรม การได%รับประโยชน2จากการมาเท่ียวชมงาน ความเหมาะสมของการกําหนดโซนกิจกรรม
ต"าง ๆ ภายในงาน และความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน มีผู%พึงพอใจระดับมาก ร%อยละ 57.00  

4.2)  ความพึงพอใจต"อการอํานวยความสะดวกภายในงาน ได%แก" การประชาสัมพันธ2
ภายในงาน  การมีบริการน้ําด่ืม การมีร%านอาหารจําหน"ายภายในงาน  ด%านความสะอาด ห%องสุขา 
หน"วยพยาบาล และการให%บริการของเจ%าหน%าที่  ร%อยละ 32.00 มีความพึงพอใจระดับมาก และ
ร%อยละ 45.00 ระดับปานกลาง 

4.3)  ความพึงพอใจต"อความก%าวหน%าของการพัฒนาการเกษตรในรอบ 119 ป� ผู%เข%าชม
นิทรรศการมีความพึงพอใจระดับมากและระดับปานกลาง ร%อยละ 48.00 เท"ากัน   

4.4)  ความพึงพอใจต"อประเด็นต"าง ๆ ของการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ2 พบว"า พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก ร%อยละ 55.00  

4.5)  กิจกรรรมท่ีต%องการให%มีเพ่ิมเติมในการจัดงานครั้งต"อไป ได%แก" กิจกรรมสาธิต / 
ฝRกอาชีพ ความหลากหลายของกิจกรรม การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และนวัตกรรมใหม" ๆ เปIนต%น 

 

3.5  ข1อเสนอแนะ 
1)  การประชาสัมพันธ2การจัดงานค"อนข%างกระชั้นชิด การกระจายข"าวยังไม"กว%างขวาง

เพียงพอ ควรประชาสัมพันธ2ผ"านสื่อท่ีสามารถเข%าถึงตัวบุคคลได% เช"น วิทยุ โทรทัศน2 และหนังสือพิมพ2 
และควรดําเนินการก"อนการจัดงานในระยะเวลาพอสมควร 

2)  ป6ายประชาสัมพันธ2บอกจุดกิจกรรมต"าง ๆ ภายในงาน ต้ังอยู"ในจุดท่ีมองเห็นได%ยาก และ
จุดอํานวยความสะดวกไม"มีป6ายแสดง เช"น จุดพยาบาล จุดบริการอาหารและน้ําด่ืม และทางไปห%องสุขา 
เปIนต%น จึงควรติดตั้งในระดับสายตาที่สามารถมองเห็นได%ง"าย และมีป6ายแสดงตามจุดสําคัญต"าง ๆ 
ดังกล"าว 

3)  เต็นท2นิทรรศการเฉล ิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู"หัวฯ  ซ่ึงจัดเปIนเต็นท2แรก
ถัดจากซุ%มประตูเข%างาน ควรมีป6ายหรือสัญลักษณ2 แสดงด%านหน%าเต็นท2นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
เพ่ือสื่อให%ทราบถึงกิจกรรมภายในเต็นท2 เปIนการเชิญชวนให%ผู%มางานสนใจเข%าร"วมกิจกรรม 

4)  เสียงประชาสัมพันธ2ตามสายจากกิจกรรมต"าง ๆ ภายในงานดังรบกวนซ่ึงกันและกัน 
ควรมีการจัดระเบียบการกระจายเสียงประชาสัมพันธ2ตามสายภายในงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการสาธิต / 
ฝRกอาชีพ และการฉายวีดิทัศน2 
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5)  บริเวณพ้ืนท่ีจัดงานไม"มีการแบ"งเขตพ้ืนท่ีให%ชัดเจน เปIนสัดส"วน มีรถยนต2จอดขวาง
ทางเดินเชื่อมระหว"างนิทรรศการ ควรจัดระเบียบพ้ืนท่ี กําหนดให%รถเข%าจอดในพ้ืนท่ี ท่ีจัดให%เพ่ือความ
สวยงามน"าสนใจ และสะดวกในการเดินเข%าชมนิทรรศการ 

6)  ภายในนิทรรศการยังขาดเจ%าหน%าท่ีประจําจุดให%ข%อมูล รวมท้ังการจัดสถานท่ีต้ังของ
ศูนย2อํานวยการจัดงานยังอยู"ในท่ีมองเห็นได%ยากและไม"มีป6ายท่ีต้ัง ควรจัดเจ%าหน%าท่ีประจําจุดนิทรรศการ
ต"าง ๆ เพ่ือให%ข%อมูลและให%ความรู%แก"ผู%สนใจเข%าร"วมงาน 

 
4.  การจัดงานกาชาดประจําป� 2554 

4.1  ความเปAนมา  เพ่ือเปIนการเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู"หัว พระบรม
ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา สภากาชาดไทยจึงได%เชิญชวน
ประชาชนชาวไทยทุกหมู"เหล"าร"วมกันทําความดีดําเนินตามรอยพระบาท  ด%วยทรงมีพระปณิธานเพ่ือให%
คนไทยได%ดํารงชีวิตอยู"อย"างร"มเย็นเปIนสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ2จึงได%ร"วมออกร%านในงานกาชาด 
ภายใต%แนวคิด 84 พรรษามหาราช ตามรอยพระบาท กาชาดช"วยชาวไทยถวายไท%องค2ราชันย2 โดยได%
ออกร%านในงานกาชาดต้ังแต"วันท่ี 30 มีนาคม - 7  เมษายน  2554 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร 
ลานพระบรมรูปทรงม%า 
 

4.2  วัตถุประสงค+ของการเข1าร1าน  ผู%เข%าร%านส"วนใหญ"ต%องการมาซ้ือสินค%าเกษตรร%อยละ 75.00  
โดยเห็นว"าสินค%าท่ีนํามาจําหน"ายได%รับการคัดเลือกว"าเปIนสินค%ามีคุณภาพ  เข%ามาเล"นเกมตกปลาหรรษา 
ร%อยละ 40.00 และเข%ามารับประทานอาหารร%อยละ 32.00  โดยเฉพาะอาหารประเภทสเต็ก ซ่ึงบางราย
จะมารับประทานทุกป�  โดยมีความเห็นว"าสินค%าของกรมปศุสัตว2มีคุณภาพและปลอดภัยเพราะได%รับ
การตรวจสอบรับรองคุณภาพแล%ว 
 

4.3  หน7วยงานท่ีร7วมออกร1าน / กิจกรรม  หน"วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ท่ีร"วม
ออกร%านมี 21 หน"วยงาน ได%แก" สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 กรมชลประทาน กรมประมง 
กรมปศุสัตว2  กรมส"งเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ2  กรมวิชาการเกษตร 
กรมส"งเสริมการเกษตร สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานมาตรฐานสินค%าเกษตรและอาหารแห"งชาติ กรมการข%าว กรมหม"อนไหม องค2การสวนยาง 
องค2การสะพานปลา สํานักงานกองทุนสงเคราะห2การทําสวนยาง องค2การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค2การ
ส"งเสริมกิจการโคนมแห"งประเทศไทย สํานักงานพิพิธภัณฑ2การเกษตร และสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค2การมหาชน)  กิจกรรมภายในร%านประกอบด%วย 4 กิจกรรม  ได%แก" ร%านอาหาร การจําหน"าย
สินค%าเกษตร การแสดงดนตรี และกิจกรรมคืนกําไรให%ลูกค%า 
 

4.4  ผลประเมินการจัดงาน 
1)  ความพึงพอใจของผู%เข%ามารับประทานอาหาร  ในภาพรวมท้ังด%านรสชาติอาหาร  

ความสะอาด ราคาและการให%บริการ ผู%รับประทานอาหาร ร%อยละ 44.00 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ร%อยละ 46.00 พึงพอใจในระดับปานกลาง  และร%อยละ 10.00 พึงพอใจน%อย ท้ังนี้เนื่องจากรายการ
อาหารมีให%เลือกไม"มากนัก อาหารบางชนิด เช"น ทีโบนสเต็ก มีราคาแพงและเหนียว จึงควรสไลด2เนื้อ
เปIนชิ้นบางกว"านี้ และหมักให%นานเพ่ือให%เนื้อนุ"ม และจําหน"ายในราคาย"อมเยาข้ึน รวมท้ังควรเพ่ิม
รายการอาหารประเภทอาหารจานด"วน  อาหารทานเล"น เช"น  เนื้อแดดเดียว  เปIนต%น 
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2)  สินค%าเกษตรท่ีได%รับความสนใจมากท่ีสุดร%อยละ 31.00 คือ สละลอยแก%วมีผู%สนใจซ้ือ 
ร%อยละ 26.00  ผลิตภัณฑ2นม ร%อยละ 20.00  ไข"แฝด ร%อยละ 6.00  ทุเรียนอบกรอบ ร%อยละ 7.00 
น้ําข%าวกล%องงอก และร%อยละ 6.00 สนใจซ้ือสินค%าอ่ืน ๆ เช"น ไส%กรอกหมู ไส%กรอกไก" และผ%าไหม เปIนต%น 

3)  การแสดงดนตรีบนเวที ประกอบด%วยนักร%อง นักดนตรี และเครื่องเสียง ร%อยละ 18.00 
เห็นว"าการแสดงดนตรีแสดงได%ดี นักร%องเสียงดี ร%องได%ไพเราะ  ร%อยละ 56.00  เห็นว"าพอใช% และ
ร%อยละ 26.00 เห็นว"าควรปรับปรุง  โดยเริ่มแสดงดนตรีให%เร็วขึ้น เพิ่มนักร%อง  และควรร%องเพลง
ในแนวคันทรีมากกว"านี้ 

4)  กิจกรรมคืนกําไรให%ลูกค%า ในระหว"างท่ีลูกค%ารับประทานอาหาร นอกจากจะได%
รับประทานอาหารอร"อย ได%ฟKงเพลงท่ีไพเราะแล%ว ยังมีกิจกรรมเพ่ิมความสนุกสนานให%แก"ลูกค%า โดย
การให%ลูกค%าร"วมเล"นเกม การทายปKญหาต"าง ๆ และแจกของสมนาคุณให%แก"ลูกค%า เพ่ือเปIนการคืนกําไร
ให%ลูกค%า สําหรับรางวัลที่แจกได%รับการสนับสนุนจากหน"วยงานต"าง ๆ เช"น ร"ม หมวก แก%วไวน2   
ปุXยอินทรีย2 แก%วน้ํา ผลิตภัณฑ2สารเร"ง ใบ,ดอก กระเปXาดินสอ เสื้อ ชุดถนอมผิว ข%าวสาร และนม เปIนต%น 
ผู%เข%ามารับประทานอาหารร%อยละ 90.00 เห็นว"ากิจกรรมคืนกําไรให%ลูกค%าเปIนกิจกรรมท่ีดีน"าจะจัดทุกป�  
ร%อยละ 10.00 ควรปรับปรุงในส"วนของรางวัลท่ีแจกควรเปIนรางวัลท่ีน"าสนใจและมีมูลค"ามากกว"านี้ 

5)  การเข%ามาใช%บริการร%านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ในป�นี้ งานกาชาดจัดข้ึนเปIน
ประจําทุกป�  ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ได%ร"วมจัดกิจกรรมภายในงานกาชาด เพ่ือหารายได%ร"วม
สมทบทุนทูลเกล%าฯ ถวายบํารุงกาชาดไทย  ผู%มาเท่ียวงานกาชาดและใช%บริการร%านของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ2   ส"วนใหญ"มาเปIนประจําประมาณ 3 - 4 ครั้งแล%วร%อยละ  89.00  และในจํานวนนี้มีผู%มา
ใช%บริการร%านทุกป� ร%อยละ 42.00 ท่ีเหลือ ร%อยละ 11.00 เพ่ิงมาเปIนครั้งแรก จากการเปรียบเทียบ
การใช%บริการร%านในป�ก"อน ๆ กับป�นี้ ผู%เข%าร%าน ร%อยละ 14.00  เห็นความแตกต"างจากการตกแต"งร%าน
ด%วยโซนสีชมพูสวยงามกว"าป�ก"อน ๆ  เข%ามาในร%านแล%วรู%สึกสบายตาข้ึน 

6)  การเข%ามาใช%บริการร%านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ในป�หน%า  ผู%มาใช%บริการ
ร%อยละ 98.00 คิดว"าในป�หน%าจะมาเข%าร%านอีก ท่ีเหลือร%อยละ 2.00 ไม"แน"ใจ เนื่องจากอยู"ต"างจังหวัด 
ท้ังนี้ผู%ท่ีต%องการมาเข%าร%านอีกในป�หน%า เพราะต%องการซ้ือสินค%าท่ีมีคุณภาพ  ราคาถูก ร%อยละ 63.00  
มาเล"นเกมตกปลาหรรษา ร%อยละ 33.00 มารับประทานสเต็กร%อยละ 28.00 
 

4.5  ข1อเสนอแนะ 
1)  การประชาสัมพันธ2 ผู%ได%รับมอบหมายให%มาประชาสัมพันธ2ควรศึกษากิจกรรมภายในร%าน

ให%ครบทุกกิจกรรมก"อนเข%าปฏิบัติหน%าท่ีในร%าน  เพ่ือช"วยประชาสัมพันธ2สินค%าต"าง ๆ ท่ีนํามาจําหน"าย
อย"างท่ัวถึง ไม"กล"าวเฉพาะเกมตกปลาหรรษาเท"านั้น  

2)  การจัดร%าน / ออกแบบ / ตกแต"ง  เจ%าหน%าท่ีออกแบบสถานท่ี  ควรเข%ามาช"วยดูแล
การจัดเรียงสินค%าและให%ข%อคิดเห็นในการตกแต"งร%าน รวมท้ังแก%ไขปรับเปลี่ยนแผนผังการจัดร%านให%
น"าสนใจเพ่ือช"วยให%จําหน"ายสินค%าได%มากข้ึน  สินค%าท่ีนํามาจําหน"ายควรนํามาวางไว%ด%านหน%าร%าน  
เพ่ือให%ผู%มาเท่ียวงานเห็นชัดเจนและสะดวกในการเลือกซ้ือ 

3)  ร%านอาหาร ควรตกแต"งร%านให%เปIนสัดส"วนแยกจากร%านจําหน"ายสินค%า และควรตกแต"ง
ร%านเปIนแนวคันทรีให%เห็นชัดเจน เพ่ือสื่อให%สอดคล%องกับประเภทของอาหารจําพวกสเต็ก ประกอบกับ
ควรมีพรีเซ็นเตอร2แต"งชุดคาวบอยเชิญผู%มาเท่ียวงานเข%ามารับประทานอาหารในร%าน  และในช"วงท่ีมีลูกค%า
จํานวนมากรอรับประทานอาหารควรจัดท่ีนั่งและแจกบัตรคิว เพ่ือเปIนการดึงลูกค%าไว%   
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4)  สินค%าท่ีนํามาจําหน"าย ควรนําสินค%าท่ีมีความแตกต"างจากท่ีจําหน"ายในท%องตลาด เช"น 
ผัก ผลไม%ปลอดสารพิษ และสินค%าท่ีมีคุณภาพมาจําหน"ายให%หลากหลายชนิด  โดยควรมีการประชาสัมพันธ2
ให%ทราบชนิดของสินค%าด%วย  พร%อมท้ังแจกแผ"นพับบรรยายคุณสมบัติของสินค%า เช"น ข%าวเหนียวลืมผัว 
เปIนต%น  ท้ังนี้หากเปIนสินค%าท่ีลดราคาควรมีป6ายระบุราคาเดิม และราคาใหม" เพ่ือช"วยให%ผู%ซ้ือตัดสินใจ
ซ้ือสินค%าได%เร็วข้ึน 

5)  การแสดงดนตรี เนื่องจากการตกแต"งร%านอาหารผู%จัดเน%นการตกแต"งร%านในแนวคันทรี 
ดังนั้นเพลงท่ีใช%ขับร%องประกอบดนตรีจึงควรเปIนแนวคันทรีมากกว"านี้  เพ่ือให%สอดคล%องกัน 

6)  กิจกรรมเกมตกปลาหรรษา ผู%ประชาสัมพันธ2ไม"ค"อยนําเสนอสินค%าท่ีนํามาวางจําหน"าย
ภายในบริเวณของร%านกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ส"วนใหญ"เน%นเฉพาะเกมตกปลาหรรษา ควรจะได%มี
การรวบรวมข%อมูลจากหน"วยงานต"าง ๆ ว"ามีสินค%าอะไรบ%าง จากจังหวัดไหน ราคาเท"าไร เพ่ือให%ผู%ทําหน%าท่ี
ประชาสัมพันธ2สามารถแจ%งให%ผู%ชมงานทราบเปIนระยะ ๆ  นอกจากนี้ รางวัลท่ีนํามาแจกในเกมตกปลา
ไม"ดึงดูดใจเท"าท่ีควร รางวัลแจ็คพอตท่ีแจกในป�นี้ เช"น นม ปลากระปXองและอ่ืน ๆ ควรจัดเปIนรางวัลท่ัวไป 
สําหรับรางวัลแจ็คพอต ควรเปIนรางวัลใหญ" ๆ ท่ีมีมูลค"าสูง แต"มีขนาดไม"ใหญ" และเปIนสินค%าท่ีทันสมัย 
เช"น TV จอ LCD  IPOD เครื่องเล"น DVD  และ MP3 เปIนต%น เพ่ือสะดวกสําหรับผู%รับรางวัล 

7)  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในบริเวณพ้ืนท่ีซุ%มของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ2ค"อนข%างน%อย และไม"สื่อให%เห็นถึงพระราชกรณียกิจท่ีมีต"อภาคเกษตรกรรมเท"าท่ีควร  

8)  การคืนกําไรให%ลูกค%าควรมีการประสานงานระหว"างผู%ดําเนินงานบนเวทีกับผู%ประชาสัมพันธ2
หน%าร%าน เพ่ือให%ผู%ประชาสัมพันธ2หน%าร%านทราบว"าขณะใดเปIนช"วงเวลาท่ีมีกิจกรรมคืนกําไรให%ลูกค%า  
เพ่ือเชิญชวนให%ผู%ท่ีเดินผ"านหน%าร%านเข%ามาร"วมกิจกรรมคืนกําไรเพ่ิมข้ึน 
 
5.  การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห+ฯ เนื่องในวันคล1ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

5.1  ความเปAนมา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ได%กําหนดให%มีการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห2ฯ ระดับประเทศ  เนื่องในวันคล%ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 รวม 4 ภาค ประกอบด%วย จังหวัด
สุโขทัย สกลนคร สิงห2บุรี และสงขลา 
 

5.2  วัตถุประสงค+  เพ่ือร"วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร"วมแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาส
อันเปIนม่ิงมงคลวันคล%ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
ตลอดจนเพ่ือให%เกษตรกรท่ีมีปKญหาด%านการเกษตร สามารถเข%าถึงการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ได%รับการบริการแก%ไขปKญหาได%อย"างรวดเร็วและสอดคล%องกับความ
ต%องการของเกษตรกร 
 

5.3  หน7วยงานท่ีร7วมจัดงาน / กิจกรรม  หน"วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย2 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย2 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม  สํานักงานกองทุนฟhiนฟูเพ่ือพัฒนาเกษตรกร  องค2การส"งเสริมกิจการโคนม ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ2การเกษตร องค2กรปกครองส"วนท%องถ่ิน ส"วนราชการ ท่ีเก่ียวข%องในจังหวัดและภาคเอกชน 
ดําเนินการจัดกิจกรรม คือ ให%บริการคลินิกเกษตร การแสดงนิทรรศการของหน"วยงานราชการและ
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ภาคเอกชน และฝRกอบรมโครงการสายใยรักแห"งครอบครัว การจําหน"ายสินค%าดีเด"นจากกลุ"มวิสาหกิจ
ชุมชน การประกวดและแข"งขัน และกิจกรรมการแสดง/นันทนาการ 

 

5.4  ผลประเมินการจัดงาน 
1)  ผู%เข%าชมงาน มีผู%ใช%บริการคลินิกเกษตร ผู%เข%าร"วมกิจกรรม และผู%เข%าร"วมชมงานท่ัวไป 

มีผู%สนใจเข%าร"วมงานเกินเป6าหมาย รวม 13,386 ราย ได%แก" จังหวัดสุโขทัย 7,354 ราย จังหวัด
สกลนคร สิงห2บุรี และสงขลา 2,590 1,500 และ 1,942 ราย ตามลําดับ  

2)  การให%บริการคลินิกเกษตร 
2.1)  มีเกษตรกรเข%ามาชมนิทรรศการและปรึกษาปKญหาด%านการเกษตร 8,430 ราย 

ต%องติดตามแก%ไขปKญหาต"อเนื่อง 67 ราย ปKญหาท่ีขอรับการปรึกษาส"วนใหญ" ได%แก" ปKญหาการระบาด
ของศัตรูพืช  เพลี้ยแป6งระบาดในมันสําปะหลัง นาข%าว พืชผัก ปKญหาเรื่องดิน การทําปุXยน้ําชีวภาพ 
โรคพยาธิในสัตว2 ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตต"าง ๆ รวมท้ังกลุ"มวิสาหกิจชุมชน เอกชน และร%านธงฟ6า
ได%นําผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ2แปรรูป และสินค%าราคาประหยัด รวม 153 ร%าน มาจําหน"าย
ให%กับผู%เข%าร"วมงานอีกด%วย 

2.2)  ประโยชน2ท่ีได%รับจากการเข%ารับบริการคลินิกท้ังการชมนิทรรศการ การสาธิต 
รับแจกเอกสาร / สิ่งของ และขอรับคําปรึกษาปKญหาในภาพรวมท้ัง 4 จังหวัด ผู%เข%ารับบริการร%อยละ 
82.11 ได%รับประโยชน2  ร%อยละ 17.24 ได%รับประโยชน2ปานกลาง  และร%อยละ 0.65 ได%รับประโยชน2
น%อย เนื่องจากมีเครื่องมือ / อุปกรณ2ไม"ครบ และการแก%ปKญหายังไม"ตรงต"อความต%องการของเกษตรกร 

2.3)  ความพึงพอใจต"อการจัดงานคลินิก เกษตรกรร%อยละ 82.50 พึงพอใจใน
สถานท่ีจัดนิทรรศการ ร%อยละ 72.07 พึงพอใจในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ร%อยละ 71.38 พึงพอใจ
ในเนื้อหาสาระของนิทรรศการ ร%อยละ 67.27 เห็นว"าการจัดนิทรรศการภายในคลินิกสามารถดึงดูดใจ
ให%เข%ามาชมได% และร%อยละ 49.48 เห็นว"าสามารถนํามาเปIนอาชีพเสริมเพ่ิมรายได% 

3)  กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห"งครอบครัว 
3.1) นิทรรศการสายใยรัก นิทรรศการเกษตรสมบูรณ2เพ่ิมพูนสุขภาพ โดยกรมส"งเสริม

การเกษตร จัดแสดงนิทรรศการให%ความรู%การผลิตพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และการทําการเกษตรใน
ครัวเรือนท้ังด%านพืช สัตว2 และประมง เช"น การเลี้ยงปลาในบ"อขนาดเล็ก การเลี้ยงไก" และการเพาะเห็ด 
มีผู%เข%าชมรวม 4 จังหวัด  1,376 ราย  เรื่องการพัฒนาอาชีพหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพเสริม ข%อปฏิบัติของกลุ"มแม"บ%านเกษตรกร  กลุ"มพ"อบ%านเกษตรกร และ
กลุ"มยุวเกษตรกร ครัวสายใยรักแห"งครอบครัว ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห"งครอบครัว ศาลาเรียนรู% 
การช"วยเหลือผู%ประสบภัย และมีภาพหวังโครงการ เพ่ือให%คนไทย สังคมไทยมีจิตสํานึกและให%ความสําคัญ
กับสถาบันครอบครัว มีผู%เข%าชม 276 ราย 

3.2)  นิทรรศการเกษตรสมบูรณ2เพ่ิมพูนสุขภาพ จําลองการปลูกพืชผักสวนครัว และ
การเลี้ยงสัตว2 จัดนิทรรศการเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ"มพ"อบ%าน การจัดการอาหาร
และบ%านเรือนให%ถูกสุขลักษณะของกลุ"มแม"บ%าน มีผู%เข%าร"วมชมนิทรรศการรวม 4 จังหวัด 5,572 ราย  

3.3)  กิจกรรมสาธิตงานอาชีพเสริมเพ่ิมรายได% โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด สาธิต 
การประกอบอาชีพเสริมประเภทอาหารและไม"ใช"อาหาร เช"น ขนมลา ข%าวตูธัญพืช หัตถกรรมพ้ืนบ%าน 
(การทําดอกไม% จักสานย"านลิเภา)  เพ่ือให%ผู%เข%ารับการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได% มีผู%เข%ารับการอบรม 
963 ราย  
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5.5  ข1อเสนอแนะ   การประชาสัมพันธ2การจัดงานแพร"หลาย และเข%าถึงกลุ"มเป6าหมาย ทําให%
มีผู%เข%าร"วมงานเปIนจํานวนมากเกินเป6าหมาย แต"ควรมีความปรับปรุงการจัดงาน ดังนี้ 

1)  ผู%มารับบริการจะมาในช"วงเช%าเปIนจํานวนมาก ทําให%ภายในคลินิกเกิดความแออัด  
2)  การเตรียมพร%อมของเกษตรกร ควรชี้แจงข้ันตอนการเก็บตัวอย"างดิน พืชให%พร%อม 
3)  การจัดสถานท่ีภายในงาน  ควรจัดหาพัดลมไอน้ํา เพ่ือบรรเทาอากาศร%อน โดยเฉพาะ

ในจุดท่ีเกษตรกรต%องเข%ารับบริการเปIนจํานวนมาก  
4)  เกษตรกรต%องการให%เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมภายในงาน กิจกรรมการสาธิต  

ควรมีการสาธิตเปIนระยะ ๆ เนื่องจากมีเกษตรกรสนใจมาก 
 
6.  การประชุมสัมมนาการสร1างความเข1าใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสําหรับผู1แทนเกษตรกร
ระดับตําบล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ได%มอบหมายให%กรมส"งเสริมการเกษตรดําเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนา  และได%มอบหมายให%สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการประเมินผลการ 
“การสร1างความเข1าใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สําหรับผู1แทนเกษตรกรระดับตําบล” ในวันท่ี 
22 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น.  ณ ศูนย2แสดงสินค%าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  โดยมี
ผู%เข%าร"วมสัมมนา ประกอบด%วย ผู%แทนเกษตรกรระดับตําบล และเจ%าหน%าท่ีท่ีเก่ียวข%อง 77 จังหวัด รวม 
7,107 คน โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือรับฟKงความคิดเห็นของผู%แทนเกษตรกรท้ัง 77 จังหวัด ในเรื่องการ
สร%างเครือข"ายเชื่อมโยงระหว"างผู%แทนเกษตรในแต"ละระดับ การกําหนดหัวข%อในแผนแม"บทเพ่ือพัฒนา
เกษตรกรกรรม และการสร%างความเข%มแข็งให%กับสภาเกษตรกรแห"งชาติ  ตลอดจนมอบนโยบายโดย 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) ผลการสัมมนาสรุปความคิดเห็นของเกษตรกร มีดังนี้ 
 

6.1  ด1านเครือข7ายเช่ือมโยงระหว7างผู1แทนเกษตรในแต7ละระดับ 
1)  ควรมีการประชุม / สัมมนาร"วมกันระหว"างผู%แทนเกษตรกรทุกระดับอย"างน%อยทุกเดือน 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู% รวมถึงเพ่ือการประสานงานและแก%ไขปKญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ร"วมกัน และควรมีการฝRกอบรมเพ่ือถ"ายทอดความรู%และทํากิจกรรมร"วมกันของสมาชิกสภาเกษตรกร 

2)  ผู%แทนเกษตรกรทุกระดับ  ควรมีบทบาทและมีส"วนร"วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอ
ปKญหา แนวทางแก%ไข  กําหนดนโยบาย  แผนงาน โครงการต"าง ๆ โดยการนําข%อมูลในระดับพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะอย"างยิ่งระดับหมู"บ%าน  เพ่ือจัดทําเปIนแผนแม"บทพัฒนาเกษตรกรรม  และแผนงานโครงการ
ต"าง ๆ ในระดับชาติต"อไป 

3)  ควรมีการจัดต้ังศูนย2เรียนรู%การเกษตรประจําหมู"บ%าน และอาสาสมัครเกษตรกรประจํา
หมู"บ%านเพ่ือถ"ายทอดเทคโนโลยี และความรู%แก"เกษตรกรได%อย"างท่ัวถึง  โดยอาสาสมัครนี้จะทําหน%าท่ี
ประสานงานระหว"างสมาชิกสภาเกษตรกรแห"งชาติกับเกษตรกรในท%องท่ีด%วย 
 

6.2  หัวข1อในแผนแม7บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรกรรม 
1)  ควรมีแนวทางการแก%ไขปKญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่าในหลายทางเลือก เช"น 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร การประกันรายได% การรับจํานํา การประกันภัยพืชผลเกษตร การกําหนด
ราคาผลผลิตการเกษตร การตลาดและการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง 
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2)  ปKญหาปKจจัยการผลิตและต%นทุนการผลิต เนื่องจากราคาปKจจัยการผลิตสูงข้ึน ขาดแคลน
ปKจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ2 ปุXย แรงงาน) และการใช%สารกําจัดศัตรูพืชอย"างถูกวิธี การใช%เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรสมัยใหม" 

3)  แหล"งน้ํา การบริหารจัดการน้ํา และระบบชลประทาน การจัดระบบแหล"งน้ําเพ่ือการเกษตร 
การส"งน้ํา การสร%างอ"างเก็บน้ําขนาดเล็ก และการบริหารจัดการน้ําอย"างเปIนระบบ การพัฒนาแหล"งน้ํา
ให%มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย"างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6.3  การสร1างความเข1มแข็งให1กับสภาเกษตรกรแห7งชาติ 
สภาเกษตรกรแห"งชาติจะเข%มแข็งได%  ถ%าสมาชิกสภาเกษตรกรเปIนผู%มีความรู%ความสามารถ 

มีวิสัยทัศน2กว%างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย2สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี ความเสียสละ
ต"อส"วนรวม จริงจัง โปร"งใส และจริงใจในการปฏิบัติงาน มีการรวมกลุ"ม ทํางานเปIนทีม มีนโยบายท่ีชัดเจน 
และให%ความสําคัญในการปฏิบัติหน%าท่ี ร"วมมือกันเปIนปากเสียงแทนเกษตรกร นอกจากนี้การดําเนินงาน
ของสภาเกษตรกรแห"งชาติ ต%องไม"มีการแทรกแซงจากนักการเมืองและนายทุน มีการติดตามและ
ประเมินผลงานของสภาทุกระดับ 
 
7.  การประชุมสัมมนาการสร1างเครือข7ายผู1แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร
แห7งชาติ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ได%มอบหมายให% กรมส"งเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนาและได%มอบหมายให%สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการประเมินผล “การสร%างพลัง
เครือข"ายผู%แทนเกษตรกรเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห"งชาติ” ในวันท่ี 7, 18 และ 
20 เมษายน 2554 ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการ 9 จังหวัด ได%แก" พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี  
สุราษฎร2ธานี สงขลา ขอนแก"น อุบลราชธานี เชียงใหม" และนครสวรรค2  โดยมีผู%เข%าร"วมประชุมประกอบด%วย 
ผู%แทนเกษตรกรระดับตําบล และเจ%าหน%าท่ีท่ีเก่ียวข%อง 77 จังหวัด รวม 7,107 คน ผลการสัมมนา 
สรุปได%ดังนี้  
 

7.1  ผลการเสวนาผู1นําเกษตรกร เรื่อง “บทบาทของสภาเกษตรกรแห"งชาติในการสะท%อนปKญหา
ของเกษตรกรสู"การแก%ไข” รวม 9 จุด สรุปได%ว"า 

1)  ผู%นําเกษตรกรที่เข%าไปทํางานในสภาเกษตรกรจังหวัด  และสภาเกษตรกรแห"งชาติ 
ต%องเปIนคนดี เสียสละ มีจิตมุ"งม่ันอาสาทํางานเพ่ือเกษตรกรอย"างแท%จริง และรักชาติบ%านเมือง  รวมท้ัง
ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย 

2)  การทํางานของสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห"งชาติ  ต%องเปIนตัวประสาน 
และสะท%อนปKญหาจากระดับล"างสุดในหมู"บ%านข้ึนมา ประมวล จัดหมวดหมู"ของปKญหา วิเคราะห2และ
สังเคราะห2ปKญหา จัดลําดับความสําคัญของแนวทาง วิธีการแก%ไขอย"างเปIนระบบครบวงจร ต้ังแต"ต%นน้ํา
จนถึงปลายน้ํา โดยต%องอาศัยภาคีความร"วมมือกับทุกภาคส"วนสังคมท่ีเก่ียวกับการเกษตร และเกษตรกร  
เพ่ือทําให%สภาเกษตรกรแห"งชาติมีพลังขับเคลื่อนผลักดันให%เกษตรกรมีความเปIนอยู"ท่ีดีข้ึน 

3)  การแก%ไขปKญหาของเกษตรกรและการจัดทําแผนแม"บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ต%องยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยแผนแม"บทต%องมีความสอดคล%องกับสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และ
สังคมของแต"ละท%องถ่ิน มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
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4)  ขอให%คงสถานภาพของผู%แทนเกษตรกรระดับหมู"บ%านและระดับตําบล ให%เข%ามาเปIน
ส"วนร"วมในการสะท%อนและเสนอปKญหารวมท้ังแนวทางแก%ไข ถ%ามิฉะนั้นจะเสียโอกาสมาก เพราะเปIน
พลังท่ีมีความสําคัญ โดยนํามาเปIนอาสาสมัครการเกษตร เพ่ือเปIนแกนนําในการช"วยงานของเกษตรตําบล  
เกษตรอําเภอ  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 
 

7.2  ผลการระดมความคิดเห็นของผู1แทนเกษตรกรระดับตําบล   เพ่ือร"วมกระบวนการมีส"วนร"วม
ในการจัดทําแผนแม"บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม สรุปรวมท้ัง 9 จุด ได%ดังนี้ 

1)  ต%องการให%บรรจุทุกเรื่องท่ีเก่ียวข%องกับการเกษตรและเกษตรกร เพ่ือให%เกิดความยั่งยืน
ของภาคการเกษตร โดยขอให%สภาเกษตรกรได%รับการสนองตอบจากคณะรัฐมนตรีและหน"วยงานภาครัฐ
นําไปดําเนินการให%เกิดผลจริงจังและจริงใจ เปIนรูปธรรมในเวลาไม"นานเกินไป และให%ประธานสภา
เกษตรกรได%เข%าไปร"วมประชุมในคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเหมือนสภาอ่ืน ๆ  

2)  ขอให%แก%ปKญหาหลักของเกษตรกรให%ได%  โดยเฉพาะราคาผลผลิตตกตํ่าและไม"ได%ราคาท่ี
เปIนธรรม  ท่ีสําคัญคือราคาข%าวตกตํ่า รวมท้ังราคาปKจจัยการผลิตสูง การขาดแคลนแหล"งน้ําในฤดูแล%ง 
และปKญหาอุทกภัย เปIนต%น 

3)  ให%มีสวัสดิการเกษตรและผู%แทนเกษตรกรในทุกระดับได%รับเบ้ียยังชีพ เบ้ียประชุม และ
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ 

4)  ให%มีกองทุนหรือ แหล"งทุนสําหรับการดําเนินงานแก%ไขปKญหาการเกษตรของสภาเกษตรกร
แห"งชาติ โดยมาจากการจัดสรรและอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ ซ่ึงควรจะให%แหล"งทุนนั้นลงไปถึง
ระดับหมู"บ%านโดยตรงไม"ต%องผ"านองค2กรปกครองท%องถ่ิน 

5)  ให%มีการรวมตัวกันของเกษตรกรผู%ผลิตสินค%าเกษตรในแต"ละประเภทสินค%า เพ่ือเพ่ิม
อํานาจต"อรองทางการค%า และขยายขีดความสามารถในการค%าสินค%าเกษตรไปยังประเทศ เพ่ือนบ%าน 
โดยเฉพาะอย"างยิ่งการค%าแนวชายแดน  เช"น  ไทย-มาเลเซีย  หรือไทย-ลาว 
 

7.3  การสร1างความเข1าใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สําหรับผู%แทนเกษตรกรระดับ
ตําบล  เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปIนประธานท่ีประชุมและมอบนโยบายให%แก"ผู%แทนเกษตรกร รวม 7,107 ราย สรุปได%ดังนี้   

1)  ด%านเครือข"ายเชื่อมโยงระหว"างผู%แทนเกษตรในแต"ละระดับ 
1.1)  ควรมีการประชุม/สัมมนาร"วมกันระหว"างผู%แทนเกษตรกรทุกระดับ อย"างน%อย

ทุกเดือน  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู% รวมถึงเพ่ือการประสานงานและแก%ไขปKญหาของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีร"วมกัน และควรมีการฝRกอบรมเพ่ือถ"ายทอดความรู%และทํากิจกรรมร"วมกันของสมาชิก
สภาเกษตรกร 

1.2)  ผู%แทนเกษตรกรทุกระดับ ควรมีบทบาทและมีส"วนร"วมในการแสดงความคิดเห็น
เสนอปKญหา แนวทางแก%ไข กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการต"าง ๆ  โดยการนําข%อมูลในระดับพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะอย"างยิ่งระดับหมู"บ%าน เพ่ือจัดทําเปIนแผนแม"บทพัฒนาเกษตรกรรม และแผนงานโครงการ
ต"าง ๆ ในระดับชาติต"อไป 

1.3)  ควรมีการจัดต้ังศูนย2เรียนรู%การเกษตรประจําหมู"บ%าน และอาสาสมัครเกษตรกร
ประจําหมู"บ%านเพ่ือถ"ายทอดเทคโนโลยี และความรู%แก"เกษตรกรได%อย"างท่ัวถึง โดยอาสาสมัครนี้จะทํา
หน%าท่ีประสานงานระหว"างสมาชิกสภาเกษตรกรแห"งชาติกับเกษตรกรในท%องท่ีด%วย 
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2)  หัวข%อในแผนแม"บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรกรรม 
2.1)  ควรมีแนวทางการแก%ไขปKญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่าในหลาย ๆ ทางเลือก 

เช"น ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร การประกันรายได% การรับจํานํา การประกันภัยพืชผลเกษตร 
การกําหนดราคาผลผลิตการเกษตร การตลาดและการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง 

2.2)  ปKญหาปKจจัยการผลิตและต%นทุนการผลิต  เนื่องจากราคาปKจจัยการผลิตสูงข้ึน 
การขาดแคลนปKจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ2 ปุXย แรงงาน) และการใช%สารกําจัดศัตรูพืชอย"างถูกวิธี การใช%
เครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม" 

2.3)  แหล"งน้ํา การบริหารจัดการน้ํา และระบบชลประทาน การจัดระบบแหล"งน้ํา
เพื่อการเกษตร การส"งน้ํา การสร%างอ"างเก็บน้ําขนาดเล็ก และการบริหารจัดการน้ําอย"างเปIนระบบ 
การพัฒนาแหล"งน้ําให%มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย"างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3)  การสร%างความเข%มแข็งให%กับสภาเกษตรกรแห"งชาติ สภาเกษตรกรแห"งชาติจะเข%มแข็งได% 
ถ%าสมาชิกสภาเกษตรกรเปIนผู%มีความรู%ความสามารถ  มีวิสัยทัศน2กว%างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย2
สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี ความเสียสละต"อส"วนรวม จริงจัง โปร"งใส และจริงใจในการปฏิบัติงาน 
มีการรวมกลุ"ม ทํางานเปIนทีม  มีนโยบายท่ีชัดเจน  และให%ความสําคัญในการปฏิบัติหน%าท่ีร"วมมือกัน
เปIนปากเสียงแทนเกษตรกร นอกจากนี้การดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห"งชาติต%องไม"มีการแทรกแซง
จากนักการเมืองและนายทุน มีการติดตามและประเมินผลงานของสภาทุกระดับ 
 
8.  การจัดงานนิทรรศการเนือ่งในพิธีเปOดอาคารศูนย+ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

8.1  ความเปAนมา  ตามท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได%จัดนิทรรศการเนื่องในพิธีเปTดอาคาร
ศูนย2ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ในหัวข%อเรื่อง “84 พรรษา พระมหากรุณาธิคุณเก้ือหนุนเศรษฐกิจ
เกษตรไทย”  โดยการจัดกิจกรรมต"าง ๆ ภายในงานประกอบด%วย การจัดนิทรรศการด%านเศรษฐกิจ
การเกษตร และการออกร%านจําหน"ายสินค%าต"าง ๆ 

 

8.2  วัตถุประสงค+  เพ่ือเผยแพร"ผลงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให%ความรู%ความเข%าใจ
แก"เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป สามารถนําความรู%ไปประยุกต2ใช%ในเรื่องท่ีเก่ียวข%องได% รวมท้ังเพ่ือเปIน
การนําเสนอภาพลักษณ2ท่ีดีของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการเปIนองค2กรชี้นําการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศ  
 

8.3  ผลประเมินการจัดงาน 
1)  พิธีเปTดอาคารศูนย2ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural Economics Operation 

Centre : AEOC) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปIนองค2ประธานเปTดงาน
อาคารศูนย2ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (AEOC) ในวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี รัฐมนตรีว"าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ผู%บริหาร และข%าราชการกระทรวงเกษตรรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน เฝ6ารับ
เสด็จ จากนั ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
วิชาการโดยใช%เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงเสด็จกลับ 

2)  การจัดนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา พระมหากรุณาธิคุณ
เก้ือหนุนเศรษฐกิจเกษตรไทย” 
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2.1)  มีผู%เข%าชมนิทรรศการท้ัง 3 วัน (ต้ังแต"วันท่ี 13 - 15 กรกฎาคม 2554) รวม

ท้ังสิ้น 1,071 คน โดยในวันแรกของการจัดงาน (วันท่ี 13 กรกฎาคม 2554) ซ่ึงเปIนพิธีเปTดอาคาร 
AEOC  มีผู%มารอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร"วมงาน 600 คน 
ส"วนในวันท่ีสองของการจัดงาน (วันท่ี 14 กรกฎาคม 2554)  มีผู%เข%าชมนิทรรศการทั้งสิ้น 395 คน  
ผู%เข%าชมงานส"วนใหญ"มาชมนิทรรศการในช"วงเวลา 11.01 - 14.00 น. สําหรับผู%เข%าชมนิทรรศการ
ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2554 มีเพียง 76 คน เนื่องจากเปIนวันหยุดราชการ  ผู%เข%าชมนิทรรศการส"วนใหญ"
เปIนเพศหญิง มีอายุอยู"ระหว"าง 15 - 24 ป� และเปIนผู%ท่ีรับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ%าง ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ2ท่ีอยู"ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และรู%จักสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดีอยู"แล%ว  โดยผู%เข%าชมนิทรรศการเหล"านี้เคยใช%บริการ / ติดต"อ
ราชการกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เช"น การ Download ข%อมูล สอบถามปKญหา และเข%าชม 
Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

2.2)  นิทรรศการท่ีจัดข้ึนประกอบด%วย 9 นิทรรศการ ได%แก" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู"หัวฯ นิทรรศการการจัดทําสารสนเทศการเกษตร นิทรรศการการใช%ประโยชน2
ข%อมูลการเกษตร นิทรรศการการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร นิทรรศการโครงการการผลิตน้ํามันปาล2ม
อย"างยั่งยืนเพ่ือใช%เปIนพลังงานชีวภาพ นิทรรศการผลผลิตไทย สู"ครัวโลก มีบริโภคในประเทศอย"างยั่งยืน 
นิทรรศการการสํารองข%าวฉุกเฉินสําหรับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม  นิทรรศการกองทุนปรับโครงสร%าง
การผลิตภาคเกษตร  และนิทรรศการแผนและผลการพัฒนาการเกษตรในช"วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 1 - 10  

2.3)  นิทรรศการการผลิตปาล2มน้ํามันอย"างยั่งยืนเพ่ือใช%เปIนพลังงานชีวภาพ ได%รับ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมให%เปIนนิทรรศการท่ีจัดได%ดีเปIนลําดับท่ี 1 โดยได%คะแนนเฉลี่ย 8.68 คะแนน 
(จาก 10 คะแนน) รองลงมาคือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู"หัวฯ และ 
นิทรรศการการสํารองข%าวฉุกเฉินสําหรับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม  ได%รับคะแนนเฉลี่ย 8.62 และ 
8.48 คะแนน ซ่ึงเปIนคะแนนในลําดับท่ีสองและสามตามลําดับ สําหรับนิทรรศการท่ีได%รับคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าท่ีสุดคือ นิทรรศการแผนและผลการพัฒนาการเกษตรในช"วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ
ฉบับท่ี 1 - 10 ได%รับคะแนนเฉลี่ย 7.31 คะแนน 

2.4)  ความพึงพอใจของผู%เข%าชมงานในแต"ละนิทรรศการ โดยรวมผู%เข%าชมงานพึงพอใจ
ต"อการจัดนิทรรศการ  (ในเรื่องสาระความรู%ท่ีได%รับ  รูปแบบการนําเสนอ การใช%อุปกรณ2 / เทคโนโลยี 
การมีเอกสารหรือของแจก การนําเสนอ / อธิบาย การได%รับความรู% การนําความรู%ท่ีได%ไปใช%ประโยชน2 
และความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน) อยู"ในระดับมาก โดยเฉพาะอย"างยิ่งความพึงพอของผู%เข%าชม
นิทรรศการการผลิตปาล2มน้ํามันอย"างยั่งยืนเพ่ือใช%เปIนพลังงานชีวภาพ และนิทรรศการการสํารองข%าว
ฉุกเฉินสําหรับภูมิภาคอาเซียนบวกสามในเรื่องสาระความรู%ท่ีได%รับนั้น ผู%เข%าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด อย"างไรก็ตาม ผู%เข%าชมงานส"วนใหญ"เห็นว"าสถานท่ีจัดงานคับแคบ  ขนาดตัวอักษร
ท่ีใช%นําเสนอตัวเล็ก รูปแบบการนําเสนอยังขาดการจูงใจให%เข%าชม ตลอดจนยังไม"ค"อยมีการนําอุปกรณ2 / 
เทคโนโลยีสมัยใหม"มาใช%ในบางนิทรรศการ รวมถึงการจัดให%มีวิทยากรนําเสนอ / อธิบายแก"ผู%เข%าชมงาน
ยังจัดได%ไม"ท่ัวถึงนัก และท่ีสําคัญคือผู%เข%าชมนิทรรศการไม"ทราบล"วงหน%าว"ามีการจัดงานข้ึน แต"ท้ังนี้ไม"มี
นิทรรศการใดในเรื่องต"าง ๆ ข%างต%นท่ีผู%เข%าชมงานมีความพึงพอใจในระดับน%อย หรือน%อยท่ีสุด 
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2.5)  การจัดจําหน"ายสินค%าราคาถูกภายในงานต้ังแต"วันท่ี 13 - 15 กรกฎาคม 2554 
โดยร%านค%าท่ีนําสินค%ามาจําหน"ายจัดหาโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตต"าง ๆ ท้ังสิ้น 17 ร%าน 
สินค%าท่ีนํามาจําหน"ายมีท้ังสินค%าอุปโภคและบริโภค เช"น เสื้อผ%าไหม ผ%าพ้ืนเมือง อาหารสําเร็จรูป 
ข%าวสาร ชา กาแฟ แชมพู  มียอดจําหน"ายรวมท้ังสิ้นประมาณ 510,000 บาท ซ่ึงยอดจําหน"ายสูงท่ีสุด
อยู"ในวันท่ีสองของการจัดงาน สําหรับวันท่ีสามของการจัดงานนั้นเหลือร%านค%าเพียงเล็กน%อย เนื่องจาก
เปIนวันหยุดราชการ 
 

8.4  ข1อเสนอแนะ 
1)  ควรจัดสถานท่ีให%กว%างขวางข้ึน เพ่ือให%ลดความแออัดของผู%เข%าชมนิทรรศการ และเพ่ือ

เพ่ิมพ้ืนท่ีจัดวางอุปกรณ2 บอร2ดและสื่อในการนําเสนอนิทรรศการ 
2)  ควรเพ่ิมสื่อในการประชาสัมพันธ2การจัดงานล"วงหน%า เช"น การติดป6ายประกาศให%ทั่ว

บริเวณมหาวิทยาลัย และการประชาสัมพันธ2ในคอลัมน2เล็ก ๆ ผ"านสื่อหนังสือพิมพ2 เปIนต%น 
3)  การจัดนิทรรศการยังขาดสิ่งดึงดูดให%มาร"วมงาน และความน"าสนใจของบอร2ดนิทรรศการ 

รูปแบบการนําเสนอ และการนําเทคโนโลยีใหม" ๆ มานําเสนอ หากสามารถเพ่ิมเติมสิ่งท่ียังขาดเหล"านี้ได%
ก็จะทําให%นิทรรศการมีความน"าสนใจ และดึงดูดให%มีผู%เข%าชมงานมากข้ึน  นอกจากนี้ยังมีผลทางอ%อม
ท่ีจะทําให%สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปIนท่ีรู%จักแก"บุคคลท่ัวไปมากยิ่งข้ึน 

4)  ควรเพ่ิมขนาดตัวอักษรท่ีจัดแสดงเพ่ือให%อ"านได%ง"าย และควรมีการจัดเพ่ิมและสับเปลี่ยน
ให%มีผู%บรรยายตลอดเวลาท่ีมีการแสดงนิทรรศการ 
 
9.  การจัดงานของดีจากชายแดนใต1  ครั้งท่ี  4 

9.1  ความเปAนมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ2มีบทบาทในการส"งเสริม พัฒนาและสนับสนุน
อย"างต"อเนื่องให%เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต% นําผลิตภัณฑ2ด%านการเกษตร
มาจําหน"าย เผยแพร"ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีสามารถขยายผลได%  และสนับสนุนผลิตภัณฑ2
ทางการเกษตรระดับชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต%ให%เปIนท่ียอมรับของประชาชนและผู%บริโภค 
รวมท้ังส"งเสริมด%านการตลาดและหาช"องทางการจําหน"ายและกระจายสินค%า  ซ่ึงมีส"วนช"วยสร%างรายได%
ให%แก"พ่ีน%องในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต%ท่ีประสบเหตุการณ2ความไม"สงบในพ้ืนท่ี  และส"งผลกระทบ
ต"อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  เกิดความสูญเสียทางด%านเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต%
ในภาพรวมเปIนอย"างมาก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ2จึงได%จัดงานของดีจากชายแดนใต%ทุกป� ซ่ึงจัด
มาแล%ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เปIนครั้งท่ี 4 โดยได%จัดงานระหว"างวันท่ี 15 - 18 กันยายน 2554 ณ ห%างสรรพสินค%า
ฟTวเจอร2พาร2ครังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 

9.2  วัตถุประสงค+ การจัดงานของดีจากชายแดนใต% ครั้งท่ี 4 มีวัตถุประสงค2เพ่ือเผยแพร"ผลงาน
การพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีสามารถขยายผล และสนับสนุนผลิตภัณฑ2ทางการเกษตรระดับชุมชนให%
เปIนท่ียอมรับของประชาชนและผู%บริโภค รวมท้ังส"งเสริมด%านการตลาดและหาช"องทางการจําหน"ายและ
กระจายสินค%าของ 5 จังหวัดชายแดนใต% (สงขลา สตูล ปKตตานี ยะลา และนราธิวาส)  ซ่ึงมีส"วนช"วย
สร%างรายได%ให%แก"พ่ีน%องท่ีประสบเหตุการณ2ความไม"สงบในพ้ืนท่ี ซ่ึงส"งผลกระทบต"อการดําเนินชีวิตและ      
การประกอบอาชีพท่ีสร%างความสูญเสียทางด%านเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต%  ท้ังนี้งานดังกล"าว
เปIนการซ้ือขายสินค%าระหว"างผู%ผลิต  ผู%ประกอบการ และผู%บริโภคโดยตรง  
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9.3  หน7วยงานท่ีร7วมจัดงาน / กิจกรรม  หน"วยงานท่ีร"วมจัดงาน ได%แก" กรมส"งเสริมการเกษตร 
และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 ภายใต%คณะกรรมการอํานวยการของดีจากชายแดนใต%  
กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการการพัฒนาการเกษตร และผลการดําเนินงานท่ีผ"านมาของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ2ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต% การสาธิต การประกวดผลไม% การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดชายแดนภาคใต% รวมท้ังการจําหน"ายผลิตผล และผลิตภัณฑ2แปรรูปทางการเกษตร 
 

9.4  ผลประเมินการจัดงาน 
1)  ผู%เข%าชมงานตลอด 4 วัน มีผู%เข%าชมงานรวม 49,172 คน ยอดตํ่ากว"าป�ก"อนร%อยละ 37.25 

โดยวันเสาร2ท่ี 17 กันยายน 2554 มีผู%เข%าชมงานมากท่ีสุด 16,343 คน ร%อยละ 33.24 
2)  การจําหน"ายสินค%า มียอดการจําหน"ายสินค%าภายในงานรวม 3,869,687 บาท ลดลง

จากป�ก"อนร%อยละ 44.82 โดยวันท่ี 17 กันยายน 2554 มียอดจําหน"ายสินค%าสูงสุด 1,194,917 บาท 
สําหรับสินค%า/ผลิตภัณฑ2ท่ีได%รับความนิยมโดยมียอดจําหน"ายสูงสุด คือ อาหารแปรรูป เช"น ข%าวเกรียบ 
ลูกหยี กุ%งแห%ง ปลาเค็ม และส%มแขก เปIนต%น โดยมียอดจําหน"ายสูงสุดถึง 1,925,731 บาท ร%อยละ 49.76 
รองลงมา คือ อาหารสด ได%แก" ข%าวยําสมุนไพร เต%าคั่ว ข%าวหมกแพะ ข%าวหมกไก" ไก"ย"างกอแระ 
ไก"ต%มเบตง และจําปาดะทอด เปIนต%น มียอดจําหน"าย 643,055 บาท ร%อยละ 16.62 และผักผลไม% 
มียอดจําหน"าย 417,395 บาท  ร%อยละ 10.79 ตามลําดับ  
 

9.5  ข1อเสนอแนะ 
1)  การจัดร%านของเกษตรกรส"วนหนึ่งยังไม"น"าสนใจเท"าท่ีควร เช"น การจัดร%านจําพวกผัก 

ผลไม% ควรให%หน"วยงานท่ีเก่ียวข%องออกแบบการจัดร%านให%หลากหลาย และเหมาะสมกับชนิดสินค%า เพ่ือให%
ผู%จําหน"ายสินค%านํารูปแบบไปประยุกต2ใช% เนื่องจากจะต%องนําสินค%าไปจําหน"ายในงานลักษณะเดียวกัน
หลาย ๆ แห"ง  นอกจากนี้ไม"ควรจัดสินค%าแยกเปIนรายจังหวัด แต"ควรจัดพ้ืนท่ีแยกตามประเภทสินค%า และ
จัดทําป6ายแสดงรายการสินค%าแต"ละโซนให%เห็นชัดเจน เช"น อาหารสด สิ่งประดิษฐ2 ผลไม% เครื่องด่ืม 
ผลิตภัณฑ2แปรรูป ผ%าและเครื่องแต"งกาย เปIนต%น สําหรับอาหาร ควรจัดโตmะและเก%าอ้ีให%ผู%เข%าชมงาน
สามารถนั่งรับประทานได%ภายในร%าน พร%อมท้ังจัดเตรียมถังขยะให%มากข้ึน 

2)  การจัดนิทรรศการมีเนื้อหาค"อนข%างน%อย แสดงข%อมูลโดยใช%บอร2ดเพียงอย"างเดียว 
จึงไม"น"าสนใจเท"าท่ีควร ควรสร%างความดึงดูดใจ โดยเพ่ิมภาพเคลื่อนไหวหรือแบบจําลองแสดงวิถีชีวิต
ของคนปKกษ2ใต% หรือการแกะสลักหนังตะลุง เปIนต%น 

3)  การสาธิตบางรายการมีผู%เข%าชมการสาธิตค"อนข%างน%อย ควรสร%างแรงจูงใจโดยให%โอกาส
ผู%เข%าชมได%ร"วมฝRกปฏิบัติทุกรายการ และควรจัดเตรียมอุปกรณ2ในการสาธิตให%เพียงพอกับผู%เข%าฝRกปฏิบัติ 
พร%อมท้ังถ"ายทอดสดการสาธิตให%ผู%ชมเห็นวิธีทําอย"างท่ัวถึง และควรมีเอกสารแสดงวิธีทําแจกจ"ายให%
ผู%เข%าชมการสาธิตสามารถนําไปทดลองทําท่ีบ%านได% 

4)  สถานท่ีประกอบอาหาร สําหรับสินค%าประเภททอด ปTiง ย"าง และต%ม มีการจัดเตรียมโตmะ
และพ้ืนท่ีประกอบอาหารไว%ค"อนข%างน%อยห"างไกลจากจุดจําหน"าย ควรจัดสถานท่ีจําหน"ายสินค%าและพ้ืนท่ี
ประกอบอาหารให%อยู"ในบริเวณเดียวกัน โดยจัดไว%นอกอาคารเพ่ือความสะดวกให%แก"ผู%จําหน"ายสินค%า 
และไม"รบกวนผู%เข%าชมงานท่ีไม"ประสงค2จะซ้ือสินค%าประเภทดังกล"าว 
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5)  สินค%าท่ีนํามาจําหน"าย สินค%าบางชนิดท่ีนํามาจําหน"ายมีปริมาณไม"มากนัก ไม"เพียงพอ
กับความต%องการของผู%บริโภค เช"น ลูกตาลสด ลูกตาลลอยแก%ว หนังปลาทอด และลังแข เปIนต%น และ
ไม"หลากหลายเท"าท่ีควร ควรเพ่ิมชนิดสินค%าให%มากข้ึน เช"น สินค%าพ้ืนเมือง อาหารทะเลแปรรูป ผัก 
ผลไม%พ้ืนบ%าน และของท่ีระลึก เปIนต%น 

6)  การประชาสัมพันธ2ภายในงานเริ่มค"อนข%างช%า ทําให%ผู%เข%าชมในช"วงเปTดงานในแต"ละวัน
ไม"ทราบว"ามีการจัดงานของดีจากภาคใต% นอกจากประชาสัมพันธ2เก่ียวกับสินค%าและกิจกรรมภายในงานแล%ว 
ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ2ให%กับสินค%าท่ีเน"าเสียง"าย เพ่ือเปIนการช"วยเหลือผู%จําหน"ายสินค%าให%สามารถ
จําหน"ายสินค%าได%รวดเร็วข้ึน และผู%ประชาสัมพันธ2ควรใช%ภาษาท%องถ่ินบ%าง 

7)  รายได%จากการจําหน"ายสินค%าตํ่ากว"าป�ท่ีผ"านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตผลไม%ป�นี้มีน%อย 
รวมท้ังกระทรวงพาณิชย2เพ่ิงจัดงานของดี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต% เม่ือวันท่ี 4 - 11 กันยายน 2554   
และเปIนการจัดในสถานท่ีเดียวกัน ประกอบกับเปIนช"วงท่ีเกิดภาวะน้ําท"วมรอบปริมณฑล ทําให%ผู%มาชม
งานไม"มากนัก  ดังนั้นหากมีการจัดงานลักษณะนี้อีก  ควรตรวจสอบปฏิทินการจัดงาน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การจัดงานซํ้าซ%อนในเวลาใกล%เคียงกัน  หรือประสานกับกระทรวงพาณิชย2เพื่อจัดงานร"วมกัน  หรือ
อาจเปลี่ยนไปจัดสถานท่ีอ่ืนต"อไป 

8)  ระยะเวลาการจัดงาน ผู%จําหน"ายสินค%าและผู%มาซ้ือสินค%า ส"วนใหญ"เห็นว"าระยะเวลา
การจัดงานค"อนข%างสั้น ควรขยายระยะเวลาการจัดงานออกไปเปIน 7 - 10 วัน  โดยเริ่มจัดในวันศุกร2
ของต%นเดือน  และสิ้นสุดในวันอาทิตย2 ซ่ึงเปIนช"วงท่ีผู%เข%าชมงานมีกําลังซ้ือสูง จะช"วยให%การจับจ"ายสินค%า
มีความคล"องตัวมากข้ึน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปี ๒๕๕๔ 
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พิธีเปิดอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปดิอาคารทีท่าํการกรมหม่อนไหมแห่งชาติ เฉลิมพระเกยีรติ  
  สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ์  พระบรมราชนิีนาถ 

วันที่ 11 มีนาคม 2554 
ณ กรมหม่อนไหม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปดิอาคารศนูย์ปฏบิตัเิศรษฐกิจการเกษตร และนทิรรศการ  
“84 พรรษา พระมหากรณุาธิคณุเกื้อหนนุเศรษฐกิจเกษตรไทย” 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 
ณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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กิจกรรมการอบรมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิเคราะหข์้อมูล และนําเสนอผลงาน 
 วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2553  

ณ ห้องประชมุเพ็ชรรตัน์  ศูนยป์ระเมินผล สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการฝกึอบรมหลกัสตูร “นักบรหิารงานเศรษฐกิจการเกษตรระดบัสูง” รุ่นที่ ๒ 
 วันที่ 10-21 มกราคม 2554 และ วันที ่7-17 กุมภาพนัธ์ 2554  

ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการฝกึอบรมหลกัสตูร “นักบรหิารงานเศรษฐกิจการเกษตรรุน่ใหม่” รุ่นที่ ๒ 
 วันที่ 24 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ์ 2554  

ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
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การฝกึอบรมการใชส้ถิติเพือ่การประเมินผล 
 วันที่ 7 - 8 เมษายน 2554  

ณ ห้องประชมุเพ็ชรรตัน์  ศูนยป์ระเมินผล สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝกึอบรมเชิงปฏบิตักิาร หลกัสตูร 
“การเสริมสรา้งทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน พดู และการอ่าน” 

 วันที่ 16 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2554  
ณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสัมมนาปรบัปรุงคู่มือการตดิตามและประเมินผล 2554 
วันที่ 1 - 4 กนัยายน 2554 

ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พทัยา 
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กิจกรรมการบูรณาการแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมชีแ้จงผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2554 
และแผนปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2554 

 วันที่ 30 สิงหาคม 2554  
ณ ห้องประชมุเพ็ชรรตัน์  ศูนยป์ระเมินผล สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมสัมมนาแผนจดัการความรูด้้านตดิตามและประเมินผล 
ประจําปงีบประมาณ 2554  

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2554 
ณ ห้องประชมุเพ็ชรรตัน์  ศูนยป์ระเมินผล สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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กิจกรรมการประเมินงานตา่ง ๆ  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วันเดก็แหง่ชาติ “เดก็ไทยหวัใจเกษตร 8” 
วันที่ 8 มกราคม 2554 

ณ พพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรต ิอําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานนทิรรศการ/ออกร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในงานกาชาดสวนอัมพร 
วันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2554 

ณ สวนอัมพร ลานพระบรมรปูทรงมา้ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

119 ปี นวตักรรมเกษตรไทยนําชาต ิ
วันที่ 1 - 3 เมษายน 2554 

ณ พพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรต ิอําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี
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กิจกรรมสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายการปฏบิตัิงานสําหรบัผูแ้ทนเกษตรกรระดบัตาํบล 
22  เมษายน  2554 

ณ อิมแพค็อารีน่า เมืองทองธาน ี
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการคลนิกิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
เนื่องในวนัคลา้ยวันประสตูิ  พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าทปีงักรรศัมีโชต ิ

วันที่ 29 เมษายน 2554 
ณ วัดใหมส่นัติ อําเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการคลนิกิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2554  
ณ อนุสาวรีย์พระยาลิไท อาํเภอศรสีัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย 
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งานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 
 วันที่ 15 - 18 กันยายน 2554  

ณ ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รังสติ อําเภอรงัสติ จังหวดัปทุมธาน ี



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนท่ี ๔ 

  

ภาคผนวก 
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๑. นโยบายเร�งด�วน 

1.1  โครงการสร�างความเข�มแข็งด�านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต� 

1)  ความเป'นมา  จากเหตุการณความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีส�งผลกระทบ
ต�อการผลิตของสมาชิกสถาบันเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตร และอาชีพเสริมต�าง ๆ ในพื้นท่ี
ท่ีกรมส�งเสริมสหกรณให�การสนับสนุน ได�แก� สหกรณ กลุ�มเกษตรกร (รวมถึงกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ท่ีสังกัด
สหกรณ หรือกลุ�มเกษตรกร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยกรมส�งเสริมสหกรณได�จัดทําโครงการ
สร�างความเข�มแข็งด�านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรข้ึนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต� 5 จังหวัด คือ ป9ตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (อําเภอ 
จะนะ นาทวี สะบ�าย�อย และเทพา)  ในป;งบประมาณ 2554 มีเป=าหมายคือ สมาชิกของสถาบัน
เกษตรกรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต� 5 จังหวัดดังกล�าว 67 แห�ง โดยสมาชิก
ของสถาบันเกษตรกรจะต�องเป@นผู�ท่ีประกอบอาชีพด�านปศุสัตว  (โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ แกะ เป@ด 
และไก�)  และประมง และได�รับความเดือดร�อนจากสถานการณความไม�สงบในพ้ืนท่ี แห�งละ 20 ราย 
รวม 1,340 ราย ได�รับจัดสรรงบประมาณป; 2554 จํานวน 33,258,200 บาท 
 

2)  วัตถุประสงค* เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับสมาชิกสถาบันเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพ
ปศุสัตวในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�  โดยการถ�ายทอดเทคโนโลยีองคความรู�ในเรื่องการผลิต 
การตลาด และการแปรรูปตามรูปแบบของสหกรณ   สนับสนุนป9จจัยการผลิต หรือการแปรรูป หรือ
การตลาดท่ีจําเป@นในการประกอบอาชีพปศุสัตวและประมง ให�สามารถพัฒนาอาชีพให�มีความเข�มแข็ง
และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังเกิดการสร�างเครือข�ายความร�วมมือ หรือการบูรณาการท้ังจาก
ภาครัฐ ภาคองคกรภายในจังหวัดและระหว�างจังหวัดให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกัน 
 

3)  ผลการดําเนินงาน 
3.1)  ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การตลาด การแปรรูปให�กับสหกรณ และกลุ�ม

เกษตรกร 67 แห�ง 1,340 ราย ครบตามเป=าหมาย 
3.2)  สนับสนุนเงินอุดหนุนในส�วนป9จจัยพ้ืนฐานด�านการผลิต การตลาด การแปรรูป 

ให�สหกรณและกลุ�มเกษตรกร 67 แห�ง ครบตามเป=าหมาย 
3.3)  ประชุมเครือข�ายในระดับจังหวัดเพ่ือบูรณาการร�วมกันในภาคองคกรและ

ภาครัฐ ดําเนินการได� 20 ครั้ง ตามเป=าหมาย  1,061 ราย ร�อยละ 130.02 ของเป=าหมาย 
3.4)  สนับสนุนการจัดจ�างพนักงานให�โรงงานสกัดปาลมน้ํามันท่ีนิคมสหกรณบาเจาะ  

จังหวัดนราธิวาสแล�ว 1 แห�ง  15 อัตรา  ครบตามเป=าหมาย 
3.5)  เบิกจ�ายงบประมาณแล�ว  32,466,292 บาท ร�อยละ 97.62 ของเป=าหมาย 

 

4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี  จังหวัดสตูล พบว�า มีสมาชิกสหกรณ หรือกลุ�มเกษตรกร
เข�าร�วมโครงการท้ังสิ้น 14 กลุ�ม 20 รายต�อกลุ�ม รวมสมาชิกท่ีเข�าร�วมโครงการท้ังสิ้น 280 ราย เป@นกลุ�มท่ี
เลี้ยงโคเนื้อ 8 กลุ�ม แพะเนื้อ 4 กลุ�ม และเลี้ยงปลา 2 กลุ�ม  โครงการได�ทําการอบรมถ�ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการแปรรูป ให�แก�สมาชิกเสร็จเรียบร�อยแล�วทุกกลุ�มรวมท้ังการนํา
สมาชิกไปศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู�เทคนิคการเลี้ยงจากกลุ�มท่ีประสบความสําเร็จ มีการจัดประชุม
เครือข�ายในระดับจังหวัดเพ่ือบูรณาการร�วมกันของภาคองคกร และภาครัฐ 3 ครั้ง จากเป=าหมาย
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จังหวัดละ 4 ครั้ง/ป;   (ทุก 3 เดือน/ครั้ง) สนับสนุนเงินอุดหนุนในส�วนป9จจัยพ้ืนฐานด�านการผลิต 
การตลาด และการแปรรูป ให�กับสมาชิกสหกรณ หรือกลุ�มเกษตรกร โดยสนับสนุนเป@นเงินทุนจ�ายขาด
ผ�านสถาบันเกษตรกร (สหกรณ หรือกลุ�มเกษตรกร) แห�งละ 450,000 บาท  และได�จัดสรรให�สมาชิก
เรียบร�อยแล�วรายละ 22,500 บาท (ไม�มีดอกเบ้ีย) ส�วนกําหนดการคืนเงินทุนข้ึนอยู�กับเง่ือนไขของ
สถาบันเกษตรกรแต�ละแห�ง โดยคณะกรรมการบริหารการจัดซ้ือประจํากลุ�มเป@นผู�กําหนด ภายใต�
ระเบียบการบริหารเงินทุนกลุ�มอาชีพ เงินทุน (เฉพาะเงินต�น) ที่ได�รับคืนจากสมาชิกฯที่เข�าร�วม
โครงการจะนําไปดําเนินการสนับสนุนในกลุ�มเป=าหมายอ่ืนต�อไป  

กลุ�มเลี้ยงโคพันธุพ้ืนเมืองควนสตอ หมู� 6 และหมู� 7 ตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล ได�รับการสนับสนุนเงินจากโครงการจํานวน 450,000 บาท ซ้ือโคพันธุพ้ืนเมืองมาเลี้ยงได�
ประมาณ 20 - 30 ตัว ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับขนาดและราคาของโคในแต�ละช�วงเวลา ขณะนี้อยู�ระหว�างการจัดซ้ือ
พันธุโคที่จะนํามาเลี้ยง  สํานักงานสหกรณจังหวัดสตูลได�ส�งสมาชิกไปอบรม หรือดูงานเกี่ยวกับการ
เลี้ยงโคเนื้อรวมท้ังเรื่องอ่ืน ๆ ได�แก� เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําอาหารสัตว และการทําปุNย
ชีวภาพ เสร็จเรียบร�อยแล�ว 5 ครั้ง สมาชิกมีความเข�าใจในหลักสูตรท่ีถ�ายทอดได�ดี เนื่องจากมีพ้ืนความ
รู�อยู�เดิม  และได�รับการสนับสนุนพันธุหญ�าเลี้ยงสัตวรวม 8 ไร�  สร�างโรงเรือนแล�วเสร็จประมาณ
ร�อยละ 80 จากการสัมภาษณสมาชิก  พบว�า จะสามารถทํารายได�ให�แก�สมาชิกได�เป@นอย�างดี  
เนื่องจากโคเป@นท่ีต�องการของตลาด และยังเป@นการสร�างความสามัคคีภายในกลุ�ม 

กลุ�มสหกรณเลี้ยงปลาสามัคคี อําเภอทุ�งหว�า จังหวัดสตูล มีสมาชิกเข�าร�วม
โครงการ 20 ราย ทุกรายมีอาชีพทําประมงอยู�เดิม ได�รับการสนับสนุนเงินจากโครงการสําหรับการเลี้ยง
ปลาเกOาในกระชัง 450,000 บาท เรียบร�อยแล�ว  สมาชิก 1 ราย สามารถเลี้ยงได�ประมาณ 2 กระชัง 
ประมาณ 120 - 150 ตัวต�อกระชัง ข้ึนอยู�กับขนาดของพันธุปลาท่ีนํามาเลี้ยง ใช�เวลาเลี้ยงประมาณ 8 เดือน 
จึงจะจับขายได� เม่ือสมาชิกจับปลาขายได� สมาชิกต�องส�งเงินค�ากระชังคืนให�แก�สหกรณฯเพ่ือหมุนเวียน
ให�สมาชิกรายอ่ืนต�อไป  สหกรณฯ ได�กําหนดราคากระชังไว�ท่ี 4,200 บาท/กระชัง เม่ือหักค�ากระชังแล�ว 
ส�วนท่ีเหลือจึงจะเป@นของสมาชิก ราคาปลาเกOาที่จะสามารถขายได�ประมาณ 220 บาท/กิโลกรัม  
(ขนาดน้ําหนักตัวละประมาณ 1 - 1.5 กิโลกรัม ) โดยสหกรณจะเป@นผู�จัดซ้ือกระชัง วัสดุ และพันธุปลาให�   
ส�วนค�าอาหารปลาจะทําการโอนเงินส�วนท่ีเหลือให�สมาชิกภายหลัง  ขณะนี้สมาชิกได�เตรียมกระชัง
ไว�เรียบร�อยแล�วแต�ยังไม�ได�ทําการเลี้ยงเนื่องจากอยู�ระหว�างการจัดซ้ือพันธุปลา 
 

5)  ข�อเสนอแนะ   
การดําเนินงานขาดแคลนพันธุโคเนื้อและพันธุปลาเกOา ซ่ึงมีราคาแพง หากซ้ือพันธุปลา

ที่มีขนาดเล็กเกินไปก็จะมีอัตราการตายสูง  ควรให�เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ประสาน
ขอความร�วมมือไปยังกรมปศุสัตวในการให�ข�อมูลแหล�งพันธุโคพ้ืนเมือง พันธุแพะ และกรมประมงในการ
สนับสนุนพันธุปลาแก�กลุ�มเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ เพ่ือให�กลุ�มฯสามารถดําเนินกิจกรรมได�อย�างต�อเนื่อง
ก�อให�เกิดรายได�ทันต�อความต�องการ    
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1.2  โครงการประกันรายได�เกษตรกรป6 2553/54 รอบท่ี 1 (นาป6)  
1)  ความเป'นมา    ในระยะเวลาท่ีผ�านมารัฐบาลได�ช�วยเหลือเกษตรกร  เพ่ือพยุงราคา

สินค�าเกษตรไม�ให�ตกตํ่าในช�วงท่ีผลผลิตออกสู�ตลาดเป@นจํานวนมาก โดยใช�วิธีการรับจํานําผลผลิต
การเกษตรเป@นมาตรการหลัก ทําให�รัฐบาลต�องรับภาระค�อนข�างมากเป@นจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 
160,000 ล�านบาท รัฐบาลจึงเห็นความจําเป@นท่ีจะต�องปรับเปลี่ยนวิธีการช�วยเหลือเกษตรกร โดยใช�
วิธีการประกันรายได� ซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2553 ให�ดําเนิน
โครงการ ป; 2553/54 รอบท่ี 1 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนองบประมาณรวม 32,906.895 ล�านบาท 
มีกรมส�งเสริมการเกษตรเป@นหน�วยงานหลักในการทําหน�าท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร จัดทําประชาคม และ
ออกหนังสือรับรองเกษตรกร เพ่ือทําสัญญาประกันรายได�กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 

2)  วัตถุประสงค* เพ่ือช�วยให�เกษตรกรได�รับราคาข�าวเปลือกท่ีสูงข้ึน เพ่ือเป@นการใช�
กลไกตลาดในการสร�างเสถียรภาพราคาในระยะยาว เพ่ือลดภาระงบประมาณค�าใช�จ�ายของรัฐบาลในการ
ช�วยเหลือเกษตรกร   
 

3)  ผลการประเมินผล 
3.1)  การดําเนินงานทําให�เกษตรกรมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากการขายข�าวเปลือก และ

ได�รับเงินชดเชยส�วนต�างราคาอย�างท่ัวถึง ส�งผลให�เกษตรกรมีความพึงพอใจในการเข�าร�วมโครงการ  
เม่ือเทียบกับก�อนมีโครงการประกันรายได� และเกษตรกรได�รับโอกาสเป@นจํานวนรวม 3,762,120 ราย 
ร�อยละ 97 ของเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไว� 3,879,613 ราย  

3.2)  ผลกระทบทางบวก  ทําให� เกษตรกรมีความต่ืนตัวและตระหนักถึง
ความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให�ผลผลิตต�อไร�สูงข้ึน  และทําให�เกษตรกรติดตาม
ความเคลื่อนไหวด�านราคา เปรียบเทียบระหว�างราคาในตลาดปกติกับราคาประกัน รวมถึงสิทธิการขอชดเชย
ส�วนต�างราคาท่ีอิงเกณฑกลางอ�างอิงท่ีมีการปรับค�าตามภาวะตลาด 

3.3)  ผลกระทบทางลบ ทําให�มีการปรับค�าเช�านาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป@นต�นทุนการผลิต
ของเกษตรกร และเปลี่ยนรูปแบบการเก็บค�าเช�านาจากรอบป;ปรับเป@นตามฤดูกาล ซ่ึงเกษตรกรท่ีเช�านา
ร�อยละ 27 ของเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ ในจํานวนนี้เป@นเกษตรกรท่ีเช�าแบบมีสัญญาร�อยละ 81 
ส�วนท่ีเหลือเป@นเกษตรกรท่ีไม�มีสัญญาเช�า  รวมท้ังทําให�เกษตรกรมีความต�องการท่ีจะปลูกข�าวในรอบท่ี 2 
เพ่ือต�องการเข�าร�วมโครงการประกัน แม�เป@นพ้ืนท่ีเดิมไม�เคยปลูกข�าวรอบท่ี 2 มาก�อน เนื่องจากเป@นพ้ืนท่ี
นอกเขตชลประทาน 
 

4)  ข�อเสนอแนะ 
4.1)  การข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพ่ือใช�เป@นฐานข�อมูลในการดําเนินโครงการแทรกแซง

ด�านตลาดข�าวจะมีความสําคัญในระยะต�อไป จึงจําเป@นต�องเป@นข�อมูลท่ีมีความทันสมัยและถูกต�อง 
4.2)  การทําประชาคม ทําให�เป@นกระบวนการตรวจสอบแบบมีส�วนร�วมของเกษตรกร

และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงควรจะต�องมีการใช�มาตรการทางกฎหมายเข�ามาร�วมด�วย เพ่ือให�เกษตรกร
แจ�งข�อมูลท่ีตรงกับความเป@นจริง 

4.3)  การดําเนินโครงการในระยะต�อไป จะต�องทําความเข�าใจกับเกษตรกร 
โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติท่ีกําหนดเกณฑกลางอ�างอิงจากความชื้น 15%  ที่เป@นมาตรฐาน ซึ่งในการ
ซ้ือขายจริงเกษตรกรมีการซ้ือขายข�าวเปลือกท่ีความชื้นไม�ได�มาตรฐาน จึงควรทอนความชื้นจากเกณฑ
มาตรฐานไปสู�เกณฑความชื้นท่ีมีการซ้ือขายในท�องตลาด 
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1.3  โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพ่ือลดความเส่ียงให�กับเกษตรกร 
1)  ความเป'นมา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมส�งเสริมการเกษตรจึงได�จัดทํา

โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงให�กับเกษตรกร เพ่ือให�การส�งเสริม
เกษตรกรให�มีความรู� ความเข�าใจการบริหารจัดการศัตรูพืชให�มีความรู�ในการติดตามสถานการณศัตรูพืช
อย�างถูกต�องเป@นระบบ ต้ังแต�การสํารวจติดตามและประเมินสถานการณศัตรูพืช การเลือกวิธีการควบคุม
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เน�นการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพเพ่ือลดหรือทดแทนการใช�สารเคมี  การเฝ=า
ระวังและวางแผนการจัดการศัตรูพืชอย�างถูกต�องเหมาะสมทันเหตุการณ มีเป=าหมายในการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 100 ศูนย 20 จังหวัด (ภาคเหนือ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด และภาคใต� 4 จังหวัด) รวมท้ังฝVกอบรมส�งเสริมแกนนําเกษตรกรและ
เกษตรกรเครือข�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการ ในป;งบประมาณ 2552 จํานวน 3,400 ราย  เริ่มดําเนินโครงการ
ต้ังแต�ป;งบประมาณ 2552 - 2555  ได�รับการจัดสรรงบประมาณในป; 2552 จํานวน 18,273,800 บาท 

 

2) วัตถุประสงค*  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให�แก�เกษตรกร 
และเพ่ือให�เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได�ด�วยตนเองอย�างยั่งยืน 
 

3)  ผลการดําเนินงาน 
3.1)  ภาพรวมต้ังแต�ป; 2552 - 2553 จัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 358 ศูนย 

และจัดทําแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชศูนยฯ ละ 1 แปลง รวมท้ังสิ้น 358 แปลง ครบตามเป=าหมาย  
อบรมเกษตรกรในศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 3,711 ราย ร�อยละ 100.13 ของเป=าหมาย 3,706 ราย 
และสร�างเครือข�ายเกษตรกรติดตามสถานการณศัตรูพืชและผลิตชีวภัณฑ 6,150 ราย ครบตามเป=าหมาย 

3.2)  ป; 2554 ดําเนินการอบรมเกษตรกรในศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 5,592 ราย 
ร�อยละ 100.22 ของเป=าหมาย 5,580 ราย จัดทําแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 190 แปลง 
ร�อยละ 102.15 ของเป=าหมาย 186 แปลง ผลิตต�นพันธุมันสําปะหลัง (ป9กชํา หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 
1,009,500 ต�น ร�อยละ 100.95 ของเป=าหมาย 1,000,000 ต�น ผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย 
95,432 กิโลกรัม ร�อยละ 95.43 ของเป=าหมาย 100,000 กิโลกรัม และศัตรูธรรมชาติ 11,180,905 ตัว 
ร�อยละ 111.81 ของเป=าหมาย 10 ล�านตัว ติดตามสถานการณและประเมินการระบาด 31 ศูนย 
ร�อยละ 344.44 ของเป=าหมาย  9 ศูนย พัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนทุกจังหวัด 10,740 ราย 
และพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนมันสําปะหลัง 17,160 ราย ครบตามเป=าหมาย 

 

4)  ผลการประเมิน 
4.1)  แกนนําเกษตรกรร�อยละ 99  และเกษตรกรเครือข�ายร�อยละ 97 นําความรู�ท่ีได�รับ

ไปปฏิบัติ โดยแกนนําเกษตรกรร�อยละ 93 และเกษตรกรเครือข�ายร�อยละ 85 มีการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง 
4.2)  หลังเข�าร�วมโครงการแกนนําเกษตรกร และเกษตรกรเครือข�ายร�อยละ 74 

และ 46 มีการใช�สารชีวภัณฑ และมีการใช�สารเคมีลดลง ร�อยละ 1 และ 3 ตามลําดับ  
4.3)  แกนนําเกษตรกรและเกษตรกรเครือข�ายส�วนใหญ� มีการใช�ประโยชนจาก

ข�อมูลสถานการณศัตรูพืช ทําให�ผลผลิตเสียหายลดลง 
 

5)  ข�อเสนอแนะ 
ให�แกนนําเกษตรกรและเกษตรกรเครือข�าย นําความรู�ในการป=องกัน เฝ=าระวัง 

ควบคุม และกําจัดการระบาดศัตรูพืช รวมท้ังป9จจัยสารชีวภัณฑไปใช�ประโยชนอย�างต�อเนื่อง 
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๒. นโยบายปรับโครงสร�างภาคเกษตร 
2.1  การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

 

1)  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระบรมราชูปถัมภ*สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

1.1)  ความเป'นมา ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา  ในป;พุทธศักราช 2545  กระทรวงเกษตรและสหกรณได�ขอ
พระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล�าวไว�ในพระราชานุเคราะห และได�เริ่มให�บริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีครั้งแรก เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 ตําบลบ�านหลวง อําเภอดอนพุด จังหวัด
สระบุรี และได�ดําเนินงานมาอย�างต�อเนื่องจนถึงป; 2554  นับกว�า 9 ป; มีเป=าหมายให�บริการเกษตรกร 
152,000 ราย/ป;  กรมส�งเสริมการเกษตร เป@นหน�วยงานรับผิดชอบหลัก   และหน�วยงานต�าง ๆ อีก 
12 หน�วยงาน ได�รับงบประมาณ  34.04 ล�านบาท 

 

1.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือให�บริการแก�เกษตรกรในการแก�ไขป9ญหาด�านการผลิตทาง
การเกษตรได�อย�างรวดเร็ว และทันเหตุการณ บูรณาการความร�วมมือระหว�างหน�วยงานราชการ หน�วยงาน
ส�งเสริม และศูนยบริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการพัฒนาฟXYนฟูเกษตรกร
ให�สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได�อย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการแก�ป9ญหาร�วมกัน 

 

1.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  ภาพรวม ต้ังแต�เริ่มโครงการจนถึงป; 2553 ต้ังแต�เริ่มโครงการได�มีการจัด

คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีไปในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยมีผู�เข�าร�วมงานแต�ละป;เกินเป=าหมายท่ีกําหนดไว�ป;ละ 
152,000 ราย  

(2)  ผลการดําเนินงานป; 2554 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีใน
พระราชานุเคราะหฯ 355 ครั้ง ร�อยละ 116.78 ของเป=าหมาย 304 ครั้ง เกษตรกรลงทะเบียนรับบริการ
ท้ังสิ้น 143,945 ราย ร�อยละ 94.70 ของเป=าหมาย 152,000 ราย ในจํานวนนี้เข�ารับบริการปรึกษา
ป9ญหาในคลินิกต�าง ๆ 115,530 ราย เกษตรกรท่ีเข�ารับบริการคลินิก พบว�า ได�รับคําแนะนําเสร็จสิ้น
สามารถกลับไปแก�ไขได�เอง ร�อยละ 96.82 และเจ�าหน�าท่ีต�องติดตามให�คําแนะนําต�อเนื่องร�อยละ 3.18 
สําหรับเกษตรกรท่ีเข�ารับบริการแต�ละคลินิก ประกอบด�วย คลินิกปศุสัตว 25,293 ราย คลินิกดิน 
20,537 ราย คลินิกบัญชี 13,837 ราย คลินิกประมง 13,083 ราย คลินิกสหกรณ 12,129 ราย คลินิกพืช 
10,481 ราย คลินิกกฎหมาย 6,070 ราย คลินิกชลประทาน 2,613 ราย  และคลินิกอ่ืน ๆ 11,487 ราย 

 

1.4)  ผลการประเมิน  
(1)  ในช�วงป;  2551 - 2553 จัดงานคลินิกเกินเป=าหมายเฉลี่ยจังหวัดละ 

5 ครั้งต�อป; ผู�เข�าร�วมจุดละ 498 ราย เป@นเกษตรกรท่ีมีป9ญหาปรึกษา หรือเข�ารับบริการในคลินิกดิน 
พืช ประมง ปศุสัตว ร�อยละ 18.00 - 28.00 เกษตรกรที่ต�องรับบริการคลินิกเกษตรแบบต�อเนื่องมี
น�อย ร�อยละ 3.32 ประมาณ 5,666 รายต�อป;  หรือ 14 รายต�อจุดจัดงาน และร�อยละ 33 ของ
เกษตรกรจํานวนดังกล�าว มีเจ�าหน�าท่ีติดตามให�บริการต�อเนื่องเพ่ิมเติมหลังการจัดงาน ซ่ึงตํ่ากว�า
เง่ือนไขโครงการท่ีกําหนดต�องติดตามทุกราย 
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(2)  ผลกระทบ เกษตรกรท่ีเข�ารับบริการในคลินิกเกษตร เฉลี่ยร�อยละ 73.00 
ได�รับความรู�เพ่ิมข้ึน และได�นําป9จจัยการผลิตไปใช�ประโยชน และร�อยละ 68.00  นําความรู�ไปขยายผล 
หรือถ�ายทอดแก�บุคคลในครอบครัว เพ่ือนบ�าน เกษตรกรท่ีมีป9ญหาและเข�าไปปรึกษาในคลินิก ดิน พืช 
ปศุสัตว และประมง ร�อยละ 82.00 ป9ญหาลดลง เช�น โรค แมลง ลดน�อยลง  ดินอุดมสมบูรณข้ึน 
ผลผลิตข�าวดีข้ึน ไก�หายจากโรค ฯลฯ ท่ีเหลือร�อยละ 18.00 ยังคงมีป9ญหาไม�สามารถแก�ไขได� และ
เกษตรกรเกือบทุกรายต�องการให�จัดคลินิกเกษตรในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง และกว�าครึ่งยังมีป9ญหาต�องการ
ปรึกษาผู�เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการ เช�น โรคพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ดินเสื่อมคุณภาพ 
และความต�องการเมล็ดพันธุท่ีต�านทานโรค แมลง และเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพ่ือย�อย
สลายตอซังหรือวัชพืช เป@นต�น 

 

1.5)  ข�อเสนอแนะ 
การเตรียมความพร�อมของคณะทํางานระดับจังหวัด ก�อนที่จะจัดงานมี

ความสําคัญมากจําเป@นต�องสํารวจสภาพพ้ืนท่ี สภาพเกษตรกรท่ีทําการผลิต และสภาพป9ญหาในพ้ืนท่ี
การเกษตร เพ่ือสามารถให�บริการเบ็ดเสร็จและบริการเกษตรกรอย�างท่ัวถึงภายในวันท่ีเข�ารับบริการ 
 

2)  โครงการสายใยรักแห>งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ*สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

2.1)  ความเป'นมา ด�วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระเจ�าวรวงศเธอ พระองคเจ�า
ศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ท่ีทรงเล็งเห็นว�าสถาบันครอบครัว
อบอุ�นจะเป@นรากฐานในการพัฒนา และก�อเกิดสังคมสงบร�มเย็นน�าอยู�ในอนาคต  จึงทรงขยายงานจาก
สายใยรักจากแม�สู�ลูกเป@น “โครงการสายใยรักแห�งครอบครัว” โดยได�รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการสายใยรักแห�งครอบครัวไว�ในพระราชูปถัมภ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร�วมเป@นองคกรภาคีเครือข�าย ในด�านการพัฒนาอาชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส�งเสริมกิจกรรมเกษตรสมบูรณเพ่ิมพูนเศรษฐกิจ ส�งเสริมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได�ให�แก�สมาชิก
โครงการในชุมชนชนบทและเมืองในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ส�งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
จัดทําศาลาเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรมแม�บ�านงานครัวฯ และการช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัยพิบัติ 

 

2.2)  วัตถุประสงค* เพ่ือพัฒนาครอบครัวสมาชิกโครงการสายใยรักแห�งครอบครัว
พ�อ แม� ลูก ไปพร�อม ๆ กัน ภายใต�ศักยภาพแต�ละครอบครัว เน�นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงพา
ตนเอง ส�งเสริมพัฒนาให�มีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได� และส�งเสริมให�มีการผลิตอาหารท่ีมีคุณค�า
ทางโภชนาการไว�บริโภคในครอบครัวเป@นการลดรายจ�าย 

 

2.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  ภาพรวมต้ังแต� ป; 2549 ถึงป; 2553 ได�ส�งเสริมและสนับสนุนป9จจัยใน

กิจกรรมเกษตรสมบูรณฯ แก�สมาชิกโครงการ แบ�งเป@น ด�านพืช 12,393 ราย ร�อยละ 102.51 ของ
เป=าหมาย ด�านปศุสัตว 830 ราย และด�านประมง 2,539 ราย ร�อยละ 101.56 ของเป=าหมาย   
สนับสนุนป9จจัยด�านการผลิตปุNย และน้ําหมักชีวภาพ 3,123 ราย  ร�อยละ 103.75 ของเป=าหมาย   
สอนการทําบัญชีรายรับรายจ�ายครัวเรือนแก�สมาชิก 12,091 ราย  ร�อยละ 111.81 และสนับสนุน
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สมุดบัญชีรายรับรายจ�ายครัวเรือน จํานวน 12,091 เล�ม ตลอดจนจัดต้ังศาลาเรียนรู� หรือแปลงเรียนรู�  
585 จุด ร�อยละ 146.25 ของเป=าหมาย 

(2)  ผลการดําเนินงานป; 2554 
(2.1)  ด�านพืชมี 2 หน�วยงาน คือ กรมส�งเสริมการเกษตรจัดอบรมเกษตรกร

ในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรมเกษตรสมบูรณเพ่ิมพูนสุขภาพ 
4,012 ราย ร�อยละ 100.30 จัดตลาดนัดสายใยรัก 12 ครั้ง  มีรายได�จากการจําหน�ายผลิตภัณฑ 
13.20 ล�านบาท  และกรมการข�าว ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ 2,580 ราย ร�อยละ 82.69  และ
สนับสนุนเมล็ดพันธุข�าวครบตามเป=าหมาย 25.04 ตัน  

(2.2)  ด�านปศุสัตว หรือประมงมี 2 หน�วยงาน คือ กรมปศุสัตว สนับสนุน
สัตวป;กแก�สมาชิกโครงการ  730 ราย ร�อยละ 103.69  ในส�วนของกรมประมง ดําเนินกิจกรรมเกษตร
สมบูรณเพ่ิมพูนสุขภาพแม�ลูก สนับสนุนป9จจัยการผลิตแก�เกษตรกร 1,172 ราย ร�อยละ 102.81 
และอบรมการแปรรูปสัตวน้ําครบตามเป=าหมาย 20 ราย 

(2.3)  ด�านการอนุรักษดิน  ดําเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดินได�สนับสนุน
ป9จจัยการผลิต น้ําหมักชีวภาพแก�เกษตรกร 12,184 ราย รวม 174 จุด ตามเป=าหมาย 

(2.4)  ด�านบัญชีและสหกรณ  มี 2 หน�วยงาน คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ดําเนินการสอนบัญชีรับ - จ�ายครัวเรือนแก�เกษตรกร 5,481 ราย ร�อยละ 104.16 ส�วนกรมส�งเสริม
สหกรณได�จัดนิทรรศการ  สอนอาชีพ และส�งเสริมออมทรัพย 133  93 และ 87 ครั้ง ตามลําดับ 

 

2.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี จากการสัมภาษณสมาชิก 65 จุดดําเนินการท่ัวประเทศ 
704 ราย  แบ�งเป@นจุดนําร�อง 27 จุด สมาชิก 306 ราย  และจุดขยายผล 38 จุด สมาชิก 398 ราย  
สรุปได�ดังนี้ 

(1)  การนําความรู�ไปใช�ประโยชน  พบว�า  ด�านพืช สมาชิกท่ีได�รับการอบรม
การปลูกพืชผักได�นําความรู�ไปใช�ประโยชนทุกราย ด�านปศุสัตว สมาชิกที่ได�รับการอบรมได�นําความรู�
ไปใช�ประโยชน ร�อยละ 80.00   ด�านประมง สมาชิกที่ได�รับการอบรมได�นําความรู�ไปใช�ประโยชน 
ร�อยละ 94.20 และด�านการทําบัญชีรายรับรายจ�ายครัวเรือน สมาชิกส�วนใหญ�สามารถนําความรู�มาใช�
ประโยชนได� ร�อยละ 90.09 ของผู�ท่ีได�รับการอบรม 

(2)  การปรับเปลี่ยนด�านรายรับรายจ�าย พบว�า เม่ือเปรียบเทียบรายจ�าย
ค�าอาหารในป; 2554 กับป; 2553 สมาชิกมีรายจ�ายค�าอาหารลดลง ร�อยละ 66.99 เนื่องจากการปลูก
ผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงปลา เลี้ยงไก�ไว�บริโภคในครัวเรือน ท้ังนี้สมาชิกท่ีมีการทํากิจกรรม
ต�อเนื่องสามารถประหยัดค�าใช�จ�ายด�านอาหารได�เฉลี่ยอย�างน�อย 869 บาทต�อครัวเรือนต�อป; 

(3)  ความเห็นและความพึงพอใจของสมาชิก พบว�า สมาชิกมีความพึงพอใจ
โครงการในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ท่ีค�าคะแนนเฉลี่ย 2.67 (คะแนนเต็ม 3)  โดยด�านความกระตือรือร�น
เอาใจใส�ในการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี ค�าคะแนน 2.82   ด�านการได�รับความรู� หรือคําแนะนําจาก
การอบรมสามารถนําไปใช�ประโยชนได� ค�าคะแนน 2.98  และด�านการทําให�ประหยัดรายจ�ายค�าอาหาร 
ค�าคะแนน 2.71  
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2.5)  ข�อเสนอแนะ  
การดําเนินงานในระดับพื้นที่เป@นการร�วมกันให�ความช�วยเหลือของหลาย

หน�วยงาน แต�ยังมีลักษณะต�างหน�วยงานต�างปฏิบัติ ทําให�การส�งเสริมให�ความช�วยเหลือซํ้าซ�อน และ
ไม�ครอบคลุมเข�าถึงสมาชิกท้ังหมด  หน�วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรมีการวางแผน 
การดําเนินงานร�วมกันในลักษณะทีมงานด�านการเกษตร เพ่ือลดความซํ้าซ�อนของกิจกรรม และควรมี
การปรับรูปแบบการส�งเสริมและการถ�ายทอดความรู� ให�สอดคล�องกับสภาพภูมิสังคมของแต�ละพ้ืนท่ี 
โดยมุ�งเน�นถึงประโยชนจากกิจกรรมด�านการเกษตรในการช�วยลดรายจ�ายในครัวเรือน การเสริมสร�าง
สุขภาพอนามัยท่ีดีจากการมีอาหารท่ีมีคุณค�าไว�บริโภค 
 

3)  โครงการศูนย*เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
3.1)  ความเป'นมา ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2548 

เห็นชอบให�กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมแหล�งเรียนรู�ต�าง ๆ ได�แก� แหล�งเรียนรู�ทางการเกษตรของ
ภาครัฐ และของภาคเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพจัดต้ังเป@นศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต�ป; 2549 เป@นต�นมา  

 

3.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือเป@นศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด�านการเกษตรท่ี
หลากหลายอย�างยั่งยืนและถาวร เป@นระบบและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือบูรณาการความรู�และภูมิป9ญญา
ชาวบ�านในระดับพ้ืนท่ีจากหน�วยงานภาครัฐ วิทยากรเกษตร และปราชญชาวบ�าน 
 

3.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  ภาพรวมต้ังแต�เริ่มโครงการจนถึงป; 2553 มีการจัดต้ังศูนยหลักและ

ศูนยโรงเรียน 3,850 ศูนย ร�อยละ 101.74 ของเป=าหมาย 3,784 ศูนย เกษตรกรและนักเรียน หรือ
เยาวชนเข�าร�วมโครงการ 154,844 ราย ร�อยละ 90.81 ของเป=าหมาย 107,523 ราย  โดยใช�
งบประมาณท้ังสิ้น 431,529,355 บาท ร�อยละ 97.45 ของเป=าหมาย 442,837,806 บาท 

(2)  ผลการดําเนินงานป; 2554 
(2.1)  โครงการศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  (สํานักงานปลัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ) จัดต้ังศูนย 224 ศูนย ร�อยละ 99.55 ของเป=าหมาย 225 แห�ง 
เนื่องจากมีการยกเลิกการฝVกอบรมในช�วงเดือนกันยายน 1 ศูนย เกษตรกรเข�ารับการฝVกอบรมเพ่ือเรียนรู�
และฝVกทักษะในการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยหลักครบตามเป=าหมาย 
6,750 ราย และนักเรียน/เยาวชนเข�ารับการอบรมในศูนยโรงเรียน 13,475 ราย ร�อยละ 105.69 
ของเป=าหมาย 12,750 ราย ใช�งบประมาณ 39,995,532 บาท ร�อยละ 99.99 ของเป=าหมาย 
40,000,000 บาท  

(2.2)  โครงการศูนยเครือข�ายเรียนรู�การเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (กรมปศุสัตว)  ให�ความรู�แก�เกษตรกรผ�านศูนยเครือข�ายฯ ในพ้ืนท่ี 75 จังหวัด 9,197 ราย 
ร�อยละ 102.19 ของเป=าหมาย 9,000 ราย ใช�งบประมาณ 13,739,602 บาท ร�อยละ 99.99 
ของเป=าหมาย 13,755,500 บาท  

(2.3)  โครงการศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด�านประมง (กรมประมง) 
ปรับปรุงศูนยเรียนรู�เฉพาะทางด�านประมงครบตามเป=าหมาย 60 แห�ง  และฝVกอบรมเกษตรกร 
11,274 ราย ร�อยละ 105.95 ของเป=าหมาย 10,640 ราย และใช�งบประมาณครบตามเป=าหมาย 
19,467,300 บาท 
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(2.4)  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรมส�งเสริม
การเกษตร) จัดกระบวนการเรียนรู�ด�านเศรษฐกิจพอเพียงให�กับเกษตรกรครบตามเป=าหมาย 92,464 ราย 
และใช�งบประมาณครบตามเป=าหมาย 26,091,200 บาท 

(2.5)  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (กรมส�งเสริมสหกรณ) คัดเลือกสมาชิกสหกรณเข�าร�วมโครงการครบตามเป=าหมาย  
5,750 ราย  ใช�งบประมาณ  42,905,997  บาท ร�อยละ 98.79 ของเป=าหมาย 43,431,700  บาท 

(2.6)  โครงการศูนยเรียนรู�การพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(กรมพัฒนาท่ีดิน) จัดต้ังศูนยเรียนรู�การพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครบตามเป=าหมาย 
2,400 แห�ง และใช�งบประมาณครบตามเป=าหมาย 18,500,000 บาท  

(2.7)  โครงการศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) จัดตั้งศูนย (ใหม�) ครบตามเป=าหมาย 400 แห�ง และ
ขยายผลองคความรู� 42,225 ราย ร�อยละ 105.56 ของเป=าหมาย 40,000 ราย ใช�งบประมาณครบ
ตามเป=าหมาย 30,481,500 บาท  

 

3.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ขอนแก�น และกระบ่ี พบว�า  
(1)  เกษตรกรร�อยละ 61.00 ได�รับความรู�ในระดับมาก และเกษตรกร

ร�อยละ 39.00 ได�รับความรู�ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรร�อยละ 52.00 นําความรู�ไปใช�ประโยชน
ในระดับมาก และเกษตรกรร�อยละ 48.00 นําความรู�ไปใช�ในระดับปานกลาง  

(2)  ผลท่ีเกิดจากการนําความรู�ไปใช� พบว�า เกษตรกรสามารถลดการใช�
สารเคมีได�เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,742.50 บาท/ป; ลดการใช�ปุNยเคมีได�เฉลี่ยครัวเรือนละ 4,231 บาท/ป;  
และลดค�าใช�จ�ายฟุ]มเฟXอยได�เฉลี่ยครัวเรือนละ 899 บาท/เดือน  

 

3.5)  ข�อเสนอแนะ 
พ้ืนท่ีดําเนินการภายในศูนยมีจํากัดไม�เพียงพอต�อการทํากิจกรรม และในบางศูนย

ขาดแคลนน้ําเพ่ือทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว  รวมถึงเกษตรกรบางรายไม�มีเวลาเข�ามาร�วมกิจกรรม
ภายในศูนย เนื่องจากต�องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง   และบางศูนยเกษตรกรเข�าร�วมกิจกรรม
ไม�พร�อมเพรียงกัน ทําให�การปรึกษาหารือเพ่ือแก�ไขป9ญหาท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมภายในศูนยฯ 
ค�อนข�างล�าช�า ดังนั้นในป;ต�อ ๆ ไป จึงควรดําเนินงานในลักษณะบูรณาการท้ังด�านกิจกรรมและ
งบประมาณทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�โครงการดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเป@น
ประโยชนต�อเกษตรกรอย�างแท�จริง นอกจากนี้หน�วยงานควรให�ความสําคัญในการดูแลสภาพพ้ืนท่ีของ
ศูนยและความพร�อมของเกษตรกรท่ีจะเข�าร�วมโครงการ 
 

4)  การถ>ายทอดความรู�ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1)  ความเป'นมา  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการ

ถ�ายทอดความรู�การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผ�านศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน ตามโครงการศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ซึ่งกําหนดเป=าหมายอบรมเกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร ต้ังแต� ป; 2548 - 2554 รวม 213,246 ราย  ใช�งบประมาณ 1,234,130,300 บาท 
และศูนยปราชญชาวบ�าน ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกําหนดเป=าหมายอบรมเกษตรกร ตั้งแต� ป; 2550 - 2554 รวม 233,750 ราย  
ใช�งบประมาณ 963,250,000 บาท  
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4.2)  วัตถุประสงค* 
(1)  โครงการศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีวัตถุประสงค เพ่ือเป@น

ศูนยท่ีให�ความรู�การเกษตรท่ีหลากหลายอย�างยั่งยืนและถาวร ให�เกษตรกรได�เรียนรู�ร�วมกันในการทํา
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดกระบวนการเรียนรู�ทางการเกษตรอย�างเป@นระบบและมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการความรู�และภูมิป9ญญาชาวบ�านในระดับพ้ืนท่ี และเพ่ือสนับสนุนให�เกิดยุวเกษตรกร
ในโรงเรียน ให�มีการเรียนรู�ด�านเกษตรกรรม 

(2)  โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนให�เกษตรกรมีความรู�ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําพาตนเองรวมท้ังครอบครัวให�บรรเทาและหลุดพ�นจาก
ความยากจน สร�างเกษตรกรอาสาให�เป@นผู�นําในการขยายผล สนับสนุนศูนยปราชญชาวบ�านให�มี
ความพร�อมในการฝVกอบรมเกษตรกร และเพ่ือสนับสนุนให�เกษตรกรท่ีมีศักยภาพจากข้ันท่ีหนึ่งสามารถ
พัฒนาไปสู�ข้ันท่ีสอง และสามได�ต�อไป 
 

4.3)  ผลการประเมิน  
(1)  เกษตรกรท่ีนําความรู�จากการอบรมไปใช� สามารถพ่ึงตนเองได�ท้ังด�าน

อาหาร ของใช�ในครัวเรือน และป9จจัยการผลิต ลดรายจ�ายได�เฉลี่ยเดือนละ 2,135.90 บาท โดย
เกษตรกรท่ีผ�านการอบรมจากศูนยปราชญชาวบ�าน ลดรายจ�ายได�เฉลี่ยเดือนละ 2,445.84 บาท       
ส�วนเกษตรกรท่ีผ�านการอบรมจากศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ลดรายจ�ายได�เฉลี่ยเดือนละ 
1,776.59 บาท จําแนกเป@นรายจังหวัดดังนี้ 

 

จังหวัด 
ศูนย*เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

(บาท/เดือน) 
ศูนย*ปราชญ*ชาวบ�าน  

(บาท/เดือน) 
รวมเฉล่ีย 

(บาท/เดือน) 
เชียงใหม� 1,625.10 2,182.68 1,964.50 
ขอนแก�น 1,370.32 2,050.59 1,707.02 
สุพรรณบุรี 2,193.94 2,948.33 2,599.43 
นครศรีธรรมราช 2,077.82 2,629.50 2,368.81 
รวม 1,776.59 2,445.84 2,135.90 

 

(2)  ศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนรวม 220 ศูนย คงเหลือท่ี
สามารถถ�ายทอดความรู�และให�เกษตรกรไปดูงานได� 66 ศูนย และศูนยปราชญชาวบ�านท่ีได�รับการคัดเลือก 
23 ศูนย คงเหลือท่ีสามารถถ�ายทอดความรู�ให�เกษตรกรได� 22 ศูนย จําแนกเป@นรายจังหวัดดังนี้ 
 

ศูนย*เรียนรู�ฯ (ป6 2548-53) 
(ศูนย*) 

ศูนย*ปราชญ*ฯ (ป6 2550-53)  
(ศูนย*) จังหวัด 

จัดตั้ง คงเหลือ สนับสนุน คงเหลือ 
เชียงใหม> 66 8  (12.12%) 7 7  (100.00%) 
ขอนแก>น 78 46  (58.97%) 5 4  (80.00%) 
สุพรรณบุรี 33 4  (12.12%) 5 5  (100.00%) 
นครศรีธรรมราช 43 8  (18.60%) 6 6  (100.00%) 
รวม 220 66  (30.00%) 23 22  (95.65%) 
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(3)  ศูนยปราชญชาวบ�าน มีจุดเด�นในเรื่องความพร�อมของสถานท่ี เจ�าหน�าท่ี
และอุปกรณสําหรับจัดอบรม และเป@นแหล�งความรู�ให�เกษตรกรเข�าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู�ได�ตลอดเวลา 
ส�วนศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีจุดเด�นในเรื่อง การเป@นศูนยท่ีอยู�ในการดูแลของรัฐ และมีเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐถ�ายทอดความรู�ตามหลักวิชาการ 
 

4.4)  ข�อเสนอแนะ 
โครงการกําหนดระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานตามโครงการ

ให�ใช�เหมือนกันท่ัวประเทศ ส�งผลให�บางพ้ืนท่ีทําไม�ได� เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในพ้ืนท่ี ยังมี
ความรู� ความเข�าใจในเรื่องการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการปฏิบัติงาน
ให�บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ ไม�ชัดเจน รวมท้ังการเข�ารับการอบรม หรือดูงานในพ้ืนท่ีในช�วงเวลา
สั้น ๆ แล�วลอกแบบไปทําโดยไม�ศึกษารายละเอียดความเป@นมาให�ชัดเจน มักจะไม�ได�ผลตามท่ีคาดหวัง 
หลังจากนั้นจะต�อต�านว�าเป@นไปไม�ได�  ซ่ึงการถ�ายทอดความรู�การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงให� เกษตรกร ก�อให�เ กิดผลดีกับเกษตรกรอย�างชัดเจน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 มาตรา 78 และมาตรา 83 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ กําหนดให�รัฐต�องส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จึงควรสนับสนุนให�มีการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง โดยปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

(1)  ควรปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ สนับสนุนงบประมาณให�
เพียงพอ และไม�ควรเร�งขยายผลการดําเนินงานไปในพ้ืนท่ีท่ียังไม�มีความพร�อม 

(2)  ควรเชื่อมโยงการดําเนินงานของศูนยเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และ
ศูนยปราชญชาวบ�านให�เป@นเครือข�าย ในการถ�ายทอดความรู�การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงให�เกษตรกร 

(3)  ควรจัดอบรมเจ�าหน�าท่ีให�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการให�บรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว� 

(4)  ควรสอนให�เกษตรกรเข�าใจข้ันตอนการปรับเปลี่ยน และเป@นพ่ีเลี้ยงให�
กําลังใจเกษตรกรท่ีเริ่มนําความรู�จากการอบรมไปปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุนให�เกษตรกรได�กลับไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ และทบทวนความรู�ท่ีศูนยอย�างสมํ่าเสมอ 
 

5)  โครงการสร�างและพัฒนาเกษตรกรรุ>นใหม> 
5.1)  ความเป'นมา   กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงศึกษาธิการ ได�ลงนาม

บันทึกข�อตกลงความร�วมมือเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2551 จัดทําโครงการสร�างและพัฒนาเกษตรกรรุ�นใหม� 
เพ่ือเป@นการสร�างโอกาสทางการศึกษา การเข�าถึงองคความรู�ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การพัฒนาพ้ืนท่ี 
ปรับโครงสร�างพ้ืนฐาน และการจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังงานวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร�างองคความรู�ทางวิชาการ  และการถ�ายทอดองคความรู�โดยมีแผนการดําเนินโครงการต้ังแต�ป; 
2551 - 2555 และจากสถานการณต�นป; 2552 เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจส�งผลกระทบต�อภาคแรงงาน 
ทําให�มีการเลิกจ�าง ทําให�ผู�ใช�แรงงานได�รับความเดือดร�อน กระทรวงแรงงานและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ร�วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงได�ร�วมทําข�อตกลงร�วมเม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 มีเป=าหมาย
เป@นบุคคลท่ัวไป ผู�ว�างงาน ผู�จบการศึกษาด�านเกษตรกรรม เกษตรกร หรือบุตรหลานเกษตรกรผู�สนใจ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หน�วยงานรับผิดชอบ ได�แก� กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง  
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กรมปศุสัตว กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมส�งเสริมสหกรณ กรมการข�าว สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม และกรมส�งเสริมการเกษตร ได�รับงบประมาณป; 2554 จํานวน 108,875,900 บาท 

 

5.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือสร�างเกษตรกรรุ�นใหม�ให�มีความรู�ท้ังทางด�านทฤษฎี และ
ปฏิบัติ โดยผ�านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืน และเป@นการ
แก�ไขป9ญหาเกษตรกรขาดความรู� ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

5.3)  ผลการดําเนินงาน    
(1)  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

-  สถาบันอาชีวศึกษาเข�าร�วมโครงการ จํานวน 15 แห�ง ตามเป=าหมาย 
ประกอบด�วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงใหม� กําแพงเพชร นครสวรรค สิงหบุรี 
ศูนยศิลปาชีพบางไทร กาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ร�อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุดรธานี ชุมพร ตรัง และ
วิทยาลัยเกษตรและการจัดการโนนดินแดง บุรีรัมย แต�เนื่องจากที่จังหวัดกําแพงเพชร และอุดรธานี
มีเกษตรกรเข�าร�วมโครงการน�อย จึงนําไปอบรมร�วมกันท่ีจังหวัดใกล�เคียงทําให�สถาบันการศึกษาท่ีเป̂ด
อบรมมีเพียง 13 แห�ง ในป;งบประมาณ 2554 

-  กิจกรรมการสร�างโอกาสเข�าถึงองคความรู� ประกอบด�วย หลักสูตรการ
พัฒนาเกษตรกรอย�างยั่งยืน เป=าหมาย 7,000 ราย ดําเนินการอบรมแล�ว 7,199 ราย ร�อยละ 102.84 
มากกว�าเป=าหมายท่ีกําหนดไว� 

-  กิจกรรมการสร�างโอกาสเข�าถึงท่ีดิน ประกอบด�วยหลักสูตรการพัฒนา
เกษตรกรรุ�นใหม� 3 เดือน เป=าหมาย 300 ราย ได�เข�าอบรมท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีท้ัง 15 แห�งแล�ว
อยู�ระหว�างการอบรม จํานวน 265 ราย ร�อยละ 88.33 (ลดลง 19 ราย เพราะเกษตรกรบางราย
ขอถอนตัวและบางรายคุณสมบัติไม�ตรงตามเง่ือนไข) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา
เกษตรกรรม เป=าหมาย 80 ราย ดําเนินการตามการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
แต�ปรับหลักสูตรให�เหมาะสมกับการนําไปใช�จริงในพื้นที่ดิน โดยมีนักศึกษาที่อยู�ระหว�างการเรียน
การสอน 335 ราย 

-  งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร จํานวน 32,556,600 บาท   เบิกจ�าย
งบประมาณแล�ว 32,548,144 บาท ร�อยละ 99.97  

(2)  กรมพัฒนาท่ีดิน 
-  สร�างโอกาสเข�าถึงองคความรู�  โดยการปรับปรุงดูแลรักษาพ้ืนท่ีและ

โครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีสถาบันอาชีวศึกษา ดําเนินการครบตามเป=าหมาย 76 แห�ง การสร�างโอกาส
เข�าถึงท่ีดิน ดําเนินการจัดรูปและพัฒนาแปลงท่ีดินทํากินรายแปลงของเกษตรกรครบตามเป=าหมาย 
7,380 ราย  

-  งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 43,700,000 บาท เบิกจ�ายงบประมาณแล�ว 
43,693,200 บาท ร�อยละ 99.98 

(3)  กรมส�งเสริมการเกษตร 
-  การอบรมถ�ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรุ�นใหม� ในหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 

ขั้นกลาง และขั้นก�าวหน�า ดําเนินการครบตามเป=าหมาย 7,600 ราย  นอกจากนี้ได�มีการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรอบรมเกษตรกรรุ�นใหม�ดําเนินการอบรมครบตามเป=าหมาย 50 คน  

-  เบิกจ�ายงบประมาณครบตามเป=าหมาย 11,288,000 บาท 
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(4)  กรมการข�าว 
-  การฝVกอบรมและถ�ายทอดความรู�เรื่องข�าวแก�เกษตรกรรุ�นใหม� หลักสูตร

ชาวนารุ�นใหม�เป=าหมาย 100 ราย ดําเนินการอบรมได� 95 ราย ร�อยละ 95.00  
-  กิจกรรมนําเกษตรกรรุ�นใหม�ศึกษาดูงานด�านข�าว ดําเนินการครบตาม

เป=าหมาย 500 ราย  
-  งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 650,000 บาท เบิกจ�ายงบประมาณแล�ว 

642,019 บาท ร�อยละ 98.77 
(5)  กรมวิชาการเกษตร 

-  แผนการฝVกอบรมด�านการผลิตพืช และการจัดการเทคโนโลยีด�าน
การเกษตร เป=าหมาย 2,200 ราย ดําเนินการอบรมได� 2,650 ราย ร�อยละ 120.45  มี 26 จังหวัด
ท่ีจัดฝVกอบรมเกษตรกรแล�ว ซ่ึงมีหลักสูตรท่ีใช�ฝVกอบรม 11 หลักสูตร คือ การผลิตพืชปลอดภัยตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรผสมผสาน การผลิตพืชอินทรีย (พืชผัก หรือไม�ผล)  เทคโนโลยีการผลิต
พริกแบบผสมผสาน  เทคโนโลยีการผลิตพืช (มันสําปะหลัง หรือถ่ัวลิสง)  การจัดการพืชไร�อย�างยั่งยืน 
(อ�อย มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน)  การขยายพันธุและปลูกไม�ผลและไม�ยืนต�น การทําการเกษตรท่ีได�
มาตรฐาน (GAP) การผลิตฮอรโมนพืชเพ่ือผลิตพืชปลอดสาร การเพ่ิมผลผลิตยางพารา และการกรีด
ยางพารา 

-  เบิกจ�ายงบประมาณครบตามเป=าหมาย 1,484,600 บาท  
(6)  กรมส�งเสริมสหกรณ 

-  มีแผนเข�าร�วมเป@นวิทยากรบรรยายความรู�เก่ียวกับสหกรณและการทํา
ธุรกิจในรูปแบบสหกรณรวมถึงงานท่ีเก่ียวข�องด�านการสหกรณท่ีนําไปปรับใช�ได� เป=าหมาย 138 ราย 
ดําเนินการแล�วจํานวน 121 ราย (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดในแต�ละพ้ืนท่ีกําหนดแผนการจัดอบรม 
โดยกรมส�งเสริมสหกรณจัดวิทยากรเข�าร�วมบรรยายแล�วในพ้ืนท่ี 68 จังหวัดจากพ้ืนท่ีเป=าหมาย 69 จังหวัด)  
ร�อยละ 98.55   

-  ดําเนินการอบรมเกษตรกรได� 6,830 ราย ร�อยละ 97.57  ของ
เป=าหมาย 7,000 ราย  

-  เบิกจ�ายงบประมาณแล�ว 1,498,071 บาท ร�อยละ 89.28ของ
งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 1,677,900 บาท  

(7)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
-  งานสอนแนะการจัดทําบัญชีรับ-จ�ายในครัวเรือน และต�นทุนประกอบอาชีพ

แก�บุคคลท่ัวไป 1,944 ราย  ร�อยละ 33.58 ของเป=าหมาย 5,790 ราย และยุวเกษตรกร 276 ราย 
ร�อยละ 19.57 ของเป=าหมาย 1,410 ราย 

(8)  กรมประมง 
-  ส�งเสริมการผลิตแก�เกษตรกร เป=าหมาย 3,000 ราย ขณะนี้

ได�ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและอบรมแล�ว 4,708 ราย ร�อยละ 135.93 
-  สนับสนุนป9จจัยการผลิตแก�เกษตรกร เป=าหมาย 3,000 ราย ขณะนี้

ได�สนับสนุนป9จจัยการผลิตแล�ว 4,708 ราย ร�อยละ 135.93 
-  งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 5,000,000 บาท เบิกจ�ายงบประมาณแล�ว 

3,676,393 บาท ร�อยละ 73.53    
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(9)  กรมปศุสัตว 
-  การให�ความรู�และพัฒนาทักษะด�านอาชีพปศุสัตวแก�เกษตรกรรุ�นใหม� 

ดําเนินการได� 10,701 ราย ร�อยละ 118.90 จากเป=าหมาย 9,000 ราย  
-  การส�งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ ดําเนินการได� 8,954 ราย 

ร�อยละ 99.49 ของเป=าหมาย 9,000 ราย 
-  เบิกจ�ายงบประมาณครบตามเป=าหมาย 12,518,800 บาท  

 

5.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี (จังหวัดหนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา ปราจีนบุรี 
และระยอง)  หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย�างยั่งยืน (4 - 6 เดือน) และหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร
รุ�นใหม� (3 เดือน) ในป;งบประมาณ 2554 ดังนี้ 

(1)  เป=าหมายและผู�เข�าร�วมโครงการ การดําเนินงานโครงการในหลักสูตร
การพัฒนาเกษตรกรอย�างยั่งยืน มีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 520 รายครบตามเป=าหมาย หลักสูตรการ
พัฒนาเกษตรกรรุ�นใหม� มีผู�ได�รับอนุมัติให�เข�ารับการอบรมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 40 ราย 
จากผู�สมัคร 2,143 ราย  ซ่ึงได�เข�ารับการอบรมเรียบร�อยแล�ว แต�ยังไม�มีการเข�าใช�ประโยชนในพ้ืนท่ี 
ส.ป.ก. ในหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย�างยั่งยืน มีการอบรมเกษตรกรแล�วโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง/จังหวัด  
(ปราจีนบุรี 1 ครั้ง) ส�วนหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ�นใหม� จังหวัดหนองคายและอุดรธานีไม�มี
ผู�สนใจเข�ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จังหวัดปราจีนบุรีและระยองขณะนี้ยังไม�มีพ้ืนท่ีรองรับเกษตรกรท่ี
เข�าร�วมโครงการ อยู�ระหว�างการจัดหาพ้ืนท่ีหรือเลือกพ้ืนท่ีในจังหวัดอ่ืนท่ีสามารถจัดสรรได�แทน 

(2)  ความรู�และทักษะท่ีอบรมให�เกษตรกร ภายใต�หลักสูตรการพัฒนา
เกษตรกรอย�างยั่งยืน สามารถแยกเป@นด�านพืช (การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเพ่ิมผลผลิตข�าว  อ�อย  
มันสําปะหลัง และยางพารา การจัดการพืชไร�อย�างยั่งยืน) ด�านปศุสัตว (การเลี้ยงไก�ไข� โคเนื้อ สุกร)  
ด�านประมง (การเลี้ยงปลาน้ําจืด) ด�านโรคพืชและกําจัดศัตรูพืช (การทําสารไล�แมลงจากพืช)  ด�านการ
จัดทําบัญชี (การทําบัญชีครัวเรือน บัญชีฟารม บัญชีกลุ�มวิสาหกิจ) ด�านการลดต�นทุนการผลิต  (การทํา
น้ําหมักชีวภาพ การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร การทําดินหมักจุลินทรียพ้ืนบ�าน การทําน้ํากรดทํายาง 
การลดต�นทุนการผลิต หรือค�าใช�จ�ายในครัวเรือน)  ด�านการปรับปรุงบํารุงดิน (การบํารุงดินด�วยวิธีปลูก
พืชคลุมดิน การใช�ประโยชนทรัพยากรดินและน้ําอย�างยั่งยืน) และด�านอ่ืน ๆ (วัฒนธรรมการเกษตรของ
ชุมชน การจัดการวิสาหกิจชุมชน แนวทางการประสานงานภาครัฐ การประยุกตใช�เศรษฐกิจพอเพียงใน
อาชีพเกษตรกรรมเพ่ือการดํารงชีพอย�างยั่งยืน การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากรในท�องถ่ิน 
กฎหมายเบ้ืองต�นสําหรับเกษตรกร) 

(3)  การนําไปใช�ประโยชน  ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับการอบรมจากวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี 3 เดือน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอน ซ่ึงเกษตรกร
ท่ีเข�ารับการอบรมในป;งบประมาณ 2553 ได�เข�าใช�ประโยชนในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. จัดสรรให�ชั่วคราวแล�ว 
ความรู�ท่ีเกษตรกรได�นําไปใช�มากท่ีสุดคือ การปรับปรุงพ้ืนท่ี ร�อยละ 36 เนื่องจากการเข�าใช�ประโยชน
ในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. บางพ้ืนท่ียังไม�มีระบบโครงสร�างพ้ืนฐานยังเป@นพ้ืนท่ีรกร�างไม�มีการใช�ประโยชนมาก�อน 
จึงทําให�เกษตรกรต�องทําการปรับปรุงพ้ืนท่ีก�อนทําประโยชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ รองลงมาคือ การทําการเกษตร
ต�าง ๆ ท้ังการปลูกพืช เลี้ยงสัตว ทําประมงน้ําจืด ร�อยละ 17 เกษตรกรยังได�มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช�ในการดําเนินชีวิต ร�อยละ 12 ท่ีเหลือได�แก� การจัดการโรค ศัตรูพืชและสัตว การทํางาน
เป@นทีม การแปรรูป เป@นต�น 
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(4)  การเข�าถึงท่ีดินของเกษตรกรป; 2553 เกษตรกรท่ีได�เข�ารับการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ�นใหม� (3 เดือน) ในป;งบประมาณ 2553 ท่ีได�เข�าทําประโยชนในพ้ืนท่ี 
ส.ป.ก. จัดสรรให�ทําชั่วคราว โดยแบ�งเป@นรายจังหวัดดังนี้ 

-  จังหวัดหนองคาย มีผู�เข�ารับการอบรมได�เข�าใช�ประโยชนในพ้ืนท่ีนิคม
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลด�านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก  5 ราย ป9จจุบันมีการใช�ประโยชนท่ีดินอยู�เพียง 1 ราย 
มีการดําเนินกิจกรรมการเกษตรประกอบด�วย การทํานา การปลูกแตงกวา ข�าวโพด ดาวเรือง และ
เลี้ยงปลาในบ�อพลาสติก การทําปุNยชีวภาพ   การรวมกลุ�มเพ่ือจัดต้ังกลุ�มวิสาหกิจชุมชนทําการเกษตร
ในเขตนิคมเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ�มดาวเรือง) ร�วมกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยมีรายได�จากการจําหน�าย
แตงกวา ข�าวโพด ได�เป@นเงิน 29,500 บาท ดาวเรือง เป@นเงิน 3,500 บาท (ต�นทุน 20,000 บาท) 
ผลผลิตเสียหายเพราะภัยธรรมชาติ (ลูกเห็บ) นอกจากนี้ยังมีการปลูกข�าวในพ้ืนท่ี 3 ไร� ได�ข�าวเปลือก
ประมาณ 1,260 กิโลกรัม ไว�บริโภคภายในครัวเรือน 

-  จังหวัดนครราชสีมา  มีการเข�าใช�ประโยชนในพ้ืนท่ีแล�ว 72 ราย โดย
จัดสรรพ้ืนท่ีให�รายละ 2.5 ไร� ซ่ึงได�มีการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร การปลูกผักสลัด/ผักปลอดสารพิษ 
ข�าวโพด การเลี้ยงโค ไก� ปลาดุก และไม�ผล หรือไม�ยืนต�น  เข�าร�วมกลุ�มกสิกรรมไร�สารวังน้ําเขียวท่ีผลิตผัก
สลัดปลอดสารพิษจําหน�ายอยู�ในพ้ืนท่ีอยู�แล�ว ทําให�มีแหล�งจําหน�ายผักและมีรายได�อย�างต�อเนื่อง มี
รายได�จากการดําเนินกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะผักสลัด/ผักปลอดสารพิษ สามารถสร�างรายได�
เฉลี่ย 10,629 บาท/ราย พ้ืนท่ีปลูกเฉลี่ย 1.37 ไร�/ราย นอกจากนี้ยังมีรายได�จากข�าวโพดบนเนื้อท่ี 
1.2 ไร� จําหน�ายได�เงิน 14,000 บาท ไก� เลี้ยงไว�เพ่ือบริโภคและจําหน�ายได�เงิน 9,000 บาท   

-  จังหวัดปราจีนบุรี จากการประชุมของคณะทํางานระดับจังหวัดของ
โครงการ เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2554 ได�อนุมัติให�ผู�เข�ารับการอบรมในป;งบประมาณ 2553 เข�าใช�
ประโยชนท่ีดินในจังหวัดปราจีนบุรี 7 ราย ขณะนี้ได�เข�าใช�ประโยชนในพ้ืนท่ีแล�ว 4 ราย อยู�ระหว�างการ
ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือใช�ประโยชน การสร�างท่ีอยู�อาศัย และปลูกพืช ได�แก� กล�วย ข�าวโพด ตะไคร� เป@นต�น 
เกษตรกรยังไม�สามารถสร�างรายได�จากการเข�าใช�ประโยชนในพื้นที่ได� แต�สามารถนําความรู�ที่ได�รับ
การอบรม 3 เดือน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมาประกอบอาหารเพ่ือการบริโภคและจําหน�าย 
เช�น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว (หมู ไก� เป@ด) การทําน้ําส�มควันไม� เป@นต�น 

-  จังหวัดระยอง ได�เข�าทําประโยชนในพ้ืนท่ีเม่ือเดือนมิถุนายน 2554 
จํานวน 67 ราย เฉลี่ยพ้ืนท่ี 3 ไร�/ราย กิจกรรมการเกษตร ได�แก� การปลูกมันสําปะหลัง ข�าวโพด 
สับปะรด ถ่ัว และผักสวนครัว รายได�จากการดําเนินกิจกรรมการเกษตร ได�แก� ข�าวโพด จําหน�ายได�เงินเฉลี่ย 
10,750 บาท/ราย ถ่ัว จําหน�ายได�เงินเฉลี่ย 1,200 บาท/ราย  และพืชผักสวนครัว จําหน�ายได�เงินเฉลี่ย 
27,500 บาท/ราย และร�อยละ 18 มีการปลูกข�าวไว�บริโภคในครัวเรือน 
 

5.5)  ข�อเสนอแนะ  การไม�มีท่ีดินทํากินรองรับให�แก�เกษตรกร จึงไม�สามารถ
ตอบสนองต�อความต�องการของผู�สนใจได� งบประมาณท่ีได�รับไม�เพียงพอกับการจัดอบรมให�เกษตรกร 
ผู�เข�าร�วมโครงการต�องการท่ีดิน แต�ไม�มีความมุ�งม่ันในการเป@นเกษตรกรอย�างแท�จริง นอกจากนี้ ระบบ
โครงสร�างพ้ืนฐาน (ถนน ไฟฟ=า น้ํา) ในพ้ืนท่ีท่ีจัดสรรให�เกษตรกรยังไม�สมบูรณไม�พร�อมต�อการใช�งาน 
รวมท้ังเกษตรกรมีความต�องการความรู�ในการพัฒนาทักษะทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน เพ่ือนํามาประยุกตใช�
ในการประกอบอาชีพ ในระยะต�อไปควรดําเนินการดังนี้ 

(1)  การบริหารโครงการของส�วนกลางและส�วนภูมิภาค  ควรมีความชัดเจน
ในรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ เพ่ือการปฏิบัติท่ีสอดคล�องกันในทุกพ้ืนท่ี 
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(2)  การประชาสัมพันธข�อมูลโครงการ ควรเพ่ิมสื่อท่ีเข�าถึงเกษตรกรได�ท่ัวถึง 
เช�น เจ�าหน�าท่ีหน�วยงานต�าง ๆ องคกรปกครองส�วนท�องถ่ิน วิทยุท�องถ่ิน เครือข�ายสังคม (Social 
Network) เป@นต�น 

(3)  การสนับสนุนงบประมาณควรให�สอดคล�องกันระหว�างจํานวนครั้งท่ีอบรม 
และจํานวนเกษตรกร 

(4)  พ้ืนท่ีรองรับเกษตรกรมีจํานวนจํากัด  ควรมีการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ 
 

6)  โครงการส>งเสริมและพัฒนาองค*กรเกษตรกร 
6.1)  ความเป'นมา  การพัฒนาองคกรเกษตรกรให�เข�มแข็งท้ังเครือข�ายในสาขาอาชีพ 

และเครือข�ายหลากหลายสาขาอาชีพท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาการเกษตร  รวมท้ังเก้ือหนุนให�เกิดผู�นํา
เกษตรกรท่ีมีความสามารถเข�ามามีส�วนร�วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต�าง ๆ ได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ โดยมุ�งหวังผลของกระบวนการกลุ�มและเครือข�ายจะเก้ือหนุนให�เกิดการเสริมสร�างความ
เข�มแข็งแก�องคกรเกษตรกรและสังคมเกษตรกรอย�างยั่งยืน มีเป=าหมายดําเนินการกับสมาชิกกลุ�มส�งเสริม
อาชีพการเกษตร กลุ�มแม�บ�านเกษตรกร และกลุ�มยุวเกษตรกรมีความรู�ความสามารถในการจัดทํากิจกรรม
ร�วมกัน และสามารถเชื่อมโยงการทํางานร�วมกันเป@นเครือข�ายในระดับจังหวัด  เขต ประเทศ 31,794 ราย  
มีกรมส�งเสริมการเกษตรเป@นหน�วยงานรับผิดชอบ  ในป; 2554 ได�รับงบประมาณ 28,287,000 บาท  
 

6.2)  วัตถุประสงค*  เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ�มและเครือข�ายดําเนินกิจกรรม
การสร�างกลไกพัฒนาเครื่องมือ ภายใต�กระบวนการเรียนรู� พัฒนาความรู�ความสามารถในการพัฒนา
อาชีพเกษตร ส�งเสริมให�เกิดแหล�งเรียนรู�ต�นแบบเพ่ือให�มีความม่ันคงทางอาชีพและความเป@นอยู�ท่ีดีของ
เกษตรกร แม�บ�านเกษตรกร และยุวเกษตรกร   
 

6.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  ส�งเสริมและพัฒนากลุ�มส�งเสริมอาชีพการเกษตร  อบรมพัฒนาผู�นํากลุ�ม

ส�งเสริมอาชีพให�กับสมาชิกครบท้ัง 1,764 ราย จัดทําเวทีเครือข�ายกลุ�มส�งเสริมอาชีพให�กับสมาชิก 
910 ราย ตามเป=าหมาย ประกวดเกษตรกรและสถาบันดีเด�นระดับเขตเพ่ือรับคัดเลือกในการพระราชทาน
โล�งานวันพืชมงคล 80 จุด ร�อยละ 96.39 ของเป=าหมาย 83 จุด และจัดงานวันเกษตรกร (ระดับ
จังหวัด) 75 จังหวัด ร�อยละ 98.68 

(2)  ส�งเสริมและพัฒนากลุ�มแม�บ�านเกษตรกร อบรมเทคโนโลยี เคหกิจการเกษตร 
ผู�นํากลุ�มแม�บ�านเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ�ม และการบริหารจัดการธุรกิจกลุ�มแม�บ�านเกษตรกร
ท้ังสิ้น 10,684 ราย ตามเป=าหมาย จัดทําฐานข�อมูลสถาบันเกษตรกร 76 จังหวัด และจัดเวที
เครือข�ายกลุ�มแม�บ�านจํานวน 958 ราย ครบตามเป=าหมาย  

(3)  ส�งเสริมและพัฒนากลุ�มยุวเกษตรกร   อบรมยุวเกษตรกร (พัฒนากลุ�ม
ยุวเกษตรกร 1 อําเภอ 1 กลุ�ม) ตามเป=าหมาย 18,436 ราย ประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร 
2,022 ราย  และชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ/ชุมนุมเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงรวม 1,010 ราย หรือ
ร�อยละ 105.21 ของเป=าหมาย 960 ราย แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับต�างประเทศ (ญ่ีปุ]น) 9 ราย 
ร�อยละ 112.5 รับยุวเกษตรกรต�างประเทศฝVกงานในไทย 22 ราย ร�อยละ 88.00 และสัมมนา
เยาวชนนานาชาติ 180 ราย   

(4)  เบิกจ�ายงบประมาณแล�ว 28,287,000 บาท  ครบตามเป=าหมาย 
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   6.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี  
(1)  การพัฒนากลุ�มส�งเสริมอาชีพการเกษตร  หลังการอบรมผู�นํากลุ�มทุกราย 

ได�นําความรู�ไปถ�ายทอดให�สมาชิกได�รับทราบ เช�น การสร�างเครือข�าย การจัดหาวัตถุดิบ การตลาดและ
ช�องทางการตลาด การทําบัญชี การใช�ปุNยหรือยา การจัดทําเมล็ดพันธุข�าวที่ดีมีคุณภาพ การพัฒนา
สินค�า หรือบรรจุภัณฑ  การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ�ม เป@นต�น   ผลจากการนําความรู�ไปปฏิบัติ 
ทําให�สมาชิกทําตามและเห็นผลดี ต�นทุนการผลิตลดลง มีการใช�เทคโนโลยีใหม� ๆ ในการผลิต เช�น 
เครื่องคัดเมล็ดพันธุทําให�สมาชิกมีเมล็ดพันธุข�าวท่ีดีสําหรับเพาะปลูก ผลผลิตข�าวที่ผลิตได�มีน้ําหนัก
ดีข้ึน การพัฒนาบรรจุภัณฑใหม�ทําให�ขายผลิตภัณฑได�มากข้ึน แต�ยังขาดประสบการณด�านการประชาสัมพันธ 
และการหาช�องทางการตลาดเพ่ิม มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือร�วมกันวิเคราะหป9ญหา และจัดทํา
แผนพัฒนากลุ�มร�อยละ 62.50 อีกร�อยละ 37.50 ยังไม�ได�จัดเวที เนื่องจากอยู�ระหว�างรอผลการวิเคราะห
ศักยภาพของกลุ�มในเบ้ืองต�นจากสํานักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือประกอบการวางแผนของกลุ�ม   

(2)  การส�งเสริมและพัฒนากลุ�มแม�บ�านเกษตรกร การพัฒนาแหล�งเรียนรู�
องคกรด�านเคหะกิจการเกษตร ผู�รับการอบรมได�นําความรู�ไปปฏิบัติแล�วในทุกเรื่อง พบว�า ชุมชนต�นแบบ
ด�านสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตและเป̂ดเป@นแหล�งเรียนรู�ให�กับกลุ�มวิสาหกิจชุมชนแล�ว 2 กลุ�ม มียอดขาย
สินค�า หรือผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนจากก�อนอบรมเฉลี่ยประมาณร�อยละ 25.00 การอบรมพัฒนาผู�นํากลุ�ม
แม�บ�านเกษตรกรระดับจังหวัด  ทําให�ได�รับความรู�เพ่ิมข้ึน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในแต�ละกลุ�มอาชีพ 
รวมท้ังได�รับความรู�ด�านการวางแผนการตลาดและช�องทางการจัดจําหน�ายสินค�า 

(3)  การส�งเสริมและพัฒนากลุ�มยุวเกษตรกรในโรงเรียน การฝVกกระบวนการกลุ�ม
ทําให�ยุวเกษตรกรมีความกล�าแสดงออกทางความคิดข้ึนมากกว�าเดิม มีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ�ม
ยุวเกษตรกร ทําให�การดําเนินงานกลุ�มเป@นระบบมากขึ้น การฝVกทักษะด�านการเกษตรทําให�สามารถ
ลดรายจ�ายให�กับครัวเรือนได�  
 

6.5)  ข�อเสนอแนะ  
กลุ�มขาดเงินทุนหมุนเวียนดําเนินธุรกิจหรือมีเงินทุนหมุนเวียนน�อย ทําให�เสีย

โอกาสในการขายสินค�า หรือผลิตภัณฑกลุ�มไม�มีตลาดรองรับสินค�าหรือผลิตภัณฑกลุ�มอํานาจการต�อรองน�อย 
ไม�สามารถกําหนดราคาได� ตลาดยังอยู�เฉพาะในหมู�บ�าน  การขาดแคลนวัสดุหรืออุปกรณในการผลิต 
และแรงงานผลิตในบางช�วง วัตถุดิบมีราคาแพง ยุวเกษตรกรมีเวลาทํากิจกรรมน�อย ดังนั้นภาครัฐ
ควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก�กลุ�ม รวมท้ังความรู�ด�านการแปรรูป การบรรจุภัณฑ ฝVกทักษะ
การเกษตรโดยการสนับสนุนพันธุผักและพันธุพืชไร�ใหม� ๆ ให�กับยุวเกษตรกรได�ลงมือปฏิบัติจริง 
   

7)  โครงการส>งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ*ข�าวและถั่วเหลืองพันธุ*ดี
แก>เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 

7.1)  ความเป'นมา   ป9จจุบันการผลิตเมล็ดพันธุข�าวและถั่วเหลืองในภาพรวม
ท้ังประเทศไม�เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร ประกอบกับไทยส�งออกข�าวเป@นอันดับ 1 ของโลก 
และยุทธศาสตรข�าวไทยป; 2550 - 2554  ให�ความสําคัญกับการส�งเสริมเกษตรกรใช�เมล็ดพันธุดี 
พัฒนาคุณภาพผลผลิตให�มีคุณภาพ ดังนั้น เพ่ือสร�างโอกาสให�สหกรณได�ขยายปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุข�าว
และถ่ัวเหลืองท่ีมีคุณภาพได�มาตรฐานให�เพียงพอกับความต�องการ กรมส�งเสริมสหกรณจึงดําเนินงาน
โครงการส�งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุข�าวและถ่ัวเหลืองพันธุดีแก�เกษตรกรในสถาบัน
เกษตรกร มีเป=าหมายอุดหนุนค�าใช�จ�ายทางการตลาดในการผลิตและจําหน�ายเมล็ดพันธุข�าวและถ่ัวเหลือง
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ให�แก�สหกรณท่ีเข�าร�วมโครงการในอัตรากิโลกรัมละ 3 บาท แบ�งเป@น เมล็ดพันธุข�าว 20,000 ตัน และ
เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 1,000 ตัน เริ่มดําเนินการในป; 2554 มีกรมส�งเสริมสหกรณเป@นหน�วยงาน
รับผิดชอบ และได�รับจัดสรรงบประมาณ 64,543,600 บาท 

 

7.2) วัตถุประสงค*   เพ่ือส�งเสริมสหกรณผลิตเมล็ดพันธุข�าวและถ่ัวเหลืองพันธุท่ีมี
คุณภาพแก�เกษตรกร เพ่ิมสภาพคล�องด�านเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุของสมาชิกสหกรณ
และการรวบรวมเมล็ดพันธุของสหกรณ และเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุข�าว หรือ
ถ่ัวเหลืองของสหกรณ ให�สามารถกระจายเมล็ดพันธุข�าวหรือถ่ัวเหลืองคุณภาพดีแก�สมาชิกสหกรณและ
เกษตรกรท่ัวไปได�ท่ัวถึง 

 

7.3)  ผลการดําเนินงาน 
 

(1)  ส�งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุข�าวและถ่ัวเหลืองพันธุดีแก�เกษตรกร
ในสถาบันเกษตรกรแล�ว 38 จังหวัด 66 สหกรณ  ครบตามเป=าหมาย 

(2)  ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการดําเนินการส�งเสริมการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ 2 ครั้ง จากเป=าหมาย 1 ครั้ง 

(3)  สนับสนุนค�าใช�จ�ายทางการตลาดในการผลิตและจําหน�ายเมล็ดพันธุข�าว
ให�แก�สหกรณ 58 สหกรณ  ร�อยละ 87.88 ของเป=าหมาย เป@นเมล็ดพันธุข�าวพันธุดี 13,032.46 ตัน   
ร�อยละ 65.16 ของเป=าหมาย และเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองพันธุดี 1,000 ตัน ครบตามเป=าหมาย 

(4)  เบิกจ�ายงบประมาณแล�ว 43,512,171.55 บาท  ร�อยละ 67.43 
ของเป=าหมาย 

  

7.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี  จังหวัดนครสวรรค  อุทัยธานี  ชัยนาท  สุพรรณบุรี  
เชียงใหม�  เชียงราย  พะเยา  และลําปาง  ผลการติดตามสรุปได�ดังนี้ 

(1)  สหกรณกู�เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณเพ่ือเป@นทุนหมุนเวียนในการผลิต
เมล็ดพันธุข�าวและถ่ัวเหลือง รวม 36.20 ล�านบาท  ครบตามเป=าหมายท่ีแต�ละสหกรณวางไว�   

(2)  สหกรณมีการจําหน�ายเมล็ดพันธุข�าวแล�ว 1,123.50 ตัน โดยเบิกจ�ายเงิน
อุดหนุนค�าใช�จ�ายทางการตลาดในการผลิตและจําหน�ายเมล็ดพันธุข�าวแล�ว 476.625 ตัน คิดเป@น
มูลค�า 1,429,875 บาท  และอยู�ระหว�างการเบิกจ�ายเงินอุดหนุนฯ จํานวน 646.875 ตัน คิดเป@น
มูลค�า 1,940,625 บาท  สําหรับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองยังไม�มีการเบิกจ�ายเงินอุดหนุนฯ 

(3)  ทุกสหกรณมีความพร�อมด�านแหล�งรวบรวมและกระจายเมล็ดพันธุ โดย
สหกรณ ร�อยละ 75.00 มีความพร�อมด�านโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ มีเพียงร�อยละ 25.00 
ท่ีไม�มีโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ นอกจากนี้ ยังพบว�าสหกรณร�อยละ 58.33 ขาดห�องปฏิบัติการตรวจ
มาตรฐานเมล็ดพันธุ ทําให�ต�องส�งตัวอย�างเมล็ดพันธุไปตรวจสอบท่ีหน�วยงานราชการหรือสหกรณเครือข�าย 
ซ่ึงต�องเสียค�าใช�จ�ายในอัตราท่ีค�อนข�างสูง (เฉลี่ยตัวอย�างละ 350 บาท) 

 

7.5)  ข�อเสนอแนะ  การบูรณาการความร�วมมือระหว�างหน�วยงานมีน�อย เจ�าหน�าท่ี
ของบางสหกรณขาดความชํานาญด�านการเกษตร ได�แก� การดูแลรักษาเมล็ดพันธุ  โรคและแมลงศัตรูพืช 
การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ ฯลฯ  สหกรณบางแห�งขาดห�องปฏิบัติการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ  ทําให�
ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการส�งเมล็ดพันธุไปตรวจมาตรฐานในอัตราท่ีค�อนข�างสูง  การผลิตเมล็ดพันธุมีข้ันตอน



 70 

ท่ีค�อนข�างยุ�งยาก  และประสบป9ญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ทําให�ผลผลิตเสียหาย  ในการดําเนินงาน
ในระยะต�อไปควรดําเนินการดังนี้ 

(1)  กรมส�งเสริมสหกรณควรหารือร�วมกับสหกรณท่ีเข�าร�วมโครงการ เพ่ือแก�ไข
ป9ญหารอบป;บัญชีของสหกรณและป;งบประมาณของหน�วยงานราชการท่ีไม�ตรงกัน    

(2)  ควรจัดฝVกอบรมความรู�ด�านการผลิตเมล็ดพันธุ  โรคและแมลงศัตรูพืช 
การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ และให�คําแนะนําเก่ียวกับสายพันธุข�าวและแนวโน�มในการผลิตเมล็ดพันธุ
ให�กับเจ�าหน�าท่ีของสหกรณและสมาชิกท่ีเข�าร�วมโครงการ รวมท้ังพาไปศึกษาดูงานสหกรณท่ีประสบ
ความสําเร็จ  

(3)  ควรส�งเสริมให�สหกรณทําการผลิตเมล็ดพันธุแบบครบวงจร ต้ังแต�การคัดเลือก
สายพันธุ การผลิต การรวบรวมเมล็ดพันธุ การปรับปรุงเมล็ดพันธุ การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ  
และการกระจายเมล็ดพันธุ 

(4)  ควรสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรู�และความชํานาญมาให�คําปรึกษา 
หรือแนะนํา รวมท้ังลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมแปลงของสมาชิกสหกรณอย�างสมํ่าเสมอ  และประสานงาน
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือร�วมบูรณาการความรู�และความร�วมมือในการแก�ป9ญหาให�กับสมาชิกสหกรณท่ี
เข�าร�วมโครงการ 
 

8)  โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิมมูลค>าเพ่ือแก�ปKญหาราคายาง
ตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

8.1)  ความเป'นมา  จากมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2552 
เห็นชอบหลักการและอนุมัติโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิมมูลค�า  เพ่ือแก�ไขป9ญหา
ราคาตกตํ่า ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณได�จัดทําข้ึน จากป9ญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ปลายป; 2551 ทําให�อุตสาหกรรมท่ีใช�ยางเป@นส�วนประกอบเกิดการชะลอตัว ทําให�ราคายางพาราลดตํ่าลง 
เกิดป9ญหากับเกษตรกรชาวสวนยางภาครัฐ เอกชน และสถาบันเกษตรกรได�ร�วมมือกันแก�ไขป9ญหาราคา
ยางตกตํ่า  ทุกภาคส�วนเห็นสอดคล�องกันว�า ควรดําเนินมาตรการลดปริมาณผลผลิตยางท่ีออกสู�ตลาด 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาไม�ให�ตกตํ่าจนอยู�ในภาวะท่ีเกษตรกรขาดทุน ดังนั้น การจะลดปริมาณยางให�
ออกจากระบบการซ้ือ - ขายในตลาดได�จะต�องดําเนินการในรูปแบบของการซ้ือยางแล�วนํามาแปรรูป
เป@นยางลูกขุน หรือยางชนิดอ่ืน เก็บไว�รอจําหน�ายเม่ือยางมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงจะเป@นแนวทางอย�างหนึ่งท่ีจะ
ทําให�ราคายางพาราปรับตัวเพ่ิมข้ึน  โดยให�ใช�เงินจากวงเงินกู�เพ่ือดําเนินโครงการรับจํานําข�าวและผลผลิต
ทางการเกษตร จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันเกษตรกรท่ีได�รับอนุมัติให�
เข�าร�วมโครงการสามารถเพ่ิมมูลค�าน้ํายางสดและยางแผ�นดิบโดยการรวมรวมยางจากสมาชิกแล�วนํามา
แปรรูปเก็บไว�รอราคา 200,000 ตัน ดําเนินการ 25 กุมภาพันธ 2552 - 31 ธันวาคม 2553 มีหน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ กรมวิชาการเกษตร กรมส�งเสริมสหกรณ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร   หน�วยงานร�วมสนับสนุน คือ องคการสวนยาง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมส�งเสริมการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงการคลัง 
โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 8,000 ล�านบาท อัตรา
ดอกเบ้ีย 0% ตลอดอายุโครงการ จากเงินกู�เพ่ือดําเนินโครงการรับจํานําข�าวและผลผลิตทางการเกษตร 
ให�แก�สถาบันเกษตรกร และงบประมาณเพื่อการบริหารและดําเนินงานโครงการของหน�วยงานต�าง ๆ 
ท่ีร�วมดําเนินงาน 270 ล�านบาท (งบกลาง รายการเงินสํารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป@น)  
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8.2)  วัตถุประสงค*   เพ่ือชะลอการปล�อยยางพาราออกสู�ตลาดในขณะท่ียางพารา
มีราคาตกตํ่ามากโดยการแปรรูปยางแผ�นดิบเป@นยางแผ�นรมควัน ยางแผ�นรมควันอัดก�อน ยางแท�ง 
น้ํายางข�น แล�วเก็บสต็อกไว�รอราคา  
 

8.3)  ผลการประเมิน 
(1)  โครงการอนุมัติให�สถาบันเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ 132 แห�ง มีสถาบัน

เกษตรกรขอรับเงินสินเชื่อตามโครงการ  35 แห�ง สินเชื่อท่ีสถาบันเกษตรกรขอรับรวม 319.60 ล�านบาท 
สามารถรวบรวมยางได� 8,517,038.79 กิโลกรัม (ร�อยละ 4.26 ของเป=าหมาย) มูลค�า 758.71 ล�านบาท 
นําไปแปรรูปเป@นยางลูกขุน (ยางแผ�นรมควันอัดก�อน ยางคอมปาวด และยางแท�ง STR 20) ขายให�แก�
บริษัทผู�รับซ้ือในต�างประเทศและบริษัทภายในประเทศซ่ึงเป@นผู�รวบรวมส�งออกท้ังสิ้น 8,175,780.20 กิโลกรัม  
มูลค�า 785.17 ล�านบาท เนื่องจากในช�วงการดําเนินงานโครงการ เป@นช�วงท่ีภาวะเศรษฐกิจโลก  
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส�วนรถยนตท่ีทําจากยางพาราเริ่มฟXYนตัว ทําให�ปริมาณความต�องการ
ใช�ยางพาราของโลกเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับสภาวะอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทําให�ปริมาณน้ํา
ยางลดน�อยลง ส�งผลให�ราคายางขยับตัวสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง สถาบันเกษตรกรส�วนใหญ�เห็นว�ายังสามารถ
ขายยางได�ราคาดี จึงยังไม�มีความจําเป@นท่ีจะต�องเก็บรักษายางไว�ตามโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
31 ธันวาคม 2553 สถาบันเกษตรกรได�ส�งคืนเงินสินเชื่อครบตามจํานวนท่ีขอรับทุกแห�งแล�ว 

(2)  สถาบันเกษตรกรสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมจากการแปรรูปยางได� โดยยางแผ�น
รมควันอัดก�อนสามารถทํากําไรในอัตราส�วนเฉลี่ย 3.36 บาทต�อต�นทุนการผลิต 1 บาท สูงกว�าการผลิต
ยางแผ�นรมควันตามปกติท่ีได�รับกําไรในอัตราส�วนเฉลี่ย 0.56 บาทต�อต�นทุนการผลิต 1 บาท  นอกจากนี้ 
ผลจากการดําเนินงานโครงการ ยังสามารถเชื่อมโยงเครือข�ายระหว�างสถาบันเกษตรกรท่ีมีความม่ันคง
ในการดําเนินธุรกิจแปรรูปยางอยู�เดิมก�อนมีโครงการ  และสถาบันเกษตรกรท่ีเริ่มต�นทําธุรกิจแปรรูป
ยางใหม�หลังเข�าร�วมโครงการในด�านการตลาด  
 

8.4)  ข�อเสนอแนะ  หลังสิ้นสุดโครงการ สถาบันหลายแห�งขาดสภาพคล�อง 
เนื่องจากต�องส�งเงินสินเชื่อกลับคืน โดยเฉพาะสถาบันฯท่ีดําเนินธุรกิจแปรรูปยางลูกขุนบางแห�งเกิดการ
ชะลอตัว ตลอดจนยางแปรรูปท่ีผลิตได�ของสถาบันเกษตรกรท่ีเริ่มต�นใหม�ยังไม�เป@นท่ีรู�จัก และยังไม�ได�รับ
ความเชื่อม่ันในคุณภาพจากผู�ซ้ือ ดังนั้น ควรดําเนินการดังนี้ 

(1)  หลังสิ้นสุดโครงการภาครัฐควรให�การส�งเสริมการดําเนินธุรกิจแปรรูปยาง
ของสถาบันฯ ท่ีเริ่มต�นใหม�ให�สามารถดําเนินการต�อไปได�  เพ่ือสร�างความพร�อมในการแข�งขันและสามารถ
พ่ึงพาตนเองและเป@นท่ีพ่ึงให�แก�เกษตรกรชาวสวนยางได�หากเกิดภาวะวิกฤตราคายางข้ึนมาอีกครั้ง 

(2)  จัดต้ังกองทุนเพ่ือการกู�ยืมแก�สถาบันฯนําไปใช�ลงทุนในธุรกิจการแปรรูป
ยางเพ่ิมมูลค�า อัตราดอกเบ้ียตํ่า หรือมีระยะปลอดดอกเบ้ีย โดยพิจารณาวงเงินกู�ยืมตามศักยภาพจริง
ของแผนธุรกิจ เพ่ือเป@นการต�อยอดและสามารถทําให�ธุรกิจสามารถดําเนินต�อไปได� 
 

 
 
 
 
 
 



 72 

2.2  การพัฒนาการผลิต 
 

1)  โครงการผลิตข�าวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการส>งออกในทุ>งกุลาร�องไห� ระยะท่ี 2 
1.1)  ความเป'นมา  การดําเนินงานโครงการในระยะท่ี 1 (ป; 2548 - 2551) 

สิ้นสุดลง แต�ผลการดําเนินงานยังไม�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของโครงการ 1.27 ล�านไร� ใน 5 จังหวัด 
และกิจกรรมต�าง ๆ ยังไม�ครบตามเป=าหมาย ท้ังลักษณะการดําเนินงานท่ีต�างหน�วยงานต�างปฏิบัติ ต�างพ้ืนท่ี
ต�างกิจกรรม เกษตรกรในแต�ละพ้ืนท่ีได�รับการสนับสนุนไม�ครบวงจรตามแนวทางท่ีกําหนดของโครงการ 
ดังนั้นเพ่ือให�การพัฒนาเกิดประโยชนแก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึง จึงได�มีการขยายผลโครงการระยะท่ี 2 
อีก 5 ป; ระหว�างป; 2552 - 2556  โดยบูรณาการในเชิงพ้ืนท่ี (Area Approach) ของ 7 หน�วยงานในสงักัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินงานในพื้นที่รวม 1,002,705 ไร� และเพิ่มผลผลิตจากเฉลี่ย 
389 กิโลกรัมต�อไร�ในป; 2550/51 เป@น 520 กิโลกรัมต�อไร� หลังมีโครงการในป; 2556/57 ระยะเวลา
ดําเนินการ 5 ป; (ป; 2552 - 2556) หน�วยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร บูรณาการ
ร�วมกับ 6 หน�วยงาน (กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน กรมการข�าว กรมส�งเสริมการเกษตร กรมส�งเสริม
สหกรณ และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) ได�รับงบประมาณ 915.124  ล�านบาท 
 

1.2)  วัตถุประสงค* เพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานการผลิตให�เหมาะสมต�อการผลิต
ข�าวหอมมะลิ  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดข�าวหอมมะลิในทุ�งกุลาร�องไห� 
 

1.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  บํารุงรักษาระบบอนุรักษดินและน้ําได�ครบ 50,000 ไร� ส�วนการ

ก�อสร�างระบบพัฒนาท่ีดิน 10,000 ไร� แบ�งพ้ืนท่ี 5,700 ไร� ก�อสร�างแล�วเสร็จ 278 ไร� หรือร�อยละ 4.88  
เนื่องจากน้ําท�วมขัง ผู�รับเหมาไม�สามารถดําเนินการได� ส�วนพื้นที่อีก 4,300 ไร� ยังไม�ได�ดําเนินการ
เนื่องจากการทําสัญญาล�าช�าและงบประมาณไม�เพียงพอ  

(2)  การก�อสร�างระบบกักเก็บน้ําแล�วเสร็จ 1 แห�ง  อีก 1 แห�ง หยุดปฏิบัติ
เพ่ือแก�แบบและสัญญา ส�วนการก�อสร�างสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ=าพร�อมระบบส�งน้ํา และประตูระบายน้ํา 
มีผลงานแล�วเสร็จร�อยละ 85   

(3)  ส�งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุข�าวคุณภาพดีผ�านศูนยข�าวชุมชน 3 แห�ง 
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข�าว 1,200 ราย ครบตามเป=าหมาย ข้ึนทะเบียนตรวจรับรองการผลิตข�าว 
GAP 800 ราย  ตรวจคงอายุการรับรอง 8,444 ราย ร�อยละ 85.53 ของเป=าหมาย 9,873 ราย  
และข้ึนทะเบียนและตรวจแปลงข�าวอินทรีย 389 ราย ร�อยละ 77.80 นอกจากนี้ มีการพัฒนา
เกษตรกรเข�าสู�ระบบรับรองมาตรฐาน GAP 543 ราย  ตามเป=าหมาย 
 

1.4)  ผลการประเมินผล ช>วง 2 ป6แรกของโครงการ (ป6 2552 - 2553) 
(1)  ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ได�ก�อสร�างระบบอนุรักษดินและน้ํา

รวมพ้ืนท่ี 30,032 ไร� หรือร�อยละ 70 ของเป=าหมาย 43,000 ไร� และปรับปรุงซ�อมบํารุงรักษาระบบ
อนุรักษดินและน้ําท่ีมีสภาพชํารุดในพ้ืนท่ี 67,600 ไร� ร�อยละ 102 (สูงกว�าเป=าหมาย 66,000 ไร�)  
และด�านปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีการส�งเสริมศูนยข�าวชุมชน 51 ศูนย มีสมาชิก 1,315 ราย 
พ้ืนท่ีกระจายพันธุ 232,000 ไร� โดยมีแปลงเกษตรกรท่ีผ�านการตรวจประเมินแล�วได�รับใบรับรอง 
9,393  แปลง หรือร�อยละ 95 จากผู�ท่ีข้ึนทะเบียน 9,873 ราย 
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(2)  ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
-  มีผลผลิตข�าวเฉลี่ย 386 กิโลกรัมต�อไร� จาก 326 กิโลกรัมต�อไร�  

หรือร�อยละ 18 จากก�อนมีโครงการป; 2551/52 ซ่ึงตํ่ากว�าเป=าหมายโครงการต้ังไว�  460 กิโลกรัมต�อไร� 
มีการใช�เมล็ดพันธุข�าวในปริมาณสูงเฉลี่ย 29.49 กิโลกรัมต�อไร�  จากปริมาณท่ีเหมาะสม 15 กิโลกรัมต�อไร� 
และมีเกษตรกรเพียงร�อยละ 25  ท่ีใช�เมล็ดพันธุข�าวจากศูนยข�าวชุมชน เนื่องจากศูนยยังมีไม�เพียงพอ 
และยังกระจายไม�ท่ัวถึง 

-  ด�านการตลาดข�าว สหกรณการเกษตรรวบรวมข�าวเปลือกได� 67,304 ตัน  
โดยร�อยละ 70 รวบรวมให�พ�อค�าท�องถ่ินแปรรูปเป@นข�าวสาร  

 

1.5)  ข�อเสนอแนะ 
(1)  กิจกรรมการผลิตข�าวคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการส�งออก   ยังดําเนินการ

ค�อนข�างน�อย จําเป@นต�องสนับสนุนและจัดต้ังกลุ�มการผลิตและจัดหาตลาดรองรับ เพ่ือกระตุ�นให�เกษตรกร
ทําการผลิตมากข้ึน  

(2)  ต�องสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพให�สหกรณการเกษตรในพ้ืนท่ี มีอํานาจ
ต�อรองและแปรรูปข�าว ภายใต�สัญลักษณทุ�งกุลาเพ่ือการส�งออกโดยตรง 

 

2)  โครงการปรับระบบการปลูกข�าว 
2.1)  ความเป'นมา  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เห็นชอบ

โครงการจัดระบบการปลูกข�าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให�มี
การปลูกข�าวไม�เกิน 2 ครั้ง/ป;  ใช�น้ําไม�เกินปริมาณน้ําต�นทุน และตัดวงจรการระบาดของศัตรูข�าว  
พร�อมอนุมัติวงเงิน 1,083.24 ล�านบาท มีระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต�ป; 2554 - 2557 ครอบคลุม
พื้นที่ 4.6 ล�านไร� ในเขตพื้นที่ชลประทานลุ�มน้ําเจ�าพระยา 22 จังหวัด มีหน�วยงานร�วมดําเนินการ 
ได�แก� กรมการข�าว กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส�งเสริมการเกษตร กรมส�งเสริมสหกรณ  
กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยป;งบประมาณ 2554 ดําเนินการในเขต
โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา หรือโครงการชลประทาน 18 แห�ง 11 จังหวัด ได�แก� จังหวัดชัยนาท 
สิงหบุรี อ�างทอง อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค พิษณุโลก พิจิตร และกําแพงเพชร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 100,000 ไร� 

 

2.2) วัตถุประสงค*   เพ่ือจัดระบบการปลูกข�าวให�มีการปลูกข�าวป;ละไม�เกิน 2 ครั้ง 
โดยงดเว�นการปลูกข�าวแบบต�อเนื่องท้ังป; ให�มีการใช�น้ําไม�เกินปริมาณน้ําต�นทุนท่ีมีอยู� ตัดวงจรการระบาด
ของศัตรูข�าว และรักษาระบบนิเวศนในนาข�าวให�มีความสมดุล 

 

2.3)  ผลการดําเนินงาน  เกษตรกรเข�าร�วมโครงการ 48,916 ราย ใช�งบประมาณ 
100,671,755 บาท (งบปกติ 72,242,195 บาท และงบกลาง 28,429,560 บาท) ร�อยละ 42.38 
ของเป=าหมาย 237,572,971 บาท (งบปกติ 72,485,171 บาท และงบกลาง 165,087,800 บาท)  
และได�ปรับแผนงานโครงการ โดยส�งเสริมการปลูกพืชปุNยสดเพียงอย�างเดียวในพ้ืนท่ี 100,000 ไร�  
เนื่องจากพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการส�วนใหญ�ประสบป9ญหาอุทกภัย ทําให�ทราบเพียงการสนับสนุนป9จจัย 
และผลผลิตในบางกิจกรรม สรุปผลได�ดังนี้ 

(1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดระบบการปลูกข�าวให�แก�เจ�าหน�าท่ี 
364 คน  
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(2)  กรมการข�าวประชาสัมพันธโครงการโดยผลิตและเผยแพร�สารคดีโทรทัศน 
10 ตอน สปอรตวิทยุประชาสัมพันธ 1 เรื่อง และป=ายประชาสัมพันธโครงการ  63 ชุด 

(3)  กรมชลประทานสํารวจความต�องการเข�าร�วมโครงการ พบว�า มีเกษตรกร
เข�าร�วมโครงการ 57,941 ราย พ้ืนท่ี 1,485,709 ไร� ต�องการปลูกพืชหลังนา 40,506 ราย พ้ืนท่ี 
752,040 ไร� และพืชปุNยสด 5,076 ราย พ้ืนท่ี 94,876 ไร�  

(4)  กรมส�งเสริมการเกษตรจัดอบรมเกษตรกรได�เพียงบางส�วน  
(5)  กรมพัฒนาท่ีดินสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุNยสด (ปอเทือง) ให�เกษตรกร

ในพ้ืนท่ี 100,000 ไร�  โดยแจกจ�ายไปแล�วในพ้ืนท่ี 50,000 ไร� แต�เกษตรกรยังไม�ได�ปลูก เนื่องจาก
ปลูกข�าวไปแล�ว จึงต�องรอปลูกหลังจากการเก็บเก่ียวข�าวแล�วเสร็จ ส�วนท่ีเหลือ 50,000 ไร� ยังไม�ได�ทํา
การแจกจ�าย เนื่องจากพ้ืนท่ีเป=าหมายประสบป9ญหาน้ําท�วม  

(6)  กรมวิชาการเกษตรร�วมกับกรมส�งเสริมสหกรณ ส�งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ
พืชหลังนา (ถ่ัวเขียว) ให�เกษตรกรผลิตช�วงท่ี 1 ต�นฝน  เกษตรกรได�รับเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว 37.26 ตัน 
เพ่ือปลูกในพ้ืนท่ี 5,000 ไร�  เสียหายจากอุทกภัยประมาณ 1,300 ไร�  ได�ผลผลิต 153.689 ตัน 
ผ�านการปรับสภาพจากศูนยข�าวพิษณุโลก 83.54 ตัน  ช�วงท่ี 2 ปลายฝน  เกษตรกรได�รับเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเขียวไปผลิต 176 ตัน เพ่ือปลูกในพ้ืนท่ี 20,000 ไร� แต�พ้ืนท่ีดังกล�าวประสบอุทกภัย จึงอยู�ระหว�าง
การรอให�ปริมาณน้ําลด  

(7)  การรับซ้ือคืนผลผลิตเมล็ดพันธุพืชหลังนา (ถ่ัวเขียว) กรมวิชาการเกษตร
รับซ้ือผลผลิต 83.54 ตัน กิโลกรัมละ 40 บาท วงเงิน 3,341,760 บาท อยู�ระหว�างตรวจรับและเก็บท่ี
ศูนยเมล็ดพันธุข�าวพิษณุโลก 

 

2.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี จังหวัดลพบุรี สิงหบุรี อ�างทอง สุโขทัย นครสวรรค 
และอุทัยธานี มีดังนี้ 

(1)  กิจกรรมการจัดเวทีชุมชน พบว�า  เกษตรกรเลือกระบบการปลูกข�าว
เหมือนกัน โดยพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เลือกปลูกพืชหลังนา ส�วนพ้ืนท่ีอําเภอท�าวุ�ง จังหวัดลพบุรี ต�องการเว�นปลูก 
เนื่องจากพ้ืนท่ีมีน้ําท�วมขังในช�วงปลายป; ทําให�กรมชลประทานสามารถกําหนดช�วงเวลาการส�งน้ําและ
ควบคุมปริมาณน้ําได� 

(2)  กิจกรรมส�งเสริมการผลิตพืชหลังนา (ถ่ัวเขียว) เพ่ือใช�ในป; 2555 เกษตรกร
ร�วมโครงการ 325 ราย พ้ืนท่ี 4,278 ไร� ได�รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวชั้นพันธุขยาย 25.476 ตัน 
ผลผลิตผ�านมาตรฐาน และส�งมอบให�ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแล�ว 144.80 ตัน  และรับซ้ือคืน
ในราคา 30 - 40 บาท/กิโลกรัม  ตามคุณภาพของเมล็ดพันธุ ด�านผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ
พืชหลังนา (ถั่วเขียว) พบว�า เกษตรกรที่ผลิตและขายให�กับสหกรณในโครงการได�ผลผลิตเฉลี ่ย 
82.38 กิโลกรัม/ไร�  ต�นทุนเฉลี่ย 1,095.74 บาทต�อไร� มีรายได�เพ่ิมเฉลี่ย 1,375.66 - 2,199.46 บาท/ไร� 
เนื่องจากสหกรณรับซ้ือในราคาสูงกว�าราคาท�องตลาดประมาณ 14 - 23 บาท/กิโลกรัม   

(3)  กิจกรรมการส�งเสริมการปลูกพืชปุNยสด ในพ้ืนท่ีอําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค มีเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ 79 ราย พ้ืนท่ี 1,365 ไร� ได�เมล็ดพันธุพืชปุNยสด (ปอเทือง) 
6.825 ตัน  แต�ยังไม�ได�ปลูก เนื่องจากได�รับเมล็ดพันธุหลังจากปลูกข�าวไปแล�ว แต�เกษตรกรเต็มใจปลูก
พืชปุNยสดทันทีหลังจากเก็บเก่ียวข�าว 
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2.5)  ข�อเสนอแนะ  การจัดส�งเมล็ดพันธุพืชหลังนาให�เกษตรกรมีความล�าช�า ไม�ทัน
ช�วงท่ีเหมาะสมในการปลูก และจัดส�งเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวชั้นพันธุขยายล�าช�า พ้ืนท่ีปลูกบางแห�งเป@นพ้ืนท่ีนา 
มีน้ําท�วมขังทําให�ผลผลิตได�รับความเสียหายจํานวนมาก  การจัดหาบรรจุภัณฑ สําหรับบรรจุเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเขียวชั้นพันธุจําหน�ายล�าช�า ทําให�เมล็ดพันธุเกิดความเสี่ยงต�ออัตราการงอกและความชื้น เกษตรกร
จึงกังวลกับราคารับซื้อจะไม�เป@นไปตามที่กําหนด รวมทั้งสหกรณนิคม และสหกรณการเกษตร 
บางแห�งยังไม�ชัดเจนถึงการดําเนินการรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวชั้นพันธุจําหน�าย และค�าใช�จ�ายในการ
บริหารจัดการขนส�ง นอกจากนี้เกษตรกรไม�ได�นําเมล็ดพันธุพืชปุNยสด (ปอเทือง) ท่ีได�รับไปปลูก เนื่องจาก
ได�รับเมล็ดพันธุพืชปุNยสดล�าช�า เกษตรกรได�ปลูกข�าวไปแล�ว จึงควรดําเนินการดังนี้ 

(1)  กรมส�งเสริมการเกษตรควรเร�งดําเนินการฝ;กอบรมให�กับเกษตรกรก�อนท่ี
จะถึงฤดูเพาะปลูก  

(2)  กรมพัฒนาท่ีดินควรจัดส�งเมล็ดพันธุพืชปุNยสดให�ทันก�อนฤดูกาลทํานา
ครั้งต�อไป   และติดตามเกษตรกรท่ีได�รับเมล็ดพันธุพืชปุNยสดไปแล�ว พร�อมส�งเสริมให�ปลูกก�อนฤดูกาล
ทํานาครั้งต�อไป 

(3)  กรมส�งเสริมสหกรณ ควรคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุพืช
หลังนา และจัดหาพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความต�องการของเกษตรกรเข�าร�วมโครงการในป; 2555 

(4)  กรมวิชาการเกษตร ควรเร�งดําเนินการรับซ้ือผลผลิตพืชหลังนาคืนจาก
เกษตรกร  
 

3)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
3.1)  ความเป'นมา  จากสภาพป9ญหาเพลี้ยแป=งระบาดในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง

ป9จจุบัน ในระดับท่ีผลผลิตเสียหายประมาณ 1 ล�านไร� และยังมีแนวโน�มการระบาดเพ่ิมข้ึน ส�งผลให�
ผลผลิตมันสําปะหลังลดลง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได�มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดการเพลี้ยแป=ง
มันสําปะหลังระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 ได�เน�นให�มีการจัดเตรียมและขยายพันธุมันสําปะหลัง
พันธุดีสําหรับฤดูกาลปลูกป;ต�อไป รวมท้ังให�ความรู�แก�เกษตรกรในการจัดเตรียมพันธุดี  ซ่ึงในป; 2554  
กรมส�งเสริมการเกษตรจึงทําความตกลงร�วมมือกับกรมวิชาการเกษตร จัดให�มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมันสําปะหลัง ท้ังในด�านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง และการควบคุม
การแพร�ระบาดของเพลี้ยแป=ง  ในการดําเนินงานของกรมส�งเสริมการเกษตรในการบริหารจัดการเพลี้ยแป=ง 
มีการดําเนินงาน 2 โครงการ คือ โครงการปรับระบบสินค�าเกษตร (เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง) 
ประจําป; 2554 และโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงให�กับเกษตรกร 
โดยส�งเสริมให�เกษตรกรเข�ามามีส�วนร�วมในระดับชุมชนผ�านกลไกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนท่ีมีการจัดต้ัง
ท้ังหมด 572 ศูนย  ใน 45 จังหวัด ท่ีมีการระบาดของเพลี้ยแป=ง  เพ่ือเป@นศูนยกลางของการเรียนรู�
ด�านการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน โดยใช�เทคโนโลยีท่ีเป@นมิตรกับสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�สามารถบริหาร
จัดการศัตรูพืชได�ด�วยตนเองอย�างยั่งยืนและครบวงจร  มีเป=าหมายดําเนินการในศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
572 ศูนย เกษตรกรเป=าหมาย 17,160 ราย ใน 45 จังหวัด ระยะเวลาดําเนินการป; 2554 
รับผิดชอบโดยกรมส�งเสริมการเกษตร และได�รับงบประมาณ 59,427,700 บาท 
 

3.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือเป@นแหล�งผลิตพันธุมันสําปะหลังพันธุดีในชุมชน และเป@น
แหล�งเรียนรู�การผลิตพันธุดีท่ีปลอดจากศัตรูมันสําปะหลัง 
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3.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  ประชุมชี้แจง และจัดการเรียนรู�แก�เกษตรกรที่เข�าร�วมประชุมชี้แจง 

17,160 ราย ครบตามเป=าหมาย พัฒนาความรู�ของเจ�าหน�าท่ี 450 ราย ครบตามเป=าหมาย 
(2)  จัดทําแปลงขยายพันธุ มีจํานวนพ้ืนท่ีท่ีจัดทําแปลงขยายพันธุ 25,740 ไร� 

ครบตามเป=าหมาย 
(3)  กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ได�จัดวันรณรงค

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จํานวน 2 ครั้ง ครบตามเป=าหมาย  
  

3.4)  ข�อเสนอแนะ   ในการดําเนินงานพบว�า  การจัดหาป9จจัยการผลิตล�าช�า 
แหล�งจําหน�ายท�อนพันธุอยู�ห�างไกล  ขาดแหล�งพันธุท่ีปลอดโรค นอกจากนี้เกษตรกรยังไม�ม่ันใจพันธุท่ี
เจ�าหน�าท่ีแนะนําหรือจัดหาให� และการชุบท�อนพันธุมีข้ันตอนยุ�งยาก ทําให�มีป9ญหาในการจ�างแรงงาน
ในการดําเนินงานในระยะต�อไป  ควรดําเนินการดังนี้ 

(1)  วางแผนการจัดส�งป9จจัยการผลิตให�ถึงมือเกษตรกรให�ทันต�อฤดูการ
เพาะปลูก ประสานกับจังหวัดท่ีมีแหล�งพันธุท่ีใกล�เคียงกับความต�องการของเกษตรกร และประสานกับ
เจ�าหน�าท่ี เกษตรกร ผู�รับผิดชอบเลื่อนระยะเวลาการจัดทําแปลงออกไปจนกว�าเหตุการณเข�าสู�ปกติ  

(2)  มีการจัดฝVกอบรมเจ�าหน�าท่ีระดับตําบลให�มีความรู�ความเข�าใจในการ
ดําเนินงานโครงการเทคโนโลยีการผลิต การป=องกันกําจัดเพลี้ยแป=ง และการผลิตขยายแมลงช�างป;กใส 
และแตนเบียนเพ่ือนําไปถ�ายทอดสู�เกษตรกรได�อย�างถูกต�อง 
 

4)  ยุทธศาสตร*กาแฟ 
4.1)  ความเป'นมา  คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตรกาแฟ  

ป; 2552 - 2556  ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  ครั้งที่ 5/2551 
เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ มีเป=าหมายลดต�นทุนการผลิต
กาแฟเฉลี่ยต�อไร�ให�เท�าหรือให�เหลือมากกว�าต�นทุนการผลิตกาแฟของเวียดนามไม�เกินร�อยละ 10 และ
เพ่ิมผลผลิตต�อไร�กาแฟท่ีปลูกเป@นพืชเด่ียวจาก 200 กิโลกรัม/ไร�  ในป; 2552 เป@น 300 กิโลกรัม/ไร�  
ในป;  2556  และปลูกร�วมกับพืชอ่ืน จาก 143 กิโลกรัม/ไร�  ในป; 2552  เป@น 180 กิโลกรัม/ไร�   
ในป; 2556 รวมท้ังเพ่ิมจํานวนแปลงกาแฟท่ีได�รับการรับรอง GAP ไม�น�อยกว�า 50% ดําเนินการในพ้ืนท่ี 
9 จังหวัด ได�แก� ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี ระนอง แม�ฮ�องสอน น�าน เชียงราย และ
เชียงใหม� ซ่ึงเริ่มดําเนินการต้ังแต�ป;งบประมาณ 2552 - 2556 หน�วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร 
กรมส�งเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตร
และอาหารแห�งชาติ และกรมส�งเสริมสหกรณ ในป; 2554 ได�รับงบประมาณ 10,979,500 บาท 
(เฉพาะของกรมวิชาการเกษตร กรมส�งเสริมการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
 

4.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑและสร�าง
เสถียรภาพราคากาแฟ 

 

4.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  กรมวิชาการเกษตรดําเนินกิจกรรมปรับปรุงสวนกาแฟเสื่อมโทรม โดย

ส�งเสริมการใช�พันธุกาแฟสายพันธุดี  สามารถออกพันธุกาแฟพันธุดี 2 พันธุ  ได�แก� กาแฟโรบัสต�า 
ชุมพร 84-1 ชุมพร 84-2 ท่ีให�ผลผลิตมากกว�า 350 - 450 กิโลกรัม/ไร� ผลิตต�นกาแฟสายพันธุดี 
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319,970 ต�น ร�อยละ 46.04 ของเป=าหมาย 695,000 ต�น เนื่องจากใช�วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ซ่ึงต�องใช�ระยะเวลา 2 ป; จึงจะได�ต�นกาแฟท่ีพร�อมใช�ประโยชน และผลิตเมล็ดกาแฟพันธุดี 716 กิโลกรัม 
ร�อยละ 119.33 ของเป=าหมาย 600 กิโลกรัม ตรวจรับรองแปลงมาตรฐาน GAP 2,190 แปลง 
ร�อยละ 138 ของเป=าหมาย 1,587 แปลง  

(2)  กรมส�งเสริมการเกษตรดําเนินกิจกรรมภายใต�โครงการส�งเสริมการผลิต
สินค�าเกษตรปลอดภัย จัดเวทีชุมชนเพ่ือวิเคราะหป9ญหา ถ�ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงสวนกาแฟท่ี
ผลผลิตตํ่าและเสื่อมโทรม โดยส�งเสริมการจัดทําสวนกาแฟ และรณรงคการตัดแต�งก่ิง ปรับเปลี่ยนสายพันธุ 
และผลผลิตกาแฟให�ได�มาตรฐาน 1,250 ราย ครบตามเป=าหมาย  

(3)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานผลความก�าวหน�า 4 ครั้ง ครบตาม
เป=าหมาย และได�ติดตามความก�าวหน�าเชิงลึกในพ้ืนท่ีเม่ือเดือนกันยายน 2554 

(4)  กรมส�งเสริมสหกรณ และกรมพัฒนาที่ดิน ไม�ได�จัดสรรงบประมาณ 
แต�ได�ดําเนินการตามงบประมาณโครงการปรับโครงสร�างการผลิตสินค�ากาแฟแบบครบวงจร  

(5)  สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติไม�มีกิจกรรมในป; 2554  
 

4.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม� เชยีงราย นครศรีธรรมราช สรุาษฎรธานี  
และชุมพร มีดังนี้ 

(1)  ภาคเหนือ เกษตรกรท่ีได�รับการอบรมจากกรมส�งเสริมการเกษตรท่ี
ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� และท่ีตําบลโป]งงาม อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย 
ทําสวนกาแฟอาราบิก�าเป@นอาชีพหลัก  โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม� เกษตรกรร�อยละ 67.00 นําความรู�ท่ีได�รับ
ไปปฏิบัติตามในระดับมาก และท่ีจังหวัดเชียงรายนําความรู�ไปปฏิบัติในระดับมากเพียงร�อยละ 13.00 
ส�วนท่ีเหลือนําไปปฏิบัติในระดับน�อย หรือบางรายยังไม�ปฏิบัติตาม เนื่องจากต�องใช�แรงงานมาก ใช�เงิน
ลงทุนเพ่ิม และบางส�วนต�นกาแฟอายุยังน�อย  สําหรับผลผลิตพบว�าป; 2553/54 ได�รับผลผลิตเฉลี่ย
ระหว�าง  230 - 244 กิโลกรัมต�อไร� จากเป=าหมายท่ีกําหนดจะเพ่ิมผลผลิตปริมาณ 200 กิโลกรัมต�อไร� 
ก�อนมีโครงการเป@น 300 กิโลกรัมต�อไร� หลังสิ้นสุดโครงการป; 2558 สําหรับด�านตลาดเกษตรกร
มีแหล�งรับซื้อที่แน�นอน โดยจําหน�ายกาแฟกะลา (ที่แกะเปลือกตากแห�งแล�ว) ได�ในราคาระหว�าง 
95 - 110 บาทต�อกิโลกรัม นอกจากนี้พบป9ญหาด�านดินขาดความอุดมสมบูรณ โรคและแมลง รวมท้ัง
เกษตรกรต�องการความรู�เก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑกาแฟเพ่ือเพ่ิมมูลค�าด�วย 

(2)  ภาคใต� ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี มีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟ
ค�อนข�างน�อยประมาณ 600 ไร� และ 11,207 ไร� ตามลําดับ รวมท้ังยังเป@นการปลูกเป@นพืชแซม 
เกษตรกรท่ีได�รับการอบรมนําความรู�ไปปฏิบัติตามในระดับมากประมาณร�อยละ 10.00 และ 56.00 
ของจังหวัดดังกล�าวตามลําดับ ส�วนท่ีเหลือนําความรู�ไปปฏิบัติตามในระดับน�อยหรือไม�ปฏิบัติตาม 
เนื่องจากพืชกาแฟไม�ใช�พืชหลักประกอบกับมีแนวโน�มจะปรับเปลี่ยนเป@นพ้ืนท่ีปลูกยางพาราหรือปาลมน้ํามัน 
ซ่ึงให�ราคาสูงกว�าแทน ส�วนท่ีจังหวัดชุมพรยังมีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟค�อนข�างมากประมาณ 175,560 ไร� 
เกษตรกรท่ีได�รับการอบรมส�วนใหญ�นําความรู�ไปปฏิบัติตามและเห็นว�าได�รับผลผลิตเพ่ิม แต�อย�างไรก็ตาม
ผลผลิตท่ีได�รับป; 2553/54  เฉลี่ย 163.35 กิโลกรัมต�อไร�  เนื่องจากในช�วงออกดอกฝนตกชุกทําให�
ติดผลน�อย สําหรับการตรวจประเมินแปลงการผลิตตามมาตรฐาน  GAP พบว�า ส�วนใหญ�ได�รับการ
รับรองเช�นกัน 
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4.5)  ข�อเสนอแนะ   หน�วยงานมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาการผลิตกาแฟ
เพียงบางส�วนเม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนยุทธศาสตรกาแฟ ซ่ึงจะส�งผลทําให�การ
ดําเนินงานไม�สามารถบรรลุเป=าหมายและวัตถุประสงค จึงควรดําเนินการดังนี้ 

(1)  ทบทวนการดําเนินงานยุทธศาสตรกาแฟโดยควรกําหนดหน�วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนท้ังด�านงบประมาณในภาพรวม แผนงาน โครงการ และหน�วยงานท่ีต�องร�วมปฏิบัติ
อย�างบูรณาการ 

(2)  ในพ้ืนท่ีท่ีมีการทําสวนกาแฟเป@นอาชีพหลัก ซ่ึงจะมีศักยภาพต�อการ
พัฒนาควรมีการพิจารณาส�งเสริมอย�างจริงจัง และครบวงจรท้ังการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
โดยเฉพาะการปลูกกาแฟอาราบิก�าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เพ่ือเป@นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส�งผลต�อการ
เพ่ิมรายได� ซ่ึงจะร�วมป=องกันการขยายพ้ืนท่ีปลูกไปสู�พ้ืนท่ีท่ีไม�เหมาะสมอีกด�วย 

 

5)  ยุทธศาสตร*มาตรฐานความปลอดภัยสินค�าเกษตรและอาหาร 
5.1)  ความเป'นมา  คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2553  เห็นชอบ

ยุทธศาสตรมาตรฐานความปลอดภัยสินค�าเกษตรและอาหาร (Food Safety) ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2553 - 
2556)  เป=าหมายเพ่ือสร�างมาตรฐานและความปลอดภัยสินค�าเกษตรและอาหาร เพ่ือคนไทยและ
ตลาดโลก  ระยะเวลาดําเนินงาน ป; 2553 - 2556 หน�วยงานที่รับผิดชอบ ได�แก� กรมการข�าว 
กรมส�งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง และสํานักงานมาตรฐานสินค�า
เกษตรและอาหารแห�งชาติ งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรป; 2554 จํานวน 1,373.69 ล�านบาท 

 

5.2)  วัตถุประสงค*   เพ่ือยกระดับมาตรฐาน  คุณภาพ  และความปลอดภัยของ
สินค�าเกษตรและอาหารของไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข�งขันอย�างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนให�เกิด
ความต�องการสินค�าเกษตรท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย รวมท้ังเพ่ือบูรณาการทุกหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

5.3)  ผลการประเมิน 
(1)  ส�งเสริมยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  มีโรงสีข�าวมาตรฐาน GMP 6 โรง  

มีผู�ผลิตเข�าสู�มาตรฐานฟารมแบบ  GAP 166,886 ราย ร�อยละ 64 ของเป=าหมาย 260,729 ราย และมี
โรงงานท่ีผ�านการตรวจรับรอง GMP 3,214 โรงงาน  ร�อยละ 98 ของเป=าหมาย 3,274 โรงงาน  รวมท้ัง
มีการกําหนดมาตรฐานสินค�า 28 เรื่อง และตรวจรับรองติดตามสถานจําหน�ายสินค�าท่ีได�เครื่องหมาย Q 
รวม 42 แห�ง นอกจากนี้ได�ออกกฎกระทรวง 1 เรื่อง และประกาศของสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตร
และอาหารแห�งชาติ 2 เรื่อง  

(2)  ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
-  เกษตรกรท่ีดําเนินการตามมาตรฐาน GAP มีการลดการใช�สารเคมี 

และปุNยเคมี  ทําให�ต�นทุนการผลิตลดลง ได�รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีความเชื่อม่ันในสินค�า
ท่ีผลิตและส�งผลให�เกษตรกรผู�ผลิตมีรายได�เพ่ิมข้ึน ได�แก� การเลี้ยงกุ�ง เกษตรกรมีรายได�เพ่ิมข้ึนรวม 
54,218 บาทต�อไร�  

-  การดําเนินงานโดยใช�มาตรการแบบสมัครใจ ทําให�ผู�ผลิตและผู�บริโภค
ในประเทศให�ความสําคัญกับสินค�าท่ีมีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนไม�มากนัก 
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-  ความพึงพอใจของผู�บริโภค พบว�า ผู�บริโภคในประเทศมีความเชื่อม่ันว�า
สินค�าท่ีได�มาตรฐานจะมีความปลอดภัยร�อยละ 41 ในระดับมาก และมีความเชื่อม่ันร�อยละ 47 ในระดับ
ปานกลาง โดยผู�บริโภคร�อยละ 64 ยินดีท่ีจะจ�ายราคาท่ีสูงข้ึนถ�าสินค�ามีคุณภาพ 

 

5.4)  ข�อเสนอแนะ 
(1)  การประชาสัมพันธมีความสําคัญมากในการสร�างความรู� ความเข�าใจ

ด�านความปลอดภัยให�กับผู�บริโภคในประเทศ และทําให�เกษตรกรเห็นความสําคัญของการจัดระบบฟารม 
GAP เพ่ิมมากข้ึน 

(2)  สนับสนุนมาตรการจูงใจด�านการตลาดและราคา เพ่ือให�เกษตรกรท่ีเข�าสู�
ระบบ GAP มีความม่ันใจในรายได�จากการขายผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
  

6)  แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย* 
6.1)  ความเป'นมา  แผนยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรอินทรียแห�งชาติ ฉบับป; 

2551-2554 มีเป=าหมายเพ่ือให�ผู�ผลิต และผู�บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการผลิตและ
บริโภคอาหารท่ีปลอดสารเคมี รวมท้ังเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรแบบท่ัวไปสู�การทํา
การเกษตรท่ีเก้ือกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมากข้ึน ซ่ึงจะทําให�เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีความม่ันคงปลอดภัยทางอาหาร รวมท้ังแก�ป9ญหาความยากจนของเกษตรกร มีหน�วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณร�วมดําเนินการ ได�แก� กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว 
กรมวิชาการเกษตร กรมส�งเสริมสหกรณ กรมส�งเสริมการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

6.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือให�มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมี
เป@นเกษตรอินทรีย และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให�เกิดสุขอนามัยท่ีดี ใช�ระบบการผลิต
เกษตรอินทรียในการฟXYนฟูสิ่งแวดล�อมให�เกิดสมดุลธรรมชาติ ประหยัดเงินตราต�างประเทศ และเป@นการ
สร�างโอกาสในการแข�งขันให�ประเทศไทยเป@นแหล�งผลิตอาหารปลอดภัย 

 

6.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  ต้ังแต�ป; 2551 - 2553 พัฒนาการเพาะเลี้ยงการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

18 แห�ง ตรวจรับรองปศุสัตวอินทรียแปลงเกษตรอินทรีย และแปลงข�าวอินทรีย 10,811 แปลง 
พัฒนาดินโดยส�งเสริมการใช�สารอินทรียลดการใช�สารเคมีทางการเกษตรรวม 47,912 กลุ�ม พ้ืนท่ี 
47.09 ล�านไร� นอกจากนี้ได�รับรองมาตรฐานป9จจัยการผลิตทางการเกษตร 2,017 ชนิดสินค�า 

(2)  ผลการดําเนินงานในป; 2554 
-  กรมพัฒนาท่ีดิน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

75 โครงการ  ส�งเสริมการผลิตและการใช�สารอินทรียชีวภาพ 9,001 กลุ�ม ร�อยละ 100.01 
เกษตรกร 451,120 ราย ร�อยละ 100.25 พ้ืนท่ี 9,021,788 ไร� ร�อยละ 100.24 ของเป=าหมาย 
จัดทําโครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียนและยุวหมอดิน 300 แห�ง ส�งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินด�วย
ปุNยพืชสดในพ้ืนท่ี 697,092 ไร� ร�อยละ 111.53 ของเป=าหมาย ตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต
เกษตรอินทรียหรือเกษตรลดใช�สารเคมี 586 ชนิดสินค�า ร�อยละ 117.20 ของเป=าหมาย รณรงค
งดเผาฟางและตอซังพืช 7,500 ไร� ฝVกอบรม และการพัฒนากลุ�มเกษตรกรสู�การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย 140 กลุ�ม ร�อยละ 140.00 ของเป=าหมาย 
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-  กรมการข�าว สร�างและสนับสนุนศูนยเรียนรู�ระบบการผลิตสินค�าข�าว
อินทรียครบวงจร โดยจัดทําแปลงสาธิตการปลูกข�าวด�วยวิธีโยนกล�า 3 แห�ง ร�อยละ 75.00 ของเป=าหมาย 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานการจัดการหลังเก็บเก่ียว 50 ราย และมีการจัดประชุม
คณะทํางาน และผู�ทรงคุณวุฒิ 2 ครั้ง   ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข�าวอินทรียอย�างเป@นระบบ 
แก�ผู�ตรวจประเมินข�าวอินทรีย ท่ีปรึกษาเกษตรกร และเกษตรกรเครือข�าย 1,240 ราย ร�อยละ 83.78 
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข�าวอินทรีย 2,080 ราย  ครบตามเป=าหมาย 

-  กรมวิชาการเกษตร ตรวจรับรองแปลงผลิตพืชอินทรีย 2,046 ฟารม 
ร�อยละ 122.51 ของเป=าหมาย  ผ�านการรับรอง 885 ฟารม  

-  กรมส�งเสริมการเกษตร ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย  
และทัศนศึกษา 420 ราย สร�างเครือข�ายการผลิตและการตลาด 9 ครั้ง และ ประชาสัมพันธโดย
จัดพิมพสื่อสิ่งพิมพเกษตรอินทรีย 2 ประเภท 500 แผ�น 500 เล�ม ครบตามเป=าหมาย 

-  กรมประมง พัฒนาฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเข�าสู�มาตรฐานอินทรีย 
ดําเนินการได� 9 ฟารม โดยเข�าไปดําเนินการแล�ว 72 ครั้ง ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑ
สัตวน้ําอินทรียแล�ว 20 ครั้ง และเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เกษตรกรท่ีเก่ียวข�องกับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย 451 ราย ร�อยละ 99.78 ของเป=าหมาย 

-  กรมปศุสัตว กลยุทธการเสริมสร�างและจัดการองคความรู�และนวัตกรรม 
ดําเนินการโครงการฝVกอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรกรมปศุสัตว โดยจัดอบรมหลักสูตรท่ีปรึกษา
เกษตรกร พัฒนาผู�ตรวจรับรองและพัฒนางานวิจัยปศุสัตวอินทรีย และหลักสูตรการเชื่อมโยงเครือข�าย
ผู�ผลิตและผู�บริโภค 916 ราย ร�อยละ 106.51 ของเป=าหมาย 860 ราย มีการจัดต้ังศูนยศึกษาวิจัย
และสาธิตเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย 26 แห�ง ร�อยละ 108.33 
ของเป=าหมาย 24 แห�ง และดําเนินการโครงการจัดการองคความรู�ระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย
ตามภูมิสังคมได� 11 เรื่อง ร�อยละ 122.22 ของเป=าหมาย 9 เรื่อง 

กลยุทธการพัฒนาปศุสัตวอินทรียวิถีพ้ืนบ�าน ดําเนินการโครงการ
พัฒนาปศุสัตวอินทรียวิถีพ้ืนบ�าน ในพ้ืนท่ี 64 จังหวัด มีการจัดสัมมนาและจัดฝVกอบรมสมาชิกกลุ�ม
เครือข�ายปศุสัตวอินทรียในชุมชน 64 ครั้ง ร�อยละ 106.67 ของเป=าหมาย 60 ครั้ง รวม 3,100 ราย 
ร�อยละ 103.33 ของเป=าหมาย 3,000 ราย  สําหรับโครงการสร�างเครือข�ายขยายพื้นที่การผลิต
ปศุสัตวอินทรียวิถีพ้ืนบ�าน ดําเนินการได� 6,000 ราย ครบตามเป=าหมาย 

กลยุทธการเสริมสร�างศักยภาพปศุสัตวอินทรียเชิงพาณิชย จัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย ได�แก� กิจกรรมพัฒนามาตรฐานและ
กระบวนการตรวจรับรองปศุสัตวอินทรียตามชนิดสัตว ดําเนินการครบ 4 ชนิด  และกิจกรรรมการตรวจ
รับรองปศุสัตวอินทรียแบบกลุ�มและรายฟารมตามคําร�องขอ ดําเนินการได� 25 ราย ร�อยละ 83.33 
ของเป=าหมาย 30 ราย 

-  สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหาร แผนจัดทําโครงการทํา
ความเท�าเทียมกันของมาตรฐาน และระบบการรับรองเกษตรอินทรียของไทยกับ IFOAM และจีน 
อยู�ระหว�างดําเนินการ และโครงการส�งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับเป@นช�องทาง
จําหน�ายสินค�า และผลิตผลของเกษตรกรท่ีเข�าสู�ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย และเกษตรอินทรียวิถี
พ้ืนบ�าน สนับสนุนงบประมาณให�กับจังหวัดท่ีดําเนินการ ได�แก� จังหวัดหนองคาย เชียงราย และเพชรบุรี 
ซ่ึงได�ดําเนินการเป̂ดตลาดสีเขียวท้ัง 3 จังหวัดเรียบร�อยแล�ว 
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ประชุมความร�วมมือระหว�างประเทศในภูมิภาคอาเซียนด�านเกษตร
อินทรีย 1 ครั้ง จากเป=าหมาย 3 ครั้ง และจัดประชุมหารือโดยเชิญผู�แทนจากหน�วยงานภาครัฐบาล 
ภาคเอกชนด�านการผลิต มาตรฐาน และการตรวจรับรอง เข�าร�วมประชุมหารือความร�วมมือแล�ว 1 ครั้ง 
ตามเป=าหมาย 

-  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
เกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีโครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียป; 2553 - 2555 
จํานวน 1 โครงการ ประเมินผลโครงการภายใต�แผนบูรณาการเกษตรอินทรีย ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 2 โครงการ และติดตามโครงการภายใต�แผนบูรณาการเกษตรอินทรีย ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 3 โครงการ ครบตามเป=าหมาย 

 

7)  โครงการส>งเสริมเกษตรอินทรีย*ครบวงจรภายใต�ยุทธศาสตร*การพัฒนาเกษตรอินทรีย*
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

7.1)  ความเป'นมา  ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตและ
การตลาดเกษตรอินทรีย ให�พิจารณาดําเนินการโครงการภายใต�ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.)  
เป@นหน�วยงานหลักในการจัดทํา โดยให�บูรณาการโครงการเกษตรอินทรียในรูปแบบโครงการต�นแบบ  
(Role Model) มีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต�ป; 2553 - 2555 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด 
ได�แก� เชียงราย เชียงใหม� พะเยา ลําพูน และลําปาง รวม 1,540 ไร�  เป=าหมายผลผลิตข�าวหอมมะลิ
อินทรียภาคเหนือ คือเกษตรกรมีรายได�จากการขายข�าวเปลือกเพ่ิมข้ึนตันละ 1,000 บาท หรือไร�ละ 
350 บาท โครงการมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลักได�แก� กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข�าว และกรมปศุสัตว 
โดยในป; 2553 ได�รับการจัดสรรงบประมาณ 8.781 ล�านบาท 

 

7.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค�าเกษตร ต�อยอดขยายผล
การพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีมีการลดละเลิก การใช�สารเคมี เพ่ือเข�าสู�ระบบการผลิตเกษตรอินทรียท่ีมีการรับรอง
มาตรฐาน เพ่ิมปริมาณและมูลค�าสินค�าเกษตรอินทรีย และเพ่ือเชื่อมโยงตลาดสินค�าอินทรียท้ังในและ
ต�างประเทศ อันจะนําไปสู�การมีรายได�เพ่ิมข้ึนของเกษตรกร และประชาชนมีอาหารปลอดภัยในการบริโภค 

 

7.3)  ผลการประเมิน 
(1)  เกษตรกรมี 2 กลุ�ม เป@นกลุ�มท่ีอยู�ในระยะปรับเปลี่ยน และกลุ�มท่ีผลิต

ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ทําการผลิตข�าวอินทรียรวม 1,378 ราย ครบตามเป=าหมาย โดยเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิตเป@นแบบลดใช�สารเคมีได�ร�อยละ 83 และปรับเปลี่ยนเป@นการผลิตแบบอินทรียได�
ร�อยละ 12 ท่ีเหลือร�อยละ 5 ยังทําการผลิตแบบเคมี (ยังไม�ปรับเปลี่ยน) มีเกษตรกรได�รับการรับรอง
มาตรฐานอินทรีย ร�อยละ 92  

(2)  ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
-  เกษตรกรกลุ�มเกษตรอินทรียร�อยละ 80 มีการสร�างเครือข�ายท้ังภายใน

และภายนอกกลุ�ม 
-  การเพ่ิมมูลค�าสินค�าเกษตรอินทรีย สามารถยกระดับและเพ่ิมมูลค�า

จากการทําพันธะสัญญา (Contract Farming) กับบริษัทเอกชน ทําให�ได�ราคาสูงกว�าท�องตลาด ส�วนเกษตรกร
รายย�อยที่ยังไม�รวมกลุ�มนั้นราคายังไม�แตกต�างจากข�าวทั่วไปโดยข�าวหอมมะลิอินทรีย เกษตรกรมี
กําไรสุทธิสูงเพ่ิมข้ึนจากข�าวในระยะปรับเปลี่ยน 939 บาทต�อไร� 
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7.4)  ข�อเสนอแนะ  เกษตรกรท่ีไม�ผ�านการตรวจมาตรฐานการผลิตข�าวอินทรีย  
ส�วนหนึ่งมีสาเหตุจากสิ่งแวดล�อมใกล�เคียง  โดยเฉพาะการจัดการเรื่องระบบน้ําในนาข�าวท่ีใช�น้ําร�วมกัน  
ทําให�น้ําท่ีมีสารเคมีไหลผ�านเข�ามาในนา ท้ังนี้ ควรส�งเสริมผลักดันให�มีการขยายการผลิตข�าวอินทรีย
อย�างต�อเนื่อง ตลอดจนส�งเสริมตลาดท่ีแน�นอน ระบบพันธะสัญญา และการสร�างเครือข�ายร�วมระหว�าง
สหกรณ 

 

8)  โครงการบูรณาการผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย*ในทุ>งกุลาร�องไห�เพ่ือการส>งออกภายใต�
ยุทธศาสตร*การพัฒนาการเกษตรอินทรีย*  

8.1)  ความเป'นมา   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�เสนอจัดทําโครงการบูรณาการการผลิตข�าวหอมมะลิอินทรียในทุ�งกุลาร�องไห�
ภายใต�ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย เป@นการบูรณาการการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือใช�พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพให�เกิดประโยชนสูงสุด และ
พัฒนาการผลิตข�าวหอมมะลิในลักษณะของการทํานาแบบเกษตรอินทรีย  มุ�งสู�การส�งออกในระดับสากล 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใช�พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพให�เกิดประโยชนสูงสุดและบูรณาการการดําเนินงานของภาครัฐ 
เกษตรกร ภาคเอกชน มูลนิธิ และ NGO ในการผลิต การแปรรูป  และการตลาดข�าวหอมมะลิอินทรีย
ในทุ�งกุลาร�องไห�   รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมรายได�และลดรายจ�ายให�กับเกษตรกรผู�ปลูกข�าวหอมมะลิอินทรียใน
ทุ�งกุลาร�องไห�  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันให�กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีเป=าหมาย 
5 จังหวัด ในพ้ืนท่ีทุ�งกุลาร�องไห� ได�แก� จังหวัดมหาสารคาม ร�อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษ รวม 3,755 ไร� 
เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ 324 ราย งบประมาณดําเนินการต้ังแต�ป; 2553 - 2555 จํานวน 44.53 ล�านบาท 
กรมส�งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว เป@นหน�วยงานดําเนินการ 
 

8.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือใช�พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพให�เกิดประโยชนสูงสุด และบูรณาการ
การดําเนินงานของภาครัฐ เกษตรกร ภาคเอกชน มูลนิธิ และ NGO ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ข�าวหอมมะลิอินทรียในทุ�งกุลาร�องไห� รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมรายได�และลดรายจ�ายให�กับเกษตรกรผู�ปลูกข�าว
หอมมะลิอินทรียในทุ�งกุลาร�องไห�  

 

8.3)  ผลการประเมิน 
(1)  ถ�ายทอดความรู�ท้ังด�านการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมท้ังสนับสนนุ

ป9จจัยการผลิต ได�แก� สารปรับปรุงบํารุงดิน (พด.) เมล็ดพันธุพืชปุNยสด เมล็ดพันธุข�าวหอมมะลิอินทรีย 
โดยพบว�าหลังเข�าร�วมโครงการในป; 2553 เกษตรกรมีสัดส�วนการได�รับใบรับรองตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียเพ่ิมข้ึน  

(2)  ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
-  มูลค�าการผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย เกษตรกรและกลุ�มเกษตรกรผู�ผลิต

ข�าวหอมมะลิอินทรียในเขตทุ�งกุลาร�องไห�ท้ัง 5 จังหวัด มีมูลค�าการผลิตภายหลังเข�าร�วมโครงการป; 2553 
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 17 

-  กลุ�มเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย มีต�นทุน
การผลิตรวมลดลงจาก 10 บาทต�อกิโลกรัม เป@น 9 บาทต�อกิโลกรัม และเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ
หลังเข�าร�วมโครงการเพ่ิมข้ึนจาก 4 บาทต�อกิโลกรัม เป@น 5 บาทต�อกิโลกรัม 
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8.4)  ข�อเสนอแนะ  ควรส�งเสริมผลักดันให�มีการขยายการผลิตข�าวอินทรียอย�าง
ต�อเนื่อง และส�งเสริมตลาดท่ีแน�นอน ระบบพันธะสัญญา และการสร�างเครือข�ายร�วมระหว�างสหกรณ 
   

9)  ยุทธศาสตร*พัฒนาผลไม�ไทย พ.ศ. 2553 - 2557   
9.1)  ความเป'นมา คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 

มีมติอนุมัติในหลักการของยุทธศาสตรพัฒนาผลไม�ไทย พ.ศ.2553-2557 ตามมติคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม� เพ่ือให�การพัฒนาและแก�ไขผลไม�ไทยท้ังระบบ ท้ังการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดท้ังภายในและส�งออกเป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน หน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องสามารถดําเนินงานสอดรับกันอย�างเป@นเอกภาพ มีเป=าหมายเพ่ือสร�างเสถียรภาพราคาผลไม� 
โดยค�าเฉลี่ยราคาท่ีเกษตรกรขายได�จะไม�ตํ่ากว�าราคาต�นทุนการผลิต เพ่ิมผลตอบแทนให�แก�เกษตรกร 
และเพ่ิมมูลค�าการส�งออกผลไม�สดและผลิตภัณฑแปรรูป ซ่ึงเริ่มดําเนินการต้ังแต�เดือนมิถุนายน 2553 - 
ธันวาคม 2557 ได�รับงบประมาณ 34.867 ล�านบาท  (ป; 2553 - 2554 บางหน�วยงาน) หน�วยงานรับผิดชอบ 
คือ กรมส�งเสริมการเกษตร (หน�วยงานร�วมโครงการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 6 หน�วยงาน 
และสังกัดกระทรวงพาณิชย 2 หน�วยงาน) 

 

9.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือให�มีการบริหารจัดการผลไม�อย�างเป@นระบบ มีเอกภาพ 
และสามารถแก�ไขป9ญหาผลไม�ได�อย�างยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนผลไม�มีความม่ันคงในอาชีพ รายได� และ
มีความเป@นอยู�ท่ีดีข้ึน รวมท้ังเพ่ิมมูลค�าของผลไม�ไทยและขยายการส�งออกให�มากข้ึน 

 

9.3)  ผลการดําเนินงาน  
(1)  ภาพรวมต้ังแต�เริ่มโครงการจนถึงป; 2553 เป@นช�วงระยะเวลาสั้น ๆ 

ประมาณ 5 เดือน ได�มีการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรบางส�วนตามโครงการ เช�น การถ�ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต มีการจัดสัมมนา 1 ครั้ง เกษตรกร 128 ราย การส�งเสริมการดําเนินธุรกิจรวบรวมและ
จําหน�ายผลไม� 97 แห�ง รวบรวมได� 36,085 ตัน การส�งออกผลไม�หลัก 6 ชนิด (ทุเรียน ลําไย มังคุด 
มะม�วง เงาะ ลองกอง) 575,131 ตัน มูลค�า 9,769 ล�านบาท และจัดแสดงสินค�าและเจรจาธุรกิจ
ในต�างประเทศ 6 ครั้ง  

(2)  ผลการดําเนินงานป; 2554  
-  กลยุทธพัฒนาศักยภาพการผลิต ได�มีการถ�ายทอดเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตนอกฤดู ของเกษตรกร รวม 8,600 ราย ตามเป=าหมาย มีงานวิจัย 
และการจัดทําทะเบียนเกษตรกรเพ่ือประมาณการผลผลิตจากแปลง GAP จํานวน 3,516 ราย 

-  กลยุทธพัฒนาตลาดภายในประเทศ โดยส�งเสริมสหกรณและ
กลุ�มเกษตรกรดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหน�ายผลไม� 60 แห�ง ปริมาณ 34,920 ตัน ร�อยละ 66.67 
และ 116.40 ของเป=าหมาย ตามลําดับ 

-  กลยุทธขยายการส�งออก มีการส�งออกผลไม�หลัก 6 ชนิด 
ประมาณ 641,454 ตัน มูลค�า 13,169 ล�านบาท ร�อยละ 160.16 และ 126.33 ของเป=าหมาย 
ตามลําดับ  
 

9.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด และระหว�าง
วันท่ี 22 - 27 สิงหาคม 2554 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล พบว�า  
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(1)  การดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ีในจังหวัด ได�รับทราบรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร และได�รับงบประมาณลงจังหวัดเพ่ือจัดอบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม�นอกฤดู 
จัดทําแปลงสาธิต รวมท้ังส�งเสริมการดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหน�ายผลไม�ของสหกรณ หรือกลุ�มเกษตรกร
แล�ว จังหวัดละ 200,000 - 300,000 บาท นอกจากนั้นในพ้ืนท่ีภาคใต�บางจังหวัดมีงบประมาณ
จังหวัด และงบประมาณของอําเภอ ตําบล สนับสนุนเพิ่มเติม สําหรับการอบรมเยาวชน หรือ
วิทยากรเกษตรกร การฝVกปฏิบัติ ดูแลรักษาต�นหรือผลผลิต ตัดแต�งก่ิง ในแปลงเรียนรู� 

(2)  เกษตรกรสมาชิกกลุ�ม หรือสหกรณบางส�วนยังไม�ได�รับการอบรม 
หรือ ไม�ทราบว�ามีการอบรม โดยได�รับการอบรมหรือถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการอบรมการพัฒนา
คุณภาพผลผลิต ร�อยละ 57.14 และ 42.86 ตามลําดับ เกษตรกรร�อยละ 31.25 อยู�ในแหล�งท่ีมีตลาด
ชุมชน สามารถขายผลไม�ได�สะดวก ท่ีเหลือเห็นว�าไม�จําเป@นต�องมีตลาดชุมชน เนื่องจากพ�อค�าเข�ามารับ
ซ้ือผลไม�ในช�วงฤดูกาล หรือมีกลุ�ม หรือสหกรณ แหล�งรับซ้ือผลไม�อยู�แล�ว  

(3)  เกษตรกรร�อยละ 69.44  มีป9ญหาปริมาณผลผลิตน�อย เนื่องจากมี
ฝนตกมากในช�วงออกดอก โดยภาคใต�จะมีป9ญหากว�าร�อยละ 94.00 มากกว�าภาคตะวันออก เกษตรกร
ร�อยละ 27.78 มีป9ญหาด�านต�นทุน ท่ีเหลือไม�มากนักท่ีมีป9ญหาช�องทางการขายผลผลิต ราคาผลไม� 
ป9ญหาแรงงานขาดแคลน และค�าแรงสูง 
 

9.5)  ข�อเสนอแนะ  การส�งเสริมการผลิตไม�สามารถดําเนินการให�เกิดผล เนื่องจาก
สภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณผลไม�มีน�อย การตลาดเป@นไปตามกลไกปกติ แต�ผู�รับซ้ือเข�าไปในบางพ้ืนท่ี
น�อยลง เกิดการผูกขาดด�านราคา ดังนั้น ควรดูแลป9จจัยการผลิตในด�านต�าง ๆ เช�น ปุNยปลอม ยากําจัด
ศัตรูพืชท่ีไม�ได�ผล ราคาปุNย สนับสนุนให�ได�รับราคาผลไม�ท่ีเหมาะสมคุ�มต�อการลงทุน ป=องกันการกดราคา
ของพ�อค�าคนกลาง โดยส�งเสริมให�มีจุดรับซ้ือ และมีการแข�งขันกันมากข้ึน  
 

10)  โครงการจัดหาตลาดรองรับสินค�าเกษตรชุมชน 
10.1)  ความเป'นมา  รัฐบาลเร�งรัดให�พัฒนาตลาดและระบบการกระจายของ

สินค�าเกษตรและสินค�าชุมชนเพ่ือกระตุ�นการบริโภคภายในประเทศและการส�งออก รวมท้ังพัฒนา
ระบบโลจิสติกส  สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ�มเกษตรกรในลักษณะต�าง ๆ เพ่ือช�วยเหลือแก�ไขป9ญหา
ด�านการเกษตรเอง รวมท้ังรัฐได�มีการสนับสนุนโครงสร�างพ้ืนฐาน หรือการถ�ายทอดเทคโนโลยีแก�องคกร
เกษตรกรและสินเชื่อแก�สถาบันเกษตรกรเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดสินค�าเกษตร เพื่อเชื่อมโยงระบบ
การผลิตกับระบบตลาด สร�างช�องทางการจําหน�ายสินค�าเกษตรชุมชนอย�างเป@นระบบ ดําเนินการโดย
กรมส�งเสริมการเกษตร กรมส�งเสริมสหกรณ และองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร มีระยะเวลาดําเนินการ  
ป; 2554 - 2556 ได�รับงบประมาณ ป; 2554 จํานวน 17,185,700 บาท  

 

10.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือพัฒนาการจัดระบบการตลาดสินค�าเกษตรขององคกร
เกษตรกร/เกษตรกรในระดับพ้ืนท่ี และจัดทําระบบฐานข�อมูลการทําธุรกิจการตลาดตลอดห�วงโซ�อุปทาน 
เพ่ิมขีดความสามารถด�านการบริหารจัดการตลาด  สร�างโอกาสและขยายฐานการตลาดสินค�าชุมชน
รวมท้ังเป@นจุดนําร�อง/เรียนรู�ตลาดชุมชนสินค�าเกษตร 
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10.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร จัดกิจกรรมตลาดสินค�าเกษตรคุณภาพ

ในระดับพ้ืนท่ีรวม 3 แห�ง 6 ครั้ง ตามเป=าหมาย สําหรับการจัดทํา Website ข�อมูลการตลาดยังอยู�ระหว�าง
รวบรวมและบันทึกข�อมูลตลาดสินค�าเกษตรลง Web 

(2)  กรมส�งเสริมการเกษตร ศึกษาวิเคราะหศักยภาพและความพร�อมของ
จุดนําร�องการพัฒนาตลาดสินค�าเกษตร เชื่อมโยงเครือข�ายการผลิตการตลาด ส�งเสริมและพัฒนาตลาด
สินค�าเกษตรชุมชน 9 แห�ง พัฒนาความรู�แก�เกษตรกร 270 ราย และพ�อค�า 180 ราย จัดงานเป̂ดจุดนําร�อง
ตลาดสินค�าเกษตรชุมชน 5 แห�ง ตามเป=าหมาย 

(3)  กรมส�งเสริมสหกรณส�งเสริมแนะนํา สนับสนุน และประสานงานกับ
สหกรณจังหวัดและสหกรณ หรือกลุ �มเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหน�ายผลไม� ตาม
เป=าหมาย 18 จังหวัด  มีสหกรณหรือกลุ�มเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ 94 แห�ง รวบรวมและจําหน�ายผลไม�
ของสหกรณและกลุ�มเกษตรกร 34,920.44 ตัน พัฒนาการผลิตผลไม�คุณภาพของสมาชิกสหกรณและ
กลุ�มเกษตรกร ดําเนินการได�ตามเป=าหมาย แต�มีการประชาสัมพันธรณรงคและส�งเสริมการขายผลไม�ของ
สถาบันเกษตรกรในฤดูกาลผลิต ดําเนินการได� 1 ครั้ง ร�อยละ 50.00 ของเป=าหมาย เนื่องจากประสบ
อุทกภัยน้ําท�วม  

 

10.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เชียงใหม� ลําพูน 
และนครราชสีมา สรุปได�ดังนี้ 

(1)  ตลาดสินค�าเกษตรชุมชนบ�านดอนแขวน อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา ภายใต�ความรับผิดชอบกรมส�งเสริมการเกษตร ดําเนินกิจกรรมเป@นศูนยกลางตลาดผักสด
และผลไม� โดยเกษตรกรและพ�อค�าได�รับการพัฒนาความรู�เรื่องระบบการตลาดสินค�าเกษตร และศึกษา
ดูงานท่ีตลาดไท การบริหารจัดการโครงสร�างพ้ืนฐานโดยภาคเอกชน 5 ราย เป@นผู�จัดการท่ีดิน เกษตรกร 
และพ�อค�าเป@นผู�รวบรวมผลผลิตในบริเวณพ้ืนท่ีใกล�เคียงโครงการมาขาย ป9จจุบันจํานวนพ�อค�าท่ีเข�ามา
รับซ้ือผลผลิตลดลงร�อยละ 26 จากจํานวนพ�อค�าของป; 2553 เนื่องจากผู�จัดการตลาดบางรายไม�ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของตลาด ได�แก� ให�พ�อค�าเข�าซ้ือขายไม�เป@นไปตามรอบเวลาท่ีกําหนดไว� ขาดการ
ประชาสัมพันธข�อมูลข�าวสารภาวะราคาตลาดสินค�าเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการ และการกําจัดขยะยังไม�มี
ระบบท่ีชัดเจน  สําหรับการเชื่อมโยงเครือข�ายธุรกิจการตลาดเป@นไปตามวัตถุประสงคของโครงการ คือ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ และใกล�เคียงเป@นผู�ผลิตขายปลีกและขายส�ง พ�อค�ามารับซ้ือไปขายส�งในจังหวัด
นครราชสีมา และขายส�งต�างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกษตรกรเป@นผู�กําหนดราคา
ผลผลิตได�เอง โดยอาศัยข�อมูลภาวะราคากลางของท�องถ่ินเป@นเกณฑ 

(2)  ศูนยรวบรวมผลผลิต และศูนยคัดแยกผลผลิตเกษตรของสถาบัน
เกษตรกร ภายใต�ความรับผิดชอบกรมส�งเสริมสหกรณ  ดังนี้ 

-  ศูนยรวบรวมผลผลิตประตูช�าง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ดําเนิน
กิจกรรมรวบรวมผลผลิต และเป@นศูนยคัดแยกคุณภาพผลผลิตลําไยและลิ้นจี่ กลุ�มเกษตรกรได�รับการพัฒนา
ความรู� การพัฒนาระบบการตลาดและคุณภาพสินค�าเกษตร สําหรับการเชื่อมโยงเครือข�ายธุรกิจการตลาด 
จากเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการเป@นไปตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยกลุ�มเกษตรกรส�งผ�านสถาบัน
เกษตรกรของจังหวัดท่ีมีห�างโลตัสกระจายท่ัวไปประเทศ และผ�านโรงงานเอกชนไปประเทศเวียดนาม
เกษตรกรส�วนใหญ�ได�รับการรองมาตรฐานสินค�าเกษตร (GAP) 
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-  ศูนยรวบรวมผลผลิตกลุ �มเกษตรกรน้ําเป@น จังหวัดระยอง 
กลุ�มเกษตรกรอ�าวคีรี จังหวัดจันทบุรี และกลุ�มเกษตรกรทําสวนแสนตุ�ง จังหวัดตราด ดําเนินกิจกรรม
รวบรวมและเป@นศูนยคัดแยกคุณภาพผลผลิตมังคุด เงาะ และทุเรียน สําหรับการเชื่อมโยงเครือข�าย
ธุรกิจการตลาดเป@นไปตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยสมาชิกกลุ�มเกษตรกรในโครงการและเกษตรกร
ท่ัวไปในชุมชนส�งให�แก�สถาบันเกษตรกร เพ่ือส�งขายให�พ�อค�าและโรงงานภายในจังหวัด ต�างจังหวัด
ห�างท็อปส และส�งต�างประเทศ เช�น ญ่ีปุ]น เป@นต�น  กลุ�มเกษตรกรได�รับการพัฒนาความรู�ระบบ
การตลาดสินค�าเกษตร และสมาชิกกลุ�มเกษตรกรบางรายยังไม�ได�รับรองมาตรฐานสินค�าเกษตร (GAP) 

 

10.5)  ข�อเสนอแนะ เกษตรกรส�วนใหญ�ขายผลผลิตทุเรียนให�กับพ�อค�า 
เนื่องจากมีพ�อค�าสั่งผลผลิตท่ีมีความแก�เพียงร�อยละ 50 - 60 ช�วงเก็บผลผลิตมังคุดอยู�ในฤดูฝนทําให�
ผลผลิตได�รับความเสียหาย (มังคุดแก�ว) ทําให�คู�ค�ายกเลิกการรับซ้ือผลผลิต อีกท้ังช�วงท่ีผลผลิตออกมาก
มีจุดรับซ้ือผลผลิตของโครงการน�อย เกษตรกรไม�มีเวลารอคิวเป@นเวลานานต�องเร�งรีบเก็บผลผลิตให�ทัน 
ทําให�ต�องเลือกขายผลผลิตให�แก�พ�อค�าส�งท่ัวไป โดยไม�สามารถกําหนดราคาได�เอง รวมท้ังกลุ�มท่ีรวบรวม
และคัดเลือกผลผลิตทําได�จํากัด เนื่องจากขาดอุปกรณ รถยก เครื่องคัดคุณภาพ เป@นต�น ยังมีเกษตรกร
บางรายยังไม�ผ�าน GAP จึงควรดําเนินการดังนี้ 

(1)  ควรให�ผู�จัดการตลาดสินค�าเกษตรชุมชนร�วมกันหาแนวทางแก�ไข
ป9ญหาท่ีเกิดข้ึน มีมาตรการควบคุมผู�ฝ]าฝXนกฎระเบียบของตลาด จัดทําระบบข�อมูลข�าวสารภาวะสินค�า
ตลาดรายวันตามประเภทสินค�าเกษตรเป@นรายวัน รวมท้ังควรมีแนวทางในการจัดการขยะอย�างเป@นระบบ 

(2)  ควรสนับสนุนการแปรรูปผลผลิต การบรรจุภัณฑสร�างมูลค�าผลผลิต
แปรรูปแก�เกษตรกร 

(3)  ควรจัดทํามาตรฐานสินค�าเกษตร (GAP) ให�ครอบคลุมทั่วพื้นท่ี
เพาะปลูก 
 

11)  โครงการนิคมการเกษตร 
11.1)  ความเป'นมา  กระทรวงเกษตรและสหกรณได�กําหนดนโยบายปรับโครงสร�าง

ภาคการเกษตรป; 2551 โดยจัดต้ังนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน เริ่มดําเนินโครงการ
นิคมการเกษตรนําร�องในป; 2552 และ ป; 2553 จํานวน 7 แห�ง คือ นิคมการเกษตรข�าว มันสําปะหลัง 
ข�าวโพดเลี้ยงสัตว และปาลมน้ํามัน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด คือจังหวัดสุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ร�อยเอ็ด 
จันทบุรี ตาก และนครศรีธรรมราช โดยมีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส�งเสริม
สหกรณ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน กรมการข�าว กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป@นหน�วยงานรับผิดชอบ 

 

11.2)  วัตถุประสงค* เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานรองรับ
นโยบายปรับโครงสร�างภาคการเกษตร ได�แก� ข�าว มันสําปะหลัง อ�อย ข�าวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ํามัน 
และประมง และเพ่ือรองรับเกษตรกรรุ�นใหม� และผู�สนใจเข�าสู�อาชีพเกษตรกรรม 

 

11.3)  ผลการดําเนินงาน ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 40,000 ไร� เกษตรกรเข�าร�วม
โครงการ 2,211 ราย เบิกจ�ายงบประมาณ 223.38 ล�านบาท ร�อยละ 77.51 ของเป=าหมาย 
(288.20 ล�านบาท)  
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11.4)  ผลการประเมิน 
(1)  ด�านการพัฒนาแหล�งน้ํา เกษตรกรร�อยละ 55.93 ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

นิคมการเกษตรได�รับประโยชนจากการพัฒนาแหล�งน้ํา โดยเกษตรกรในพ้ืนท่ีนิคมการเกษตรข�าวท้ัง 4 แห�ง 
ได�รับประโยชนจากการพัฒนาแหล�งน้ําร�อยละ 70.28 ในเขตชลประทาน แต�ระบบคูคลองส�งน้ําบางแห�ง
ชํารุด ทําให�มีป9ญหาน้ําท�วมในฤดูฝน สําหรับนิคมการเกษตรข�าว จังหวัดร�อยเอ็ด อยู�นอกเขต
ชลประทาน ทําให�ยังประสบป9ญหาขาดแคลนน้ํา สําหรับนิคมการเกษตรมันสําปะหลัง จังหวัดจันทบุรี 
และนิคมการเกษตรข�าวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดตาก มีการก�อสร�างอ�างเก็บน้ําและเข่ือนทดน้ํา แต�เกษตรกร
ยังไม�ได�รับประโยชนจากการพัฒนาแหล�งน้ํา เนื่องจากงานระบบส�งน้ํายังไม�แล�วเสร็จ 

(2)  ด�านการปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกรร�อยละ 83.54 ปรับปรุงบํารุงดิน
ตามการแนะนําของเจ�าหน�าท่ี  โดยเกษตรกรร�อยละ 32.17 ใช�ปุNยหมักหรือปุNยชีวภาพ   รองลงมา
ใช�โดโลไมท หรือปูนมารล ปลูกพืชปุNยสด และไถกลบตอซัง ร�อยละ 29.86 25.22 และ 18.55 
ตามลําดับ ผลจากการปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกรร�อยละ 91.01 เห็นว�าคุณภาพดินดีข้ึน 

(3)  ด�านการปรับใช�พันธุดี เกษตรกรร�อยละ 80.98 การปรับใช�พันธุดี
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยเกษตรกรร�อยละ 89.88 ท่ีปรับเปลี่ยนการใช�พันธุดีแล�วเกิดผลดีข้ึน  

(4)  ด�านการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกในแต�ละพืช 
-  นิคมการเกษตรข�าว มีเกษตรกรเพียงร�อยละ 9.42 และ 7.14 

ของเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกจากการดํานาแทนการหว�านข�าว และการปลูกข�าว
โดยการโยนกล�า เพราะแรงงานหายาก และบางพ้ืนท่ีรถดํานาไม�สามารถทําได� เพราะสภาพดินอ�อนมาก 
และเกษตรกรร�อยละ 69.23 และ 55.56 นําความรู�ไปปฏิบัติให�ใช�เมล็ดพันธุข�าวปลูกลดลง และ
ช�วยลดต�นทุนการผลิต  

-  นิคมการเกษตรมันสําปะหลัง เกษตรกรร�อยละ 55.07 และ 44.93 
ของเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมท�อนพันธุและแช�น้ํายาท�อนพันธุก�อนปลูก  
โดยเกษตรกรทุกรายท่ีนําความรู�ไปใช�ปฏิบัติ ทําให�ป=องกันการเกิดโรคเพลี้ยแป=ง สําหรับเกษตรกร
ท่ีไม�นําความรู�ไปปฏิบัติ เนื่องจากทําให�การปลูกล�าช�าและยุ�งยากข้ึน 

-  นิคมการเกษตรข�าวโพดเลี้ยงสัตว  เกษตรกรร�อยละ 57.89 และ 
59.46 ของเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกโดยลดการใช�พันธุปลูกต�อหลุม และ
ปรับระยะการปลูก ซ่ึงเกษตรกรร�อยละ 77.27 และ 90.91 ท่ีนําความรู�ไปใช�ปฏิบัติทําให�ลดต�นทุนการผลิต
และดูแลง�ายข้ึน สําหรับเกษตรกรท่ีไม�นําไปปฏิบัติเนื่องจากยังไม�ม่ันใจจะเกิดผลดีจริง 

-  นิคมการเกษตรปาลมน้ํามัน เกษตรกรร�อยละ 89.27 ของเกษตรกร
ท่ีเข�าร�วมโครงการ นําความรู�จากการอบรมต้ังแต�ปลูกถึงเก็บเก่ียวไปใช�ปฏิบัติ และเกษตรกรร�อยละ 
94.30 ท่ีนําความรู�ไปปฏิบัติ 

(5)  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต�ละพืช มีดังนี้ 
-  นิคมการเกษตรข�าว การปรับลดการใช�เมล็ดพันธุ เกษตรกร

ร�อยละ 31.85 ของเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ ใช�เมล็ดพันธุข�าวปลูกลดลงเฉลี่ยจาก 33.57 กิโลกรัม/ไร� 
เหลือ 24.16 กิโลกรัม/ไร� โดยปรับลดการใช�เมล็ดพันธุข�าวลงจาก 9.41 กิโลกรัม/ไร� ร�อยละ 28.00  
ของเมล็ดพันธุท่ีใช�ก�อนมีโครงการ  
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การปรับลดการใช�ปุNยเคมี เกษตรกรร�อยละ 20.66 ของเกษตรกร
เข�าร�วมโครงการใช�ปุNยเคมีลดลง โดยลดลงเฉลี่ยจาก 55.62 กิโลกรัม/ไร� เหลือ 20.74 กิโลกรัม/ไร� 
โดยปรับลดการใช�ปุNยเคมี 20.74 กิโลกรัม/ไร�  ร�อยละ 37.29 ของปริมาณปุNยเคมีท่ีใช�ก�อนมีโครงการ 

ปริมาณผลผลิต เกษตรกรร�อยละ 22.67 ของเกษตรกรเข�าร�วม
โครงการ มีผลผลิตข�าวเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 59.79 กิโลกรัม/ไร� ร�อยละ 8.89 ของผลผลิตท่ีได�รับก�อน
มีโครงการ ซ่ึงผลผลิตเพ่ิมข้ึนน�อยมาก เนื่องจากมีป9ญหาน้ําท�วมและการขาดแคลนน้ําในนิคมการเกษตรข�าว
จังหวัดร�อยเอ็ด 

-  นิคมการเกษตรมันสําปะหลัง การปรับลดการใช�ท�อนพันธุ เกษตรกร
ร�อยละ 7.25 ของเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ มีการใช�ท�อนพันธุมันสําปะหลัง ลดลงจาก 845.22 ท�อน/ไร� 
เหลือ 641.40 ท�อน/ไร�  โดยปรับลดการใช�ท�อนพันธุ 203.82 ท�อน/ไร� ร�อยละ 24.11 ของท�อนพันธุ
ท่ีใช�ก�อนมีโครงการ 

การปรับลดการใช�ปุNยเคมี เกษตรกรร�อยละ 27.54 ของเกษตรกร
เข�าร�วมโครงการใช�ปุNยเคมีลดลงจาก 63.33 กิโลกรัม/ไร�  เหลือ 53.04 กิโลกรัม/ไร�  โดยปรับลด
การใช�ปุNยเคมี 10.29 กิโลกรัม/ไร�  ร�อยละ 16.25 ของปริมาณปุNยเคมีท่ีใช�ก�อนมีโครงการ 

ปริมาณผลผลิต พบว�า เกษตรกรร�อยละ 44.93 ของเกษตรกร
เข�าร�วมโครงการ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจาก 3.36 ตัน/ไร� เป@น 3.75 ตัน/ไร� ร�อยละ 11.63 
ของผลผลิตท่ีได�รับก�อนมีโครงการ 

-  นิคมการเกษตรข�าวโพดเลี้ยงสัตว การปรับลดการใช�เมล็ดพันธุ 
เกษตรกรร�อยละ 23.40 ของเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ ปรับลดการใช�เมล็ดพันธุจาก 4.30 กิโลกรัม/ไร� 
เหลือ 2.98 กิโลกรัม/ไร�  โดยปรับลดการใช�เมล็ดพันธุ 1.32 กิโลกรัม/ไร� ร�อยละ 30.69 ของเมล็ดพันธุ
ท่ีใช�ก�อนมีโครงการ 

การใช�ปุNยเคมี เกษตรกรร�อยละ 23.41 ของเกษตรกรท่ีเข�าร�วม
โครงการใช�ปุNยเคมีลดลงจาก 52.45 กิโลกรัม/ไร� เหลือ 42.32 กิโลกรัม/ไร� โดยปรับลดการใช�ปุNยเคมี 
10.13 กิโลกรัม/ไร� หรือร�อยละ 19.31 ของปริมาณปุNยเคมีท่ีใช�ก�อนมีโครงการ 

ปริมาณผลผลิต พบว�า เกษตรกรร�อยละ 42.55 ของเกษตรกร
เข�าร�วมโครงการ มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยจาก 1,039.49 กิโลกรัม/ไร� เป@น 1,141.65 กิโลกรัม/ไร� 
โดยเพ่ิมข้ึน 102.16 กิโลกรัม/ไร� เพ่ิมข้ึนร�อยละ 9.83 ของปริมาณผลผลิตท่ีได�รับก�อนมีโครงการ  

-  นิคมการเกษตรปาลมน้ํามัน เกษตรกรเข�าร�วมโครงการส�วนใหญ� 
เริ่มปลูกปาลมน้ํามันในป; 2551 - 2552 จึงทําให�ยังไม�เกิดผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการ 

 

11.5)  ข�อเสนอแนะ 
(1)  การขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม ยังไม�ได�บูรณาการเท�าท่ีควร 

เนื่องจากหน�วยงานต�องเจียดจ�ายงบประมาณดําเนินงานจากงบประมาณปกติ บางหน�วยงานไม�สามารถ
จัดสรรงบประมาณดําเนินงานตามแผนงานโครงการได� จึงควรมีการวางแผนการจัดทํางบประมาณร�วมกัน 
เพ่ือให�โครงการสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานในภาพรวมได�ตามเป=าหมาย 

(2)  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานโดยเฉพาะเรื่องแหล�งน้ํา ยังดําเนินการ
ได�ไม�ท่ัวถึง ทําให�ยังมีป9ญหาน้ําท�วมขังในพ้ืนท่ีนิคมการเกษตรข�าว และนิคมการเกษตรปาลมน้ํามัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส�วนนิคมการเกษตรข�าว จังหวัดร�อยเอ็ด ยังประสบป9ญหาขาดแคลนน้ําในการ
ทํานา กรมชลประทานควรเร�งดําเนินการขุดลอกคูคลองระบายน้ํา และการปรับปรุงซ�อมแซมระบบส�งน้ํา
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ชลประทานให�แล�วเสร็จอย�างท่ัวถึง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในพ้ืนท่ีนิคมการเกษตรปาลมน้ํามัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะมีน้ําท�วมขังเป@นระยะเวลานานทุกป; ควรต�องมีการศึกษาการทําแก�มลิง หรือ
ขุดคลองระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

(3)  ด�านการพัฒนาเกษตรกร ในพ้ืนท่ีนิคมการเกษตรส�วนใหญ�ยังไม�ค�อย
ยอมรับเทคนิค วิธีการใหม� ๆ ทําให�ไม�สามารถลดต�นทุนการผลิตได� กรมการข�าว และกรมวิชาการเกษตร 
ควรหาแนวทางสร�างความเชื่อม่ัน ถึงวิธีการผลิตท่ีสามารถลดต�นทุนการผลิตได� หรือควรมีการศึกษาวิจัย
วิธีการผลิตใหม� ๆ ท่ีสามารถลดต�นทุนการผลิตให�เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(4)  ด�านการผลิตเมล็ดข�าวพันธุดีให�กับศูนยข�าวชุมชนยังดําเนินการ
ไม�ได�ตามเป=าหมาย เพราะเกษตรกรปลูกข�าวส�วนใหญ� เห็นว�าเป@นความยุ�งยาก อีกท้ังเป@นเรื่องใหม�ยังไม�มี
ความชํานาญในการผลิตต้ังแต�การปลูกถึงการเก็บเก่ียว ทําให�เกษตรกรบางรายเลิกการผลิตเมล็ดข�าวพันธุดี
ให�กับศูนยข�าวชุมชน ดังนั้น กรมการข�าว และกรมส�งเสริมการเกษตร ควรหาแนวทางกํากับดูแล และ
ให�คําปรึกษาเกษตรกรอย�างใกล�ชิดและต�อเนื่องในการผลิตเมล็ดข�าวพันธุดีให�กับศูนยข�าวชุมชน 

 

2.3  การพัฒนาปKจจัยพ้ืนฐานและภารกิจสนับสนุน 
 

1)  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.1)  ความเป'นมา  ค.ร.ม. มีมติอนุมัติให�กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ดําเนินการ

ในแผนพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน และการป=องกันบรรเทาอุทกภัย กระทรวงเกษตร
และสหกรณเห็นความสําคัญของการใช�น้ําชลประทานท่ีก�อสร�างแล�วเสร็จให�เกิดประโยชนสูงสุด จึงกําหนด 
ให�มีการพัฒนาการเกษตร ภายใต�พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร และให�มี
การบูรณาการระหว�างหน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร�วมกับภาคส�วนอื่น ๆ 
ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด ดําเนินการในป; 2554 - 2555  โดยป; 2553 ให�ดําเนินการใน
พ้ืนท่ีนําร�อง 9 จังหวัด สําหรับป; 2554 ดําเนินการในพ้ืนท่ี 75 จังหวัด 90 จุดพ้ืนท่ี  รวมพ้ืนท่ีรับ
ประโยชน 134,911.45 ไร� เกษตรกร 10,051 ราย งบประมาณดําเนินการ 153,239,283 บาท 

 

1.2)  วัตถุประสงค*  เพื่อให�มีการใช�น้ําชลประทานให�เกิดประโยชนสูงสุด 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดสินค�าเกษตร เสริมสร�างความเข�มแข็งขององคกรเกษตรกร 
และพัฒนาอาชีพ/เพ่ิมรายได�ทางการเกษตร 

 

1.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  ในป;งบประมาณ 2553 หน�วยงานได�ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแหล�งน้ํา

ชลประทาน สนับสนุนป9จจัยการผลิต และถ�ายทอดความรู�ในด�านการใช�น้ําและการพัฒนาอาชีพด�านต�าง ๆ 
ให�เกษตรกร แบบบูรณาการทุกภาคส�วน ในพ้ืนท่ีนําร�อง 9 จังหวัด รวม 11 จุดพ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก�ว ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด 
รวมพ้ืนท่ีรับประโยชน 40,578 ไร� เกษตรกร 2,076 ครัวเรือน เบิกจ�ายงบประมาณ 395,754,580 บาท  

(2)  ในป;งบประมาณ 2554 หน�วยงานได�ดําเนินการสนับสนุนป9จจัยการผลิต 
และถ�ายทอดความรู�ในด�านการใช�น้ําและการพัฒนาอาชีพด�านต�าง ๆ  ให�เกษตรกรแบบบูรณาการ
ทุกภาคส�วนดําเนินการในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 90 จุดพื้นที่  งบประมาณดําเนินการของภาครัฐ  และ
ภาคส�วนอ่ืน ๆ 49,802,337 บาท  (ข�อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2554) 
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1.4)  ผลการประเมิน  จากการประเมินผลในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด ได�แก� จังหวัด
อุตรดิตถ นครสวรรค นครพนม ร�อยเอ็ด บุรีรัมย จันทบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และ
สงขลา สรุปได�ดังนี้  

(1) หน�วยงานได�ร�วมบูรณาการงานโครงการ 9 ข้ันตอน ได�แก� จัดทําขอบเขต
พ้ืนท่ีรับประโยชน และคัดเลือกพ้ืนท่ีเป=าหมาย จัดทําแผนท่ีมาตราส�วน 1 : 4,000 เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ี
เป=าหมายการพัฒนา สํารวจข�อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนของเกษตรกรทุกรายท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี
โครงการ จัดทําประชาคมเพ่ือสํารวจศักยภาพและความต�องการของเกษตรกร ประสานแผนและบูรณา
การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี จัดทําแผนการพัฒนาด�านการเกษตรแบบบูรณาการ พร�อมกําหนดตัวชี้วัด
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตามแผน เจ�าหน�าท่ีระดับพื้นที่ลงเยี่ยม และเก็บรวบรวมข�อมูลด�านต�าง ๆ เพื่อใช�
ในการติดตามและประเมินผล 

(2)  เกษตรกรมีการใช�ท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล�งเฉลี่ย 9.81 ไร�ต�อ
ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจากก�อนมีโครงการ 0.28 ไร�ต�อครัวเรือน หรือร�อยละ 2.94 โดยประสิทธิภาพการใช�
ท่ีดินในฤดูแล�งเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 88.90 เป@นร�อยละ 91.51 ประสิทธิภาพการผลิตข�าวนาปรัง 
ซ่ึงเป@นพืชหลักในฤดูแล�งผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 700.60 กิโลกรัมต�อไร� เป@น 746.65 กิโลกรัมต�อไร� หรือ
ร�อยละ 6.57  

(3)  เกษตรกรยังมีรูปแบบการผลิตแบบเดิม แต�มีการบริหารจัดการน้ําร�วมกัน
ทําให�ได�รับน้ําเพ่ือปลูกพืชในฤดูแล�งเพ่ิมข้ึน เกษตรกรมีส�วนร�วมในการจัดสรรน้ําและดูแลรักษาระบบ
ชลประทาน ร�อยละ 67.39 ท่ีเหลือร�อยละ 32.61 ยังไม�มีส�วนร�วม เนื่องจากสมาชิกเห็นว�าการจัดสรรน้ํา
เป@นเรื่องของหัวหน�ากลุ�ม และคณะกรรมการกลุ�ม  

 

1.5)  ข�อเสนอแนะ 
(1)  อย�างไรก็ตามมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการคัดเลือกพ้ืนท่ี ทําให�การคัดเลือก

พ้ืนท่ีเกษตรกรเป=าหมายล�าช�า ส�งผลให�การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการล�าช�าตามไปด�วย ในป;ต�อไป 
ควรกําหนดแนวทางการคัดเลือกพ้ืนท่ีให�ชัดเจน 

(2)  ขาดงบประมาณในการบูรณาการงานโครงการ  มีเพียงงบปกติของ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ทําให�เป=าหมายการดําเนินกิจกรรมสําคัญไม�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังโครงการ ควรจัดสรร
งบประมาณในการบูรณาการงานโครงการ  เพ่ือให�การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการเป@นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

(3)  ในหลายพ้ืนท่ียังไม�มีการดําเนินการส�งเสริม หรือสนับสนุนให�เกษตรกร
ทําการเกษตร โดยใช�ตลาดนําการผลิต  ควรส�งเสริม หรือสนับสนุนให�เกษตรกรทําการเกษตร โดยใช�ตลาด
นําการผลิต 

(4)  การดําเนินกิจกรรมถ�ายทอดความรู�ให�เกษตรกรในบางพ้ืนท่ีมีความล�าช�า
และดําเนินการในช�วงฤดูการผลิต  ทําให�ไม�ได�รับความร�วมมือจากเกษตรกร ควรจัดอบรมความรู�ให�
เกษตรกรในโครงการอย�างเข�มข�น ท้ังด�านการบริหารจัดการน้ําหรือกลุ�มผู�ใช�น้ํา การผลิตทางการเกษตร
ด�านต�าง ๆ การปลูกพืชในฤดูแล�งท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณน้ําในแหล�งน้ํา การปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต  และควรมีการติดตามหรือเยี่ยมเยียนเพ่ือแนะนําเป@นระยะ ๆ อย�างต�อเนื่อง 

(5)  การจัดสรรน้ํายังไม�ท่ัวถึง เนื่องจากในบางพ้ืนท่ียังขาดระบบส�งน้ําเข�า
แปลงเกษตร สําหรับแหล�งน้ําท่ีมีน้ําต�นทุนเพียงพอในฤดูแล�ง ควรจัดทําระบบส�งน้ําให�เข�าถึงแปลงของ
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เกษตรกร เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําให�กระจายอย�างทั่วถึง  โดยประสานกับองคการบริหารส�วนตําบล
ในการสนับสนุนเงินทุน 

 

2)  โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน 
2.1)  ความเป'นมา  ในประเทศไทยซ่ึงประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

พ้ืนท่ีการเกษตรประมาณร�อยละ 20 ประสบป9ญหาดินเปรี้ยว ดินกรด และดินเค็ม ส�งผลต�อกระบวนการ
เจริญเติบโตของพืชและปริมาณผลผลิต เป@นอุปสรรคในการทําการเกษตรของเกษตรกรในประเทศ
มาโดยตลอด ประกอบกับเกษตรกรบางส�วนยังขาดความรู� ความเข�าใจ เงินทุน และความกระตือรือร�น 
ส�งผลให�มิได�มีการแก�ไขป9ญหาหรือแก�ไขป9ญหาอย�างไม�ถูกวิธี กรมพัฒนาท่ีดินจึงได�ดําเนินโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน โดยมีเป=าหมายการดําเนินการในพ้ืนท่ี 196,000 ไร� ของพ้ืนท่ีท่ีมีป9ญหาดินเปรี้ยว 
ดินกรด และดินเค็มท่ัวประเทศ  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการป; 2553/54 ใช�งบประมาณของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 300,528,700 บาท 

 

2.2)  วัตถุประสงค*  เพ่ือส�งเสริมให�เกษตรกรปรับปรุงแก�ไขดินเปรี้ยว ดินกรด และ
ดินเค็มให�มีสภาพเหมาะสม สามารถปลูกพืชได�ผลผลิตสูงข้ึน และปรับปรุงคุณภาพดินตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนท่ีและความรุนแรงของป9ญหา 

 

2.3)  ผลการดําเนินงาน  ปรับปรุงคุณภาพดินจํานวน 192,560 ไร� ร�อยละ 
101.21 ของเป=าหมาย และดําเนินการป=องกันการเพิ่มเติมระดับน้ําใต�ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ํา 
25 แห�ง ตามเป=าหมาย ใช�งบประมาณท้ังสิ้น 286,121,000 บาท ร�อยละ 95.21   

 

2.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี   ติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการ  ได�แก� 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�างทอง สิงหบุรี ชัยนาท ลพบุรี เชียงใหม� เชียงราย พะเยา และลําปาง 
พบว�า เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากต�อผลการปฏิบัติงานของโครงการ  ท้ังนี้
จากการทดสอบความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพดิน เกษตรกรส�วนใหญ�ยังมีความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อน
เก่ียวกับคุณสมบัติของวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน วิธีการใช� อัตราการใช� และความถ่ีในการใช�วัสดุปรับปรุง
คุณภาพดิน   
 

2.5)  ข�อเสนอแนะ 
(1)  วัสดุปรับปรุงคุณภาพดินท่ีสนับสนุนไม�เพียงพอต�อความต�องการของเกษตรกร 

เกษตรกรบางรายอยู�ไกลจากจุดท่ีรับวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ไม�มียานพาหนะ และแรงงานในการขนย�าย
วัสดุ ควรเร�งประชาสัมพันธให�เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการทราบถึงรูปแบบในการสนับสนุนวัสดุปรับปรุง
คุณภาพดิน ซ่ึงเป@นการสนับสนุนเพ่ือการสาธิต ไม�สามารถแจกวัสดุให�เกษตรกรใช�ประโยชนได�เต็มพ้ืนท่ี
ของเกษตรกร และควรจัดสรรงบประมาณแก�สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด ในการจัดส�งวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน
แก�เกษตรกรท่ีมีข�อจํากัดในการขนย�ายวัสดุฯ 

(2)  การจัดสรรวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดิน อยู�ในช�วงเดือน
มีนาคม และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินซ่ึงใช�เวลาประมาณ 1 เดือน 
ส�งผลให�ช�วงเวลาในการแจกวัสดุฯ  ไม�สอดคล�องกับช�วงเวลาในการจัดเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร 
ซ่ึงจะอยู�ในช�วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม หรือกุมภาพันธ - มีนาคม ควรให�สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  
ทําหน�าท่ีจัดซ้ือวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน  เพ่ือให�การจัดซ้ือและการสนับสนุนสอดคล�องกับช�วงเวลาท่ีใช�
ประโยชนของเกษตรกรในแต�ละพ้ืนท่ี  รวมท้ังควรมุ�งเน�นการถ�ายทอดความรู�ด�านคุณสมบัติของวัสดุ
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ปรับปรุงคุณภาพดิน อัตราการใช� วิธีการใช� และความถ่ีในการใช�วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน  ซ่ึงเกษตรกร
ส�วนใหญ�ยังมีความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อน 
 

3)  โครงการฟMNนฟูและปOองกันการชะล�างพังทลายของดิน 
3.1)  ความเป'นมา  จากสภาพป9ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และ

สภาพแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงส�วนใหญ�เป@นผลต�อเนื่องจากการท่ีทรัพยากรป]าไม�ถูกทําลาย 
อันยังผลให�น้ําฝนท่ีตกลงมาไหลบ�าจากท่ีสูงลงสู�ท่ีตํ่าอย�างรวดเร็ว เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน�าดิน
ทําให�ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ  ซ่ึงส�งผลให�ไม�สามารถใช�พ้ืนท่ีทําการเกษตรได�อย�างคุ�มค�าและ
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง กรมพัฒนาท่ีดินจึงได�ดําเนินโครงการฟXYนฟูและป=องกันการชะล�างพังทลาย
ของดิน ป; 2553/54  โดยมีเป=าหมายในการปลูกหญ�าแฝก 675,000 ไร� ผลิตหญ�าแฝกเพ่ือปลูกและ
แจกจ�าย 120 และ 150 ล�านกล�า ตามลําดับ จัดระบบอนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนท่ีลุ�ม ดอน และสูง 
136,500 ไร� ขยายผลโครงการหลวง 3,500 ไร� และจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ือบรรเทาอุทกภัย 
6,812 ไร� ใช�งบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดิน 887,918,300 บาท 
 

3.2)  วัตถุประสงค*  สามารถใช�ประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตรได�อย�างยั่งยืนด�วยระบบ
อนุรักษดินและน้ํา โดยการปลูกหญ�าแฝก  เพ่ือสร�างความชุ�มชื้นให�กับดินและช�วยในการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร และเพ่ือรณรงคให�เกษตรกรได�ทราบถึงคุณประโยชนของหญ�าแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา 

 

3.3)  ผลการดําเนินงาน  
(1)  ดําเนินการปลูกหญ�าแฝกได� 774,273 ไร� ร�อยละ 114.71 ของเป=าหมาย  

ผลิตหญ�าแฝกเพ่ือปลูกได� 120.68 ล�านกล�า ร�อยละ 100.57 และแจกจ�ายได� 189.52 ล�านกล�า 
ร�อยละ 126.35   

(2)  จัดระบบอนุรักษดินและน้ําได� 176,375  ไร� ร�อยละ 129.21 ขยายผล
โครงการหลวงได� 3,500 ไร� ตามเป=าหมาย และจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ือบรรเทาอุทกภัยได� 
6,812 ไร� ตามเป=าหมาย  ใช�งบประมาณท้ังสิ้น 857,456,400 บาท ร�อยละ 96.57 

 

3.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี  จากการสัมภาษณเกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ�างทอง สิงหบุรี ชัยนาท ลพบุรี พะเยา เชียงใหม� เชียงราย และลําปาง พบว�า  
เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากต�อผลการปฏิบัติงานของโครงการ ท้ังนี้จากการทดสอบความรู�
เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพดิน พบว�า  เกษตรกรส�วนใหญ�ยังขาดความรู�ด�านการปลูกหญ�าแฝกท่ีถูกวิธี   
 

3.5)  ข�อเสนอแนะ 
(1)  กิจกรรมการปลูกหญ�าแฝก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดไม�มีงบประมาณ

ในการดูแลหญ�าแฝกเม่ือดําเนินการปลูกแล�ว  และไม�มีงบประมาณในการปลูกซ�อมหญ�าแฝกท่ีเสียหาย  
นอกจากนี้ปริมาณหญ�าแฝกท่ีผลิตเพ่ือแจกไม�เพียงพอต�อความต�องการขอผู�ขอรับการสนับสนุน จึงควร
จัดสรรงบประมาณในการดูแลและปลูกซ�อมหญ�าแฝก ตลอดจนผลิตหญ�าแฝกให�เพียงพอกับความต�องการ
ของเกษตรกร เนื่องจากจากการติดตามในพ้ืนท่ีโครงการ พบว�า  เกษตรกรยังมีความต�องการหญ�าแฝก 

(2)  การอบรมถ�ายทอดความรู�และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวเขาในพ้ืนท่ี
โครงการต�องใช�ระยะเวลานาน ท้ังนี้เนื่องจากป9ญหาด�านการสื่อสาร การยอมรับของชาวเขา ความกลัว
ท่ีจะเสียพ้ืนท่ี ตลอดจนชาวเขาบางกลุ�มไม�เคยทราบและไม�เห็นความสําคัญของ การจัดระบบอนุรักษดิน
และน้ํา และมีความเข�าใจว�าหญ�าแฝกคือวัชพืช สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดควรมุ�งเน�นการถ�ายทอดความรู�
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ด�านการปลูกหญ�าแฝกแก�ผู�ท่ีขอรับการสนับสนุนหญ�าแฝก เนื่องจากการติดตามในพ้ืนท่ีโครงการ พบว�า 
เกษตรกรส�วนใหญ�ยังขาดความรู�ด�านการปลูกหญ�าแฝกท่ีถูกวิธี สําหรับพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีประสบป9ญหา
การให�ความร�วมมือของชาวเขา ควรมีการบูรณาการร�วมกับกรมป]าไม� เพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องแก�
ผู�นําชุมชนและชาวเขา ถึงการคงอยู�ของพ้ืนท่ีการเกษตรของตนภายหลังจากเข�าร�วมโครงการ  และควรให�
ชาวเขามีส�วนร�วมในการกําหนดแผนการดําเนินงาน เพ่ือมิให�การดําเนินงานส�งผลกระทบต�อการปลูกพืช 
 

4)  การจัดท่ีดินทํากิน 
4.1)  ความเป'นมา สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได�ดําเนินการ

จัดท่ีดินให�เกษตรกรไร�ท่ีดินทํากิน และจัดซ้ือท่ีดินเอกชนเพ่ือรองรับผู�ไร�ท่ีดินทํากินและเกษตรกรรุ�นใหม�  
ทําให�เกษตรกรไม�ละท้ิงหรือขายท่ีดิน เพ่ือให�เกษตรกรมีท่ีดินทํากินเป@นของตัวเอง และสามารถพัฒนา
อาชีพการเกษตรให�มีรายได�และความเป@นอยู�ท่ีดี โดยมีเป=าหมายจัดท่ีดินให�เกษตรกรท้ังสิ้น 123,000 ราย 
แบ�งเป@นจัดท่ีดินทํากินแก�เกษตรกร 53,000 ราย ในพ้ืนท่ี 800,000 ไร� และจัดท่ีดินชุมชน 1,000 ชุมชน  
เกษตรกร 70,000 ราย ดําเนินการต้ังแต� ป; 2554 - 2556 งบประมาณ 379.690 ล�านบาท 
 

4.2)  วัตถุประสงค* เพ่ือจัดท่ีดินทํากิน กระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน คุ�มครองพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมให�ยั่งยืน ส�งเสริมการใช�ประโยชนท่ีดินอย�างเหมาะสม อนุรักษและฟXYนฟูสภาพแวดล�อม 
 

4.3)  ผลการดําเนินงาน 
(1)  การจัดท่ีดินทํากิน ดําเนินการสอบสวนสิทธิ์แล�ว 789,115 ไร� ร�อยละ 98.64 

เกษตรกร 57,232 ราย ร�อยละ 107.98 ของเป=าหมาย แจกเอกสารสิทธิ์ไปแล�ว 691,883 ไร� 
ร�อยละ 86.49 เกษตรกร 51,756 ราย ร�อยละ 97.65 ของเป=าหมาย  

(2)  การจัดท่ีดินชุมชน ดําเนินการสอบสวนสิทธิ์แล�ว 2,128 ชุมชน ร�อยละ 212.80 
เกษตรกร 74,501 ราย ร�อยละ 106.43 ของเป=าหมาย เกษตรกรได�รับเอกสารสิทธิ์แล�ว 67,208 ราย 
ร�อยละ 96.01 ของเป=าหมาย  

(3)  เบิกจ�ายเงินงบประมาณแล�ว 369,611,500 บาท ร�อยละ 97.35 ของเป=าหมาย 
 

4.4)  ผลการติดตามในพ้ืนท่ี ผลการติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี จังหวัดระยอง 
จันทบุรี ตราด เชียงใหม� ลําพูน และนครราชสีมา สรุปได�ดังนี้ 

(1)  เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการมีอาชีพทางการเกษตรเป@นหลัก มีการใช�ท่ีดินทํา
การเกษตรอยู�ก�อนแล�ว ซ่ึงการจัดท่ีดินเป@นไปตามหลักเกณฑของโครงการ     

(2)  เกษตรกรบางรายยังไม�ได�รับการแจกเอกสารสิทธิ์  เนื่องจากอยู�ระหว�าง
การพิจารณาจากคณะปฏิรูปท่ีดินประจําจังหวัด (คป.จังหวัด)  

(3)  เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ส�วนใหญ�ได�รับการพัฒนาด�านการผลิตทาง
การเกษตรจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องบ�างแล�ว  แต�พบเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการในจังหวัดนครราชสีมา
ยังไม�ได�รับการพัฒนาด�านการผลิตทางการเกษตร ทําให�ผลผลิตข�าวไม�เปลี่ยนแปลง  
 

4.5)  ข�อเสนอแนะ   แผนการจัดท่ีดินยังไม�สอดคล�องกับพ้ืนท่ีแนวเขตระบบแผนท่ี
ยังไม�ชัดเจน และพ้ืนท่ีดําเนินการส�วนใหญ�เป@นพ้ืนท่ีค�างการจัดท่ีดิน ซ่ึงเป@นพ้ืนท่ีผู�ถือครองขาดคุณสมบัติ 
เป@นท่ีดินแปลงใหญ�ไม�เข�าสู�กระบวนการจัดท่ีดิน ในทางปฏิบัติยังไม�มีมาตรการตามกฎหมายท่ีเข�มงวด 
เป@นท่ีดินอยู�กระจัดกระจาย ในการดําเนินงานต�องเข�าพบเกษตรกรหลายครั้งจึงสําเร็จ มีค�าใช�จ�ายสูง
งบประมาณท่ีได�ไม�เพียงพอ  นอกจากนี้เกษตรกรในพ้ืนท่ียังขาดพัฒนาความรู�ด�านการเกษตร และ
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สภาพดินพ้ืนท่ีโครงการของเกษตรกรส�วนใหญ�มีสภาพเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ และขาดแคลนน้ํา
เพ่ือการเกษตรพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงควรดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนงบประมาณการตรวจสอบพ้ืนท่ีคงเหลือ พ้ืนท่ีท่ีจัดได� กับพื้นท่ี
ท่ีจัดไม�ได� แยกพ้ืนท่ีป̂ดโครงการ โดยใช�แผนท่ีภาพถ�าย 1 : 4,000 เพ่ือทราบพ้ืนท่ีคงเหลือท่ีต�องการ
ดําเนินการส�งเสริมการพัฒนาอาชีพแก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 

(2)  สนับสนุนงบประมาณการจัดท่ีดิน โดยเพ่ิม Unit Cost  ตามลักษณะงาน
ในพ้ืนท่ี เช�น พ้ืนท่ีท่ีต�องเจรจา พ้ืนท่ีแปลงใหญ� และพ้ืนท่ีแปลงเล็กลักษณะกระจาย 

(3)  สํารวจการใช�ประโยชนท่ีดิน โดยการสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดินให�แก�
เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีสภาพดินเสื่อมโทรม และจัดหาแหล�งน้ําสําหรับเก็บกักน้ําไว�เพ่ือ
การเกษตรต�อไป 

(4)  ส�งเสริมการพัฒนาอาชีพแก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

5)  ความเสมอภาคระหว>างชายหญิง : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร
สมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1)  ความเป'นมา  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2544 ให�ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม มอบหมายผู�บริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือรองอธิบดีข้ึนไป ปฏิบัติหน�าท่ีเป@นผู�บริหาร
ด�านการเสริมสร�างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO)  และมอบหมายให�
หน�วยงานระดับสํานัก หรือกอง ทําหน�าท่ีเป@นศูนยประสานงานด�านความเสมอภาคระหว�างหญิงชาย 
ศูนยประเมินผล จึงทําการติดตามผลความเสมอภาคระหว�างหญิงชายในโครงการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีป=าหมายเกษตรกรสมาชิกในเขตนิคมสหกรณ  
5,750 ราย/ป;  ซ่ึงดําเนินการต้ังแต�ป; 2551 - 2555  กรมส�งเสริมการเกษตรเป@นหน�วยงานรับผิดชอบ 
ได�รับงบประมาณ 179,086,940  บาท 

 

5.2)  วัตถุประสงค*   ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณหรือกลุ�มเกษตรกร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป@นศูนยกลางในการถ�ายทอดเทคโนโลยีและวิชาการด�าน
การเกษตร  เป@นแหล�งเรียนรู�ของสมาชิกสหกรณ โดยมีการเข�ามามีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานจริงใน
แปลงเรียนรู� (Learning by doing) 

 

5.3)  ผลการติดตาม   
(1)  คัดเลือกเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ และได�รับการอบรมท้ังสิ้น 3,941 ราย  

ร�อยละ 68.54 ของเป=าหมาย  เป@นเพศชาย 1,946 ราย และเพศหญิง 1,995 ราย    
(2)  คัดเลือกหัวหน�านิคมสหกรณเป@นผู�บริหารสหกรณครบตามเป=าหมาย 

53 ราย ในจํานวนนี้เป@นเพศชาย 50 ราย และเพศหญิง 3 ราย   
(3)  เจ�าหน�าท่ีหญิงชายท่ีได�รับคัดเลือกให�ทํางานในโครงการครบตามเป=าหมาย 

101 ราย  ในจํานวนนี้เป@นเพศชาย 39 ราย และเป@นเพศหญิง 62 ราย 
(4)  เกษตรกรหญิงชายมีส�วนร�วมในการกําหนดหลักสูตร ร�วมทํากิจกรรม และ

ได�รับป9จจัย การผลิตในระหว�างการอบรม 3,941 ราย  จําแนกเป@นเพศชาย 1,946 ราย และเพศหญิง 
1,995 ราย 

(5)  เบิกจ�ายงบประมาณแล�ว 29,107,415 บาท ร�อยละ 67.02 ของเป=าหมาย  
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๓. กองทุนปรับโครงสร�างการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของประเทศ 

3.1  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล*มน้ํามัน 
รัฐบาลไทยได�จัดทําข�อตกลงการค�าเสรีอาเซียน ทําให�ต�องเป̂ดเสรีนําเข�าสินค�าน้ํามันปาลม

ต้ังแต�ป; 2546 เก็บภาษีร�อยละ 5 และลดลงเหลือร�อยละ 0 ในป; 2553  ดังนั้น เพ่ือพัฒนาการผลิต
ของเกษตรกร และเตรียมการในส�วนของภาคการเกษตร เพ่ือรองรับผลกระทบจากข�อตกลงการเป̂ดเสรี
ทางการค�าที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป@นการสนับสนุนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลม ป; 2551 - 2555 ยุทธศาสตรปาลมน้ํามันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ยุทธศาสตร ไบโอดีเซลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมส�งเสริมการเกษตร 
จึงได�จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน ป; 2551 - 2555 มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน และลดต�นทุนการผลิตปาลมน้ํามันเป@นการเพิ่มรายได�แก�เกษตรกร 
มีเป=าหมายอบรมเกษตรกรป;ละ 10,000 ราย ในพ้ืนท่ีเป=าหมาย 18 จังหวัด เริ่มดําเนินโครงการต้ังแต�
ป; 2551 - 2555 และได�รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร�างการผลิตภาคเกษตรฯ รวม 
19 ล�านบาท ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1)  ตั้งแต�เริ่มโครงการป; 2551 - 2554  มีการถ�ายทอดความรู�แก�เจ�าหน�าท่ี  
และเกษตรกรผู�ปลูกปาลมน้ํามันในการปลูกสร�างสวนปาลมน้ํามัน และการปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามัน 
รวม 36,464 หรือร�อยละ 108.11 ของเป=าหมาย 33,729 ราย นอกจากนี้ ได�ส�งเสริมพัฒนา
กลุ�มผู�ผลิต รวม 492 กลุ�ม ร�อยละ 98.59 ของเป=าหมาย 499 กลุ�ม 

2)  ผลกระทบ  (เป@นการประเมินผลเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการในป; 2551) 
2.1)  การนําความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมไปใช�ประโยชน เกษตรกรร�อยละ 96 

ท่ีมีสวนปาลมอยู�แล�วได�นําความรู�ไปปฏิบัติใช� และเกษตรกรรายใหม� ร�อยละ 62 ได�นําความรู�ไปใช�
ปลูกสร�างสวนปาลม 

2.2)  หลังจากการปรับปรุงสวนปาลมเก�าของเกษตรกร ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง 
คือ มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 2,430 กิโลกรัมต�อไร� เป@น 3,240 กิโลกรัมต�อไร� หรือคิดเป@นร�อยละ 33 
ของผลผลิตก�อนมีโครงการ มีต�นทุนการผลิตลดลงจาก 2,100 บาทต�อตัน เป@น 1,632 บาทต�อตัน 
ส�งผลให�มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 3,570 บาทต�อไร� เป@น 6,280 บาทต�อไร� หรือร�อยละ 54 
จากเป=าหมายรายได�เพ่ิมข้ึนไม�ต่ํากว�า 5,000 บาทต�อไร� ในป; 2555 

3)  ข�อเสนอแนะ  
3.1)  ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากเกษตรกรได�นําความรู�ไปปฏิบัติ ท้ังในด�านการดูแล

รักษาสวนปาลมน้ํามัน ซ่ึงส�งผลต�อผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  ต�นทุนการผลิตท่ีลดลง สะท�อนให�เห็นความสําคัญ
ของการถ�ายทอดความรู�แก�เกษตรกรในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิต จึงจําเป@นท่ีจะต�องมีการ
ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง ตลอดจนมีการติดตามผลอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือทราบผลและป9ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
ในระหว�างการปฏิบัติ เพ่ือจะได�หาแนวทางในการแก�ไข 

3.2)  ในการปรับปรุงสวนปาลมเก�าและสวนปาลมใหม� สิ่งท่ีเป@นป9จจัยสําคัญ
ต�อเกษตรกรคือ แหล�งทุนท่ีใช�ในการดําเนินการ การจัดหาสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่า จึงเป@นป9จจัยหนึ่งในการสร�าง
แรงจูงใจของเกษตรกรในการปลูกสร�างสวนปาลม และปรับปรุงสวนปาลมเก�าให�มีศักยภาพในการผลิต 
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3.2  โครงการปรับโครงสร�างสินค�ากาแฟแบบครบวงจร    
จากการท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีต�องลดภาษี และยกเลิกมาตรการโควตาภาษีสินค�ากาแฟ

ภายใต�เขตการค�าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยกาแฟสําเร็จรูปต�องลดภาษีเหลือร�อยละ 0 ส�วนเมล็ดกาแฟ
ต�องลดภาษีเหลือร�อยละ 5 ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงอนุมัติ
เงินกองทุนปรับโครงสร�างการผลิตภาคเกษตร 54.44 ล�านบาท  เป@นเงินจ�ายขาด 23.21 ล�านบาท 
และเงินกู�ปลอดดอกเบ้ีย 31.23 ล�านบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการปรับโครงสร�างสินค�ากาแฟครบวงจร 
ในสถาบันเกษตรกร 3 แห�ง คือ กลุ�มเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร สหกรณผู�ปลูก
กาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร และกลุ�มเกษตรกรทําสวน จปร. อําเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง ได�จัดทําข�อเสนอผ�านกรมส�งเสริมสหกรณ โดยบูรณาการความร�วมมือระหว�างสถาบัน
เกษตรกรและหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข�อง ได�แก� กรมส�งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมส�งเสริมสหกรณ มีเป=าหมายเพ่ิมผลผลิตต�อไร�ของการปลูกกาแฟของไทยจากเดิม 
200 กิโลกรัม/ไร� เป@นไม�น�อยกว�า 250 กิโลกรัม/ไร� โดยต�นทุนการผลิตเม่ือสิ้นสุดโครงการต�องไม�
มากกว�าของเวียดนามเกิน 10% และปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม�ตํ่ากว�า 10% 
เม่ือเทียบกับก�อนเข�าร�วมโครงการ และมีระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแต�ป; 2553 - 2559 รวม 7 ป; 
ผลการดําเนินงานต้ังแต�ป; 2553 - 2554  มีดังนี้ 

1)  ผลการดําเนินงานด�านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต�นทุนการผลิตกาแฟ 
ได�จัดฝVกอบรมการฟXYนต�น ทําสาว เป=าหมายป;ละ 30 ราย จัดอบรมในป; 2553 รวม 136 ราย และ
ในป; 2554 ดําเนินการได� 100 ราย วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูกกาแฟ 288 แปลง ร�อยละ 102.86 
ของเป=าหมาย 280 แปลง และคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกจากสหกรณ ผู�ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด 
กลุ�มเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร และกลุ�มเกษตรกรทําสวน จปร. จังหวัดระนอง และจัดเวที
เรียนรู�แบบมีส�วนร�วม ครบตามเป=าหมาย 250 ราย และด�านการส�งเสริมพัฒนาธุรกิจกาแฟสถาบัน
เกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกรท้ัง 3 แหล�ง ได�จัดซ้ือกาแฟ ได�แก� กาแฟดิบ กาแฟสําเร็จรูป  และกาแฟ
ค่ัว-บด เพ่ือนํามาแปรรูปจําหน�าย รวม 1,841 ตัน มูลค�า 193,282,180 บาท   โดยจําหน�ายในรูปของ
กาแฟค่ัว-บด และกาแฟทรีอินวัน รวมมูลค�า 279,972,552 บาท 

2)  ผลกระทบ เนื่องจากโครงการยังอยู�ในระยะเริ่มต�น บางกิจกรรมยังไม�มี
การดําเนินงาน จึงยังไม�สามารถวัดผลกระทบได� แต�คาดว�าเม่ือสิ้นสุดโครงการ จะส�งผลดังนี้ 

2.1)  ผลผลิตกาแฟแปลงเด่ียว เพ่ิมข้ึนไม�น�อยกว�า 250 กิโลกรัม/ไร� 
2.2)  ผลผลิตกาแฟท่ีปลูกร�วมกับพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป@น 180 กิโลกรัม/ไร� 
2.3)  ปริมาณธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ ต�องเพ่ิมข้ึน

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของปริมาณธุรกิจก�อนมีโครงการ 
 

 3.3  โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและสร�างความเข�มแข็งให�ชาวนาเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปQดเสรีการค�าอาเซียน (AFTA)    

ข�าว เป@นสินค�าหนึ่งท่ีได�รับผลกระทบจากการเป̂ดเขตการค�าเสรีอาเซียน เนื่องจาก
ประเทศในอาเซียนส�วนใหญ�ปลูกข�าวเพ่ือบริโภคภายในประเทศ และส�งออก โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม 
ซ่ึงเป@นคู�แข�งท่ีสําคัญ โดยเฉพาะต�นทุนการผลิตของประเทศไทยจะสูงกว�าเม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือนบ�าน   
ดังนั้น จึงจําเป@นต�องลดต�นทุนการผลิตลง  รวมถึงเพ่ิมปริมาณการผลิต และเพ่ิมมูลค�าของข�าวไทย 
กองทุนปรับโครงสร�างการผลิตภาคเกษตรฯ จึงได�ให�การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพันธุข�าว 
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พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร�างมูลค�าเพ่ิมแก�กรมการข�าว 79.80 ล�านบาท และกรมส�งเสริม
การเกษตร 58.88 ล�านบาท  มีเป=าหมายพัฒนาศูนยข�าวชุมชนหลัก 5 ศูนย และศูนยเครือข�าย 50 ศูนย 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร อุดรธานี อํานาจเจริญ นครสวรรค และอ�างทอง เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุข�าวให�ได�
ศูนยละ 50 ตัน กระจายเมล็ดพันธุข�าวได�ป;ละ 3,300 ไร�ต�อศูนย และเกษตรกรมีรายได�จากการ
จําหน�ายเมล็ดพันธุเพ่ิมข้ึนครัวเรือนละ 5,000 บาท/ป; มีระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแต�ป; 2554 - 2556 
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1)  การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุข�าวพันธุดี จัดต้ังศูนยข�าวชุมชน 55 ศูนย และ
ผลิตเมล็ดพันธุข�าวได�ตามเป=าหมาย 165 ตัน ตลอดจนถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุแก�
วิทยากรหลักและชาวนาผู�ผลิตเมล็ดพันธุ รวม 1,139 ราย ร�อยละ 98.61 ของเป=าหมาย 1,155 ราย 

2)  พัฒนาศักยภาพชาวนาและเครือข�าย  
2.1)  อบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก�ชาวนาชั้นนํา ชาวนามืออาชีพ 

และยุวชาวนารุ�นใหม� รวม 4,471ราย หรือร�อยละ 101.61 ของเป=าหมาย 4,400 ราย  
2.2)  จัดสร�างหมู�บ�านต�นแบบการลดต�นทุนการผลิตข�าว โดยจัดทําแปลง

เรียนรู�และแปลงส�งเสริมการลดต�นทุนการผลิตข�าวอย�างละ 6 แปลง  นอกจากนี้ ได�จัดทําแปลงส�งเสริม
การใช�เครื่องจักรกลในพ้ืนท่ี 421 ไร� หรือร�อยละ 105.25 สูงกว�าเป=าหมายร�อยละ 5.25 

2.3)  จัด ต้ังศูนยจัดการศัตรูข�าวชุมชนและศูนย เรียนรู�  รวมท้ังบริการ
เครื่องจักรกลในการปลูกข�าว 55 และ 2 ศูนย ตามเป=าหมาย  พร�อมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนการแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าข�าวในเกษตรกร 5 กลุ�ม 

3)  ผลกระทบเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
3.1)  เกษตรกรสามารถลดต�นทุนการผลิตได�ไม�น�อยกว�า 1,000 บาทต�อตัน 
3.2)  เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 

 

3.4  โครงการปรับโครงสร�างสินค�าโคเนื้อ   
ตามท่ีรัฐบาลไทยได�ทําข�อตกลงเขตการค�าเสรี (FTA) กับประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงรัฐบาล

ไทยต�องลดอัตราภาษี การนําเข�าเนื้อโคจนเหลือ 0% ภายในระยะเวลา 15 ป; และไม�มีการกําหนด
โควตาการนําเข�าเนื้อโค จากข�อตกลงดังกล�าวส�งผลกระทบต�อเกษตรกรผู�เลี้ยงโคเนื้อของไทย เนื่องจาก
ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมีศักยภาพการผลิตเนื้อโคสูงกว�าไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข�งขันทางการค�า กองทุนปรับโครงสร�างการผลิตภาคเกษตรฯ จึงได�ให�เงินสนับสนุนแก�
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 66.8 ล�านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให�แก�เกษตรกร 2 โครงการ
คือ โครงการคัดเลือกพ�อพันธุกําแพงแสนเพ่ือใช�ผลิตน้ําเชื้อ เป@นเงิน 46.52 ล�านบาท และโครงการ
ฝVกอบรมเชิงปฏิบัติการด�านโคเนื้อ เป@นเงิน 20.28 ล�านบาท  ส�วนด�านการตลาด ดําเนินโครงการจัดต้ัง
ตลาดกลางโคเนื้อพันธุกําแพงแสน เป@นเงิน 14.77 ล�านบาท   

1)  โครงการคัดเลือกพ>อพันธุ*กําแพงแสนเพ่ือใช�ผลิตน้ําเช้ือ  ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน และลดการนําเข�าน้ําเชื้อและ
เนื้อโคคุณภาพดีจากต�างประเทศ เป=าหมายผลิตน้ําเชื้อป;ละไม�น�อยกว�า 20,000 โด�ส ระยะเวลา
ดําเนินการต้ังแต�ป; 2551 - 2557 ผลการดําเนินงานต้ังแต�เริ่มโครงการป; 2551 - 2554 มีดังนี้  
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1.1)  คัดเลือกแม�พันธุจากเกษตรกรได� 13,351 ตัว ร�อยละ 89 ของเป=าหมาย 
15,000 ตัว  สามารถผสมเทียมแม�โคลูกผสมบราหมันด�วยน้ําเชื้อชาโรเล�สได� 3,733 ตัว หรือร�อยละ 26 
ของเป=าหมาย 14,500 ตัว   

1.2)  คัดเลือกโคพ�อพันธุเพ่ือผลิตน้ําเชื้อได� 20 ตัว ร�อยละ 67 ของเป=าหมาย 
30 ตัว โดยสามารถผลิตน้ําเชื้อแช�แข็งจากโคพ�อพันธุกําแพงแสนได� 28,335 โด�ส จากเป=าหมาย 
75,000 โด�ส ร�อยละ 38 และจัดส�งน้ําเชื้อชาโรเล�สให�เกษตรกรเพ่ือใช�ในการผสมเทียมแม�โคได� 
8,865  โด�ส ร�อยละ 48 ของเป=าหมาย 18,500 โด�ส   

1.3)  ผลกระทบ 
(1)  เกษตรกรมีน้ําเชื ้อกําแพงแสนที่มีคุณภาพ และราคาถูกเพื่อใช�

ในการผสมเทียม โดยสหกรณจําหน�ายน้ําเชื้อ 100 บาทต�อโด�ส ซ่ึงถูกกว�าท�องตลาด ช�วยลดค�าใช�จ�าย
ในการผสมเทียมลงได� 100 - 500 บาทต�อครั้ง   

(2)  การผสมเทียม เกษตรกรร�อยละ 68 ใช�เจ�าหน�าท่ีปศุสัตวผสมเทียม 
รองลงมา ร�อยละ 16 ใช�บริษัทเอกชน ร�อยละ 11 เกษตรกรผสมเทียมเอง และร�อยละ 5 ใช�เจ�าหน�าท่ี
ของโครงการ โดยมีอัตราการผสมติดเฉลี่ย 2 ครั้งต�อตัว 

(3)  ผลจากการผลิตโคเนื้อกําแพงแสน ทําให�เกษตรกรมีรายได�จาก
การขายโคพันธุกําแพงแสน อายุ 2 ป; ได�รายได�สูงกว�าโคพันธุลูกผสมบราหมัน เฉลี่ย 12,500 บาทต�อ
ตัว (พันธุกําแพงแสนตัวละ 30,000 บาท  พันธุลูกผสมบราหมัน 17,500 บาท) เนื่องจากโคพันธุ
กําแพงแสนเป@นโคท่ีให�น้ําหนักดี  

1.4)  ข�อเสนอแนะ 
(1)  ในการดําเนินงาน มีเกษตรกรที่เข�าร�วมโครงการเลิกเลี้ยงโคเนื้อ 

เนื่องจากประสบป9ญหาโรคปากเท�าเปX�อย และประสบป9ญหาราคาโคเนื้อในประเทศตกตํ่ามากในช�วงป; 
2551 - 2552 ทําให�ขาดทุน จึงขายโคท้ิงท้ังฝูง ส�งผลให�ลูกโคในโครงการผสมเทียมเกิดน�อย และ
ไม�บันทึกข�อมูลการผสมเทียม จึงควรต�องทําความเข�าใจกับเกษตรกรท้ังในเรื่องการเลี้ยงดู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให�ได�โคเนื้อคุณภาพ และการบันทึกข�อมูลการเลี้ยงดู การผสมเทียม เพ่ือเป@น
ข�อมูลในการติดตามผลลูกโคท่ีเกิดข้ึนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

(2)  เนื่องจากการเลี้ยงโค ต�องใช�ระยะเวลาหลายป;ในการขุน ซ่ึงจะมีต�นทุน
การเลี้ยงดูค�อนข�างสูง เม่ือเปรียบเทียบกับราคาท่ีจําหน�ายได�  ดังนั้น การส�งเสริมควรดําเนินการในลักษณะ
แบ�งกลุ�มออกตามช�วงการเลี้ยง ต้ังแต�การผลิตลูกโค การเลี้ยงโคก�อนขุน และการเลี้ยงโคขุน เพ่ือช�วยลด
ต�นทุนการผลิตของเกษตรกร 

(3)  เกษตรกรรายย�อยขาดความพร�อมและความชํานาญในการผสมเทียม 
ซ่ึงในบางครั้งผสมหลายครั้ง และใช�น้ําเชื้อหลายโด�สในการผสมทําให�เสียค�าใช�จ�ายเพ่ิม และบางรายใช�
พ�อโคคุมฝูงในการผสมแทนการผสมเทียม ในการติดตามให�คําแนะนําแก�เกษตรกรอย�างต�อเนื่อง จึงเป@น
สิ่งจําเป@น โดยเฉพาะความรู�ในด�านช�วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการผสมเทียม และการสนับสนุนอุปกรณต�าง ๆ  

2)  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู� ความเข�าใจในการเลี้ยงโค การขุนโค ความปลอดภัยเนื้อโค 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาโคเนื้อของประเทศ เป=าหมายจัดอบรม 4 หลักสูตร ระยะเวลา
ดําเนินการต้ังแต�ป; 2551 - 2555 ผลการดําเนินงานต้ังแต�เริ่มโครงการ - ป; 2554 มีดังนี้  
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2.1)  จัดอบรมแก�เกษตรกร 4 หลักสูตร คือ การเลี้ยงโคเนื้อ การผสมเทียมโค  
ความปลอดภัยของเนื้อโคและระบบการตรวจสอบย�อนกลับ และการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้นมีเกษตรกร
ได�รับการอบรม 4,317 ราย  คิดเป@นร�อยละ 117 สูงกว�าเป=าหมายร�อยละ 17 

2.2)  ผลกระทบ จากการประเมินผลในป; 2552 พบว�า เกษตรกรท่ีผ�านการ
อบรมและนําความรู�ไปปฏิบัติ  โดยเกษตรกรร�อยละ 93 ฉีดวัคซีนตามโปรแกรม เพ่ิมข้ึนหลังเข�าร�วมโครงการ 
ร�อยละ 3  การผสมเทียมหลังการอบรม มีอัตราการผสมเทียมติดสูงข้ึน กล�าวคือ จาก 2 ครั้งต�อโค 1 ตัว 
เป@น 1 ครั้งต�อโค 1 ตัว นอกจากนี้ เกษตรกรร�อยละ 86 นําความรู�ไปถ�ายทอดให�เกษตรกรผู�เลี้ยงโครายอ่ืน ๆ 

2.3)  ข�อเสนอแนะ การฝVกอบรมเชิงปฏิบัติการนับเป@นกระบวนสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากเกษตรกรผู� เลี้ยงโคส�วนใหญ�ยังเลี้ยงโคตาม
ประสบการณเดิมท่ีได�เรียนรู�กันมาในแต�ละพ้ืนท่ี การเลี้ยงดู การให�อาหาร การระวังป=องกันโรคระบาด
ยังขาดความรู�และความชํานาญ ทําให�อัตราการผลิตเนื้อโคยังไม�ได�คุณภาพตามท่ีตลาดต�องการ จึงจําเป@นต�อง
เพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจ และฝVกปฏิบัติให�เกิดความชํานาญ ตลอดจนควรมีการติดตามให�คําแนะนํา
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือติดตามป9ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ และสามารถแก�ไขป9ญหาได�ทันท�วงที 

3)  โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ*กําแพงแสน  ดําเนินการโดยสมาคมโคเนื้อ
พันธุกําแพงแสน มีวัตถุประสงคเพ่ือใช�เป@นสถานท่ีซ้ือขาย แลกเปลี่ยนโคพันธุกําแพงแสน และเป@น
สถานท่ีจัดเตรียมโคเพ่ือขายไปต�างประเทศ เป=าหมายจัดต้ังตลาดกลาง 1 แห�ง ในตําบลทุ�งบัว อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เริ่มดําเนินการต้ังแต�ป; 2551 - 2556 ผลการดําเนินงาน มีดังนี้ 

3.1)  ต้ังแต�เริ่มเป̂ดดําเนินการ จดทะเบียนรับรองพันธุโคแล�ว 1,044 ตัว และ
คัดเลือกโคพันธุกําแพงเพ่ือนําเข�าตลาดกลางเพ่ือจําหน�ายได� 875 ตัว นอกจากนี้ยังเป@นแหล�งเรียนรู�
ด�านการตลาดซ้ือขายโคแก�เกษตรกร นักศึกษาดูงาน และเป@นสถานท่ีฝVกงาน รวม 1,596 ราย 

3.2)  ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
(1)  หลังจากเป̂ดดําเนินการซ้ือขายภายในตลาดกลาง สามารถสร�างรายได�

จากการส�งโคไปจําหน�ายในต�างประเทศได�รวม 110 ตัว โดยโคพันธุกําแพงแสนจําหน�ายได�ตัวละ 
45,645 บาท และโคพันธุลูกผสมบราหมัน จําหน�ายได�ตัวละ 20,000 บาท 

(2)  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อเกษตรกร ทําให�เกษตรกรมีแหล�งจําหน�ายโค 
และสร�างรายได�ให�กับเกษตรกรผู�เลี้ยงโคพันธุกําแพงแสน ซ่ึงจําหน�ายได�ราคาสูงกว�าโคพันธุลูกผสมบราหมัน
เฉลี่ยตัวละ 12,500 บาท 

3.3)  ข�อเสนอแนะ  การจัดสร�างตลาดกลางโคเนื้อพันธุกําแพงแสน เป@นการ
ประชาสัมพันธให�ประชาชนมีความสนใจบริโภคเนื้อในประเทศเพ่ิมข้ึน นับเป@นส�วนสําคัญในการส�งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อพันธุ�กําแพงแสน เพ่ือเป�นแหล�งรองรับผลผลิตของเกษตรผู$เลี้ยงโค ผู$ซ้ือได$ผลผลิตคุณภาพดี 
และผู$บริโภคได$บริโภคสินค$าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีแพง เนื่องจากเพ่ิงเริ่มเป/ดดําเนินการในป0แรก ผู$มาใช$
บริการยังไม�มาก จําเป�นต$องเร�งการประชาสัมพันธ� และสร$างแรงจูงใจในการนําโคมาซ้ือขายในตลาด
กลางเพ่ือให$เกิดการใช$ประโยชน�ได$อย�างมีประสิทธิภาพ 
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3.5  โครงการโคนม   
จากการท่ีประเทศไทยได�ลงนามกรอบความตกลงการค�าเสรีกับประเทศออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด โดยมีผลบังคับต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2548 เป@นต�นมา ซ่ึงทําให�ประเทศไทย
จําเป@นต�องเป̂ดการค�าเสรีน้ํานมดิบและผลิตภัณฑนมในป; 2568 โดยประเทศคู�เจรจาท้ังออสเตรเลีย
และนิวซีแลนดเป@นประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตและส�งออกผลิตภัณฑนม โดยเฉพาะนมผงซ่ึงมีราคาถูก 
เม่ือนํามาทําเป@นนมคืนรูปจะมีราคาถูกกว�าน้ํานมดิบของเกษตรกรไทยท่ีจําหน�ายให�กับโรงงาน
ภายในประเทศ  ทําให�ลดการรับซ้ือน้ํานมดิบจากเกษตรกร จึงเกิดป9ญหานมล�นตลาด และส�งผลให�
เกษตรกรต�องเลิกเลี้ยงโคนมไปในท่ีสุด จากป9ญหาดังกล�าว กรมส�งเสริมสหกรณ จึงได�จัดทําโครงการ
ขอรับเงินช�วยเหลือจากกองทุนปรับโครงสร�างการผลิตภาคเกษตรฯ ดังนี้ 

1)  โครงการลดต�นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมด�วยวิธีปฏิบัติได�
และเห็นผลจริง ดําเนินการโดยกรมส�งเสริมสหกรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต�นทุน
ในระบบการเลี ้ยงโคนม เริ ่มดําเนินการตั้งแต�ป; 2552 - 2558 รวม 6 ป; มีสหกรณเข�าร�วม
โครงการ 20 สหกรณ  และได�รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ รวม 43.91 ล�านบาท ผลการ
ดําเนินงาน มีดังนี้ 

1.1)  ผลการดําเนินงานป;ท่ี 1 
(1)  ด�านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  มีเกษตรกรสามารถเพ่ิม

ปริมาณน้ํานมเฉลี่ยในฝูงได�ไม�น�อยกว�า 3,600 กิโลกรัม/ตัว/ช�วงการให�นม รวม 561 ราย ร�อยละ 94 
ของเกษตรกรเป=าหมาย 1,000 ราย และลดช�วงห�างการให�ลูกของแม�โคได�ไม�เกิน 500 วัน รวม 610 ราย 
ร�อยละ 102 สูงกว�าเป=าหมายร�อยละ 2 

(2)  ด�านการปรับขนาดฝูงโค เกษตรกรร�อยละ 128 หรือ 767 ราย 
จากเป=าหมาย 600 ราย สามารถปรับสัดส�วนแม�โคต�อฝูงโคนมได�เท�ากับ 40 : 60 และเกษตรกร
ร�อยละ 129 ปรับสัดส�วนแม�โครีดนมต�อแม�โคแห�งนมได�เท�ากับ 55 : 45 

(3)  ด�านการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบ เกษตรกรร�อยละ 66 หรือ 
398 ราย  มีการปรับปรุงจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ํานมดิบไม�ให�เกิน 500,000 เซลล/มิลลิลิตร      
ส�วนการปรับปรุงปริมาณของแข็งรวมในน้ํานมดิบให�ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 12.20 มีเกษตรกร
ดําเนินการได�รวม 357 ราย หรือร�อยละ 60 ของเป=าหมาย 600 ราย ซ่ึงท้ัง 2 กิจกรรมนี้ยัง
ดําเนินการได�ค�อนข�างน�อย นอกจากนี้ เกษตรกรร�อยละ 96 หรือ 576 ราย สามารถปรับปรุงจํานวน
จุลินทรียในน้ํานมดิบให�มีจํานวนไม�เกิน 500,000 โคโลนี/มิลลิลิตร 

(4)  ผลกระทบ  
-  หลังจากการดําเนินโครงการในป;แรก เกษตรกรผู�เลี้ยงโคนมมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังในด�านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การปรับขนาดฝูงโค และ
การปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบ  ส�งผลให�เกษตรกรสามารถลดต�นทุนการเลี้ยงโคนมได�ร�อยละ 2 และ
มีรายได�สุทธิเพ่ิมข้ึนร�อยละ 17 

-  เกษตรกรมีความพึงพอใจต�อการตรวจเยี่ยมฟารม การตรวจเยี่ยม
และดูแลสุขภาพสัตว  และการการถ�ายทอดความรู�ของทีมท่ีปรึกษา ในระดับคะแนนเท�ากัน คือ ท่ีระดับ
คะแนน 4 
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1.2)  ผลการดําเนินงานป;ท่ี 2 
(1)  ด�านการตรวจเยี่ยมของทีมท่ีปรึกษา พบว�า เกษตรกรร�อยละ 98 

หรือ 979 ราย จากเป=าหมาย 1,000 ราย ได�รับการดูแลแนะนําด�านสุขภาพ การจัดการฟารม 
ตลอดจนได�รับคําแนะนําและวางแผนการใช�อาหารสัตวให�เหมาะสมกับรอบการให�นม และเกษตรกร
ร�อยละ 79 หรือ 792 ราย จากเป=าหมาย 1,000 ราย ท่ีได�รับการแนะนํา การตรวจวิเคราะหโรคนม
และคุณภาพน้ํานมดิบ 

(2)  ด�านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  มีเกษตรกร 206 ราย 
หรือร�อยละ 29 ของเป=าหมาย 700 ราย สามารถเพิ่มปริมาณน้ํานมเฉลี ่ยในฝูงได�ไม�น�อยกว�า 
3,900 กิโลกรัม/ตัว/ช�วงการให�นม และลดช�วงห�างการให�ลูกของแม�โคได�ไม�เกิน 480 วัน 332 ราย 
หรือร�อยละ 47 ของเป=าหมาย 700 ราย  

(3)  ด�านการปรับขนาดฝูงโค เกษตรกรร�อยละ 68 และร�อยละ 69 
จากเป=าหมาย 700 ราย สามารถปรับสัดส�วนแม�โคต�อฝูงโคนมได�เท�ากับ 45 : 55 และปรับสัดส�วน
แม�โครีดนมต�อแม�โคแห�งนมได�เท�ากับ 60 : 40  

(4)  ด�านการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบ เกษตรกรร�อยละ 41 หรือ 
284 ราย มีการปรับปรุงจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ํานมดิบไม�ให�เกิน 450,000 เซลล/มิลลิลิตร 
ส�วนการปรับปรุงปริมาณของแข็งรวมในน้ํานมดิบให�ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 12.20 มีเกษตรกรท่ี
ดําเนินการได� 268 ราย หรือร�อยละ 38ของเป=าหมาย 700 ราย  นอกจากนี้ เกษตรกรร�อยละ 55 
หรือ 388 ราย สามารถปรับปรุงจํานวนจุลินทรียในน้ํานมดิบให�มีจํานวนไม�เกิน 450,000 โคโลนี/มิลลิลิตร 

1.3)  ข�อเสนอแนะ ในการดําเนินงานโครงการ พบว�า ป9ญหาสําคัญท่ีส�งผลต�อ
การดําเนินงานต้ังแต�ป;ท่ี 1 จนถึงป;ท่ี 2  เป@นป9ญหาเก่ียวกับการเกิดการระบาดของโรคปากเท�าเปX�อย 
ซ่ึงส�งผลต�อปริมาณน้ํานมดิบ และคุณภาพของน้ํานม นอกจากนี้ยังมีป9ญหาเกษตรกรบางรายขายโค 
เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน เนื่องจากราคาโคท่ีขายได�ไม�จูงใจ ค�าอาหารสัตวมีราคาสูง และยังมีความ
เชื่อม่ันและเชื่อใจในตัวเกษตรกรด�วยกันมากกว�านักวิชาการท่ีมาจากหน�วยงาน จําเป@นท่ีสหกรณ
การเกษตรและทีมที่ปรึกษาต�องมีการติดตาม และให�คําแนะนําแก�เกษตรกรอย�างใกล�ชิด รวมทั้ง
สร�างความเชื่อม่ันแก�เกษตรกรโดยใช�ข�อมูลทางวิชาการ หรือต�นแบบท่ีประสบความสําเร็จในการปรับ
พฤติกรรมการเลี้ยงแบบเดิมของเกษตรกร  

2)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลดต�นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค>าโคนม
และผลิตภัณฑ*นมของสหกรณ*โคนมบ�านบึง จํากัด ดําเนินการโดยสหกรณโคนมบ�านบึง จํากัด ร�วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให�นมของแม�โค และเพ่ิมมูลค�าเนื้อโคนมและผลิตภัณฑนม  มีเป=าหมายเพ่ิมปริมาณน้ํานมดิบเป@น 
9.7 ตันต�อวัน และกําไรจากการแปรรูปน้ํานมดิบเป@นไอศกรีมเพ่ิมข้ึน 1.68 ล�านบาท เริ่มดําเนินการ
ต้ังแต�ป; 2552 - 2554 ได�รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จํานวน 8.27 ล�านบาท  ผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

2.1)  ผลการดําเนินงานต้ังแต�ป; 2552 - 2554 
(1)  การรวบรวมน้ํานมดิบ สหกรณรวบรวมน้ํานมดิบจากสมาชิกได�ตํ่ากว�า

เป=าหมายท่ีกําหนด 10 ตันต�อวัน กล�าวคือ ต้ังแต�ป; 2552 - 2553 ปริมาณน้ํานมดิบท่ีรวบรวมได�
เฉลี่ยวันละ 9.20 ตัน และในป; 2554 สามารถรวบรวมน้ํานามดิบได�ตามเป=าหมายเฉลี่ยวันละ 10 ตัน 
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(2)  การแปรรูปน้ํานมดิบ นอกจากการจําหน�ายน้ํานมดิบแล�ว สหกรณ
ยังได�สร�างมูลค�าเพ่ิมโดยนําน้ํานมดิบมาแปรรูปเป@นไอศกรีม คือ ในป; 2552 มีกําไรจากการจําหน�าย
ไอศกรีม 203,704 บาท หรือร�อยละ 28 ของเป=าหมาย 720,000 บาท  และในป; 2554 จําหน�าย
ไอศกรีมได�คิดเป@นมูลค�า 365,180 บาท คิดเป@นกําไรจากการจําหน�าย 788,402 บาท หรือร�อยละ 
47 ของเป=าหมาย 1.68 ล�านบาท 

2.2)  ข�อเสนอแนะ 
(1)  การพัฒนาฟารมโคนมเข�าสู�มาตรฐานฟารม ซึ่งต�องใช�เงินลงทุน

ในการพัฒนาค�อนข�างสูง เช�น การสร�างโรงเก็บอาหารสัตวให�เป@นสัดส�วน การสร�างบ�อน้ํายาฆ�าเชื้อ
บริเวณทางเข�าออกหน�าฟารม ประกอบกับเกษตรกรผู�เลี้ยงโคนมยังมีทัศนคติและยังไม�ยอมรับเทคนิค
การจัดฟารมแบบใหม� ซ่ึงในการพัฒนาจําเป@นต�องสร�างความเข�าใจในด�านการบริหารจัดการด�าน
สุขลักษณะ เพ่ือให�เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติยอมรับเทคนิคการจัดการฟารมตามหลักวิชาการ
ให�มากข้ึน ซ่ึงจะส�งผลต�อการพัฒนามาตรฐานฟารม 

(2)  การสร�างมูลค�าเพ่ิมจากน้ํานมดิบ ยังเป@นการจําหน�ายเฉพาะในพ้ืนท่ี 
ทําให�ไม�แพร�หลาย ในระยะต�อไปจําเป@นต�องเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายให�แพร�หลาย ตลอดจนพัฒนา
ผลิตภัณฑ รสชาติ และบรรจุภัณฑให�เป@นท่ียอมรับของผู�บริโภค 

 

3.6  โครงการสุกร   
สืบเนื่องจากการท่ีประเทศไทยได�ทําข�อตกลงเขตการค�าเสรี กับประเทศออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด และจีน ทําให�สินค�าสุกรท่ีนําเข�าจากประเทศเหล�านี้ไม�ต�องเสียภาษี ส�งผลให�การนําเข�าเนื้อ
สุกรโดยเฉพาะเครื่องในมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเครื่องในสุกรท่ีนําเข�ามีราคาถูกกว�าเครื่องในสุกรท่ี
จําหน�ายในประเทศ  เพราะว�าต�นทุนการผลิตสุกรมีชีวิตของไทยมีราคาสูงกว�าประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนดและจีน ซึ่งส�งผลกระทบต�อเกษตรกรผู�เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก มีการเลิกเลี้ยงสุกรแล�ว
เป@นจํานวนมาก จึงจําเป@นท่ีจะต�องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสุกรของไทยให�มีความสามารถในการแข�งขัน
เพ่ิมข้ึน ดังนั้น กรมส�งเสริมสหกรณ จึงได�จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร�าง
การผลิตภาคเกษตรฯ  

1)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค>าสุกรของชุมนุมสหกรณ*การ
ปศุสัตว*ภาคตะวันออก จํากัด ดําเนินการโดยกรมส�งเสริมสหกรณ ร�วมกับชุมนุมสหกรณการปศุสัตว
ภาคตะวันออก จํากัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และตราด)  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสุกร
ให�มีประสิทธิภาพได�คุณภาพมาตรฐานของกรมปศุสัตวและผลิตเป@นระบบครบวงจร เริ่มดําเนินโครงการ
ต้ังแต�ป; 2552 - 2561 ได�รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ รวม 29.88 ล�านบาท ผลการ
ดําเนินงานต้ังแต�เริ่มโครงการป; 2552 - 2554 มีดังนี้ 

1.1)  ถ�ายทอดความรู�แก�สมาชิกสหกรณและเกษตรกรผู�เลี้ยงสุกร อาทิเช�น 
การผลิตสุกร การผสมเทียม การป=องกันและควบคุมโรคสุกร การผลิตและการให�อาหารสุกรคุณภาพ 
การบริหารจัดการฟารม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงสุกร การชําแหละ และตัดแต�งซากสุกร 680 ราย 
ร�อยละ 102 ของเป=าหมาย 665 ราย 

1.2)  จัดซ้ือสุกรมาชําแหละจําหน�าย 6,541 ตัว จากเป=าหมาย 1,360 ตัว 
(เฉพาะท่ีจังหวัดระยอง) นอกจากนี้ ได�ซ้ืออาหารสัตวมาจําหน�ายแก�สมาชิก เพ่ือช�วยแบ�งเบาภาระต�นทุน
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ค�าอาหาร เนื่องจากเดิมเกษตรกรจะใช�อาหารจากบริษัทท่ีเข�ามาขาย ซ่ึงมีท้ังท่ีได�มาตรฐานและไม�ได�
มาตรฐาน รวม 868.1 ตัน ร�อยละ 7 ของเป=าหมาย 13,086 ตัน (เฉพาะท่ีจังหวัดระยอง และตราด) 

1.3)  ผลกระทบ 
(1)  เกษตรกรท่ีผ�านการอบรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และตราดมีการนํา

ความรู�ไปใช�แล�วร�อยละ 87.50 โดยเลี้ยงสุกรขุนเฉลี่ย 21 ตัว/ครัวเรือน เลี้ยงขุนประมาณ 4 เดือน 
ได�กําไรตัวละ 1,070 บาท ส�วนการผสมพันธุก�อนการผสมพันธุเกษตรกรทุกรายได�ทําการตรวจการเป@นสัด 
ซ่ึงเกษตรกรใช�ท้ังพ�อพันธุและการผสมเทียมร�วมกัน 

(2)  เนื่องจากการดําเนินงานบางกิจกรรมยังอยู�ในระหว�างก�อสร�าง แต�คาดว�า
ผลท่ีจะได�รับหลังการดําเนินงานโครงการแล�วเสร็จครบวงจร คือ ท้ังด�านการก�อสร�างศูนยการผลิต
อาหารสัตวครบวงจร จะทําให�สามารถผลิตอาหารสุกรท่ีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม การจัดต้ังศูนยจําหน�าย
เนื้อสุกรและผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อสุกร จะทําให�ผู�บริโภคได�บริโภคเนื้อสุกรท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัย 
และปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเป@นการสนับสนุนการบริโภคเนื้อสุกรท่ีผลิตภายในประเทศไทย 

1.4)  ข�อเสนอแนะ เกษตรกรท้ังท่ีเป@นผู�ผลิต และผู�จําหน�ายจําเป@นต�องมีการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการผันผวนของราคา ซ่ึงเป@นผลจากการเป̂ดเสรีทางการค�า และตระหนักถึง
ความสําคัญของการปรับตัวให�มากขึ้น ทั้งในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสุกรตั้งแต�ใน
ระดับฟารม จนถึงกระบวนการแปรรูปเนื้อสุกร โดยเน�นคุณภาพ และความปลอดภัยตามความต�องการของตลาด 

2)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค>าสุกรของสหกรณ*ผู�เล้ียง
สุกรอุตรดิตถ* จํากัด  ดําเนินการโดยกรมส�งเสริมสหกรณ ร�วมกับสหกรณผู�เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ จํากัด   
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงสุกรท้ังระบบให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน พัฒนาการตลาดสุกรมีชีวิตและเนื้อ
สุกรท่ีผลิตท้ังระบบให�ตรงตามความต�องการของผู�บริโภค เป=าหมายลดต�นทุนการผลิตสุกรไม�น�อยกว�าร�อยละ 
5 และมีรายได�จากการจําหน�ายสุกรเพ่ิมข้ึนไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 เริ่มดําเนินการต้ังแต�ป; 2553 - 2560 
ได�รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 6.49 ล�านบาท ผลการดําเนินงานต้ังแต�ป; 2553 - 2554  มีดังนี้ 

2.1)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร  เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการเป@น
กลุ�มเดียวกับเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการประชาวิวัฒน จึงต�องรอให�เสร็จการอบรมจากโครงการดังกล�าว
ก�อน ส�วนการจัดต้ังศูนยผลิตอาหารสัตวครบวงจรและการฟXYนฟู พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง
สุกรของสมาชิกสหกรณ เนื่องจากได�รับการสนับสนุนจากโครงการประชาวิวัฒนแล�ว จึงได�ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงการใช�งบประมาณ เพ่ือใช�ในกิจกรรมอ่ืนต�อไป 

2.2)  ผลกระทบ  เม่ือสิ้นสุดโครงการสมาชิกสหกรณและเกษตรกรผู�เลี้ยงสุกร
มีต�นทุนการผลิตลดลง และมีรายได�เพ่ิมข้ึนไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ก�อนเข�าร�วมโครงการ 

2.3)  ข�อเสนอแนะ เพ่ือเป@นการเตรียมความพร�อมและเพ่ิมศักยภาพการผลิต
แก�ผู�เลี้ยงสุกรในการถ�ายทอดความรู�ต�าง ๆ จึงเป@นสิ่งจําเป@นท่ีต�องเร�งรัดดําเนินการ ซ่ึงในช�วงเวลาท่ีผ�านมา 
ยังไม�มีการดําเนินงานดังกล�าว ประกอบกับกิจกรรมต�าง ๆ ยังไม�มีผลที่เป@นรูปธรรม จึงควรเร�งรัด
การดําเนินงาน 
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