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รายงานประจ าปี 2562 ของศูนย์ประเมินผลฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพ่ือประมวลผลงาน 

และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานติดตาม งานประเมินผลแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

การพัฒนางานวิชาการด้านการติดตามและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน าข้อมูลการติดตาม

และประเมินผลไปใช้ประโยชน์ 

 ในโอกาสนี้ ศูนย์ประเมินผล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน สถาบันเกษตรกร และองค์กรต่าง ๆ 

รวมทั้งเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตาม

และประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ในการน าไปวางแผนการพัฒนาแผนงาน/

โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรของไทยต่อไป 

ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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องค์กรน ำด้ำนกำรตดิตำมและประเมินผล 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ประสำน ศึกษำ วิจัย รวบรวม ประมวลองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรและ  
     สหกรณ์ตำมแนวพระรำชด ำริ เผยแพรอ่งค์ควำมรู้ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ 
     โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำแผนงำน/โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตร       
     และสหกรณ์ 

 ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงำน/โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตร         
     และสหกรณ์ 

2 

วิสัยทัศน์ 
องค์กรน ำด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล 

ด้ำนกำรเกษตรเพื่อพัฒนำภำคเกษตรอย่ำงย่ังยืน 

พันธกิจ 

 

  ติดตำมและประเมินผล โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 ศึกษำ พัฒนำเทคนิคระบบกำรติดตำมและประเมนิผล 

  ประสำนงำน ศึกษำ วิจัย รวบรวม ประมวลองคค์วำมรู้ 
 ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ ตำมแนวพระรำชด ำริ 
 เผยแพร่องค์ควำมรู้ รวมทั้งประชำสัมพันธ์โครงกำร 
 อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงำนหนึ่งในส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร แต่เดิมมีสถำนะ
เป็นกองประเมินผล หลังกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2544 
และพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลท ำให้ทุกส่วนรำชกำรต้องมี
กำรปรับบทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำงองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐบำลที่จะพัฒนำ
ระบบรำชกำรไทยให้มีควำมเป็นเลิศ สำมำรถรองรับกับกำรพัฒนำประเทศในยุคโลกำภิวัตน์ 
โดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชำชน จึงได้มีกำรยกสถำนะ
กองประเมินผล เป็นศูนย์ประเมินผลจนถึงปัจจุบัน 
 

กำรจัดแบ่งโครงสร้ำงภำยในของศูนย์ประเมินผล ประกอบด้วย  

1. ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1.1 ประสำนงำน และร่วมด ำเนินกำรกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 - 12 
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

1.2 ติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ และโครงกำรที่มีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.3 ขับเคลื่อนให้มีกำรศึกษำ วิจัย รวบรวม และประมวลองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
และสหกรณ์ตำมแนวพระรำชด ำริ 

1.4 เผยแพร่และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ รวมทั้งประชำสัมพันธ์
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนำกำรเกษตร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผลกำรพัฒนำกำรเกษตรส่วนรวม ที่มีผลต่อควำมเจริญเติบโต

ทำงเศรษฐกิจในภำคเกษตร อันสืบเนื่องมำจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตรของประเทศ 
2.2 ประเมินผลควำมส ำเร็จ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

กำรใช้มำตรกำรและแผนยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.3 เสนอผลกำรประเมินผล ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรฯ รวมทั้ง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้าง 
ศูนย์ประเมินผล 
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3. ส่วนประเมินผลพืช มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำน และประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย

งบประมำณตำมมำตรกำรและโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำพืช ไม้เศรษฐกิจ  
และกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 

3.2 ประเมินผลควำมส ำเร็จ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
กำรใช้มำตรกำร และโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำพืช ไม้เศรษฐกิจ 
และกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 

3.3 เสนอผลกำรประเมินผล ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรฯ 
รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำน และประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย

งบประมำณตำมมำตรกำรและโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำปศุสัตว์
และประมง และกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตปศุสัตว์และประมง 

4.2 ประเมินผลควำมส ำเร็จ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย   
กำรใช้มำตรกำรและโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำปศุสัตว์และประมง และ     
กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตปศุสัตว์และประมง 

4.3 เสนอผลกำรประเมินผล ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรฯ 
รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

5. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถำบันเกษตรกร  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
5.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำน และประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย

งบประมำณตำมมำตรกำร และโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำธุรกิจ
สถำบันเกษตรกร 

5.2 ประเมินผลควำมส ำเร็จ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
กำรใช้มำตรกำรและโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องกับกำรพัฒนำธุรกิจสถำบัน
เกษตรกร 

5.3 เสนอผลกำรประเมินผล ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรฯ 
รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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6.  ส่วนประเมินผลปัจจัยพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำน และประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย

งบประมำณตำมมำตรกำร และโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี ่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ปัจจัยพื้นฐำนทำงกำรเกษตร ได้แก่ กำรพัฒนำดิน แหล่งน้ ำ กำรชลประทำน และกำรปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

6.2 ประเมินผลควำมส ำเร็จและผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
กำรใช้มำตรกำร และโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนทำง
กำรเกษตร ได้แก่ กำรพัฒนำดิน แหล่งน้ ำ กำรชลประทำน และกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

6.3 เสนอผลกำรประเมินผล ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรฯ 
รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

7. ส่วนวิชำกำรกำรประเมินผล  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
7.1 ศึกษำ พัฒนำเทคนิค ระบบกำรติดตำมและประเมินผล ให้มีรูปแบบ และ

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7.2 ให้บริกำรค ำปรึกษำ และเป็นวิทยำกรบรรยำยด้ำนกำรติดตำมและ

ประเมินผลแก่หน่วยงำนอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

8. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
8.1 งำนสำรบรรณ งำนกำรเงินบัญชี และงำนพัสดุครุภัณฑ์  
8.2 งำนประสำนในกำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณ  
8.3 งำนประสำนติดตำม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน 
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ศูนย์ประเมินผล 

    - กลุ่มประเมินผลสหกรณ์กำรเกษตร 
    - กลุ่มประเมินผลสถำบันกำรเกษตร 

ส่วนประเมินผลธุรกิจสถำบันเกษตรกร (สปธ.) 
ศูนย์ประสำนงำนโครงกำร 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ศปร.) 

- กลุ่มวิจัยองค์ควำมรูแ้ละตดิตำมประเมินผลโครงกำร 
- กลุ่มประสำนงำนเครือข่ำยและเผยแพร่  
  องค์ควำมรู้ 

  

ส่วนวิชำกำรกำรประเมินผล (สวป.) 
 

ส่วนประเมินผลแผนพัฒนำกำรเกษตร  (สผพ.) 

     - กลุ่มประเมินผลนโยบำยและมำตรกำร 

      - กลุ่มประเมินผลแผนงำน/ โครงกำรพิเศษ 

ส่วนประเมินผลพชื (สปพ.) 

 - กลุ่มประเมินผลพืชไร่นำ 

- กลุ่มประเมินผลพืชสวน และไม้ยืนต้น 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง (สปส.) 

     - กลุ่มประเมินผลปศุสัตว์ 
      - กลุ่มประเมินผลประมง 

ส่วนประเมินผล 

ปัจจัยพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร (สปป.) 

      - กลุ่มประเมินผลที่ดินทำงกำรเกษตร 
    - กลุ่มประเมินผลแหล่งน้ ำทำงเกำรเกษตร 

      - กลุ่มพัฒนำเทคนิคกำรประเมินผล 

    - กลุ่มส่งเสริมกำรประเมินผล 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (ฝบท.) 
       - งำนสำรบรรณ 

    - งำนกำรเงินและพัสดุ 
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อัตราก าลังแยกตามวุฒิการศึกษา (อัตรา)  

ประเภท 
อัตรำก ำลัง 

ตำมกรอบ ปฏิบัติงำนจริง 

ข้ำรำชกำร 51 47 

ลูกจ้ำงประจ ำ 9 9 
พนักงำนรำชกำร 41 38 
จ้ำงเหมำบริกำร 22 21 

         รวม 123 115 

อัตราก าลัง 

ข้อมูล  ณ  30 กันยำยน 2562 

หมำยเหตุ : อัตรำว่ำง/ช่วยปฏิบัตริำยกำรหน่วยงำนอ่ืน 8 อัตรำ 

 

สัดส่วนอัตราก าลัง 
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ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ ลูกจา้งเหมาบรกิาร

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี < ปริญญำตรี

ข้ำรำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนรำชกำร 

ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 

18.26 % 

40.87 % 

7.83 % 33.04 % 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

 

 

แผนงำน ปี 2561 ปี 2562 +/- (ร้อยละ) 

แผนงำนพื้นฐำน 12.6980 11.9047 - 6.25 

     กิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

   

แผนงำนบูรณำกำร/ยุทธศำสตร์ 6.6580 3.4500 - 48.18 

     โครงกำรบริหำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่ เพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรเชิงรุก 

0.5000 0.6500 + 30.00 

     โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3.0000 0.6000 - 80.00 

     โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 0.5000 0.5000 - 

     โครงกำรเกษตรอินทรีย์ 0.5000 0.4000 - 20.00 

     โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.1580 0.4000 - 65.46 

     โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 1.000 0.9000 - 10.00 

งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปี 2562 5.1500 3.0000 - 41.75 

งบประมำณเบิกแทนหน่วยงำนอ่ืน 0.6350 1.9484 + 206.83 

 รวม 25.1410 20.3031   - 19.24 

งบประมาณ 

สัดส่วนงบประมาณปี 2562   

แผนงำนพ้ืนฐำน    

แผนงำนบูรณำกำร 

งบเบิกจ่ำยทดแทน 

58.63 % 
% 

17.00 % 

24.37 % 
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ส่วนที ่ 2 

ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปี 2562 



 
 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  

  
กรมการข้าวกรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาดข้าว เป้าหมายโครงการจัดท าพ้ืนที่เป้าหมาย ส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ   
70 ล้านไร่ ผลผลิต 33 ล้านตันข้าวเปลือก ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. ด้านการส่งเสริม 
1.1 แผนการผลิตข้าวปี 2561/62 มีเป้าหมายในการผลิตพ้ืนที่ 70.42 ล้านไร่ มีพ้ืนที่

ปลูกข้าว 70.81 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.55 ของเป้าหมาย ประกอบด้วยรอบที่ 1 ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 มีเป้าหมายในการผลิตพ้ืนที่ 58.21 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าว  
59.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.72 ของเป้าหมาย มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนจ านวน 4.3 ล้านครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 107.72 ของเป้าหมาย 4 ล้านครัวเรือน และรอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 
ถึงเดือนเมษายน 2562 มีเป้าหมายในการผลิตพ้ืนที่ 11.36 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 11.60 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 102.11 ของเป้าหมาย มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนจ านวน 568,277 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 189.43 ของเป้าหมาย 300,000 ครัวเรือน 
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1.2 แผนการผลิตข้าวปี 2562/63 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 
2563 มีเป้าหมายในการผลิตพ้ืนที่ 72.80 ล้านไร่ ประกอบด้วยรอบที่ 1 จ านวน 58.99 ล้านไร่ 
และรอบที่ 2 จ านวน 13.81 ล้านไร่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการแล้วในรอบที่ 1 
มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 58.60 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.34 ของเป้าหมาย ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
4.29 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 107.33 ของเป้าหมาย 4 ล้านครัวเรือน  

1.3 ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง พื้นที่ 146,480 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.24 
ของเป้าหมาย 200,000 ไร่    

1.4 ส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ จ านวน 2,370 แปลง ครบตามเป้าหมาย 
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 2,360 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของเป้าหมาย  
2,370 แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวน 105,733 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.86 ของเป้าหมาย 
135,795 ราย การตรวจรับรองข้าว.GAP.ด าเนินการแล้ว 584 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของเป้าหมาย 
858 แปลง และการพัฒนาผู้น าชาวนาในนาแปลงใหญ่ ด าเนินการแล้ว 3,336 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.27 ของเป้าหมาย 5,034 ราย 

1.5 ส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 พ้ืนที่ 50,127.76 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 83.55 ของเป้าหมาย 60,000 ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ พ้ืนที่ 64,830.25 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 105.54 ของเป้าหมาย 61,427 ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 495,203.50 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 123.80 ของเป้าหมาย.400,000.ไร่ และส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นย าสูง      
ครบตามเป้าหมาย 21 แปลง ในพ้ืนที่ 1,050 ไร่ ส่วนการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว.GAP.
ครบวงจร.12,045.ตัน อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการเก็บเก่ียวข้าว และเริ่มเข้าสู่ช่วงการตลาดภายในประเทศ 

2. ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเป้าหมายในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
จ านวน 84,000 ตัน สามารถด าเนินการผลิตได้ 70,795.38 ตัน และกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ 63,021.82 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 84.28 และ 75.03 ของเป้าหมายตามล าดับ  

3. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจ านวน 11,587 ราย คิดเป็น      
ร้อยละ 103.00 ของเป้าหมาย 11,250 ราย 

ผลผลการติดตามการติดตาม  

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการย่อยภายใต้แผนการผลิตและการตลาด        
ข้าวครบวงจร ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 
3 พฤษภาคม 2562 สรุปผลได้ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพ่ือสุขภาพ (พันธุ์ กข43) จังหวัดสุพรรณบุรี   
ในปี 2562 ในช่วงฤดูการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2562 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 617 ราย พ้ืนที่ 12,190 ไร่ 
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มีผลผลิต 600 - 800 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจ าหน่ายได้ราคาดี เฉลี่ยตันละ 10,000 - 12,000 บาท 
เนื่องจากหลายหน่วยงานในจังหวัดทั้งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานความร่วมมือภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตข้าวในโครงการที่ผ่านการ
ตรวจรับรองและได้รับมาตรฐาน GAP และในช่วงฤดูการผลิตข้าวนาปี 2562/63 อยู่ระหว่าง     
รับสมัครเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตามโครงการ โดยคาดว่าเกษตรกรจะร่วมโครงการมากกว่า
เป้าหมายที่จังหวัดก าหนดไว้ 2,000 ราย เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจปลูกข้าวพันธุ์ กข43 
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะด าเนินการในรูปแบบกลุ่มนาแปลงใหญ่ ใช้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มในลักษณะการยืม  
และคืนเมื่อได้ผลผลิต  

2. โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นย าสูง จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีเกษตรกรแปลงต้นแบบจ านวน 3 แปลง พ้ืนที่ 50 ไร่ บริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยี มีการ
ปรับระดับพ้ืนที่นาให้เรียบสม่ าเสมอทั่วทั้งแปลงด้วยรถไถปรับระดับดิน พร้อมระบบเลเซอร์     
ช่วยให้ระบบการส่งน้ าและระบายน้ าในแปลงนาท าได้สะดวก รวดเร็ว คาดการณ์ผลผลิตได้แม่นย า 
สามารถลดต้นทุนการจัดการน้ าได้ผลผลิตเฉลี่ย 771 กิโลกรัมต่อไร่ ภาครัฐได้ประสานแหล่ง
เทคโนโลยี โดยเกษตรกรลงทุนด้วยตนเอง ในการปรับระดับพ้ืนที่นาในโครงการ (ค่าใช้จ่ายไร่ละ 
3,000 - 4,000 บาท) เนื่องจากเกษตรกรได้เห็นถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน  

3. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์    
มีเกษตรกรเข้าร่วม 762 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกข้าวหอมมะลิ
ชั้นเลิศ การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกข้าว การแนะน าใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม และได้รับ         
การสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
โดยเกษตรกรเริ่มปลูกข้าวแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 คาดว่าจะได้รับผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น  
ประมาณ 5 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่   

4. ข้อค้นพบ 
4.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมทั้ง 3 โครงการ เห็นว่า การด าเนินโครงการฯ ภายใต้แผนการผลิต

และการตลาดข้าวครบวงจรเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ควรมีการด าเนินการต่อเนื่อง และต้องการ   
ให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งให้จัดหาแหล่งน้ าในการท าเกษตร   
โดยเกษตรกรร้อยละ 80.00 สามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 65.00 มีรายได้เพ่ิมขึ้น และร้อยละ 
63.00 มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน นอกจากนี้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ  
ของตลาด สามารถเพ่ิมผลผลิตจากการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ มีการรวมกลุ่มสร้างอ านาจการต่อรอง  

4.2 ในการส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ กข43 มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ 
มีเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชนมาปลูก นอกเหนือจากเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการที่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับสนับสนุนจากนาแปลงใหญ่ ท าให้ปริมาณผลผลิตมีมากกว่า
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ความต้องการของโรงสี/ผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบให้ราคาลดลง และมีปริมาณข้าวคงเหลือ
ในปีถัดไป อาจจะส่งผลต่อคุณภาพข้าวได้ 

4.3 ราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนที่เข้าร่วมในโครงการยังต้องเป็นไปตามกลไกตลาด 
ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับซื้อของเกษตรกรบางรายไม่ชัดเจน  
  

  การบริหารจัดการทรัพยากรน  าการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 

 
 กรมชลประทานกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ทั้งน้ าบนดิน และน้ าใต้ดิน  
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ า
ภาคการผลิตน้ าอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ การพ้ืนฟูป่าต้นน้ า การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ า  
การปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ า ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่
เศรษฐกิจส าคัญ จัดหาพ้ืนที่รับน้ านอง จัดการคุณภาพน้ าสายหลัก ลดน้ าเสีย จากแหล่งก าเนิด  
ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการผลิต โดยปรับปรุง
พัฒนาน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์  
เป้าหมายการบริหารจัดการน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 272,612 ไร่ ระยะเวลาของโครงการ     
ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี 2565 

 

14



 
 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. สร้างความมั่นคงของน้ าภาคการเกษตร การจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
ด าเนินการได้ 329 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.96 ของเป้าหมาย 422 รายการ มีพ้ืนที่ชลประทาน 
138,858 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.91 ของเป้าหมาย 193,113 ไร่  พ้ืนที่รับประโยชน์ 188,296 ไร่     
คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของเป้าหมาย 256,656 ไร่ ความจุเก็บกัก 16.74 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 53.03 ของเป้าหมาย 31.57 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีครัวเรือนรับประโยชน์ 60,817 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.73 ของเป้าหมาย 74,412 ครัวเรือน ในส่วนของการก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ ด าเนินการได้ 51 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของเป้าหมาย 100 รายการ 
มีพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 5,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.57 ของเป้าหมาย 20,700 ไร่  ส่วนโครงการ
ปรับปรุงชลประทานด าเนินการได้ 3,595 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.73 ของเป้าหมาย 3,877 รายการ       
มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 657,527 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.28 ของเป้าหมาย 773,972 ไร่  และ   
การจัดรูปที่ดินด าเนินการได้ 25,713 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.63 ของเป้าหมาย 92,828 ไร่  

2. จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย เป้าหมาย 201 รายการ พ้ืนที่รับประโยชน์ 412 ,500 ไร่ 
ด าเนินการแล้ว 120 รายการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 294,329 ไร่ คือ โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ า และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ 
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ความก้าวหน้าการก่อสร้างที่กรมชลประทานด าเนินการเอง คือ งานก่อสร้างประตูระบายน้ า  
คลองท่าเรือ - หัวตรุด กิโลเมตร 0+215 ด าเนินงานได้ร้อยละ 28.10 งานก่อสร้างประตูระบายน้ า
คลองท่าเรือ - หัวตรุด กิโลเมตร 9+200 ด าเนินงานได้ร้อยละ 47.16 งานเพ่ิมประสิทธิภาพคลอง
ท่าเรือ - หัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ ด าเนินงานได้ร้อยละ 15.30 ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
คลองระบายน้ า 3 สาย ที่กรมชลประทานจ้างเหมา ได้ลงนามในสัญญาที่ 1 กับบริษัทสยามพันธุ์
วัฒนาจ ากัด (มหาชน) วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เข้าด าเนินการเดือนตุลาคม 2562 สัญญาที่ 2 ลงนาม
กับบริษัททิพากร จ ากัด วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เข้าด าเนินการเดือนพฤษภาคม 2563 และ
สัญญาที่ 3 ลงนามกับบริษัททิพากร จ ากัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการได้ร้อยละ 
0.0029 ส่วนโครงการบรรเทาอุทกภัย อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา และโครงการ
คลองระบายน้ าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. จัดการคุณภาพน้ า ด าเนินการได้ 45 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80.36 ของเป้าหมาย 56 รายการ   
มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 23,925 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.81 ของเป้าหมาย 40,000 ไร่ 

4. แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ด าเนินการได้ 150 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
80.21 ของเป้าหมาย 187 รายการ พ้ืนที่ชลประทาน 50,504 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.89 ของเป้าหมาย 
58,799 ไร่ และมีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 320,526 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.10 ของเป้าหมาย 
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395,236 ไร่ และมีความจุเก็บกัก 13.36 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.45 ของเป้าหมาย 
15.46 ล้านลูกบาศก์เมตร      

5. พัฒนาแหล่งน้ าระดับชุมชน ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ด าเนินการได้ 
38,314 บ่อ ครบตามเป้าหมาย พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน ด าเนินการได้ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 
ของเป้าหมาย 7 แห่ง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ด าเนินการได้ 163 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 92.09 ของเป้าหมาย 177 แห่ง และการจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน ด าเนินการได้ 
15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของเป้าหมาย 17 แห่ง  

6. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่ 230 ล้านไร่ ครบตามเป้าหมาย  
7. ข้อค้นพบ แบบที่ใช้ก่อสร้างมีการออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายปี ท าให้เกิดปัญหาในการ

ด าเนินการก่อสร้างต้องมีการแก้ไขแบบใหม่ รวมทั้งผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานล่าช้าและการขนย้าย
วัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ท าได้ล าบาก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนท าให้การก่อสร้างล่าช้า 

 

  โครงโครงการพัฒนาเกษตรกรการพัฒนาเกษตรกรสู่สู่  SSmmaarrtt  FFaarrmmeerr 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์     

กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์     
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร   
ให้สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 
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และการตลาด สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาเกษตรกรสมาชิก กลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด และเพ่ือสร้างเครือข่ายขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ เป้าหมาย
โครงการเกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. การพัฒนา Smart Farmer ด าเนินการพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer 
จ านวน 39,434 ราย พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer แล้วจ านวน 22,109 ราย 
และพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบจ านวน 2,180 ราย 

2. การพัฒนา Young Smart Farmer ด าเนินการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 
Farmer จ านวน 3,071 ราย และพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer จ านวน 11,269 ราย  

ผลการติดตามผลการติดตาม  

1. การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 80.95 ได้รับการประเมิน
คุณสมบัติของ Smart Farmer ซึ่งในจ านวนนี้ ร้อยละ 95.65 มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เป็น Smart 
Farmer ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.35 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 80.49 มีการน าความรู้ไปปฏิบัติแล้ว      
เช่น การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในฟาร์ม การปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการเพาะปลูก การปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์  
ภายในฟาร์ม ร้อยละ 18.18 ใช้ในเรื่องการดูแลรักษาโรคปศุสัตว์  การพัฒนาสายพันธุ์ ร้อยละ 
12.12 การแปรรูปผลผลิต เช่น การท าเห็ดหยอง เห็ดลอยแก้ว ร้อยละ 9.09 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ร้อยละ 6.06 ซึ่งเท่ากันในเรื่องการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงสัตว์น้ า 
และเทคนิคการผลิตพืช และร้อยละ 3.03 เท่ากันในเรื่องการใช้ระบบท าน้ าหยด และการท าเกษตร
แบบผสมผสาน 

3. ผลที่เกิดขึ้นหลังน าความรู้ไปใช้ เกษตรกรร้อยละ 28.57 มีต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 
17.14 ซึ่งเท่ากันในเรื่องของการมีทักษะหรือเทคนิคในการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาจากการ    
ท าการเกษตรเบื้องต้นได้และสามารถเพ่ิมช่องทางการตลาด ร้อยละ 11.43 การเติบโตของผลผลิตดี 
ลดการเกิดโรค ร้อยละ 8.57 มีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้นร้อยละ 5.71 สภาพดินดี
ร่วนซุย และร้อยละ 2.87 เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้   

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
4.1 ปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องแผนการอบรมความรู้ของหน่วยงาน       

ที่ปฏิบัติในพ้ืนที่ที่ยังขาดการบูรณาการการด าเนินงานโครงการ ดังนั้นหน่วยงานต่าง  ๆ ควรร่วม     
บูรณาการในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน และควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร
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อบรม เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา และการเดินทางเข้ารับ     
การอบรม 

4.2 เกษตรกรต้องการได้รับการพัฒนาในด้านการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการตลาด 
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้
การอบรมเกษตรกร วิทยากรควรสอดแทรกความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่     
ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ และสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 

4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลในการพัฒนาเกษตรกรรายเดิม มุ่งจัดหาและ
พัฒนารายใหม่ได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน     
ทันเหตุการณ์ และจัดส่งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพ่ือเกษตรกร       
จะไดเ้ตรียมตัว และสามารถวางแผนล่วงหน้าได ้

 

  การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
((GGAAPP))  

 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ

กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมหม่อนไหม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติ    
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ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) เป้าหมายแปลง ฟาร์ม : พืช ประมง ปศุสัตว์ 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00 ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ 2562  

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

 1. ข้าว ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง 
และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 170.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง 
ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบรายเดี่ยว 576 แปลง คิดเป็นร้อยละ 58.90   
ของเป้าหมาย 978 แปลง และแบบกลุ่ม 24 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ตรวจสอบและรับรองระบบ 
การผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว 1,390 แปลง ครบตามเป้าหมาย และแบบกลุ่ม 39 กลุ่ม     
ครบตามเป้าหมาย ส่วนการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  (GAP Seed) 
แบบกลุ่ม ด าเนินการแล้ว 100 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย 

 2. แหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบ        
การจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม 118,808 แปลง คิดเป็นร้อยละ 128.50 ของเป้าหมาย 92,461 
ฟาร์ม ตรวจสอบโรงคัดบรรจุแปรรูป เพ่ือรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด 
1,474 โรง คิดเป็นร้อยละ 173.41 ของเป้าหมาย 850 โรง พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร 
และเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP 445 ราย คิดเป็นร้อยละ 111.25 ของเป้าหมาย 400 ราย 
อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 15,006 รายหรือแปลง คิดเป็นร้อยละ 
100.04 ของเป้าหมาย 15,000 รายหรือแปลง ติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น 15,003 ราย ร้อยละ 100.02 ของเป้าหมาย 15,000 ราย  

 3. ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ 3,007 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 357.13     
ของเป้าหมาย 842 ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน 13,620 ฟาร์ม    
คิดเป็นร้อยละ 122.46 ของเป้าหมาย 11,122 ฟาร์ม ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน 4,907 ฟาร์ม 
คิดเป็นร้อยละ 121.76 ของเป้าหมาย 4,030 ฟาร์ม ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ าผึ้งจากฟาร์ม
มาตรฐาน 6,302 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 137.30 ของเป้าหมาย 4,590 ตัวอย่าง และอบรม
ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม 11,278 ราย คิดเป็นร้อยละ 490.35 ของเป้าหมาย 2,300 ราย 

 4. ฟาร์มสัตว์น้ า  
4.1 ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม 32,200 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 102.35        

ของเป้าหมาย 31,460 แห่ง สถานประกอบการ 560 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 103.70 ของเป้าหมาย 
540 แห่ง ตรวจปัจจัยการผลิต จากแหล่งเพาะเลี้ยง 92,407 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 106.10 
ของเป้าหมาย 87,091 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 67,812 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 115.03 ของเป้าหมาย 58,951 ตัวอย่าง ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 16,254 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 64.50 ของเป้าหมาย 25,200 ตัวอย่าง ตรวจติดตาม
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คุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา 9,304 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 146.52 ของเป้าหมาย 6,350 
ตัวอย่าง และตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย) 6,724 ตัวอย่าง    
คิดเป็นร้อยละ 109.48 ของเป้าหมาย 6,142 ตัวอย่าง 

4.2 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ 81,392 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 148.80 ของเป้าหมาย 54,700 ครั้ง โรคสัตว์น้ าในประเทศ 
119,391 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 105.59 ของเป้าหมาย 113,072 ตัวอย่าง โรคสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก 
43,402 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 128.23 ของเป้าหมาย 33,846 ตัวอย่าง ฟาร์มปลอดโรค 6,756 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82.31 ของเป้าหมาย 8,208 ตัวอย่าง คุณภาพและความปลอดภัยสินค้า
สัตว์น้ า 2,592 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 132.24 ของเป้าหมาย 1,960 ตัวอย่าง คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จากแหล่งน้ าธรรมชาติ 16,040 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 94.05 ของเป้าหมาย 17,055 ตัวอย่าง 
และเฝ้าระวังการน าเข้าส่งออกและน าผ่านสัตว์น้ า 12,652 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 118.12 ของเป้าหมาย 
10,711 ครั้ง รวมทั้งจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ า 627 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 139.33      
ของเป้าหมาย 450 ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 161,944 
ขวดหรือซอง คิดเป็นร้อยละ 110.92 ของเป้าหมาย 146,000 ขวดหรือซอง และพัฒนาบุคลากร  
ด้านโรคสัตว์น้ า 474 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.13 ของเป้าหมาย 419 ราย 

 5. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน โดยจัด
นิทรรศการในประเทศ 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 240.00 ของเป้าหมาย 10 ครั้ง และสร้างการรับรู้ 
ด้านมาตรฐาน ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ และเอกสารเผยแพร่ 215 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 268.75          
ของเป้าหมาย 80 ครั้ง เตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ 3 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย และการ
จัดท ามาตรฐาน 15 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย ตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือด    
เพ่ือการส่งออก 29 โรง ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในระบบ         
การรับรองฮาลาล 6 โครงการ ครบตามเป้าหมาย  

ผลการติดตามผลการติดตาม  
จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 15 

ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบอาชีพท าสวนกล้วยหอมทอง ท าไร่สับปะรด เลี้ยงโคนม และกุ้ง พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 81.82 ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนร้อยละ 
18.18 ได้รับล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนในการตรวจมาก หลังจากได้ใบรับรองมาตรฐานมาแล้ว 
เกษตรกรมีการน าไปใช้ประโยชน์ทุกราย โดยร้อยละ 90.00 น าไปประกอบการจ าหน่ายผลผลิต 
และร้อยละ 10.00 พิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ เพ่ือใส่หรือบรรจุผลผลิตคุณภาพ หากใบรับรองมาตรฐาน
หมดอายุลง เกษตรกรร้อยละ 90.91 ต้องการต่ออายุ  เนื่องจากร้อยละ 63.64 ต้องใช้ในการ
จ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 45.45 ท าให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า และร้อยละ 18.18 
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ท าให้จ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าการผลิตแบบปกติ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 9.09 ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งไม่ต้องการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน เนื่องจากประสบปัญหาด้านแรงงาน 
ท าให้ต้องพักการเลี้ยงชั่วคราว จากการตรวจของเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการขอใบรับรองมาตรฐาน 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 45.45 ต้องปรับปรุงฟาร์ม ได้แก่ ท ารั้ว หลังคา รางอาหาร คอกรีดนม 
คอกพัก และเทพ้ืนคอนกรีต โดยมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเฉลี่ยฟาร์มละ 153,333 บาท ทั้งนี้ 
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานในระดับมาก         
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับ
มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 

ข้อค้นพบ ด้านราคาผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตร     
ที่ได้รับมาตรฐานไม่แตกต่างจากราคาจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับมาตรฐาน   ส่วนด้าน
การผลิต เกษตรกรขาดแคลนแรงงานในการท าเกษตร เกิดโรคระบาด ปัจจัยการผลิต มีราคาแพง 
เช่น ท่อนพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ เป็นต้น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูง นอกจากนี้ยัง
ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า  

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรยกระดับราคาสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงข้อดีและความส าคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตร      
และควรควบคุมราคาปัจจัยการผลิตให้มีความเหมาะสม และควรให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ติดตาม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ควรสนับสนุนหรือจัดหา
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกรที่สนใจในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน  
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  ตลาดสินค้าเกษตรตลาดสินค้าเกษตร 

  ตลาดสินค้าเกษตรกร ตลาดสินค้าเกษตรกร ::  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรน าไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพ่ิมทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  เพ่ือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่
การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ/ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถ
จ าหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์ และเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จ าหน่ายและกระจายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป้าหมาย
โครงการเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุผล ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพ้ืนที่ มีการจัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” 
เพ่ือส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 140.00 ของเป้าหมาย 
5 แห่ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 2,279 ราย มูลค่าจ าหน่ายรวม 74.64 ล้านบาท 

2. ศูนย์รวบรวม จ าหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. ด าเนินการแล้ว 1 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากเป้าหมาย 2 แห่ง และจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ (เห็ดแครง) จ านวน 11 ครั้ง 

3. ร้านสินค้าเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.) ด าเนินการแล้ว 9 แห่ง ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ นครพนม สระบุรี และ
นครราชสีมา จากเป้าหมาย 20 แห่ง ส่วนที่เหลือ 11 แห่ง ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเดิมพ้ืนที่
เป้าหมายของ อ.ต.ก. ส่วนใหญ่อยู่ในท าเลที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดตั้ง  อ.ต.ก. จึงได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

4. จัดตั้งตลาดน้ า อ.ต.ก. 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2562 โดยมีเกษตรกรหมุนเวียนมาจ าหน่ายสินค้าเฉลี่ย 70 รายต่อรอบ รอบละ 15 วัน  

5. จัดงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (อ.ต.ก. Fair) 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย          
มีเกษตรกรเข้าร่วม 271 ราย มูลค่าจ าหน่าย 8.30 ล้านบาท 

   การตลาดเกษตรกร การตลาดเกษตรกร ::   กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์       
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพ
ให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร เป้าหมายโครงการตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ระยะเวลาโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

การพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 1,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.35 จากเป้าหมาย 
1,155 ราย การพัฒนาตลาดเกษตรกร 77 แห่ง ครบตามเป้าหมาย โดยพัฒนาด้านสถานที่      
และการจัดร้านให้มีความเหมาะสม ด้านสร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร มีผู้เข้าร่วม  
1,439 ราย ครบตามเป้าหมาย และด้านประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวรแล้ว 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
87.50 จากเป้าหมาย 8 ครั้ง 
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  การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ::  กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร เป้าหมายโครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร 42 แห่ง ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์แล้ว 12 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
และจัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรแล้ว 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 
12 แห่ง 

2. การพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์ จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียน
ผู้ขายและการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดแล้ว 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของเป้าหมาย 42 แห่ง 

3. เกษตรกรน าสินค้ามาจ าหน่ายในตลาด 4,446 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.40 ของเป้าหมาย 
4,300 ราย มูลค่าสินค้าที่จ าหน่าย 16.20 ล้านบาท  

ผลการติดตามผลการติดตาม  

1. จากการติดตามผลการด าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่า มีเกษตรกรน าสินค้ามาจ าหน่ายในตลาดเกษตรกรเฉลี่ยตลาดละ 16 ราย โดยจ าหน่าย
สินค้าเฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง มีมูลค่าจ าหน่ายเดือนละ 110,000 บาท โดยสินค้าที่น ามาจ าหน่าย   
ร้อยละ 77.68 เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนอีกร้อยละ 22.32 ยังไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบรับรอง 

2. ข้อค้นพบ 
2.1 สถานที่ตั้งตลาดสินค้าเกษตรอยู่ในซอย ไม่มีป้ายบอกทาง ท าให้ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยว      

ไม่ทราบว่ามีการจัดตลาด และจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ  
2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในตลาดไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะวางสินค้า พ้ืนที่ขายสินค้า และ

สถานที่จอดรถมีจ ากัด ท าให้เกษตรกรเสียโอกาสในการจ าหน่ายสินค้า  
2.3 การประชาสัมพันธ์ตลาดค่อนข้างน้อย ท าให้ผู้บริโภคไม่ทราบว่ามีการจัดตลาด

สินค้าเกษตร  
2.4 ร้านค้าในตลาดมีน้อย สินค้าที่น ามาจ าหน่ายไม่หลากหลาย ประกอบกับในพ้ืนที่

ใกล้เคียง มีตลาดจ าหน่ายสินค้าแห่งอ่ืน เช่น ตลาดท่ายาง ซึ่งมีการเดินทางที่สะดวก มีเกษตรกร
น าสินค้ามาจ าหน่ายจ านวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรไม่น าสินค้ามาจ าหน่ายที่ตลาด
สินค้าเกษตร 
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3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทราบถึงการจัดตลาด

เกษตรกร สินค้าเกษตรที่น ามาจ าหน่าย และสถานที่จอดรถใกล้เคียง 
3.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบควรอ านวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่น าสินค้าเกษตร    

มาจ าหน่าย จัดรูปแบบร้านค้าและสินค้าที่น ามาจ าหน่ายให้ดูโดดเด่น สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ 
3.3 ควรเชิญชวนให้ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการน าสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน          

มาจ าหน่ายในตลาดเพ่ิมข้ึน 
 

  การช่วยเหลือด้านหนี สินสมาชิกสหกรณ์/การช่วยเหลือด้านหนี สินสมาชิกสหกรณ์/     
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร 

 
กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน      

และลดต้นทุน ในการประกอบอาชีพผลิตมันส าปะหลังให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
และเพ่ือให้มีโอกาสน าเงินที่ต้องส่งช าระไปฟ้ืนฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต หรือลงทุนการ
เพาะปลูกใหม่ และมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประกอบกับพัฒนาคุณภาพชีวิต       
และส่งเสริมให้สามารถพ่ึงตนเองให้มีรายได้เพียงพอในการช าระหนี้ได้ภายหลังได้รับการพักช าระหนี้ 
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โดยมีเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้ เงินกู้ ในวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต           
มันส าปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือจ านวน    
รายละไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน 9,016 ราย ต้นเงินกู้รวม 664.356 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ย
ให้แก่สมาชิกที่มีหนี้ เงินกู้ ในวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 
ด าเนินการแล้ว 30 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 48 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับ
ความช่วยเหลือ จ านวน 2,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.79 ของเป้าหมาย 8,980 ราย ทั้งนี้ สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (1 สัญญา/1 ครัวเรือน) 
และสมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันส าปะหลัง) ปี 2559 ไว้กับกรมส่งเสริม
การเกษตร หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจ าปีให้เป็นปัจจุบัน 
นอกจากนี้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอ่ืนที่รัฐให้การช่วยเหลือแล้ว     
และรวมถึงสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางราย ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ช าระหนี้
เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

2. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์)       
และได้รับความเสียหายตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจากพายุ   
โซนร้อนปาบึก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี 2562 เพ่ือด าเนินการโครงการช่วยเหลือหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในดอกเบี้ยชดเชยอัตรา    
ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 15.62 ล้านบาท ด าเนินการแล้ว 
39 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 68.42 ของเป้าหมาย 57 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือ 
จ านวน 2,522 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.70 ของเป้าหมาย 6,517 ราย  กลุ่มเกษตรกร 9 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 18 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ 169 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 48.15 ของเป้าหมาย 351 ราย 

3. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทน
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้เพ่ือการเกษตร ส าหรับต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรก 
โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62)  
ด าเนินการแล้ว 129 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 98.47 ของเป้าหมาย 131 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์
ได้รับความช่วยเหลือ จ านวน 13,730 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของเป้าหมาย 14,239 ราย 
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กลุ่มเกษตรกร 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.24 ของเป้าหมาย 132 กลุ่ม สมาชิกได้รับความช่วยเหลือ 
1,861 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.52 ของเป้าหมาย 1,889 ราย 

ผลการติดตามผลการติดตาม 

1. มีการส ารวจสมาชิกตามเงื่อนไขก่อนที่จะได้รับคู่มือในการด าเนินงานโครงการ ท าให้
ต้องมีการส ารวจข้อมูลซ้ าหลายครั้ง เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ และความซ้ าซ้อนของสมาชิก       
ซึ่งเมื่อตรวจความซ้ าซ้อน ท าให้ต้องลดเป้าหมายลงไป และเกษตรกรบางรายมาช าระหนี้สิ้นก่อน   
แต่ทั้งนี้โครงการมีประโยชน์ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ จึงควรมีโครงการช่วยเหลือลักษณะนี้
ต่อไปอีก แต่ไม่ควรระบุเฉพาะพืช หรือชนิดสินค้าเนื่องจากมีสมาชิกอ่ืนที่ไม่ได้ปลูกพืชตรงเกณฑ์
โครงการท าให้ไม่ได้รับการชดเชย 

2. เกษตรกรสมาชิกบางรายไม่ได้มีการอัพเดทข้อมูลการขึ้นทะเบียน และสหกรณ์ไม่ได้     
มีการเก็บบันทึกไว้ การตรวจสอบจึงด าเนินการหลายครั้ง และใช้เวลาในการตรวจสอบสหกรณ์    
จึงควรมีการเก็บข้อมูล/เอกสารขึ้นทะเบียนของเกษตรกรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือสะดวกต่อการ
ส ารวจข้อมูลกรณีโครงการเร่งเด่วน 

 

  การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  
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กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์   เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
แก่สถาบันเกษตรกร และเพ่ือเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นศูนย์กลาง           
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมายโครงการสหกรณ์ภาคการเกษตร 898 แห่ง ระยะเวลาโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน      

พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ าเภอด้วยกลไกประชารัฐ จ านวน 824 แห่ง  
พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า จ านวน   
83 แห่ง พัฒนาการด าเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 122 แห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 16,807 รายต่อ 823 แห่ง   
และการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ 
จ านวน 2,197 รายต่อ 83 แห่ง จากเป้าหมาย 2,050 รายต่อ 82 แห่ง แล้วเสร็จ  

ผลการติดตามผลการติดตาม      

จากการติดตามภายในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว พบว่า  
1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ าเภอด้วยกลไกประชารัฐ จ านวน 29 แห่ง 

ตามเป้าหมายของจังหวัด จัดอบรมให้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชั้นน าของสหกรณ์ 
รวมทั้งสิ้น 1,370 ราย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน     
การให้บริการ และการด าเนินธุรกิจ  

2. สหกรณ์ภาคการเกษตร ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค         
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการจ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
ด้านการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก ด้านการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการสหกรณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือ 

3. ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดด าเนินการ 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า โดยจัดท าแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเพ่ิมช่องทางการตลาด ด าเนินการใน
สหกรณก์ารเกษตร จ านวน 6 แห่ง 

4. การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์เดิม  
ที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้มีการขยายร้านและมีสินค้าเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้บริการ
จ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลภายนอก มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์อ่ืน ๆ ส าหรับความคิดเห็น     
ต่อการด าเนินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับ
มาตรฐานเกิดความน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (10 คะแนน)  
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5. ข้อค้นพบ  สหกรณ์บางแห่งมีปัญหาหนี้สินคงค้าง การวิเคราะห์ SWOT ท าให้สหกรณ์
ทราบปัญหาขององค์กรแล้วน ามาจัดท าแผนพัฒนาฯ ท าการขับเคลื่อนด าเนินการของสหกรณ์   
ในปีต่อไป  ในด้านศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ มีคู่แข่งในพ้ืนที่ ดังนั้นสหกรณ์ได้จัดสินค้าให้มี
ความหลากหลาย ราคาถูก มีโปรโมชั่น และให้เครดิตแก่สมาชิก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกและ
บุคคลทั่วไปซื้อสินค้าของสหกรณ์  และสหกรณ์บางแห่งยังขาดเงินทุนหมุนเวียนท าให้ขาดสภาพคล่อง 
รวมทั้งขาดยานพาหนะในการส่งสินค้าให้กับสมาชิกและตัวแทนจ าหน่ายชุมชน   

6. ข้อเสนอแนะ  ควรเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินคงค้าง โดยให้สหกรณ์ฯ ตั้งคณะท างานติดตามหนี้ 
เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ 
ตามผลการวิเคราะห์ฯ เพ่ือสะท้อนปัญหา พร้อมส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สนับสนุนการตลาด และมีการบูรณาการของหน่วยงานภายในจังหวัด ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้เห็นความส าคัญของสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้าจากสหกรณ์ 
และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ และสนใจในผลิตภัณฑ์ 
สามารถสอบถามและสั่งซื้อ ท าให้เพิ่มยอดจ าหน่ายของสหกรณ์ 

 

  การจัดระเบียบประมงให้การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (เป็นมาตรฐาน (IIUUUU))  

 
กรมประมงกรมประมง เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก ากับดูแลการบริหารจัดการ       

ด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด          
ที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการท า       
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การประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตั้งแต่การท า
การประมงไปจนถึงผู้บริโภค เป้าหมายโครงการควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง 
250,000 ครั้ง ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปี 2564 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. ก าหนดมาตรการและการควบคุมการท าการประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวม 50 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือ
อนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 47,054 ฉบับ     
คิดเป็นร้อยละ 121.40 ของเป้าหมายรวม 38,758 ฉบับ และตรวจสอบการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า
จากเรือประมงต่างประเทศรวม 55,865 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.72 ของเป้าหมายรวม 55,468 ครั้ง  

2. ติดตามและเฝ้าระวังการท าประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ าไทย 276,672 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 110.67 ของเป้าหมายรวม 250,000 ครั้ง ติดตามและเฝ้าระวังการท าประมงในทะเล   
และในน่านน้ าภายใน 2,289 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 115.08 ของเป้าหมายรวม 1,989 ครั้ง การท าประมง
ของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทยนอกน่านน้ า รวมทั้งเรือสนับสนุนเพ่ือการประมง 1,419 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 90.96 ของเป้าหมายรวม 1,560 ครั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายเลิกกิจการ
และขายเรือขนถ่ายสัตว์น้ าให้กับต่างประเทศ และปริมาณสัตว์น้ ามีจ านวนไม่เพียงพอเนื่องจากมรสุม    
จึงไม่คุ้มทุนกับการออกเรือเพ่ือไปรับขนถ่ายสัตว์น้ า รวมทั้งมีการชะลอการอนุญาตให้เรือประมง  
นอกน่านน้ าออกท าการประมงบางส่วน เนื่องจากการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้กับระบบการรายงาน 
และเฝ้าติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ยังครอบคลุมไม่ถึงในบางพ้ืนที่ท าการประมง 

3. ตรวจสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก 69 โรง คิดเป็นร้อยละ 104.55 ของเป้าหมายรวม 66 โรง 
สะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ 694 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.31 ของเป้าหมายรวม 875 แห่ง 
ทั้งนี้ การด าเนินตรวจสุขลักษณะสะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากมีการจัดประเภทท่าเทียบเรือใหม่ ท าให้ท่าเทียบเรือบางประเภทไม่ต้องตรวจสุขอนามัย   
ท่าเทียบเรือตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 
กันยายน 2561 เรื่องการขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง มีการตรวจสุขลักษณะเรือห้องเย็น 
เรือขนถ่าย 89 ล า คิดเป็นร้อยละ 109.88 ของเป้าหมายรวม 81 ล า และตรวจสอบระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) 176 โรง ครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน 64 ชุมชน ครบตามเป้าหมาย 
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  การส่งเสรมิเพิ่มมูการส่งเสรมิเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใลค่าสินค้าและการใช้ช้
เเครื่องจักรกครื่องจักรกลลทางการเกษตรทดแทนแรงงานทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 

       กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์   ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพ่ือให้บริการแก่สมาชิก และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวก  
ในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก (กสส.) และเพ่ือพัฒนาความรู้ ในด้านเทคนิค
การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ าท้องถิ่น
ส าหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ และเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ 
ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.) เป้าหมายโครงการ
สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จ านวน 14 แห่ง (กสส.) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จ านวน 2,400 ราย และเกษตรกรมีองค์ความรู้
ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จ านวน 3,000 ราย 
(กสก.) ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ อาทิ เครื่องผลิต
อาหารสัตว์อัดเม็ด เครื่องผสมอาหาร TMR รถตักล้อยาง รถแทรกเตอร์ ฯลฯ ด าเนินการได้ 14 แห่ง 
ตามเป้าหมายพัฒนาศักยภาพการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์จ านวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน 26 สหกรณ์ 
เกษตรกรจ านวน 2,275 ราย หลักสูตรที่  2 อบรมหลักสูตรการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล          
ทางการเกษตร 140 ราย ครบตามเป้าหมายแนะน า ส่งเสริม และติดตามการใช้ประโยชน์            
จากเครื่องจักรกลทางการเกษตรครบ 65 สหกรณ์  

2. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ าพ้ืนที่แปลงใหญ่ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานในพ้ืนที่ 3 หลักสูตร หลักสูตรระดับที่ 1 จ านวน 2,128 ราย คิดเป็นร้อยละ 
101.33 ของเป้าหมาย 2,100 ราย หลักสูตรระดับที่ 2 จ านวน 200 ราย และหลักสูตรระดับที่ 3 
จ านวน 100 ราย ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับที่ 2 และระดับที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย  
เป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างท้องถิ่นระดับที่ 1 ในระหว่างปี 2558 - 2561  

3. ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในพ้ืนที่แปลงใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรชุมชน 300 ราย 
ติดตามนิเทศให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดิน    
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 10 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ส่วนสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 330 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 165.00 ของเป้าหมาย 200 ไร่ ถ่ายทอดความรู้
ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตครบ 300 ราย และพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นย า/อัจฉริยะในพ้ืนที่น าร่องแปลงใหญ่ 5 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

ผลการติดตามผลการติดตาม  

1. กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ผลการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างเกษตร
ท้องถิ่นระดับที่ 1 - 3 ปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ สรุปผลดังนี้ 

1.1 การถือครองเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 
97.02 มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 81.54 เป็นเครื่องตัดหญ้า 
รองลงมาร้อยละ 80.00 เป็นเครื่องพ่นยา/ปุ๋ย ร้อยละ 76.92 เป็นรถไถเดินตาม ร้อยละ 56.92    
เป็นเครื่องสูบน้ า ที่เหลือเป็นรถไถขนาดใหญ่ และรถอีแต๋น ส่วนอีกร้อยละ 2.06 ไม่มีเครื่องจักรกล     
ทางการเกษตรมาก่อน  
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1.2 ความรู้ในการบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรร้อยละ 62.69 มีความรู้การบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร
อยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากช่างในหมู่บ้าน และจากญาติพ่ีน้อง
ที่มีความรู้ด้านนี้ และร้อยละ 37.31 ไม่เคยมีความรู้มาก่อน 

1.3 หลังเข้าร่วมโครงการ (เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปี 2561) 
- การเข้ารับการอบรมความรู้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ระดับ ผ่านการอบรม

แล้วทั้งหมด เมื่อสอบถามถึงหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรร้อยละ 98.51 มีความเห็นว่า เนื้อหาสาระ
ของแต่ละหลักสูตรตรงกับความต้องการ ส่วนอีกร้อยละ 1.49 มีความเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ 
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อบรมในระดับที่ 1 โดยให้ข้อคิดเห็นว่า เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดควรมากกว่า
ความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรู้มาบ้างแล้ว ทั้งนี้ หลังผ่านการอบรม เกษตรกรจะได้รับ
วัสดุอุปกรณ์ โดยในระดับที่ 1 จะได้รับไส้กรองและน้ ามันเครื่อง ระดับที่ 2 - 3 เป็นอุปกรณ์การซ่อม 
เช่น ประแจแหวนข้างปากตาย ประแจบล็อกตัวที ด้ามขันบล็อกด้ามแข็ง เป็นต้น จากการสอบถาม
เกษตรกรร้อยละ 65.67 ได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ส่วนอีกร้อยละ 34.33 ไม่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ 
เนื่องจากอยู่อบรมไม่ครบตามเวลา และกลับไปท าธุรกิจส่วนตัวก่อน  

- การน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 
97.01 ได้น าความรู้ไปปรับใช้แล้ว เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องไส้กรองอากาศสายพาน เป็นต้น 
ที่เหลือร้อยละ 2.99 ยังไม่ได้น าความรู้ไปปรับใช้ เนื่องจากในช่วงที่ส ารวจข้อมูลยังไม่ถึงรอบของ    
การบ ารุงรักษาหรือยังไม่มี เครื่องฯ เสีย ทั้ งนี้  เมื่อเปรียบเทียบการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
เครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งก่อนและหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง      
โดยมีการจ้างเพ่ือด าเนินการลดลงจากร้อยละ 28.00 เหลือร้อยละ 14.89 และซ่อมบ ารุงด้วย
ตนเองมากขึ้นจากร้อยละ 78.00 เป็นร้อยละ 97.87 หลังการอบรม 

- การขยายผลความรู้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ 73.13 ได้น าความรู้ไป
ถ่ายทอดต่อให้กับเพ่ือนบ้านรอ้ยละ 79.59 และสมาชิกในครอบครัวร้อยละ 71.43 หรือเฉลี่ยในสัดส่วน
เท่ากัน 3 ราย ส่วนการถ่ายทอดต่อให้เด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ 10.20 

1.4 ความเห็นของเกษตรกรร้อยละ 56.67 ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ร้อยละ 26.67 ควรเพ่ิมระยะเวลาการจัดอบรมในแต่ละระดับให้มากขึ้นร้อยละ 20.00 ต้องการให้
เพ่ิมเนื้อหาการอบรมให้หลากหลายมากขึ้น (การซ่อมบ ารุงเครื่องมือหลายๆ ชนิด) และจัดอบรม
ในชุมชน เพ่ือสะดวกต่อการเดินทางไปอบรม และร้อยละ 10.00 ต้องการให้สนับสนุนเครื่องมือซ่อม
ให้กับชุมชน เพราะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้เกษตรกรต้องการให้เพ่ิมจ านวนผู้เข้าอบรม 
เน้นการฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เสียจริง เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และให้เจ้าหน้าที่        
มาติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
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2. กิจกรรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์จากการลงพ้ืนที่ติดตามสหกรณ์ 
ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรในปี 2561 โดยภาครัฐสนับสนุนเงิน อุดหนุน   
เป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างประมาณร้อยละ 70.00 และสหกรณ์จ่ายสมทบอีกร้อยละ 30.00 ของราคา        
วัสดุอปุกรณ์ทางการเกษตร พบว่า  

2.1 สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 
2.03 ล้านบาท สหกรณ์สมทบอีก 0.87 ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด  (สุกร) 
สามารถช่วยลดจ านวนแรงงานในการผลิตลง 5 ราย จากเดิม 10 ราย (ผลิตแบบผง) เป็นเงิน 48,000 
บาทต่อเดือน ปริมาณการผลิตช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม 2561 ประมาณ 36,633 ถุง 
มูลค่ารวม 12.32 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 5,233 ถุงต่อเดือน ส่งจ าหน่ายให้กับฟาร์มและตลาด 36,282 ถุง 
มูลค่า 14.80 ล้านบาท ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 3 เดือน (แบบผงเก็บได้  
1 เดือน) 

2.2 สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 
2.03 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.87 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว 
และรถตักล้อยาง ขนาด 90 แรงม้า เพ่ือช่วยในการขนย้ายอาหาร TMR โดยผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 สามารถผลิตอาหารสัตว์จ าหน่ายให้กับสมาชิกได้ เฉลี่ยประมาณ 
70.17 ตัน 

2.3 สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 4.81 
ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 2.07 ล้านบาท ส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR 
ขนาด 9 คิว การใช้งานระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2561        
ผลิตอาหารสัตว์ได้ 142.80 ตัน หรือเฉลี่ย 35.70 ตันต่อเดือน จ าหน่ายในราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม 
รถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ใช้ในการปรับพ้ืนที่ของสหกรณ์และใช้ในการผสมอาหาร TMR 
เครื่องชั่ง ขนาด 80 ตัน พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัตถุดิบ ขนาด 1,120 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์
สามารถสต็อกวัตถุดิบในช่วงที่ราคาถูก นับเป็นการช่วยลดต้นทุนได้ และลานคอนกรีต ขนาด 1,300 
ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นที่ตากวัตถุดิบส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ โดยสหกรณ์มีแผนการให้บริการ
ใช้ลานคอนกรีตตันละ 100 - 120 บาท และท าเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง 

2.4 สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรไพรบึง จ ากัด จังหวัด   
ศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ 1.87 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.80 ล้านบาท 
เพ่ือจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 210 แรงม้า แห่งละ 1 คัน ส าหรับใช้ตักข้าวเปลือกในธุรกิจรวบรวม
ข้าวเปลือกของสหกรณ์ โดยตักข้าวเปลือกได้ 2,000 กิโลกรัมต่อบุ้งกี๋ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการ
ตักข้าวเปลือกลงได้   
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2.5 สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน
0.053 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.024 ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อผาลไถกลบตอซัง 1 ชุด และ
เครื่องพ่นยา ขนาด 300 ลิตร เริ่มใช้ประโยชน์ตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2561   
โดยให้บริการสมาชิกในการไถกลบตอซัง จ านวน 16 ราย รวม 52 ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าไถให้กับ
สมาชิกได้ 100 บาทต่อไร่ หรือ 5,200 บาท (เอกชนเก็บ 200 บาทต่อไร่) ส่วนเครื่องพ่นยาให้บริการ
พ่นยาในแปลงเกษตร จ านวน 14 ราย รวม 152 ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าพ่นยาได้ 10 บาทต่อไร่ 
หรือ 1,520 บาท ทั้งนี้ การให้บริการยังท าได้เพียงบางส่วนในกลุ่มสมาชิก 20 - 30 ราย ในอนาคต     
มีแผนจะขยายการให้บริการให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก 

2.6 สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 
0.053 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.024 ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 1 เครื่อง ขนาดท่อ 12 นิ้ว 
เพ่ือช่วยในการสูบน้ าเข้าไร่นาของสมาชิก เดิมสหกรณ์ขอใช้จากโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน  
และชุมชน (SML) ขนาด 10 นิ้ว โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561         
มีสมาชิกมาใช้บริการประมาณ 15 ราย คิดอัตราค่าสูบน้ า 100 บาทต่อชั่วโมง ช่วยลดรายจ่าย       
ในส่วนนี้ได้ 20 บาทต่อชั่วโมง และช่วยลดระยะเวลาในการสูบน้ าลงเมื่อเทียบกับการใช้ท่อขนาด 
8 นิ้ว ของสมาชิกท่ีมีอยู่เดิม 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง  ๆ          
ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ควรมีการติดตามให้ค าแนะน าการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค และพัฒนาการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่า นอกจากนี้สหกรณ์ที่
ได้รับวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ควรจัดท าแผนการใช้งานหรือแผนธุรกิจการให้บริการให้ชัดเจน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
สหกรณ์อ่ืนหรือผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
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  การการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้า(โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างงพื นฐานพื นฐาน
ที่ดินแปลงรวม)ที่ดินแปลงรวม)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์     
เพ่ือด าเนินการจัดที่ดินเพ่ือการท าการเกษตรและการด ารงชีพของผู้ไร้ที่ดินท ากิน เป้าหมายโครงการ
เพ่ิมพ้ืนที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ  
ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้รับการพัฒนาครบตามเป้าหมาย 7,196 ไร่ โดยก่อสร้าง
แหล่งน้ าเสร็จแล้ว 4 แห่ง ปรับปรุงแหล่งน้ าเสร็จแล้ว 3 แห่ง ก่อสร้างทางและสะพานเสร็จแล้ว 1 แห่ง 
และก่อสร้างอ่ืน ๆ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง อาคารเรียนรู้ อาคารรวบรวมผลผลิต 
และอาคารห้องน้ าสาธารณะ ด าเนินการเสร็จแล้ว 8 แห่ง ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาอาชีพ
และโครงสร้างพ้ืนฐานแก่เกษตรกร 1,290 ราย คิดเป็นร้อยละ 112.37 ของเป้าหมาย 1,148 ราย 
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  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สินค้าสินค้า 

 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน  ามันและน  ามันปาลม์  
ทั งระบบปี 2560 - 2579 

 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปาล์มน้ ามัน น้ ามันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพ่ือการแข่งขัน
ในการด าเนินธุรกิจในอาเซียน เป้าหมายโครงการเพ่ือเพ่ิมเปอร์เซ็นน้ ามันปาล์ม ปี 2560 - 2569 
เป็น 22% ปี 2570 - 2579 เป็น 23% เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ปี 2564 เป็น 2.75 ตันต่อไร่ ปี 2569        
เป็น 3.00 ตันต่อไร่ ปี 2574 เป็น 3.25 ตันต่อไร่ และปี 2579 เป็น 3.50 ตันต่อไร่ และเพ่ิมรายได้    
ให้แก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมการปลูก/เลี้ยงสัตว์แซมร่วมในสวนปาล์ม ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ 
ระหว่าง ปี 2560 - 2579 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. กิจกรรมการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ ามัน โครงการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันตามชั้นคุณภาพ           
ปี 2560 - 2562 โดยด าเนินการอบรมเกษตรกร 360 ราย และอบรมผู้ เก็บเกี่ยว 60 ราย 
วิเคราะห์องค์ประกอบทะลายและเปอร์เซ็นต์น้ ามัน 360 ทะลาย และด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ ามัน ปี 2562 - 2565   
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ตามแผนที่ก าหนด และการสร้างเครือข่ายการซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพ โดยด าเนินการ
จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพ
ตามมาตรฐานผ่านการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันทั้งระบบ จ านวน 150 ราย      
ครบตามเป้าหมาย 

2. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
2.1 ด าเนินการส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ ามันด้วยปาล์มพันธุ์ดี ในพื้นที่เหมาะสม 

(S1, S2) รายละไม่เกิน 10 ไร่ โดยชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ใน 3 จังหวัด           
การเพาะเลี้ยงต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกทดแทน 25,000 ต้น และอบรม
เกษตรกรในการปลูกทดแทน 100 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ ามัน          
ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตเพ่ือส่งเสริมการ     
ปลูกพืชแซมที่เหมาะสมในพ้ืนที่ระหว่างรอปาล์มน้ ามันให้ผลด าเนินการไปแล้วครบตามเป้าหมาย 
600 ไร่  

2.2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม   
แก่เกษตรกรผ่าน ศพก. ตามระบบส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ 60 ศพก. จ านวน 30 รายต่อ ศพก. 
โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนการผลิตปาล์มน้ ามัน 
ในเขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสมใน 30 ศพก. จ านวน ศพก. ละ 30 ราย รวม 900 ราย รวมทั้งพัฒนาความรู้
เจ้าหน้าที่จังหวัดและอ าเภอที่รับผิดชอบด้านปาล์มน้ ามัน 70 ราย โดยทุกกิจกรรมด าเนินการ 
ครบตามเป้าหมาย ส าหรับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ด าเนินการโดยส านักงาน     
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 8 แปลง ด าเนินการใน 6 จังหวัด แล้วเสร็จตามแผน 

3. ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิต โดยการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
เพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันจ านวน 5 กิจกรรม มีผลส าเร็จตามกระบวนงานครบตามเป้าหมาย 

4. การบริหารจัดการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดปาล์มน้ ามันในจังหวัดกระบี่ ชุมพร และ
นราธิวาส แล้วเสร็จตามแผน 

5. การบริหารจัดการน้ า โดยกรมชลประทานด าเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ า เป้าหมายจ านวน 
6 แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่ง โดยมีผลส าเร็จตามกระบวนงาน
ร้อยละ 85.00  

6. กิจกรรมเพ่ิมรายได้เสริมให้เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการศึกษาวิจัย
และส่งเสริมสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่สามารถปลูก/เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปาล์มน้ ามัน    
ตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ จ านวน 1 เรื่อง ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามเป้าหมาย 
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  ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 --  25692569  

 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมวิชาการเกษตร         

กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก รักษา
ความเป็นผู้น าการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลกรักษาเสถียรภาพราคา และ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าสับปะรด สร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ 2560 - 2569 

ผลการด าเนินงาน 

1. การปรับปรุงฐานข้อมูลระดับความเหมาะสมของดินให้มีความทันสมัย และแยกพ้ืนที่           
ไม่เหมาะสม (N) เป็น 2 ประเด็น คือ ไม่เหมาะสมจากลักษณะของดิน และไม่เหมาะสมจากเป็นพ้ืนที่ 
ที่ไม่สามารถด าเนินการส ารวจดินได้ ท าได้ตามเป้าหมาย 

2. มกอช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรต าบล และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สับปะรดร่วมวิเคราะห์ 
และวางแผนพัฒนาโรงคัดบรรจุ หรือโรงรวบของกลุ่ม ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้ โรงคัดบรรจุได้ยื่น
ขอรับการรับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุได้ภายในปี 2563 และต้องหางบประมาณเพ่ือปรับปรุง
โครงสร้างอาคารให้สอดคล้องตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) 
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3. กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะน าส่งเสริมการด าเนินธุรกิจรวบรวมสับปะรดจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และล าปาง 
รวมทั้งสิ้น 6,930.79 ตัน สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพ่ือใช้ส าหรับรวบรวมสับปะรด
จ านวน11 ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 6 ล้านบาท และจังหวัดล าปาง 5 ล้านบาท 

 4. ปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ทดสอบลูกผสม จ านวน 4 สายต้น และพันธุ์ปัตตาเวีย พ้ืนที่
เพชรบุรี และอุทัยธานี ระยองเก็บเกี่ยววิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิต และบันทึกจ านวนหน่อพ้ืนที่
จังหวัดระยองปลูก รุ่น 2 และบันทึกการเจริญเติบโต การทดสอบสายต้นสับปะรด 4 สายต้น และ
พันธุ์ปัตตาเวีย พ้ืนที่เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ระยองเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดลูกผสม ส าหรับ
การแปรรูปชุดที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิต และบันทึกจ านวนหน่อพ้ืนที่ระยอง  ปลูกรุ่นที่ 
2 และบันทึกการเจริญเติบโต 

5. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นาเพ่ือการผลิตสับปะรดคุณภาพ ที่อ่างเก็บน้ าพุน้ าร้อน
หนองหญ้าปล้องและปรับปรุงระบบกระจายน้ า ดอนขุนห้วย1 จังหวัดเพชรบุรี ท าได้ตามเป้าหมาย 

6. อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร เทคโนโลยีการผลิตสบัรด 2,300 คน และจัดท าแปลงต้นแบบ
เรื่องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 25 ไร่ มีการประเมินสถานการณ์สับรด 5 ครั้ง จัดประชุม
บริหารจัดการสับปะรด 1 ครั้ง ได้ครบทั้งหมดตามเป้าหมาย 

 

  ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 --  25622562  
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กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ 
มีเอกภาพ แก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ 
และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เพ่ิมมูลค่าของผลไม้ไทยและขยายการส่งออกให้มากขึ้น และเพ่ือให้มี
ฐานขอ้มูลด้านการผลิต และการตลาดที่ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ เป้าหมายของยุทธศาสตร์เป็นผู้ปลูก
ไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่า 7 ชนิด มีก าไรสุทธิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 10,000 บาทต่อไร่ ในปี 2558 
เป็น 13,000 บาทต่อไร่ ในปี 2562 เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป มีอัตราการ
เจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 ต่อปี และพัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต มีการจัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 
6,055 ราย จากเป้าหมาย 6,000 ราย สัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ     
การผลิตไม้ผลครบ 200 ราย และจัดประชุมองค์ความรู้ด้านการผลิตผลไม้คุณภาพและจัดท าแผน  
การผลิตและการตลาดแกส่มาชิก 31 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย 

2. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด าเนินกลยุทธ์วิจัยด้านการผลิตพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลิ่นจี่ มะม่วง และล าไย โดยมี      
ผลส าเร็จตามกระบวนงานในภาพรวมร้อยละ 100.00 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด มีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ 
ในประเทศและต่างประเทศ 5 ครั้ง และประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขผลไม้ด้อยคุณภาพ 3 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย รวบรวมจัดท าข้อมูลแหล่งผลิต และข้อมูลด้านการตลาดของผลไม้ที่ส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจของไทย 3 ภาค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต
ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน พร้อมทั้งรวบรวมและจัดท าข้อมูลแหล่งผลิต ข้อมูลด้านการตลาด  
ของไม้ผล 3 ภาค ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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  ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร  
ระยะที่ระยะที่  11  ปี พ.ศ. 2561ปี พ.ศ. 2561  --  25642564  

 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร     

กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแหล่งผลิต
ถั่วเหลืองเพ่ือความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารในประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพถั่วเหลืองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพัฒนา
และส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเป้าหมายระยะที่ 1 (ปี 2561 - 2564) 
เพ่ิมพื้นที่ปลูกเป็น 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 294 กิโลกรัม ในปี 2564 
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมศักยภาพการผลิต มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์   
ถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มผลผลิตและความม่ันคงทางอาหาร 30 เรื่อง และวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์   
21 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย มีการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จ าหน่าย   
รวมทั้งสิ้น 352.1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.5 ของเป้าหมาย 485.8 ตัน ยังด าเนินการไม่ครบตามเป้าหมาย
เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกต้นฤดูฝน การตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ด าเนินการได้ทั้งหมด 4,829 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 130.51 ของเป้าหมาย 3,700 ตัวอย่าง 

2. ด้านการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
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ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมรายได้ มีการจัดสัมมนา เรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจ านวน 70 ราย จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ตระกูลถั่วให้กับเจ้าหน้าที่ 1 ครั้ง จ านวน 105 ราย และจัดเวทีถ่ายทอดความรู้  
ให้เกษตรกร 960 ราย รวมทั้งจัดท าแปลงเรียนรู้/แปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 
48 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 

  

  ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรมระยะที่ 1 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรมระยะที่ 1                 
ปี พ.ศ.ปี พ.ศ.  2561 2561 --  25642564  

 
 กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้บริโภคพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต
การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบสร้างโอกาสทางการค้า และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เป้าหมายระยะที่ 1 ปี 2561 ถึงปี 2564 รักษาระดับผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ ากว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
และผลผลิตไม่ต่ ากว่า 1.1 ล้านต้น ระยะเวลายุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 
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ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมะพร้าว 29,000 ราย     
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรครบ 30 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคใต้ จ านวน 200 ราย      
มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) แก่เกษตรกร จ านวน 200 ราย และสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว โดยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวที่ดีและเหมาะสม     
การจัดการสวนมะพร้าว ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว และการปลูกพืชแซม    
ในสวนมะพร้าวอายุมาก ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของการวิจัยปรับปรุงพันธุ์
และขยายพันธุ์มะพร้าว ด าเนินการได้ ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย  

2. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว ด าเนินการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การป้องกันก าจัดโรคและศัตรูมะพร้าวแก่เกษตรกร 2,000 ราย พัฒนารูปแบบการส ารวจ การจัดเก็บ
ข้อมูลและการประมวลผลสถานการณ์ เพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
90 แปลง และส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการขยายศัตรูธรรมชาติและควบคุม
ศัตรูมะพร้าว 1,260 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3. ด้านพัฒนาการตลาดจัดสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ ามันมะพร้าว
แห่งประเทศไทย 1 ครั้ง และแลกเปลี่ยนความร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่างประเทศ 1 ครั้ง 
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  โครงการพระราชด าริโครงการพระราชด าริ  
  ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของประชาชนสาธิต
แสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้บริการและพัฒนาเพ่ือการขยายผลตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน  เพ่ือยกระดับ    
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพ่ือการเรียนรู้และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมแก่ประชาชน
เป้าหมายพ้ืนที่หมู่บ้านจ านวน 13 หมู่บ้านได้แก่ บ้านป่าปุ๊ บ้านห้วยเดื่อ บ้านท่าโป่งแดง บ้านห้วยแก้ว 
บ้านห้วยเสือเฒ่า บ้านม่อนตะแลง บ้านทุ่งกองมู บ้านในสอย บ้านสบป่อง บ้านสบสอย บ้านไม้แงะ 
บ้านไม้สะเป ่และบ้านดอยแสง 

 

45



 
 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชปลอดภัย    
และการจัดการฟาร์มตามพระราชด าริ 50 ราย การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ 40 ราย การถนอมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 100 ราย 
ฝึกอบรมเกษตรกรการเลี้ยงสัตว์ 20 ราย และการเลี้ยงปลา 20 ราย 

2. การผลิตและกระจายพันธุ์พืช 75,400 ตัน ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 1,000,000 ตัว ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเลี้ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร รวม 30 ราย 

3. การสาธิตเพ่ือสร้างการเรียนรู้ โดยสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 
การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ และสาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 40 ไร่ต่อกิจกรรม 

4. การจัดท าแปลงการเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้ 1 แปลง ด้านพันธุ์ข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
10 ไร่ ด้านพืชเศรษฐกิจ 44 ไร่ และแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ได้แก่ พืชสมุนไพร 1 แปลง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ 1 แปลง 

ผลการติดตามผลการติดตาม  

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ภายใต้ศูนย์บริการ
และพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
จากศูนย์ฯ พบว่า 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย เคยเข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการ 
และพัฒนาลุ่มน้ าปาย เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ และเกษตรกรร้อยละ 25.00 ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต  

2. เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายฯ        
ส่วนใหญ่อบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร ร้อยละ 75.00 และเข้ารับการอบรม
เรื่องการปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 25.00 

3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนอกจากอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านปศุสัตว์ จะได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง และอาหารสัตว์ ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าปัจจัยการผลิต       
ที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม และไม่เหมาะสมในจ านวนที่เท่ากัน เนื่องจากเห็นว่า
ปริมาณปัจจัยที่รับการสนับสนุนน้อยเกินไป  

4. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรทั้งหมด  
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 50.00 ในจ านวนที่เท่ากัน 
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5. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรมที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายฯ พบว่า 
เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 รองลงมา มีความเข้าใจระดับมากที่สุด 
และระดับมาก ร้อยละ 25.00 ในจ านวนที่เท่ากัน 

6. การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับปานกลาง ร้อยละ 75.00 และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ 25.00 

7. การขยายผลความรู้จากการอบรม พบว่า เกษตรกรทั้งหมดได้น าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนต่อในเรื่องการท าคอกสัตว์ และการเลี้ยงดู การน าความรู้จากฝึกอบรมไป
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน ในการให้
ความส าคัญการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพมากข้ึน  

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดเห็นว่ามีอาหารโปรตีน
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
ร้อยละ 50.00 และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ    
ด้านการเกษตร และดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีข้ึน ร้อยละ 25.00 ในจ านวนที่เท่ากัน 

  

  ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
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กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม         
กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ
และพัฒนา เพ่ือการศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง 
สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพ่ือการขยายผลการพัฒนา
สู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่สูง เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่        
และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท 
เพ่ือการเรียนรู้สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชนเป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชด าริ มีพ้ืนที่ 5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา หมู่บ้านในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป่ 
อ าเภอเมือง จ านวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง 
จ านวน 4 หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้างมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและ
พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริไปสู่พ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร การให้ค าแนะน าด้านข้าว 20 ราย  ฝึกอบรมเกษตรกร
การเลี้ยงปลา 20 ราย การเลี้ยงสัตว์ 20 ราย สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 100 ราย และอบรม
เกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 54 ราย 

2. การจัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวที่สูง 6 ไร่ ด้านการผลิตและทดสอบ
พันธุ์ข้าวไร่ 6 ไร่ และจัดท าแปลงเรียนรู้พืชเศรษฐกิจ 34 ไร่ 

3. การสาธิตเพ่ือสร้างการเรียนรู้ โดยสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 
การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ และสาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 30 ไร่ต่อกิจกรรม และสาธิต
การเลี้ยงแพะ - แกะ พ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว 

4. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 1,000,000 ตัว การผลิตและกระจายพันธุ์ 1,500 ต้น ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 20 ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 ราย จ านวน 200 ตัว 

5. การขยายผลการเลี้ยงหม่อนไหมในโรงเรียนในพื้นที่โครงการ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง          
ในโครงการพระราชด าริ โดยสนับสนุนค่าวัสดุบ ารุงแปลงหม่อน 3 ไร่  ค่าวัสดุจัดท าระบบน้ า    
แปลงหม่อน 3 ไร่ ค่าวัสดุสาธิตแปรรูป และบรรจุภัณฑ์หม่อนไหม 1 แห่ง และจัดท าโปสเตอร์        
องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 1 แห่ง 
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ผลการติดตามผลการติดตาม  

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร  ภายใต้
ศูนย์บริการและพัฒนาที ่สูงปางตอง ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสัมภาษณ์
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ พบว่า 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและ พัฒนา 
ที่สูงปางตองฯ เพ่ือศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เพ่ือฝึกอบรมอาชีพร้อยละ 66.70   เพ่ือเข้า
รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตร้อยละ 33.30 และเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ 16.70 

2. เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ 
ส่วนใหญ่เพ่ือมาอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 83.30 ด้านการปลูกพืชร้อยละ 66.70 และด้านการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยหมักชีวภาพร้อยละ 16.70 

3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนอกจากอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน และอาหารไก่ ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นว่าปัจจัยการผลิต    
ที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม และไม่เหมาะสม ในจ านวนที่เท่ากัน เนื่องจากปริมาณปัจจัย  
ที่รับการสนับสนุนน้อยเกินไป ส่วนช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกร  
ร้อยละ 66.70 เห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ในช่วงที่เหมาะสม และร้อยละ 
33.30 เห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับไม่เหมาะสม เนื่องจากช่วงที่มีการแจกไก่เป็นช่วงฤดูฝน และเกิดโรคระบาด 

4. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม เกษตรกร
มีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 75.00 และมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 25.00            
ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู ้/แปลงสาธิต เกษตรกรทุกรายมีความพึงพอใจระดับมาก      
ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรทุกรายมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และ   
ด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 60.00 และ    
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และน้อยร้อยละ 20.00 ในจ านวนที่เท่ากัน 

5. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูง
ปางตองฯ พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาระดับมากที่สุดร้อยละ 57.14 มีความเข้าใจระดับมาก
ร้อยละ 28.57 และมีความเข้าใจระดับน้อยร้อยละ 14.29 

6. การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า ด้านพืช เกษตรกรน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ระดับมากที่สุด และมากร้อยละ 50.00 ในจ านวนที่เท่ากัน ส่วนด้านปศุสัตว์ เกษตรกรทุกราย 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก  

7. การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ ในเรื่อง
การท าคอกสัตว์ การดูแลไก่ การให้อาหาร การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และเมื่อส ารวจความคิดเห็น
ของเกษตรกรเรื่องการน าความรู้จากฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้/แปลงสาธิตไปปรับเปลี่ยน
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รูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน โดยให้ความส าคัญ 
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภาพมากขึ้นทุกราย ปรับเปลี่ยนด้านการลดการใช้สารเคมีร้อยละ 
80.00 ปรับเปลี่ยนการท าเกษตรเคมีมาท าเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 40.00 และปรับเปลี่ยนการท า
การเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสานร้อยละ 20.00 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดเห็นว่า มีอาหารโปรตีน
บริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น  
ร้อยละ 80.00 ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นร้อยละ 40.00 และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตรร้อยละ 20.00 

  

  โครงการพัฒนาตามพระราชด าริอ าเภอสันป่าตองโครงการพัฒนาตามพระราชด าริอ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่  

 

กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์     
กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์     
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมความสามารถ และโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร 
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ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับประชาชนนักเรียนนิสิตและนักศึกษาเป้าหมาย       
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงดิน
อย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ให้แก่ เกษตรกรประชาชน
นักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่และขยายผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่      
องค์ความรู้ 50 ราย การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 กลุ่ม การฝึกอบรมเกษตรกร 
เรื่องการปลูกพืช 30 ราย สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 110 ราย หลักสูตรการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย และแนะน า ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีการ
สหกรณ์ 12 ครั้ง 

2. การจัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิต โดยจัดท าแปลงปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย 1 ไร่ การปลูกข้าว
โดยมีพืชร่วมระบบ 1 ไร่ แปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืช 8 ไร่ จุดเรียนรู้และสาธิต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 แห่ง การเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว การใช้ปุ๋ยพืชสด การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 
การท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 30 ไร่ต่อกิจกรรม สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน  
ในการปลูกพืชผัก 5 ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล 10 ไร่ 
และสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว 7 ไร ่

3. การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 40 ราย และส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว 50 ราย 

ผลการติดตาม ผลการติดตาม   

จากการติดตามเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการของศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 พบว่า 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.80 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือมาเข้าชม
ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ 87.50 มาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 75.00  
มาฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 25.00 มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 6.30 มาเข้ารับเสด็จ 

2. เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์อ านวยการโครงการ
พัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกรทุกรายมาเพ่ือเข้ารับการ
อบรมด้านพืช เช่น เรื่องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การท านาปลอด
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สารพิษ การจัดการแมลงศัตรูพืช การลดการใช้สารเคมี มาเข้ารับการอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ 
เช่น การเลี้ยงไก่ การให้วัคซีน ร้อยละ 50.00 มาเข้ารับการอบรมเรื่องการเลี้ยงปลาร้อยละ 18.80 
และมาเข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงดิน การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และการท าฮอร์โมน
ร้อยละ 6.30 

3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนอกจากอบรม/ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ เช่น ผักกาด ผักชี กะหล่ าปลี 
ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ ผักเชียงดา อุปกรณ์ในการท าน้ าหมัก สารปรับปรุงบ ารุงดิน พด. และ
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ซึ่งเกษตรกรทั้งหมด เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม 
มีคุณภาพดี ส่วนช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้ อยละ 
93.80 เห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ในช่วงที่เหมาะสม และเกษตรกร
ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.20 เห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับไม่เหมาะสม เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แจกไม่ตรง กับ
ช่วงฤดูการผลิตข้าวนาปี 

4. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 62.50 มีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 31.25 และ      
มีความพึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 6.25 ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดร้อยละ 66.67 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ร้อยละ 20.00 และมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 13.33 ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 66.67 และมีความพึงพอใจระดับมาก  
ร้อยละ 33.33 และด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 43.75 มีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 31.25 และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง               
ร้อยละ 25.00 

5. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่ศูนย์อ านวยการโครงการ
พัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพืช 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุดร้อยละ 56.25 และมีความรู้ความเข้าใจระดับมาก
ร้อยละ 43.75 ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุดร้อยละ 50.00 มีความ
พึงพอใจระดับมากร้อยละ 37.50 และมีความพึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 12.50 ด้านประมง 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจระดับมากร้อยละ 50.00 มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด           
และระดับปานกลางร้อยละ 25.00 เท่ากัน ด้านการการปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรมีความความรู้    
ความเข้าใจ ระดับปานกลางร้อยละ 44.45 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 33.33       
และมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 22.22 
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6. การน าความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร จ าแนก
เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านพืช เกษตรกรร้อยละ 56.25 น าไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ 37.50 
น าไปใช้ประโยชน์ระดับมาก และร้อยละ 6.25 น าไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง ด้านปศุสัตว์ 
เกษตรกรร้อยละ 62.50 น าไปใช้ประโยชน์ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 25.00 น าไปใช้ประโยชน์ระดับ
ปานกลาง และร้อยละ 12.50 น าไปใช้ประโยชน์ระดับมาก ด้านประมง เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 50.00 น าไปใช้ประโยชน์ระดับมาก และน าไปใช้ประโยชน์ระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 25.00 เท่ากัน ด้านการการปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 40.00 น าไปใช้ประโยชน์ระดับมาก และระดับปานกลางร้อยละ 30.00 เท่ากัน 

7. การขยายผลความรู้จากการอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 87.50 ได้น าความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนต่อในเรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเลี้ยงไก่     
การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าน้ าหมักสารไล่แมลง และร้อยละ 12.50 ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด
ให้ผู้ อ่ืนต่อ เนื่องจากเห็นว่าเพ่ือนเกษตรกรไปมาด้วยกัน และเมื่อส ารวจความคิดเห็นของ
เกษตรกรเรื่องการน าความรู้จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้/แปลงสาธิตไป
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน        
โดยลดการใช้สารเคมี ร้อยละ 93.80 ปรับเปลี่ยน โดยให้ความส าคัญพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช     
ให้มีคุณภาพมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 81.30 ปรับเปลี่ยนการจ าหน่ายสินค้ามารวมกลุ่มกัน
จ าหน่ายสินค้าเกษตรร้อยละ 37.50 และปรับเปลี่ยนการท าเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเป็นการเกษตร
แบบผสมผสาน เกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 31.30 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจ  
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 75.00 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สุขภาพแข็งแรงจากการลดใช้สารเคมี ร้อยละ 68.80 ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น       
ร้อยละ 62.50 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
และร้อยละ 43.80 มีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  
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  โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริโครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว --  ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

 
 

 กรมชลประทานกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์      
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
มีวัตถุประสงค์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดง
ไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวมขยายผลการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมฐานการ
ผลิต ด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคมเพ่ือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีพ่ึงตนเองได้
พัฒนาเกษตรกรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 
รวมกลุ่มรวมพลัง ในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ     
เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
มีเป้าหมายด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
407,543 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 9 พ้ืนที ่106 หมู่บ้าน 10,154 หลังคาเรือน 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 100 ราย ฝึกอบรม
เกษตรกรหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงปลา 60 ราย เลี้ยงสัตว์ 70 ราย หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 25 ราย หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 30 ราย หลักสูตร
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ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน 16 ราย หลักสูตรการบริหารจัดการป่าชุมชน 32 ราย 
หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไหม 
13 ราย สอนแนะน าการจัดท าบัญชีเกษตรกรที่ท าบัญชีไม่ได้ 120 ราย และแนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้
เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 60 ครั้ง 

2. การสาธิตเพ่ือสร้างการเรียนรู้สู่เกษตรกร โดยสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 250 ไร่ การท าปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทานฯ 150 ไร่ การท าและการใช้น้ าหมักชีวภาพ 300 ไร่ และสาธิตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 1 แห่ง 

3. การจัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ 100 ราย 
และการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่ม 

4. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ า และแจกจ่ายเกษตรกร 5,000,000 ตัว โดยมี
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 50 ราย และส่งเสริมประมงโรงเรียน 6 แห่ง 

ผลการติดตาม ผลการติดตาม   

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา
ตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
และปราจีนบุรี พบว่า  

1. โครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ   
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สรุปได้ ดังนี้ 

1.1 โครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกร    
เข้าร่วมโครงการ 100 ราย โดยเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การท าเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชผัก การเพาะเห็ด และการปรับปรุงบ ารุงดินโดยการ
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ 

1.2 โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 7 กลุ่ม โดยเกษตรกร
ได้รับการฝึกอบรมความรู้เรื่องการแปรรูปมะกรูดเป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น น้ ายาอเนกประสงค์ 
น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน และแชมพูสระผม ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนสารตั้งต้นในการ
ท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สารตั้งต้นในการท าแชมพูสระผม N 8000 สารตั้งต้นในการท าน้ ายา
อเนกประสงค์ น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน N 70 และเมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วก็จะมี
การแบ่งให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือน ากลับไปใช้ในครัวเรือน จากการส ารวจข้อมูล
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้ง 2 หลักสูตร พบว่า  

(1) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกร     
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมากร้อยละ 43.75 ในจ านวนที่เท่ากัน ส่วนที่เหลือ  
ร้อยละ 12.50 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมากในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 36.36 ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 27.27 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

(2) ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า  เกษตรกรมีความเข้าใจ   
ต่อเนื ้อหาระดับมากที่สุดร้อยละ 47.69 รองลงมามีความเข้าใจระดับมากร้อยละ 29.23       
ระดับปานกลางร้อยละ 21.54 และระดับน้อยร้อยละ 1.54 

(3) การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ระดับปานกลางร้อยละ 38.46 รองลงมาน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุดร้อยละ 
30.77 ระดับมากร้อยละ 21.54 ระดับน้อยร้อยละ 6.15 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.08 

(4) การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรรายอื่น พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75.00 ได้น าความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ ในเรื่องการปรับปรุงบ ารุงดิน การปลูกพืชผัก และการแปรรูปมะกรูด
เป็นของใช้ในครัวเรือน ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ 
เนื่องจากเพ่ือนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน  

(5) การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ        
ด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 81.30 น าความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ 18.70 ไม่ได้
น าความรู้ไปปรับเปลี่ยน ส าหรับเรื่องที่เกษตรกรไปปรับเปลี่ยน เช่น การลดการใช้สารเคมีร้อยละ 
84.60 การให้ความส าคัญในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้นร้อยละ 
38.50 การรวมกลุ่มกันจ าหน่ายสินค้าร้อยละ 15.40 การท าเกษตรยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
การเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 7.70  

(6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ  พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 50.00 รองลงมาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ร้อยละ 43.80 ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน 
ร้อยละ 37.50 มีอาหารโปรตีนเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.30 และมีรายได้เพ่ิมขึ้น     
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตรร้อยละ 25.00 

2. โครงการส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ด าเนินการโดยศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว        
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมความรู้
เรื่องเลี้ยงไก่ไข่ และได้รับพันธุ์ไก่ไข่พร้อมที่จะไข่ รายละ 5 ตัว จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

2.1 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดในด้านการฝึกอบรมเกษตรกร และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกร      
มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดร้อยละ 66.67 ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจระดับมาก 
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2.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม และการน าความรู้จากการฝึกอบรม        
ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหา และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด   
ร้อยละ 66.67 ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 มีความเข้าใจต่อเนื้อหา และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       
ระดับมาก 

2.3 การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 66.70 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด  
ให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ และการน าหญ้ามาเป็นอาหารไก่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.30 
ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเพ่ือนบ้านไม่มีความสนใจในการเลี้ยงไก่ไข่ 

2.4 การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรทั้งหมดได้น าความรู้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบท าการเกษตรโดยการให้ความส าคัญ     
ในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีข้ึน 

2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ  พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีอาหารโปรตีน
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ส่วนที่เหลือมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 33.30 

3. โครงการใช้ปุ๋ยพืชสด การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ และการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 
ด าเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว โดยมีการอบรมเกษตรกร และสาธิต เรื่องการปรับปรุง
บ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ และการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ  
พร้อมทั้งการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ในการท าน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ และ
เมื่อเกษตรกรผ่านการเรียนรู้ก็จะได้รับน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ฯ ที่เกิดจากการ
ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดด้วย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว พบว่า 

3.1 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรมเกษตรกร        
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 54.55 และมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 45.45 ส่วนด้าน
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 66.67 และมีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 33.33 

3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหา
ระดับมากร้อยละ 72.73 ส่วนที่เหลือร้อยละ 27.27 มีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด  

3.3 การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับมากร้อยละ 63.64 รองลงมาน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุดร้อยละ 18.18 ระดับปานกลาง 
และระดับน้อยที่สุดในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 9.09 

3.4 การขยายผลความรู้จากการอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 90.90 น าความรู้       
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่องการปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และ

57



 
 

การใช้ปุ๋ยพืชสด เพ่ือการปรับปรุงดิน ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.10 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นต่อ เพราะต้องการท าให้ส าเร็จก่อนจึงน าความรู้ไปบอกต่อ 

3.5 การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 90.90 น าความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ 9.10 ไม่ได้น า
ความรู้ไปปรับเปลี่ยน เพราะยังไม่ได้เริ่มท านา ส าหรับเรื่องที่เกษตรปรับเปลี่ยน เช่น การลดการใช้
สารเคมีร้อยละ 90.00 การให้ความส าคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืช ให้มีคุณภาพดีขึ้น 
ร้อยละ 50.00 ลดต้นทุนในการท าการเกษตร ร้อยละ 30.00 และการเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยว
เป็นเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 10.00 

3.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ  พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ    
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นในสัดส่วน      
ทีเ่ท่ากันร้อยละ 81.80 รองลงมาเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 63.60 ลดต้นทุนในการท า
การเกษตร ร้อยละ 18.20 และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร ร้อยละ 9.10 

4. โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ที่ด าเนินการ       
ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี รับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 50 ราย 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดท าแปลงนา
โดยใช้ข้าวพันธุ์ดี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยืมเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวชัยนาท เมื่อได้ผลผลิตต้องส่งคืนในอัตราที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.00 ของมูลค่าที่ยืม 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า  

4.1 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกร     
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 70.59 รองลงมาพึงพอใจระดับมากร้อยละ 23.53 และพึงพอใจ
ระดับปานกลางร้อยละ 5.88 

4.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหา
ระดับมากร้อยละ 58.82 รองลงมามีความเข้าใจระดับปานกลางร้อยละ 23.53 และระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 17.65 

4.3 การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับมากที่สุดร้อยละ 41.18 รองลงมาน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากร้อยละ 35.29       
และระดับปานกลางร้อยละ 23.53  

4.4 การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 88.20 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด 
ให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่อง การจัดการแปลงนา การท าแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว การตัดข้าวปน การดูแลรักษาโรคข้าว 
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และการปรับปรุงบ ารุงดิน ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.80 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน     
ต่อเนื่องจากเพ่ือนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน 

4.5 การน าความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรทั้งหมดน าความรู้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตร โดยปรับเปลี่ยนเรื่อง
การให้ความส าคัญในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้นร้อยละ 94.10 
รองลงมาการลดการใช้สารเคมีร้อยละ 76.50 การเปลี่ยนการเกษตรเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 
11.80 การเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน การท าเกษตรยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่       
และมีการรวมกลุ่มกันจ าหน่ายสินค้าในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 5.90  

4.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น รองลงมาดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น   
ร้อยละ 52.90 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเท่ากันร้อยละ 23.50 มีอาหารโปรตีนเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และลดต้นทุน       
ทางการเกษตรในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 11.80 

5. โครงการอบรมเกษตรกร ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
5.1 โครงการที่ด าเนินการในจังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบโดยส านักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดสระแก้ว มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตรขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏริูปที่ดิน 16 ราย 
โดยมีการอบรมเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการข้าวปน การดูแลแปลงนา การบ ารุงรักษา     
การเก็บเกี่ยว และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเป็นลูกประคบ 32 ราย 

5.2 โครงการที่ด าเนินการในจังหวัดปราจีนบุรี รับผิดชอบโดยส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต       
25 ราย โดยมีการน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปอบรม ศึกษาดูงานที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเกษตรกรได้เรียนรู้ เรื่องการท าปุ๋ยหมัก/
น้ าหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การปลูกไผ่ และการเลี้ยงแพะ      
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้ง 2 จังหวัด พบว่า  

(1) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกร  
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 72.73 รองลงมาพึงพอใจระดับระดับมากร้อยละ 18.18    
และพึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 9.09 ด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 73.68 รองลงมา พึงพอใจระดับมากร้อยละ 15.79 และพึงพอใจ
ระดับปานกลางร้อยละ 10.53 
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(2) ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหา
ระดับมากท่ีสุดร้อยละ 58.62 รองลงมามีความเข้าใจระดับมากร้อยละ 24.14 และระดับปานกลาง 
ร้อยละ 17.24 

(3) การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ระดับมากที่สุดร้อยละ 34.62 รองลงมาน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก และ             
ระดับปานกลางในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 23.08 ระดับน้อยที่สุดร้อยละ 11.54 และระดับน้อย         
ร้อยละ 7.68 

(4) การขยายผลความรู้จากการอบรม พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 69.70 ได้น าความรู้     
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่อง การดูแลแปลงนา การจัดการข้าวปน การปลูกพืชผัก การท า
ปุ๋ยหมัก และการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคปวดเข่า ส่วนที่เหลือร้อยละ 30.30 ไม่ได้น า
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาในการถ่ายทอดความรู้ 

(5) การน าความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 60.61 น าความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ 39.39 ไม่ได้น าความรู้ไป
ปรับเปลี่ยน เพราะเรื่องที่อบรมไม่ตรงกับอาชีพที่ท าอยู่ ส าหรับเรื่องที่เกษตรปรับเปลี่ยน เช่น   
การให้ความส าคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น การลดการใช้สารเคมีเท่ากัน     
ร้อยละ 60.00 ในจ านวนที่เท่ากัน รองลงมาการปลูกสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคร้อยละ 38.46      
การเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานร้อยละ 14.30 และมีการรวมกลุ่มกัน
จ าหน่ายสินค้าร้อยละ 7.70 

(6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ    
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 42.42 รองลงมา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
ร้อยละ 39.39 ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นร้อยละ 30.30 มีความรู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น 
ร้อยละ 18.18 และลดต้นทุนในการเกษตรร้อยละ 12.12 
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  ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ  จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี  

 
กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน    

กรมพัฒนาที่ดิน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์          
และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
แหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรดินและน้ าในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ  มีเป้าหมายพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตาม
พระราชด าริจังหวัดจันทบุรี จ านวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้าน จ านวน 
25,250 ไร่ 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรมีการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกพืช 300 ราย 
อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 114 ราย สอนแนะน าการจัดท า
บัญชี 30 ราย และแนะน า ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง 
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2. การสาธิตเพ่ือสร้างการเรียนรู้ โดยสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว การเลี้ยงสุกร 20 ตัว 
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 100 ไร่ และการท าปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทานฯ 50 ไร่ 

3. การจัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติ เรื่อง   
การเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง การผลิตไม้ผล 50 ไร่ และการเลี้ยงชันโรง 100 รัง จุดเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1 แห่ง และจัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ด้านพืช 109 ไร่ 

4. การผลิตกล้าไม้ผล เพ่ือแจกจ่ายเกษตรกร 3,000 ต้น 

ผลการติดตาม ผลการติดตาม   

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล
ตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี พบว่า  

1. โครงการเพาะช ากล้าไม้แจกจ่ายเกษตรกร ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดจันทบุรี มีการด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ชนิดต่าง ๆ 3,000 ต้น เช่น ทุเรียน มะม่วง มะนาว  
ไม้ดอก ไม้ประดับ แจกจ่ายให้เกษตรกรเพ่ือเป็นการขยายพันธุ์สู่เกษตรกร และน าไปแจกในงาน
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ งานจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งงบประมาณที่ใช้    
ในการเพาะช ากล้าไม้มาจากงบประมาณปกติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนค่าจ้างแรงงาน 
ในการดูแลแปลงเพาะช ากล้าไม้ ได้รับมาจากงบประมาณของจังหวัด 

2. โครงการจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด าเนินการโดยส านักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี มีการด าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี       
โดยจัดท าจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้    
ท าความเข้าใจรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ และน าความรู้ดังกล่าวไปใช้
ในพ้ืนที่แหล่งน้ าของตนเอง 

3. โครงการสอนแนะน าการจัดท าบัญชี ด าเนินการโดยส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี  
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 ราย ในพื้นที่อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการจะได้รับการอบรม เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน การท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ     
เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการท าบัญชีทั้งสองแบบ ได้ทราบรายรับ ร่ายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ    
ของตนเองและครอบครัว เพ่ือน าข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาวิเคราะห์ จัดเรียงความส าคัญของรายจ่าย 
วางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมท าให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีขึ้น และมีเหตุมีผลในการ
ตัดสินใจใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 55.56 ได้เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์
พัฒนาไม้ผลฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 44.44 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ        
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โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมร้อยละ 75.00 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 
50.00 เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือรับเสด็จ
ในโอกาสต่าง ๆ  

3.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม
เกษตรกรร้อยละ 77.78 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจระดับมาก 
และระดับปานกลางในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 11.11 ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมากในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 50.00 และ
ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมาก 

3.3 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจ
ต่อเนื้อหาระดับมากร้อยละ 61.54 รองลงมาเข้าใจระดับมากที่สุดร้อยละ 30.77 และเข้าใจ
ระดับปานกลางร้อยละ 7.69 

3.4 การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 44.45 น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 33.33 น าความรู้ไปใช้ประดับมากที่สุด และร้อยละ 
22.22 น าความรู้ไปใช้ระดับปานกลาง  

3.5 การขยายผลความรู้จากการอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 77.78 ได้น าความรู้      
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการลดต้นทุน
การเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.22 ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เนื่องจากเพ่ือนบ้าน
มาอบรมด้วยกัน 

3.6 การน าความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 77.78 น าความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ 22.22 ไม่ได้น าความรู้ไปปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากเห็นว่าความรู้ทางบัญชีไม่มีผลต่อการท าการเกษตร ส าหรับเรื่องที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน
หลังจากได้ทราบรายรับ รายจ่ายของครอบครัวตนเอง เช่น ร้อยละ 51.10 ลดการใช้สารเคมี         
ร้อยละ 28.60 ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 14.30 ให้ความส าคัญในการพัฒนา 
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น เปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน 
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูกพืชผักกินเอง และรวมกลุ่มเพ่ือจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร   
ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 14.30 

3.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ  พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีความรู้
ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 62.50 รับทราบข้อมูลรายรับ 
รายจ่ายเพ่ือการวางแผนในการท าการเกษตร และร้อยละ 25.00 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  
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4. โครงการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการโดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ผึ้งจันทบุรี)    
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 100 ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม เรื่อง
การท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการสวนไม้ผล มังคุด ทุเรียน เทคนิคการผลิต
ไม้ผลคุณภาพ เทคนิคการจัดการสวนเงาะ การผลิตเงาะนอกฤดู เทคนิคการผลิตน้ าหมักคุณภาพสูง 
และเทคนิคการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเรื่องการท าเงาะ    
นอกฤดู 50 ราย จะได้รับปัจจัยการผลิตบางส่วนส าหรับการท าเงาะนอกฤดู เช่น สารซัลเฟอร์ 80%       
5 กิโลกรัมต่อราย สารคาร์บาริล 85% 2 กิโลกรัมต่อราย และธาตุอาหารรวม 2 กิโลกรัมต่อราย  
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

4.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ      
โดยเกษตรกรทั้งหมดเข้ามาภายในศูนย์ ฯ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 50.00 เข้ามาเพ่ือ
รับปัจจัยการผลิตร้อยละ 37.50 เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เพ่ือท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 25.00 เพ่ือร่วมประชุมในเรื่องต่าง ๆ 

4.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม
เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และด้านปัจจัยการผลิต 
เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง 

4.3 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 64.29      
มีความเข้าใจต่อเนื้อหาระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 35.71 พึงพอใจระดับมาก 

4.4 การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 62.50 น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมากท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 25.00 น าความรู้ไปใช้ระดับปานกลาง และร้อยละ 
12.50 น าไปใช้น้อยที่สุด  

4.5 การขยายผลความรู้จากการอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 50.00 ได้น าความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่องการท าเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการสวนไม้ผล การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นต่อเนื่องจากเพ่ิงเริ่มท า จึงยังไม่มีความม่ันใจที่จะบอกคนอ่ืน 

4.6 การน าความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75.00 น าความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ 25.00 ไม่ได้น าความรู้ไปปรับเปลี่ยน 
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เนื่องจากยังไม่สนใจจึงท าการเกษตรแบบเดิม ๆ  ส าหรับเรื่องที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนหลังจากได้รับการอบรม 
เช่น การลดการใช้สารเคมีร้อยละ 83.33 การให้ความส าคัญในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
ให้มีคุณภาพดีขึ้นร้อยละ 50.00 การเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน และการ
ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 33.33 และการจัดการผลไม้ร้อยละ 16.67 

4.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นร้อยละ 83.33 
รายได้เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตรร้อยละ 66.67 และเกษตรกร  
มีคุณชีวิตดีขึ้นร้อยละ 16.67 

 

  ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ  
จังหวัดระยองจังหวัดระยอง  

กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์   
กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานสนองพระราชด าริที่ ได้
พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้องโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพส่งเสริม
พัฒนาและบริการการฝึกอาชีพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ    
ที่มีชีวิตตามแนวพระราชด าริไปยังประชาชนให้สามารถน าไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตาม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพ  
ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 50 ราย 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช 156 ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง 110 ราย หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ 10 ราย และแนะน า ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ 
และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง 

2. การสาธิตสร้างการเรียนรู้ มีการสาธิตการเลี้ยงเป็ด/ไก่ 20 ตัว สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ 
การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 100 ไร่ และการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 100 ไร่ 

3. การจัดท าแปลงเรียนรู้มีการท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 8 ไร่ และแปลงเรียนรู้
เทคโนโลยีการปลูกพืช 48 ไร่ 

4. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 5,300,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ าเพ่ิมปริมาณพันธุ์สัตว์น้ า และ
ผลิตและกระจายพันธุ์พืช 12,000 ต้น 

ผลการติดตาม ผลการติดตาม   

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พบว่า  

1. โครงการการสาธิตใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ สาธิตการใช้น้ าหมักชีวภาพ 100 ไร่ สาธิตการท า
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 50 ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแล
รักษาพ้ืนที่โครงการฯ ด าเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง มีการด าเนินงานอยู่ในพื้นที่
ของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ ซึ่งได้จัดท าแปลงสาธิตในฐานเรียนรู้การ
พัฒนาที่ดิน เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงาน รูปแบบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และท าความ
เข้าใจจนสามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่แปลงเกษตรของตนเอง 

2. โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ด าเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง โดยมี
การด าเนินการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามปล่อยในพ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตพันธุ์
สัตว์น้ า ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในพ้ืนที่จั งหวัดระยองไปแล้ว 
3,000,000 ตัว (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) โดยการปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติแต่ละแหล่งนั้น 
จะมอบให้เกษตรกรไปปล่อยตามที่ร้องขอ เช่น คลองพังราด ต าบลพังราด อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

3. โครงการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 100 ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วม

66



 
 

โครงการจะได้รับการอบรม เรื่องรูปแบบการท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการท าบัญชี
ครัวเรือน และเกษตรกรจะได้รับการแนะน าหลักสูตรวิชาอ่ืน ๆ ที่เกษตรกรมีความจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ส าหรับการท าการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าประมง การเลี้ยง
ปศุสัตว์ รวมทั้งมีการรับสมัครเกษตรกรที่สนใจรับการอบรมในเรื่องต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือส่งต่อ    
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมให้เกษตรกรต่อไป จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

3.1 การเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ โดยเกษตรกร   
ร้อยละ 72.73 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 63.64 เข้ามาเพ่ือรับปัจจัย
การผลิต ร้อยละ 45.45 เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ 27.27 เพ่ือท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 18.18 เพ่ือเข้าร่วมประชุมในเรื่องต่าง ๆ 

3.2 การเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.91 เข้ารับอบรมด้านพืช ด้านอนุรักษ์ดินและน้ าในสัดส่วนที่เท่ากัน    
ซึ่งเรื่องที่อบรมด้านพืช เช่น การจัดการสวนผลไม้ การขยายพันธุ์พืช การอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น    
การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ การท าสารไล่แมลง ส่วนที่เหลือ
เกษตรกรร้อยละ 72.73 อบรมด้านปศุสัตว์ และด้านประมงเท่ากัน โดยด้านปศุสัตว์อบรม เรื่อง
การเลี้ยงไก่ไข ่ไก่พ้ืนเมือง ด้านประมง เรื่องการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ 

3.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม 
เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจระดับมาก 
และระดับปานกลางในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 20.00 ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 
เกษตรกรร้อยละ 71.43 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.57 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจระดับมาก 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.00 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 
77.78 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจระดับปานกลาง และระดับน้อย 
ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 11.11  

3.4 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.11 มีความรู้
ความเข้าใจต่อเนื้อหาระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 22.22 มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก และร้อยละ 
16.67 มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง 

3.5 การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 58.83    
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 29.41 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก 
ระดับปานกลาง และระดับน้อยที่สุดในสัดส่วนที่เท่ากันรอ้ยละ 5.88 
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3.6 การขยายผลความรู้จากการอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 80.00 ได้น าความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่องการท าเกษตรแบบผสมผสาน การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ 
การท าสารไล่แมลง การปลูกพืชผัก การดูแลไม้ผล ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.00 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เพราะเพ่ือนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน 

3.7 การน าความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรทั้งหมดน าความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การลดการใช้
สารเคมี ร้อยละ 90.91 การให้ความส าคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น 
ร้อยละ 54.55 มีการรวมกลุ่มในการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรเป็นแบบ
ผสมผสาน ร้อยละ 27.27 การปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ และต้นทุนในการท าการเกษตรลดลง 
ร้อยละ 18.18  

3.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 90.91 
ครัวเรือนได้บริโภคอาหารโปรตีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.36 มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเกษตรกรมีคุณชีวิตดีขึ้นเท่ากันร้อยละ 27.27 
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  โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริโครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ      
จังหวัดเลยจังหวัดเลย  

กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์          
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกรมสมเด็จพระเทพฯ ที่พระราชทานให้   
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์
สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ขาดแคลน และราษฎร
ที่ยากจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน   
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจน าไปพัฒนาการประกอบอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พ้ืนที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
เกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงชายแดน พ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีฐานะ
ยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส เกิดความม่ันคงด้านอาหารระดับครัวเรือน
ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน 
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ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน   

1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร มีการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงปลา 40 ราย เลี้ยงสัตว์ 
360 ราย การพัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง 20 ราย เทคโนโลยีการปลูกพืช 80 ราย 
อบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย หลักสูตรการผลิต 
ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้าน 50 ราย หลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 50 ราย 
หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 50 ราย สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 200 ราย และแนะน า ส่งเสริม 
ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง 

2. จัดท าจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 แห่ง สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 400 ตัว      
การผลิตลูกสัตว์ปีก 4,000 ตัว สุกร 8 ตัว ผลิตลูกสุกร 151 ตัว แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยี
การผลิตพืช 29 ไร่ สาธิตการท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 300 ไร่ และท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 50 ไร่ 

3. การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกร มีการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าได ้1,000,000 ตัว 
ผลิตขยายพันธุ์ไม้ผล และผักพ้ืนบ้าน 1,500 ต้น ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 1,500 ตัน 
และมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 40 ราย การส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 
270 ราย 2,200 ตัว และส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน 11 แห่ง 

ผลการติดตาม ผลการติดตาม   

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดเลย พบว่า  

1. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด าเนินการโดยศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรสู่เกษตรกร มีการคัดเลือกเกษตรกร    
เพ่ือรับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกและสุกร เพื่อช่วยให้
เกษตรกร มีอาหารโปรตีนคุณภาพดีไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากการจ าหน่าย
ผลผลิตสัตว์ ซึ่งมีการส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่และโรดไทย แก่เกษตรกร 490 ราย (งบปกติ 200 ราย และ
งบ กปร. 290 ราย) รวม 16,000 ตัว แยกเป็นไก่ไข่สาว 500 ตัว ไก่ไข่เล็ก 15,500 ตัว นอกจากนี้
เกษตรกรยังได้รับอาหารไก่ไข่สาว 30 กิโลกรัมต่อราย อาหารไก่ไข่เล็ก 26 กิโลกรัมต่อราย วัคซีน
และวิตามิน อย่างละ 2 ซอง และส่งมอบลูกสุกรพันธุ์ผสมเหมยซานแก่เกษตรกร 40 ราย รวม 80 ตัว 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่โรงเรียน มี เป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนมีไข่ไก่       
เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูง ลดภาระทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน ปลูกฝังและสร้างความรู้      
ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่นักเรียนเพ่ือพัฒนาอาชีพของนักเรียนในอนาคต ซึ่งมีการคัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 21 โรงเรียน (งบปกติ  11 โรงเรียน และงบ กปร. 10 โรงเรียน) 
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ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สู่ครูและนักเรียน และส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้โรงเรียนละ 
50 ตัว รวม 1,050 ตัว อาหารไก่ไข่ 5,211 กิโลกรัม (งบปกติ 2,211 กิโลกรัม งบ กปร. 3,000 
กิโลกรัม) จากการด าเนินงานของโครงการ พบว่า โรงเรียนมีผลผลิตไข่เพียงพอต่อการบริโภคของเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน โดยได้รับแหล่งโปรตีนที่เพียงพอ ได้ฝึกทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ส าหรับ
การประกอบอาชีพในอนาคต และน าผลผลิตไข่ไก่ที่เหลือจากการบริโภคไปจ าหน่ายเพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งโรงเรียนบ้านวังขาม อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2561 - 2562 สามารถน ารายได้จากการจ าหน่ายไข่ไก่ ในปี พ.ศ. 2561 ไปจ้างครูอัตราจ้างสอนได้ 5 เดือน 
ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท 

1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง “การเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีการด าเนินการในบ้านนาฮี หมู่ 6 ต าบลนาหอ อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเกษตรผสมผสาน โดยมีการร่วม
บูรณาการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร
อย่างรอบด้าน เช่น ด้านปศุสัตว์ ประมง การผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูป การผลิตไม้ผล และ
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรด้วย 
จากการด าเนินงานของโครงการ พบว่า เกษตรกรได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ เกษตรกรมีการเพ่ิมความหลากหลายในการท าการเกษตร โดยการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ ท าการประมง และการเพาะเห็ด ท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยการลดรายจ่าย   
และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 

2. งานส่งเสริมด้านการเกษตร ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสมุนไพร ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย มีการผลิตสมุนไพรชนิดต่าง ๆ จ านวน 1,500 ต้น ไว้ส าหรับแจกจ่าย
เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานแปลงแม่พันธุ์ และรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์  
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมทั้งร่วมบูรณาการโครงการกับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการฝึกอบรมเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต     
ในการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรบ้านนาฮี หมู่ 6 ต าบลนาหอ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 50 ราย 
โดยฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพด้านการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่องความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพร การใช้ประโยชน์สมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น แชมพูสมุนไพร 
น้ ามันเหลือง ขี้ผึ้งไพล หัวเชื้อน้ ามันไพล  
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2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) มีการร่วมบูรณาการโครงการกับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์            
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการฝึกอบรมเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต    
ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรบ้านนาฮี หมู่ 6 ต าบลนาหอ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 50 ราย 
โดยฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการท าก้อนเชื้อเห็ด การเพาะเห็ด และสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
ให้เกษตรกร 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1,500 ก้อน รวม 3,000 ก้อน พร้อมอุปกรณ์ในการท าโรงเรือนเพาะเห็ด 

3. งานบูรณาการประสานงาน อ านวยการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการ
ภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ ฯ ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
ซึ่งมีการด าเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการระดับจังหวัด 1 ครั้ง ประชุมคณะท างาน
บูรณาการระดับจังหวัด 1 ครั้ง จัดนิทรรศการโครงการพระราชด าริ 1 ครั้ง และมีการประสานงาน 
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมบูรณาการในโครงการ เพ่ือจัดท าเล่มรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานส าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริฯ แล้ว     
20 ครั้ง 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนาฮี หมู่ 6 ต าบลนาหอ อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย พบว่า 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85.70 ได้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการในศูนย์พัฒนา
ปศุสัตว์ตามพระราชด าริฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.30 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์
พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ ฯ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 78.60 เข้ามาภายในศูนย์ฯ 
เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา การปลูกไม้ผล การเพาะเห็ด การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาร้อยละ 28.60 เพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิตร้อยละ 14.30 เพ่ือท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 7.10 เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร่วมประชุม 
และรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ 

2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรม/ฝึกอาชีพ จากหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
กับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.71 เข้ารับอบรมด้านประมง เรื่อง    
การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน รองลงมาร้อยละ 78.57 อบรมด้านพืช เรื่องการปลูกไม้ผล การเพาะเห็ด 
ร้อยละ 57.14 อบรมด้านการแปรรูปสมุนไพร เรื่อง การท าแชมพูสมุนไพร น้ ามันเหลือง ขี้ผึ้งไพล   
หัวเชื้อน้ ามันไพล ร้อยละ 42.85 อบรมด้านปศุสัตว์ เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ และร้อยละ 7.14 
อบรมเรื่องการเป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม 
เกษตรกรร้อยละ 78.57 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 14.29 มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก และร้อยละ 7.14 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/
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แปลงสาธิต เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.00    
มีความพึงพอใจระดับมาก และด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 81.82 มีความพึงพอใจระดับ    
มากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 18.18  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ส าหรับคุณภาพปัจจัยการผลิต
ที่แจกให้เกษตรกร เกษตรกรทั้งหมดมีความเห็นว่ามีคุณภาพดี ส่วนเรื่องช่วงเวลาในการแจกปัจจัย    
มีความเห็นว่าช่วงเวลาที่แจกมีความเหมาะสมร้อยละ 92.86 และไม่เหมาะสมร้อยละ 7.14 
เนื่องจากช่วงแรกด าเนินการแจกพันธุ์ในช่วงฤดูแล้ง ส าหรับปริมาณปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
เกษตรกรร้อยละ 85.71 เห็นว่า มีปริมาณเหมาะสมส่วนที่เหลือร้อยละ 14.29 เห็นว่าปริมาณที่ได้รับ
น้อยเกินไป 

4. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีความ
เข้าใจต่อเนื้อหาระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 35.71 เข้าใจในระดับมาก และร้อยละ 14.29 เข้าใจ     
ในระดับปานกลาง 

5. การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 54.55         
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 24.24 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากร้อยละ 
18.18 น าไปใช้ประโยชน์ปานกลาง และร้อยละ 3.03 น าไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด  

6. การขยายผลความรู้จากการอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 71.43 ได้น าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก การดูแลไม้ผล การเลี้ยง
ไก่ไข ่การเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน การแปรรูปสมุนไพร ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.57 ไม่ได้น าความรู้       
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อเนื่องจากเพ่ือนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน 

7. การน าความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 57.14 น าความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนที่เหลือ   
ร้อยละ 42.86 ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตร เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
เตรียมการ ส าหรับเรื่องที่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบท าการเกษตรนั้น ร้อยละ 75.00 ได้ให้
ความส าคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 50.00  มีการ
ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรเป็นแบบผสมผสาน และร้อยละ 12.50 ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร
เป็นเกษตรอินทรีย์ รวมกลุ่มจ าหน่ายสินค้าเกษตร และลดต้นทุนในการท าการเกษตร  

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.31 มีความรู้ความเข้าใจ  
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 38.46 ได้บริโภคอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้น 
และร้อยละ 23.08 มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
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  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  

  
กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร       

และสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง             
กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน             
เพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและ
ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันและเพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่ วยงานวิชาการ หน่วยงานส่ งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน 
เป้าหมายของโครงการเกษตรกร 46,200 รายต่อปี จัดคลินิก 308 ครั้งต่อปี (4 ครั้งต่อจังหวัด) 
ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เปิดให้บริการให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัย  โดยใช้
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จ านวน 9 คลินิกหลัก ได้แก่ ดิน พืช ข้าว ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน 
สหกรณ์ บัญชี และกฎหมาย และคลินิกเสริมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ผลการ
ด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจ าปี 2561 มีเป้าหมายการจัดงาน 77 จังหวัด 
จังหวัดละ 4 ครั้ง รวม 308 ครั้งครบตามเป้าหมาย ในภาพรวมมีเกษตรกรเข้ารับบริการในคลินิก
จ านวน 397,435 ราย คิดเป็นร้อยละ 143.98 ของเป้าหมาย 276,028 ราย โดยเกษตรกร 1 ราย 
เข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 104.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
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84.23 ของเป้าหมาย 123.88 ล้านบาท มีเกษตรกรเข้ารับบริการในคลินิก 397,435 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 143.98 ของเป้าหมาย 276,028 ราย โดยเกษตรกร 1 ราย เข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก 

ผลการติดตามผลการติดตาม  

จากการติดตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลได้และผลลัพธ์
หลังจากเกษตรกรได้รับการบริการ รวมทั้งศึกษาปัญหา และเสนอแนะต่อการให้บริการคลินิกฯ         
ในปีต่อไป โดยใช้รูปแบบเป็นการติดตามประเมินผลหลังการรับบริการ เกษตรกรผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 2,579 ราย สรุปผลได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของเกษตรกรในการเข้าชมงาน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 59.27 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือมาชมงาน โดยเป็นการเข้าชมนิทรรศการที่หน่วยงานให้บริการศึกษาความรู้เพ่ิมเติมอ่าน
โปสเตอร์แผ่นพับ สอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ รองลงมาร้อยละ 36.28 ขอรับเอกสาร/ความรู้
จากเจ้าหน้าที่เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับของตนเอง และร้อยละ 4.45 ที่มาขอปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 
ทางการเกษตรที่เกดิขึ้นในพ้ืนที ่

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการคลินิกเกษตรเกษตรกร ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.24 ได้รับ
ความรู้จากการเข้ารับบริการคลินิก รองลงมาร้อยละ 22.25 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
ร้อยละ 11.24 ได้รับค าแนะน าการแก้ไขปัญหาการเกษตรต่าง ๆ และร้อยละ 2.27 ได้ชมการสาธิต
การวิธีท าการเกษตรและการแก้ไขปัญหาการเกษตร 

3. การน าความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 50.99 
ได้น าความรู้ ค าแนะน าและปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ และร้อยละ 49.01  ไม่ได้น าไปใช้ 
เนื่องจากเข้าชมงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีเวลาว่างที่จะด าเนินการ เป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว    
และไม่มีเงินทุน เป็นต้น และผลจากการน าความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า ต้นทุนการผลิตลดลงเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน บางส่วนน าไปจ าหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ 
ปุ๋ยและน้ าหมักชีวภาพช่วยปรับปรุงบ ารุงดินท าปุ๋ยชีวภาพเอง ลดการใช้สารเคมี ยาและเวชภัณฑ์
ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี ต้านทานโรค รู้วิธีการบริหารจัดการน้ า เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ 
การท าบัญชีสามารถควบคุมรายจ่ายของครัวเรือน เข้าใจหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์   
รู้จักการรวมกลุ่ม มีความรู้และความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่ดิน และการขอเอกสารสิทธิ์เพิ่มข้ึน  

4. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เกษตรกรร้อยละ 54.49   
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 36.29 พึงพอใจมาก ร้อยละ 8.20 พึงพอใจปานกลาง 
และร้อยละ 1.02 ที่มีความพึงพอใจน้อยและน้อยที่สุด 

5. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งต่อไป ร้อยละ 99.37 
ต้องการให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง มีเพียงร้อยละ 0.63 ที่ไม่ต้องการให้จัดงาน 
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6. เกษตรกรที่ต้องการให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 72.97 ไม่มีปัญหาที่จะปรึกษา
เพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นปัญหาเดิมที่เคยได้รับความรู้และค าแนะน าในการแก้ไขมาแล้วก่อนหน้านี้      
และร้อยละ 27.03 คิดว่าจะมาปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรที่ต้องการให้มีการแก้ไขอีก ซึ่งได้แก่ 
โรคและแมลงระบาดในพ้ืนที่นา การปรับปรุง/พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การป้องกันและก าจัดโรคแมลง 
การขาดแคลนน้ าท าการเกษตร การใช้เทคโนโลยีการปลูก/การเลี้ยงสัตว์ เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิต การน าตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ และต้องการปรับปรุงบ ารุงดินที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

7. ข้อค้นพบ 
7.1 เกษตรกรเน้นการใช้บริการคลินิกเกษตรที่มีการแจกปัจจัยทางการผลิต เช่น 

เวชภัณฑ์ยารักษาโรคสารเร่งจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ สารไล่แมลง เมล็ดพันธุ์พืชผัก 
ต้นไม้ ฯลฯ มากกว่าคลินิกที่ให้ความรู้เรื่องวิชาการ  

7.2 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้น าตัวอย่างดิน พืช น้ า มาตรวจวิเคราะห์ปัญหาการท า
การเกษตร 

7.3 การลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรคิวเข้ารับบริการทางด้านการเกษตรใช้เวลานาน เนื่องจาก
มีผู้มาขอรับท าให้เกษตรเสียเวลาในการใช้บริการคลินิกเกษตร 

7.4 การบริการคลินิกเกษตรไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่มาขอรับบริการ      
ในช่วงเวลาเดียวกันจ านวนมาก 

7.5 การบันทึกข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่มาเข้ารับบริการคลินิกเกษตรไม่เป็นปัจจุบัน 
ควรมีการก าชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ท าการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ควรมีการสาธิตทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

สมัยใหม่ เพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตร เพ่ือจูงใจเกษตรกรหันมาสนใจการท าการเกษตรตามแบบ
ลดต้นทุนและเพ่ิมความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรด้วย 

8.2 การให้บริการของแต่ละคลินิก ควรเตรียมปัจจัยการผลิตที่แจกให้มากขึ้น เพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

8.3 การบริการคลินิกเกษตร ควรมีการแบ่งช่วงเวลาหรือขยายช่วงเวลา เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
บริการได้ปรึกษาและรับฟังค าแนะน าอย่างทั่วถึง 

8.4 ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและล่วงหน้านานกว่านี้  โดยเน้นประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ แนะน าให้เกษตรกรน าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์หรือน าปัญหา 
ที่พบในการเกษตรมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ และให้น าบัตรประชาชนมาด้วย เพ่ือสะดวกในการเข้ารับบริการ  

8.5 การบันทึกข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่มาเข้ารับบริการคลินิกเกษตร ควรมีการบันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

76



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

77



 
 

  โครงการบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม โครงการบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม   
((ZZoonniinngg  bbyy  AAggrrii  --  MMaapp))  

กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จัดท าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม ภายใต้การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของ     
แต่ละพื้นที ่เกษตรกรปรับเปลี ่ยนการผลิตในพื้นที ่ไม่เหมาะสม (N) เพื ่อท าการผลิตสินค้า            
ที่เหมาะสม  

ผลการผลการด าเนินงานด าเนินงาน    

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 44,923 ราย ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการผลิตข้าวที่ไม่เหมาะสม     
ไปเป็นผลิตสินค้าอ่ืน 270,167 ไร่ แยกเป็นด้านพืช 6,211 ราย พ้ืนที่ 141,823 ไร่ ด้านการท า     
ปศุสัตว์/ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ 8,615 ราย พ้ืนที่ 30,371 ไร่ ด้านการท าประมง 4,991 ราย พื้นที่ 
5,117 ไร่ และด้านการท าเกษตรผสมผสาน 25,106 ราย พ้ืนที่ 93,396 ไร่  
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ผลการประเมิน ผลการประเมิน   

1. ผลตอบแทนสุทธิ เดิมเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าว 1,615.88 บาทต่อไร่
ต่อปี เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นพืชอ่ืนในปีการผลิต 2561/62 พบว่า มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้นในทุกชนิด       
หม่อน 3,254.06 บาทต่อไร่ต่อปี เกษตรผสมผสาน 3,480.40 บาทต่อไร่ต่อปี ปศุสัตว์ (พืชอาหารสัตว์) 
2,039.86 บาทต่อไร่ต่อปี ประมง (เลี้ยงปลา) 3,021.34 บาทต่อไร่ต่อปี) ยกเว้น อ้อยโรงงาน          
มีผลตอบแทนสุทธิลดลง 1,074.47 บาทต่อไร่ต่อป ี

2. แนวโน้มการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 92.58 มีแนวโน้มที่จะผลิตสินค้า 
ที่ปรับเปลี่ยนต่อไปในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 5.73 ไร่ต่อราย ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกลับไปปลูกข้าว
เหมือนเดิม เนื่องจากราคาข้าวที่ยังเป็นปัจจัย 

3. ความพึงพอใจต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.48 คะแนน โดยให้เหตุผลว่าได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และมีการสนับสนุนปัจจัย       
การผลิตจูงใจ 

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
4.1 เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง/เป็นที่เช่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ 

และประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน รวมถึงความผันผวนของราคาผลผลิต เกษตรกรจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาสถานการณ์แนวโน้มการผลิต และรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาที่ดินท ากินและเสถียรภาพราคา
สินค้า 

4.2 การเข้าถึงตลาดผลผลิต เกษตรกรจ าหน่ายที่ตลาดโดยตรง และส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง 
ควรเร่งส่งเสริมกระบวนรวมกลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรอง รวมทั้งเพ่ิมช่องทาง  
การจ าหน่าย 

4.3 การใช้ Agri - Map บนมือถือ (Mobile) ของหน่วยงานยังขาดความช านาญ และ
ฐานข้อมูลใน Agri - Mapบางพ้ืนที่/จังหวัด ไม่เป็นปัจจุบัน ควรเร่งปรับปรุง 
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  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใหญ่  

 

กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จัดท า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร
รวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้านการผลิตและการตลาดสามารถลดต้นทุนการผลิต        
มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน (ผลการด าเนินงาน (ณ วันที่ ณ วันที่ 3311  พพฤษภาคมฤษภาคม  2255662)2)  

เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ จ านวน 5,521 แปลง พ้ืนที่ 5.581 ล้านไร่ เกษตรกร 337,570 ราย 
จ านวน 86 สินค้า จ าแนกเป็น 

ปี 2559 จ านวน 594 แปลง พ้ืนที่ 1.378 ล้านไร่ เกษตรกร 81,523 ราย 
ปี 2560 จ านวน 1,789 แปลง พื้นที่ 2.044 ล้านไร่ เกษตรกร 116,735 ราย 
ปี 2561 จ านวน 1,718 แปลง พื้นที่ 1.373 ล้านไร่ เกษตรกร 86,390 ราย  
ปี 2562 จ านวน 1,420 แปลง พื้นที่ 0.786 ล้านไร่ เกษตรกร 52,922 ราย 
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ผลการประเมินผลการประเมินผลผล  (แปลงใหญ่ที่ด าเนินการปี 2559 (แปลงใหญ่ที่ด าเนินการปี 2559 --  2561)2561)  

1. ด้านประสิทธิภาพการผลิตมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ โดยสินค้ากลุ่มพืช
เพ่ิมขึ้น 57 - 796 กิโลกรัมต่อไร่ สินค้ากลุ่มประมง (ปลา/กุ้ง) เพ่ิมขึ้น 43 - 65 กิโลกรัมต่อไร่ 
และสินค้ากลุ่มปศุสัตว์ (โคเนื้อ) 44 - 70 กิโลกรัมต่อตัว สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ในสินค้า
กลุ่มพืชลดลง 303 - 4,778 บาทต่อไร่ สินค้ากลุ่มประมงลดลง 2,423 - 3,227 บาทต่อไร่ และ
สินค้ากลุ่มปศุสัตว์ (โคเนื้อ) 1,077 - 2,214 บาทต่อตัว 

2. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากก่อนมีโครงการรวม 12,328.08 ล้านบาท      
โดยสินค้าข้าวสร้างมูลค่าเพ่ิม 4,692.71 ล้านบาท กลุ่มพืชไร่ 1589.80 ล้านบาท กลุ่มไม้ยืนต้น 
910.94 ล้านบาท กลุ่มไม้ผล 1958.34 ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 1560.21 ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 
21.15 ล้านบาท กลุ่มประมง 307.53 ล้านบาท กลุ่มปศุสัตว์ 812.34 ล้านบาท กลุ่มไม้ดอกไม้
ประดับ 413.07 ล้านบาท และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 61.99 ล้านบาท 

3. ด้านคุณภาพผลผลิตเกษตรกรเริ่มให้ความส าคัญในการพัฒนาผลผลิตเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรรวม 139,886 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.07 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน        
แต่เนื่องจากการตรวจรับรองยังมีข้อจ ากัดบางสินค้ามีรอบการผลิตสั้น และจ านวนเกษตรกรมีจ านวนมาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงตรวจรับรองไม่ทันต่อความต้องการของเกษตรกร 

4. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  
4.1 ด้านการตลาดยังคงเป็นจุดอ่อนของนโยบายแปลงใหญ่ มีเกษตรกรไม่ถึงร้อยละ 

30.00 ที่จ าหน่ายผลผลิตได้ตามท่ีท าข้อตกลง การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
คุณภาพผลผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการ ดังนั้น ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิต     
กับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร       
ในการผลิตและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานและปริมาณท่ีผู้ประกอบการต้องการ  

4.2 หลักเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่จ านวนเกษตรกร การรวมกลุ่มแปลงใหญ่บางแปลงพ้ืนที่อยู่
ห่างไกลกัน รวมทั้งผู้จัดการแปลง (เกษตรกรอ าเภอ) ต้องรับผิดชอบแปลงใหญ่ทั้งอ าเภอส่งผลให้
การสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตไม่ทั่วถึง ควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ขนาดพ้ืนที่   
และจ านวนเกษตรกรเพ่ือมีปริมาณการผลิตที่สามารถเสนอเงื่อนไขต่อรองกับภาคเอกชนได้ และ
ถ่ายโอนภารกิจให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ท าหน้าที่ผู้จัดการแปลง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.3 บางแปลงประสบปัญหาขาดแคลนน้ า และเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ส่งเสริม 
เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรให้ความสนใจแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ          
และสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม จ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี  
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  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)สินค้าเกษตร (ศพก.)    

          
กรกรมมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 

882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่  

ผลการด าเนินงาน (ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กั30 กันยายน 25นยายน 2561)61)  

พัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย์ เชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย/จุดเรียนรู้ 10,523 ศูนย์ พัฒนา
เกษตรกรผู้น ารวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้เกษตรกรจ านวน 223,087 ราย 
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ผลการประเมินผลการประเมิน  

1. การน าความรู้ไปปรับใช้ ทั้งเกษตรกรผู้น าที่ได้รับการพัฒนา และเกษตรกรที่มารับ
บริการที ่ศพก. ร้อยละ 98.26 และร้อยละ 92.62 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้แล้ว  

2. การเปลี่ยนแปลงหลังน าความรู้ไปปรับใช้  
2.1 เกษตรกรผู้น าร้อยละ 83.28 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงโดยเฉพาะเกษตรกรที่

ปลูกข้าว ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ เพ่ือก าจัดแมลง และการลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวสามารถ    
ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีลงได้เฉลี่ยไร่ละ 405 บาท และค่าสารเคมีลดลงเฉลี่ยไร่ละ 161 บาท รวมถึง
ค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงเฉลี่ยไร่ละ145 บาท ในภาพรวมส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 50,468 บาท 

 2.2 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. ร้อยละ 77.52 มีค่าใช้จ่ายในการผลิต
ลดลง จากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การผลิตสารชีวภัณฑ์         
เพ่ือก าจัดแมลง และการลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้น า ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกข้าว
มีค่าปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ยไร่ละ 533 บาท และค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงเฉลี่ยไร่ละ 152 บาท ส่วนเกษตรกร
ที่ปลูกพืชอ่ืน ๆ ที่มีค่าปุ๋ยเคมีลดลง ได้แก่ ผลไม้ลดลงเฉลี่ยไร่ละ 679 บาท ยางพาราลดลงเฉลี่ยไร่ละ 
420 บาท ปาล์มน้ ามันลดลงเฉลี่ยไร่ละ 372 บาท และมันส าปะหลังลดลงเฉลี่ยไร่ละ 523 บาท 
ในภาพรวมส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยครัวเรือนละ 24,173 บาท 

3. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
3.1 การอบรมความรู้มีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการในช่วงเวลาที่ต่างกัน และตรงกับ

ช่วงฤดูการเพาะปลูก ส่งให้บางหลักสูตรมีผู้ เข้าอบรมจ านวนน้อยและเป็นผู้แทน ท าให้ได้
กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บางพ้ืนที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ โดยเกษตรกร
ต้นแบบหรือคณะกรรมการ ศพก. ไม่มีส่วนร่วมในหาประชุมหารือ และด้วยข้อจ ากัดในการจัดซื้อวัสดุ 
ท าให้ไม่ตรงต่อความต้องการใช้และได้วัสดุที่ไม่คงทนถาวร และเสียหายได้ง่าย  

3.2 สถานที่ตั้ง ศพก. บางแห่งไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรต้นแบบ ท าให้การดูแล     
ไม่ทั่วถึงและขาดความต่อเนื่อง สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม เช่น บริเวณพ้ืนที่น้อย       
และทางเข้าพ้ืนที่แคบเข้าออกค่อนข้างล าบาก รวมทั้งไม่มีระบบการบันทึกการเข้าใช้ประโยชน์            
ของเกษตรกร นอกจากนี ้ ศพก. บางแห่งไม่มีแผนหรือแนวทางการด าเนินงานระยะต่อไป       
หลังครบก าหนดสัญญาการใช้อาคาร ศพก. อย่างน้อย 5 ปี 

ดังนั้น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้การพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของ ศพก.    
ควรบูรณาการวางแผนร่วมกันในการเข้าพ้ืนที่ ก าหนดช่วงเวลาให้สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิต
ของเกษตรกร และให้เกษตรกรต้นแบบหรือคณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
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ศักยภาพของ ศพก. ทั้งในเรื่องการจัดท าหลักสูตร การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งแนะน าให้ ศพก. 
มีการจดบันทึกการเข้าใช้ประโยชน์ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบและปัจจุบัน นอกจากนี้ควรติดตาม 
สอบถามปัญหา และความพร้อม ในการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือจัดท าแผนหรือแนวทาง 
การพัฒนาหลังสิ้นสุดสัญญาการใช้อาคาร ศพก. 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์    
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 --  2564 ของกระทรวงเกษตรแล2564 ของกระทรวงเกษตรและะสหกรณ์สหกรณ์             

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ) ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ิมการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub)        
ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม     
เกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ผลการด าเนินงาน 
ในระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ (ปี 2560 – 2561) มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เบิกจ่ายงบประมาณ 806.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.22 ของงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร (ได้รับการจัดสรร 1,744.22 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินอุดหนุนด้านข้าว 1,300 ล้านบาท) 
สามารถด าเนินงานอยู่ระดับดีมาก มีร้อยละความส าเร็จเฉลี่ย 91.98 ของเป้าหมายมีการส่งเสริมการ
วิจัย ด้านการผลิต ตลาดเกษตรอินทรีย์ 7 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมโครงการจ านวน 110,069 ราย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์PGS 22 ศูนย์ จัดท าฐานข้อมูล
ด้านเกษตรอินทรีย์ เช่น Application Organic Zoning และ Organic Data Base 

ผลการประเมิน 
1. เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านพืช      

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี 2561 
จ านวน 13,221 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 5,220 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.24 ส่วนพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ ปี 2561 จ านวน 139,853.80 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จ านวน 57,062.11 ไร่ หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.92  

2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีและเกษตรปลอดภัยมาเป็น
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19.04 (ปี 2561 เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 82.22) 

3. เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการจ าหน่าย
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.98 โดยเกษตรกรร้อยละ 99.15 จ าหน่ายตลาดในประเทศ และ
เกษตรกรร้อยละ 0.85 จ าหน่ายตลาดส่งออก  

4. หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 49.73 มีผลตอบแทนจากการจ าน่ายผลผลิตใน
แปลงที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีผลตอบแทนสุทธิ 2 ,735 บาทต่อ
เดือน หลังร่วมโครงการมีผลตอบแทนสุทธิ 4,643 บาทต่อเดือน (เพ่ิมข้ึน 1,908 บาทต่อเดือน) 

5. การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic 
Thailand) ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และผู้บริโภครู้จักมาตรฐาน Organic Thailand มากกว่า
ร้อยละ 57 และให้การยอมรับมาตรฐานในระดับมาก 

6. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  
 6.1 ข้อค้นพบที่ส าคัญ พบว่า การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับช่วงการเพาะปลูกของ

เกษตรกร จัดสรรงบประมาณเป็นรายปี เกษตรกรขาดความรู้เรื่องการวางแผนการผลิตเลือก
ชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่กลุ่มเกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ของสมาชิกในกลุ่ม การออกใบรับรองให้ เกษตรกรด าเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า  
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6.2 การด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับช่วงการ
เพาะปลูกและกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณแก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุม ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิต
ตลอดจนเรื่องของการแปรรูปสินค้า ควรจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานภายนอก และควรเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร 
เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเบื้องต้น และควรขยายอายุใบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์มากกว่า 1 ปี 

 

  โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่    
((55  ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง))    

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชน 

ชาวไทยจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560         
และด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระของประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ    
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ได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่และตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการ    
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการ
สร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ขับเคลื่อนโครงการ
โดย 5 ภาคส่วน ได้แก่ เกษตรกรภาครัฐภาคประชาสังคม (ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/
ประธาน ศพก.) ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 

ผลผลการการด าเนินด าเนินงานงาน  

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 จ านวน 70,034 ราย ปราชญ์
เกษตรฯ 3,525 ราย หน่วยงานภาครัฐ 17 หน่วยงาน ภาคเอกชน 7 บริษัท และสถาบันการศึกษา  

ผลการประเมินผลการประเมิน  

1. ด้านการเกษตร เกษตรกรมีสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ แหล่งน้ า : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ที่อยู่อาศัย 
และเลี้ยงสัตว์ โดยเพิ่มพ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่ปลูกพืชเพ่ิมข้ึนเป็น 10.45 : 50.72 : 31.79 : 7.04 
เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร การบริโภคและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนทั้งนี้ การเพ่ิม
สัดส่วนดังกล่าวท าให้เกษตรกร ร้อยละ71.29 มีน้ าเพียงพอใช้ในการเกษตรทั้งปีการท ากิจกรรม  
ในแปลงเกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมในขั้นที่ 3 (ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้
เสริม) มากขึ้น ร้อยละ 12.70 โดยเกษตรกรท าการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ท าให้พอกิน 
เก็บไว้ท าพันธุ์และแจกจ่ายแบ่งปัน ส่วนที่เหลือจึงจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 

2. ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 7,152.84 บาทต่อไร่ 
ส าหรับการพ่ึงพาตนเองเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิต โดยการพ่ึงพา
ตนเอง 2,813.86 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยการลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 1,487.18 
บาทต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง 1,326.68 บาทต่อไร่ นอกจากนี้
แล้วเกษตรกรยังมีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน ร้อยละ 15.74 มีค่าใช้จ่ายไม่จ าเป็น
ลดลง 411.05 บาทต่อเดือน ส่งผลให้เกษตรกร ร้อยละ 12.20 มีหนี้สินลดลง และร้อยละ 24.33 
มีการออมเพ่ิมข้ึน 

3. ด้านความยั่งยืนของโครงการ เกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบตาม        
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 เพ่ิมขึ้น 
อีกทั้งเกษตรกรร้อยละ 60.43 ได้ขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรกรรายอ่ืนเฉลี่ย 32 ราย 
และเกษตรกรน าไปปฏิบัติแล้ว 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่ 
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4. ข้อค้นพบ 
4.1 การรับสมัครและการคัดเลือกเกษตรกร เน้นปริมาณเป้าหมายของเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการจ านวนมาก โดยไม่ได้เน้นการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความต้องการและมีความพร้อมที่จะ
เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง 

4.2 การประสานระหว่างหน่วยงาน 5 ประสานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา เนื่องจากไม่ทราบภารกิจและบทบาทของตนเอง รวมถึงไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน  

4.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกรเหมือนกัน       
ทุกกลุ่ม และมีปริมาณเท่ากันทุกปี โดยไม่ได้ค านึงถึงการจัดกลุ่มของเกษตรกรที่แต่ละกลุ่มมี   
ความพร้อมและความต้องการแตกต่างกัน  

4.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ส่วนกลางได้ก าหนดการถ่ายทอดองค์ความรู้
เชิงปฏิบัติการและหลักสูตรกลางเพ่ือปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยถ่ายทอดให้กับเกษตรกร
ทุกกลุ่ม 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1  ควรก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป โดยก าหนด

เป้าหมายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
5.2 ส านั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกองนโยบายเทคโนโลยี            

เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ในฐานะหน่วยงานหลัก ควรประชุมหารือกับคณะกรรมการ   
บริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือพิจารณาทบทวนจ านวนเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน
โครงการให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนในกิจกรรมการด าเนินงานการก าหนดเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรอีกทั้ง
สนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตให้ตรงกับการจัดกลุ่มตามศักยภาพของเกษตรกร และ      
มีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ชัดเจนตรงกับความต้องการและทันต่อฤดูการเพาะปลูก และ
สนับสนุนงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือให้ค่าตอบแทนแก่ปราชญ์เกษตรฯ เกษตรกร
ต้นแบบ และประธาน ศพก. เพ่ือติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่รับผิดชอบ 

5.3 ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
เบื้องต้น ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนา
ที่ดิน และกรมหม่อนไหม สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และควร
สนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ตรงกับศักยภาพของการจัดกลุ่มเกษตรกร และเน้นการ
พัฒนาการผลิตของเกษตรกร 
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5.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสานกับเกษตรกรในเรื่อง    
การจัดหาตลาด การรวมกลุ่ม และพัฒนาด้านการตลาด เพ่ือให้เกิดเชื่อมโยงการตลาดที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 

5.5 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรจัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปราชญ์เกษตรฯ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนให้เข้าใจ
บทบาทที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนโครงการอย่างแท้จริง และเน้นการบูรณาการเพ่ือให้โครงการ
สามารถด าเนินได้ในทางปฏิบัติและจัดท าคู่มือพร้อมแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ชัดเจนส าหรับ
ทุกหน่วยงาน 

 

  โครงการโครงการพัฒนาการเกษตรตามทฤษฎีใหม่พัฒนาการเกษตรตามทฤษฎีใหม่            
โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงโดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ปี ปี 22556600 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกองนโยบายเทคโนโลยี          
เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนว   
ทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่     
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร ให้สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และ
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พฤติกรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และด าเนินชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศ และภูมิสังคม 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 138 ศูนย์ ในพื้นที่ 76 จังหวัด 
ให้แก่เกษตรกร 15,889 ราย ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 48.75 ล้านบาท  

ผลการประเมินผลการประเมิน  
 

1. การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 94.87 น าความรู้
เรื่องการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ร้อยละ 65.18 น าความรู้เรื่องการท า
บัญชีครัวเรือนไปใช้ ร้อยละ 81.93 น าความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก/สารควบคุมศัตรูพืช
ไปใช้ ร้อยละ 90.92 น าความรู้เรื่องการท าอาหารไปใช้ ร้อยละ 61.16 น าความรู้เรื่องการผลิต
ของใช้เองไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 71.48 น าความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตไปใช้ ร้อยละ 91.55 
น าความรู้เรื่องการท าการเกษตรไปใช้ ร้อยละ 87.83 น าความรู้เรื่องการแยกขยะไปใช้ และร้อยละ 
80.86 น าความรู้เรื่องการออมทรัพย์ไปใช้ 

2. ด้านรายจ่ายของเกษตรกรหลังจากน าความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 74.17       
น าความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติแล้วสามารถลดรายจ่ายได้ เฉลี่ย 1,507 บาทต่อเดือน โดยลดการ  
ซื้อสินคา้อุปโภคบริโภค การซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี การพนัน และซื้อเครื่องดื่มมึนเมา เป็นต้น 

3. ด้านรายได้ของเกษตรกรหลังจากน าความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า ร้อยละ 42.22 สามารถ      
เพ่ิมรายได้จากการน าผลผลิตไปจ าหน่ายเฉลี่ยรายละ 734.45 บาทต่อเดือน ส าหรับเกษตรกรส่วน
ที่เหลือร้อยละ 57.78 ยังไม่สามารถเพ่ิมรายได้ เนื่องจากส่วนใหญ่น าผลผลิตที่ได้มาบริโภคเป็นหลัก 

4. ความยั่งยืนของโครงการ พบว่า ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่ดิน     
ของเจ้าของศูนย์เองและเป็นสถานที่ส าหรับถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจ
อยู่แล้ว ส าหรับการขยายผลองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม พบว่า ร้อยละ 13.02 ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรแกนน าในการถ่ายทอดความรู้ โดยเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยของศูนย์      
ในการจัดอบรมครั้งต่อไป ในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืน พบว่า ร้อยละ 
80.22 มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ 

5. ข้อค้นพบ 
5.1 การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั ่วถึง ท าให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อื่นไม่ได้     

เข้าอบรมเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลการรับสมัครเกษตรกรของโครงการ 
5.2 งบประมาณส าหรับการฝึกอบรมเกษตรกรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าอาหาร         

ที่วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  
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5.3 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับจากการอบรมส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่เกิดจากการฝึก
ปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม เนื่องจากโครงการไม่ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับแจกปัจจัย
การผลิต  

5.4 อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมของศูนย์ฯ บางแห่ง       
มีการช ารุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุใช้งานนาน อีกท้ังไม่มีงบประมาณส าหรับซ่อมแซมปรับปรุง 

5.5 การด าเนินงานโครงการมีเพียงการจัดฝึกอบรมและติดตามผลการน าความรู้        
ไปปฏิบัติเท่านั้น โดยไม่มีกิจกรรมการรวมกลุ่มหลังจากเกษตรกรกลับไปปฏิบัติแล้ว  

5.6 เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมอีกครั้ง
ในศูนย์เดิม หรืออบรมที่ศูนย์อื่นโดยเฉพาะที่เป็นองค์ความรู้ใหม่  

5.7 การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรโดยศูนย์ฯ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
เกษตรกรยังมีต้องการได้รับค าแนะน าจากศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ควรประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
6.2 ควรปรับอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรมให้เพียงพอ และสอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน อีกท้ังควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับแจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร 
6.3 ควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ที่ช ารุด

เสียหาย  หรือต่อเติมเพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามความเหมาะสม
และจ าเป็นของแต่ละศูนย์ 

6.4 ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือร่วมกัน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 ต่อไป 

6.5 ควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกษตรกรที่เคยเข้ารับการอบรมแล้ว       
ให้สามารถเข้าอบรมซ้ าได้ในศูนย์เดิมหรือศูนย์อ่ืนเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ โดยก าหนด
เงื่อนไขให้เหมาะสม 

6.6 ควรติดตามการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ก าลังใจและให้
ค าแนะน าปรึกษา อีกท้ังควรก าหนดช่วงเวลาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการท ากิจกรรมการเกษตร
ของเกษตรกร 
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  ธนาคารสินค้าเกษตรธนาคารสินค้าเกษตร  
  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  

กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการเพ่ือให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ จากดินได้
อย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์    
ช่วยลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมี หรือใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

การด าเนินงานผลิตปุ๋ยหมัก 8,022 ตัน ครบตามเป้าหมาย และน้ าหมักชีวภาพ 862,600 ลิตร 
ครบตามเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน   

1. เกษตรกรน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 8.57 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
เมื่อปี 2560 และก าจัดโดยวิธีอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 91.43 เช่น ไถกลบ ปล่อยย่อยสลาย คลุมหน้า
ดินใช้เป็นอาหารสัตว์ และอัดก้อนเพื่อจ าหน่าย เป็นต้น    
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2. การลดรายจ่ายจากการเปรียบเทียบค่าปุ๋ยหมักที่เกษตรกรซื้อในตลาดทั่วไปกับค่าใช้จ่าย
ที่เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายได้ 4,473.60 บาทต่อราย หรือลดลง
ร้อยละ 63.22 ลดค่าน้ าหมักชีวภาพลงได้ 1,621.31 บาทต่อราย หรือลดลงร้อยละ 62.56   

3. ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
3.1 เกษตรกรเห็นว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลให้มีสุขภาพดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น   

ดินร่วนซุย เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินดีขึ้น ในอนาคตหากใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 
อาจพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ได้  

3.2 การรวมกลุ่มของเกษตรกร ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ละครั้งท าได้ค่อนข้างยาก    
การน าวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยังน้อยอยู่  

3.3 ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต เช่น การกลับหน้าปุ๋ย จะต้องใช้รถตัก เพราะแรงงานคน
ไม่สามารถท าได้ และการท าปุ๋ยหมักใช้พื้นท่ีค่อนข้างมากในการผลิต 

3.4 ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองที่บ้าน และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตหลัก ๆ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เช่น สารเร่ง พด. กากน้ าตาล และถังหมัก เพ่ือให้เกษตรกร
มีการผลิตปุ๋ยใช้เองอย่างต่อเนื่อง  

 

  ธนาคารธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน 
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กรมการข้าวกรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลัก โดยด าเนินการคัดเลือกชุมชนที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ และมีความพร้อมในการด าเนินงาน      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และส่งเสริมให้เกษตรกร       
ผู้ปลูกข้าว มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในการเพาะปลูก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
จัดตั้งธนาคาร 20 แห่ง ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ธนาคารละ 
3.5 ตัน รวมทั้งอุปกรณ์ในการผลิตเพ่ือช่วยให้สมาชิกน าไปเพาะปลูกเพ่ือท าพันธุ์ และเมื่อเก็บเกี่ยว   
ได้แล้วน าเมล็ดพันธุ์ข้าวมาคืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย 

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน   

 ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2560 - 2561 พัฒนาศักยภาพธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง 
30 แห่ง โดยจัดประชุมเพ่ือวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วม 2,553 ราย และ
จัดงานรณรงค์น าข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 10 แห่ง ตามเป้าหมาย 
ส าหรับธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2562 จัดตั้ งธนาคาร 20 แห่ง โดยจัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ 2,149 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.45 ของเป้าหมาย 2,000 ราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
100 ตัน ตามเป้าหมาย มุ้งตาข่ายไนล่อน 340 ม้วน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้าหมาย 400 ม้วน 
และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 40,000 ใบ ครบตามเป้าหมาย  

ผลการประเมินผลการประเมิน  

1. ธนาคารที่จัดตั้งในปี 2561 สามารถด าเนินการต่อเนื่องในปี 2562 ได้จ านวน 19 แห่ง 
จาก 20 แห่ง มีธนาคารขอยกเลิก จ านวน 1 แห่ง คือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคลองหิน 
จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากประสบปัญหาด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์  จึงปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ด าเนินการ 
เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเก่าสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. การยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเกษตรกรมาขอรับบริการยืมเมล็ดพันธุ์จากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 62.79 ของจ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ปริมาณเฉลี่ย 61.77 กิโลกรัมต่อ
ราย คิดเป็นมูลค่า 1,403.25 บาทต่อราย 

3. การตรวจรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 46.43 ของจ านวนเกษตรกรที่เป็น
สมาชิก ผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนอีกร้อยละ 53.57 ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากมีพันธุ์ปนจ านวนมาก ซ่ึงพบว่า เกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยว    
โดยใช้แรงงานคนจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองได้มากกว่าเกษตรกรที่เก็บเกี่ยว   
โดยใช้รถเกี่ยว เนื่องจากการใช้รถเกี่ยวส่วนใหญ่เร่งรีบเก็บเกี่ยวข้าว ท าให้การท าความสะอาด       
ถังบรรจุข้าวยังมีพันธุ์ข้าวอื่นปะปนอยู่ 
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4. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ได้แก่ วิธีการปลูก พบว่า 
เกษตรกรที่ปลูกแบบปักด าและแบบหยอดมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านการรับรองได้มากกว่า    
การปลูกแบบหว่าน เนื่องจากสามารถตัดพันธุ์ปนได้ง่ายกว่า ระยะเวลาการตัดพันธุ์ปน พบว่า 
เกษตรกรที่มีการตัดพันธุ์ปน ในระยะออกรวง จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองได้
มากกว่าระยะเวลาอื่น ๆ 

5. การตรวจติดตาม พบว่า แปลงที่ได้รับการติดตามทั้งจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
จะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองได้มากกว่าแปลงที่ไม่ได้มีการตรวจติดตาม 

6. ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  
6.1 ธนาคารบางแห่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตไม่เหมาะสมกับพื้นที่นา ได้แก่ 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนอ าเภอ   
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องหยอดข้าวแห้งชนิด 4 แถว และ 8 แถว   
ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับการปลูกข้าวในพ้ืนที่นาน้ าตา 

6.2 ควรสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเพียงพอกับความต้องการ 
ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 

6.3 ควรก าหนดความร่วมมือกับเอกชนที่ให้บริการรถเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกถึงความจ าเป็นในการท าความสะอาดถังบรรจุข้าวของรถเกี่ยวก่อนการเก็บเกี่ยว
แปลงข้าวเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะได้รับค่าจ้างในการเก็บเก่ียวสูงกว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาทั่วไป 

6.4 ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรให้ตระหนักถึงความส าคัญในการตัดพันธุ์ปนในระยะ
ออกรวง 

6.5 ควรก าหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการตรวจติดตามแปลง   
เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกแปลง อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง 
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  ธนาคารธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรข้าวในสถาบันเกษตรกร 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก      
ที่เดือดร้อน ให้มีอาหารส าหรับบริโภคได้ตลอดปี มีแหล่งอาหารส ารอง เมื่อเกิดภัยพิบัติ มีแหล่ง
เมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวส ารองไว้ใช้
ยามเกิดภัยพิบัต ิ

ผลการผลการด าเนินงาน ด าเนินงาน   

ด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
รวมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายในปี 2562 จ านวน 10 แห่ง ก าหนดรูปแบบ
ธนาคารข้าวฯ ระเบียบและวิธีปฏิบัติแล้ว 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 160.00 ของเป้าหมาย 5 แห่ง 

ผลการผลการประเมินประเมิน  

1. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคาร ร้อยละ 85.88 โดยการเข้าร่วมประชุมรับฟัง
การชี้แจง ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการของธนาคาร เป็นคณะกรรมการ และร่วมก าหนดระเบียบ
ของธนาคาร 
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2. การใช้บริการธนาคาร มีเกษตรกรใช้บริการธนาคารฯ คิดเป็นร้อยละ 75.71 เนื่องจาก
ปัจจัยการผลิตที่ให้ยืม มีคุณภาพดี สามารถลดการพ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง ลดปัญหาการขาดแคลน
ปัจจัยการผลิตและปลอดดอกเบี้ยในการยืมในขณะที่การใช้บริการยืมคืนข้าวสารเพ่ือการบริโภค 
มีน้อย  

3. การใช้บริการฝากถอนข้าวเปลือก มีการใช้บริการเพียง 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรจุน จ ากัด และสหกรณ์ผู้ใช้น้ าเสาไห้ จ ากัด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการผลิต
เพ่ือจัดจ าหน่ายทันที ไม่เก็บผลผลิตส ารองไว้  

4. ปัจจัยการผลิตที่ธนาคารให้เกษตรกรยืม มีราคาต่ ากว่าตลาด โดยปัจจัยการผลิตที่ให้ยืม   
บางชนิดมีราคาสูงกว่าตลาด ได้แก่ เมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 1 และปุ๋ยสูตร 
16 - 20 - 0   

5. ผลประกอบการของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน
รวม 990,764.16 บาท ด้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงร้อยละ 
40.63 ของต้นทุนการผลิตเดิมเกษตรกรได้รับประโยชน์จากส่วนต่างราคาการผลิตที่ธนาคารให้ยืม
กับราคาตลาด คิดเป็นมูลค่ารวม 74,442.85 บาท และเกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการยืม
ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี และน้ ามันเชื้อเพลิง ในฤดูกาลเพาะปลูก 
2562/63 เป็นมูลค่าเฉลี่ย 39,888.88 บาทต่อราย 

6. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
6.1 เกษตรกรที่มาใช้บริการธนาคารส่วนใหญ่ใช้บริการยืม - คืนปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นการ

บริการปกติที่สหกรณ์มีการให้บริการแก่สมาชิกอยู่แล้ว จึงควรมีการพิจารณาลักษณะการด าเนินงาน
ของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร อาทิ ควรสนับสนุนปัจจัย    
การผลิตดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร 

6.2 การใช้บริการฝากถอนข้าวเปลือก มีเกษตรกรใช้บริการน้อย เนื่องจากเกษตรกร    
ส่วนใหญ่มียุ้งฉางส าหรับเก็บข้าวเปลือกของตนเองส่วนความขาดแคลนข้าวเพ่ือการบริโภคนั้น 
เกษตรกรบางส่วนมีการผลิตเพ่ือการบริโภคท าให้ไม่มีความขาดแคลนข้าว จึงควรสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่นั้น  หรือควร
สนับสนุนการแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพเช่น ข้าวสารบรรจุถุง 

6.3 เกษตรกรที่น าข้าวเปลือกมาฝากกับธนาคาร เมื่อถอนออกไปบริโภคแล้ว มีความ     
คิดเห็นว่า ข้าวที่น ามาบริโภคนั้น มีคุณภาพด้อยกว่าคุณภาพข้าวในแปลงตนเอง ควรน ารูปแบบ
กิจกรรมการฝาก - ถอน ของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรจุน จ ากัด 
ไปด าเนินการเป็นต้นแบบให้กับธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ อ่ืนที่มีลักษณะทาง
กายภาพและความต้องการที่ใกล้เคียงกัน 
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  ธนาคารธนาคารหม่อนไหมหม่อนไหม  

กรมหม่อนไหมกรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิต มีแหล่งให้ยืมหรือแลกเปลี่ยน
ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม และให้ชุมชนมีแหล่งเส้นไหมที่มีคุณภาพดีส าหรับทอผ้าอย่างเพียงพอ  
ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  

ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2560 - 2561 จ านวน 16 แห่ง ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและวางแผนการด าเนินงาน มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม 623 ราย ธนาคารที่จัดตั้ง         
ปี 2562 ด าเนินการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการ 2 แห่ง          
มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม 78 ราย 

ผลการผลการประเมิน ประเมิน   
1. การด าเนินงานสามารถจัดตั้งธนาคารฯ ได้ครบ 11 แห่ง ตามเป้าหมาย มีเกษตรกร

สมาชิกจ านวน 410 ราย สนับสนุนเส้นไหม วัสดุ อุปกรณ์และปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ให้กับธนาคาร           
โดยสนับสนุนเฉพาะเส้นไหมเพียงอย่างเดียว จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และอุดรธานี สนับสนุนเป็นเส้นไหม วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต 
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จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเลย สุรินทร์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น และศรีสะเกษ สนับสนุนเป็น
วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพะเยา 

2. เกษตรกรร้อยละ 76.64 ใช้บริการธนาคารแล้ว เนื่องจากช่วยลดปัญหาการขาดแคลน   
เส้นไหม วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตของตนเอง และร้อยละ 67.62 ช าระคืนทั้งหมดแล้ว    
ส่วนใหญ่ช าระคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าการใช้บริการรวมดอกเบี้ย   

3. หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรสมาชิกมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้ น โดยในภาพรวม       
มีการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86  มีปัญหาขาดแคลนเส้นไหมลดลงในระดับ
มากที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ย  4.37 มีค่าใช้จ่ายในการทอผ้าหลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.16 
หรือเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 31.09 บาทต่อเมตร เนื่องจากเส้นไหมที่เกษตรกรได้รับการจัดสรรเป็นเส้น
ไหมอุตสาหกรรม มีราคาค่อนข้างแพงกว่าเส้นไหมสาวมือ แต่เกษตรกรจ าหน่ายผ้าไหมได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 43.51 หรือเพ่ิมข้ึน 358.06 บาทต่อเมตร   

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
4.1 เกษตรกรส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารฯ เป็นอย่างดี       

มีการเก็บค่าหุ้น/ค่าสมัครสมาชิก เพ่ือน ามาเป็นกองทุนในการบริหารจัดการภายในธนาคารให้สามารถ
ด าเนินการได้ รูปแบบการบันทึกบัญชียังไม่เป็นรูปแบบเดียวกันยังเป็นการบันทึกตามความเข้าใจ 
ความช านาญ และประสบการณ์ของตนเอง 

4.2 เกษตรกรสมาชิกมีความคล่องตัวในการทอผ้าเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนใช้            
สีธรรมชาติในการย้อมทดแทนสารเคมี ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายการผลลดลง และมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นด้วย  

4.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรเข้ามามีบทบาทในการก าหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี    
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรในการบันทึกบัญชีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
และควรจัดหากลุ่มเครือข่ายให้กับเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรบริหารจัดการส ารองเส้นไหม      
วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกในธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง  
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  ธนาคารโค ธนาคารโค --  กระบือ เพื่อเกษตรกรกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริตามพระราชด าริ  

 
 

กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศ      
ได้มีโค - กระบือ ไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้     
ซึ่งเป็นการยืมเพ่ือการผลิตโดยเกษตรกรที่ยืมแม่โคหรือกระบือโดยต้องคืนลูกโคหรือกระบือ     
ตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้โครงการเพ่ือน าไปให้เกษตรกรรายอ่ืนยืมต่อหรืออาจจ าหน่าย  
น าเงินส่งคืนโครงการ และเมื่อเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ปี ทางโครงการจะมอบแม่โคหรือ
กระบือพร้อมลูกตัว ที่ 2 เป็นต้นไป ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและจ าหน่ายออกจากทะเบียน 
หากเกษตรกรยืมแม่โคหรือกระบือไปแล้ว 3 ปี ไม่มีลูกตัวแรกคืนโครงการ โครงการจะน าแม่โค   
หรือกระบือดังกล่าวคืน เพ่ือน าไปให้บริการแก่เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป เว้นแต่จะตรวจ พบว่า        
แม่โคหรือกระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์โครงการจะเปลี่ยนแม่โคหรือกระบือให้ใหม่ 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30(ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2562)กันยายน 2562)  

ในภาพรวม มีการสนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ 17,649 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
196.10 ของเป้าหมาย 9,000 ตัว มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ 
11,678 ตัว คิดเป็นร้อยละ 233.56 ของเป้าหมาย 5,000 ตัว และให้ค าแนะน า ดูแล เกษตรกร
รายเดิม 110,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 
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ผลการประเมินผลการประเมิน  

การประเมินผลธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ปี 2560 - 2561           
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด  จ านวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 470 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ สรุปผลการประเมินผล ดังนี้ 

1. ประโยชน์ที่ เกษตรกรได้รับ พบว่า มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม)  ด าเนินการ         
มอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือแล้วทั้งหมด 22,219 ราย คิดเป็นร้อยละ 222.19 ของเป้าหมาย 10,000 ราย 
และมาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) มีเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดจ านวน 37,948 ราย คิดเป็นร้อยละ 210.82 ของเป้าหมายทั้งหมด 18,000 ราย โดยเกษตรกร
ทุกรายได้รับการติดตามโค - กระบือ ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา 

2. ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.95          
น ามูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์ โดยท าปุ๋ยคอกเพื่อใส่ในแปลงเกษตร รองลงมาร้อยละ 96.45        
เลี้ยงโค - กระบือ เพ่ือขยายลูก ร้อยละ 71.07 เลี้ยงไว้จ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้ เสริมในการ     
ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ และมาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.75 
เลี้ยงโค - กระบือไว้ เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 91.70 น ามูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์ โดยท าปุ๋ยคอก
เพ่ือใส่ในแปลงเกษตร และร้อยละ 59.93 เลี้ยงไว้จ าหน่าย  

3. ด้านเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร พบว่า มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม)  เกษตรกร
บางส่วนน ามูลโค - กระบือไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปใส่แปลงนาข้าวท าให้มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย 71.08 กิโลกรัมต่อไร่ ในส่วนของรายได้จากการจ าหน่ายโค - กระบือ ของเกษตรกรที่ได้รับ
มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือแล้ว เมื่อครบสัญญา 5 ปี มีการจ าหน่ายโค - กระบือที่ได้รับมอบ
กรรมสิทธิ์ไปแล้วบางส่วน โดยมีรายได้จากการจ าหน่าย เฉลี่ย 39,721 บาทต่อราย ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจ าหน่ายลูกโค - กระบือตัวผู้ เพ่ือน าเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน และมาใช้จ่ายหมุนเวียน    
ในฟาร์ม ในส่วนของแม่พันธุ์ และลูกโค - กระบือตัวเมีย เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้           
เพ่ือขยายพันธุ์ต่อไป ในส่วนของรายได้จากการจ าหน่ายมูลสัตว์ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการ
จ าหน่ายมูลสัตว์ เฉลี่ย 2,812 บาทต่อปี ด้านมูลค่าโค - กระบือ ที่เกษตรกรที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ 
ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 พบว่า เกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์แม่โคเฉลี่ย 1 ตัวต่อราย    
คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 22,638 บาทต่อตัว ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ลูกโคที่เกิดจากแม่โคดังกล่าวเฉลี่ย     
2 ตัวต่อราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 15,202 บาทต่อตัว รวมมูลค่าโคทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับมอบ
กรรมสิทธิ์เฉลี่ย 53,042 บาทต่อราย และในส่วนของการรับมอบกรรมสิทธิ์กระบือ เกษตรกร
ได้รับมอบกรรมสิทธ์แม่กระบือเฉลี่ย 1 ตัวต่อราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 28,150 บาทต่อตัว จ านวน
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ลูกกระบือที่ได้รับมอบเฉลี่ย 2 ตัวต่อราย คิดเป็นมูลค่า 16,826 บาทต่อตัว รวมมูลค่ากระบือ
ทั้งหมดท่ีเกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธ์เฉลี่ย 61,802 บาทต่อราย 

4. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
4.1 เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค - กระบือไว้ใช้แรงงาน จากผลการประเมิน      

จะเห็นได้ว่า โครงการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการข้อที่ 1 เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรกลในการเกษตรเพ่ิมข้ึน จึงไม่มีการใช้แรงงานโค – กระบือในการ ท า
การเกษตร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 มาตรการ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงโค - กระบือ เพ่ือ
ขยายลูก ในขณะเดียวกัน ก็มีการน ามูลโค - กระบือ ไปใช้ประโยชน์ในการท าเกษตร บางรายเลี้ยงไว้
เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

4.2 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ พบว่ามีแนวโน้มที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรน ามูลโค - กระบือที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตร
แทนปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโค - กระบือเพ่ือเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน 
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มีผลผลิตทางการเกษตรไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีปริมาณมูลโค  - 
กระบือไม่มาก ส่วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ (ไล่ทุ่ง) จึงไม่ได้เก็บมูลโค - กระบือ 
มาใส่แปลงเกษตร  

5. ประเด็นที่พบ  
5.1 โครงการไม่มีงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยตรงบางจังหวัด 

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ไปพร้อมกับการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ ท าให้
เกษตรกรไม่ได้รับความรู้อย่างเพียงพอ  

5.2 ในส่วนของโค - กระบือที่แจกให้แก่เกษตรกรบางตัวมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ข้อก าหนดแต่ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากโค - กระบือ ส่วนใหญ่ได้รับมาจากการไถ่ชีวิตจากวัด
หรือโรงฆ่าสัตว์ ท าให้มีปัญหาด้านการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์ และผสมติดยาก จึงเกิดปัญหา
ไม่มีลูกสัตว์ตัวแรกส่งคืนแก่โครงการ เกษตรกรบางรายจึงต้องจ่ายเงินคืนโครงการแทนการคืน   
ลูกสัตว์ตัวแรก  

5.3 ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานโครงการฯ มีจ านวนน้อย      
ไม่เพียงพอ ทั้งในด้านการติดตาม ก ากับดูแล และการผสมเทียมในพ้ืนที่  รวมถึงขาดแคลน
เวชภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในโครงการ และเกษตรกร    
เห็นว่าโค - กระบือ ที่แจกให้รายละ 1 ตัว มีจ านวนน้อยเกินไป ไม่คุ้มค่าเลี้ยง และไม่สามารถ   
ยึดเป็นอาชีพหลักได ้
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6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ควรจัดสรรงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยตรง เพ่ือให้

เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะความรู้ด้านระบบสืบพันธุ์ การจับสัด เพ่ือแก้ไขปัญหา     
ผสมติดยากของโค - กระบือที่เกษตรกรได้รับ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการจัดหาปัจจัยการผลิต 
และเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรให้เพียงพอต่อความต้องการในพ้ืนที่ควรมีการคัดเลือก      
โค - กระบือ ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของโครงการโดยเคร่งครัดก่อนแจกให้เกษตรกร 
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ์  

6.2 ควรจัดฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าอ าเภอ หรือสมาชิกเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการผสมเทียม เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผสมเทียม     
ในพ้ืนที่ และมีการชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการด าเนินงาน 
กฎระเบียบ และเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 

 

  ธนาคารธนาคารโคนมทดแทนโคนมทดแทนฝูงฝูง    
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กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร     
ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต        
และการเลี้ยงโคทดแทนฝูงให้กับเกษตรกรสมาชิก ให้เกษตรกรสมาชิกมีแม่โครีดที่มีคุณภาพ       
ไปทดแทนโคนมปลดระวาง และรับฝากลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเป็นโคสาวท้อง เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิก
ลดภาระการเลี้ยงลูกโคในฟาร์ม โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  (ข้อมลู ณ วันที่ 30(ข้อมลู ณ วันที่ 30  กันยายน 2562)กันยายน 2562)  

ผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพ่ือให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ และเข้าร่วม
โครงการ ให้กับธนาคารที่จัดตั้งในปี 2559 - 2561 จ านวน 10 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ชี้แจง
ท าความเข้าใจกับสหกรณ์ และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานธนาคารที่จะจัดตั้ง          
ในปี 2562 จ านวน 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย และก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง 1 แห่ง      
ครบตามเป้าหมาย 

ผลการประเมินผลผลการประเมินผล  

1. การรับฝากและถอนคืนโคนมทดแทนฝูง ธนาคารฯ ที่ได้รับการจัดตั้งในปี 2560 จ านวน     
3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด และสหกรณ์
โคนมขอนแก่น จ ากัด และธนาคารฯ ที่ได้รับการจัดตั้งในปี 2561 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์
โคนมไทยมิลค์ จ ากัด จังหวัดสระบุรี และสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ก - สวนมะเดื่อ จ ากัด จังหวัดลพบุรี
เกษตรกรน าโคนมทดแทนฝูงมาขายฝากให้กับโครงการฯ จ านวน 359 ราย มีโคนมทดแทนฝูงที่ขายฝาก
จ านวน 1,524 ตัว มูลค่าการขายฝากรวม 23,029,119 บาท เฉลี่ยตัวละ 15,110.97 บาท 
เกษตรกรถอนคืนโคสาวท้องแล้วจ านวน 119 ราย โดยถอนคืนโคสาวท้องจ านวน 905 ตัว มูลค่า
การถอนคืนโคสาวท้องรวม 38,696,101 บาท เฉลี่ยตัวละ 42,758.12 บาท แม่โคนมที่เกษตรกร
ถอนคืนจากธนาคารฯ ให้ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ยตัวละ 15.83 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งสูงกว่าแม่โคนม   
ที่เกษตรกรเลี้ยงเองเฉลี่ยตัวละ 0.55 กิโลกรัมต่อวัน ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 
3,077.16 บาทต่อตัว โดยแม่โคนมที่เกษตรกรเลี้ยงเองมีอัตราการผสมติดอยู่ระหว่าง 2 - 3 ครั้ง 
ส่วนแม่โคนมที่ถอนคืนจากธนาคารฯ จะมีอัตราการผสมติดอยู่ระหว่าง 1 - 2 ครั้ง ซึ่งแม่โคนม        
ที่ผสมติดเร็ว จะมีรอบหมุนเวียนการให้น้ านมเร็วขึ้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายน้ านมดิบ
เร็วขึ้น ด้านรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง เกษตรกรมีรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง
เฉลี่ยตัวละ 47,731.65 บาท ในขณะที่เกษตรกรมีรายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจากธนาคารฯ 
เฉลี่ยตัวละ 42,758.12 บาท โดยรายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงของเกษตรกรสูงกว่า
รายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้องจากธนาคารฯ เฉลี่ยตัวละ 4,973.53 บาท  
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2. การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เนื่องจากการด าเนินงานโครงการฯ ยังไม่สิ้นสุด 
การประเมินผลครั้งนี้ จึงท าให้ทราบว่าโครงการฯ มีแนวโน้มในการบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ  
ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและการเลี้ยงโคทดแทนฝูงให้กับ
เกษตรกรสมาชิก จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมทดแทนได้ 
หากเกษตรกรขายฝากและถอนคืนโคนมจากธนาคารฯ เนื่องจากรายจ่ายในการถอนคืนโคสาวท้อง
จากธนาคารฯ ต่ ากว่ารายจ่ายในการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงในฟาร์มของเกษตรกร 

2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกมีแม่โครีดที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนม
ปลดระวาง จากการประเมินผล พบว่า แม่โคสาวที่เกษตรกรขายฝากกับธนาคารฯ มีอัตราการผสมติด
เร็วกว่าแม่โคสาวที่เกษตรกรเลี้ยงเอง นอกจากนี้ปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับจากแม่โคนม
ในโครงการฯ มีปริมาณสูงกว่าแม่โคนมที่เกษตรกรเลี้ยงเองในฟาร์ม ท าให้เกษตรกรที่น าลูกโคนม
มาขายฝากกับธนาคารฯ ส่วนใหญ่จะได้รับแม่โคนมที่มีคุณภาพไปทดแทนโคนมที่ปลดระวางในฟาร์ม   

2.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 รับฝากลูกโคเพศเมีย ถอนคืนเป็นโคสาวท้อง เพื่อให้เกษตรกร
สมาชิกลดภาระการเลี้ยงลูกโคในฟาร์ม พบว่า สหกรณ์โคนมที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นธนาคารฯ 
ในปี 2560 - 2561 มีการด าเนินการรับฝากลูกโคเพศเมียและถอนคืนโคสาวท้องแล้ว ซึ่งเกษตรกร     
ร้อยละ 73.32 ของเกษตรกรที่น าโคนมมาขายฝากกับธนาคารฯ สามารถลดภาระในการเลี้ยง     
โคนมทดแทนฝูงได้   

3. ข้อค้นพบ 
3.1 สหกรณ์โคนมบางแห่งประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงเพ่ิมสูงขึ้น 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความช านาญในการจับสัดและการผสมเทียมโคสาว โคสาวบางตัวยังไม่ถึง
ระยะเวลาผสมพันธุ์ ท าให้โคสาวยังไม่ท้อง เกิดโรคระบาดในโรงเรือนที่เลี้ยงโคนมทดแทนฝูง  
และความแออัดในการเลี้ยงโคนม   

3.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนหนึ่งขายฝากลูกโคนมเพศเมียที่ไม่สมบูรณ์ให้กับ
ธนาคารฯ ท าให้ธนาคารฯ ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ การดูแลลูกโคนม อัตราการผสมติด 
และอัตราการอยู่รอดจากโรคระบาดท่ีเกิดในโคนม 

3.3 สหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินงานในลักษณะ
การรับฝากและถอนคืนโคนมทดแทนฝูงมาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้มีการด าเนินงานที่
แตกต่างจากโครงการฯ โดยมีการรับฝากลูกโคเพศเมียอายุเฉลี่ย 12 เดือน ซึ่งมากกว่าที่โครงการฯ 
ก าหนด (อายุ 3 - 6 เดือน) เพ่ือให้ได้ลูกโคท่ีมีความแข็งแรงและลดความเสี่ยงในการติดโรคต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการเลี้ยงลูกโคเล็กในคอกรวมได้ และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2560 
จะมีการถอนคืนโคสาวท้องในรูปแบบเงินสด หักจากรายได้ค่าน้ านมดิบ และสินเชื่อ แต่สหกรณ์     
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ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2561 จะมีการน าลูกโคเพศเมียมาขายฝากในรอบใหม่   
หรือน าโคนมคัดทิ้งมาขายเพ่ือน าเงินดังกล่าวไปถอนคืนโคสาวท้องของตนเอง 

3.4 เกษตรกรส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าราคาถอนคืนโคสาวท้องของธนาคารฯ สูงกว่า
ราคาจ าหน่ายโคสาวท้องที่จ าหน่ายในตลาดทั่วไป ประกอบกับบางรายมีข้อจ ากัดในด้านเงินทุน  
ท าให้ไม่สามารถถอนคืนโคสาวท้องได้ 

3.5 สหกรณ์โคนมบางแห่งให้เกษตรกรสมาชิกน าเงินที่ได้จากการขายฝากลูกโคนม    
มาฝากไว้กับสหกรณ์ฯ หรือให้เกษตรกรสมาชิกออมเงินเป็นรายเดือนกับสหกรณ์ เพื่อเป็นเงินออม
ส าหรับการถอนคืนโคสาวท้อง ซึ่งเป็นการลดภาระด้านการหาแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร 

4. ข้อเสนอแนะ   
4.1 สหกรณ์โคนมท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561   

มีการด าเนินงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น สหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2561 
มีการรับฝากลูกโคเพศเมียอายุเฉลี่ย 12 เดือน (โครงการฯ ก าหนดอายุ 3 - 6 เดือน) เพ่ือให้ได้   
ลูกโคที่มีความแข็งแรงและมีความเสี่ยงในการติดโรคต่าง ๆ น้อย แต่การรับฝากลูกโคที่มีอายุมากขึ้น 
อาจจะไม่ได้ลดภาระในการเลี้ยงลูกโคในฟาร์มของเกษตรกรได้ ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ควรพิจารณา
ข้อดีและข้อเสียของลักษณะการด าเนินงานทั้ง 2 ปี เพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบที่เหมาะสม และน าไปปรับใช้  
เพ่ือขยายผลในปีต่อไป 

4.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่สหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับการคัดเลือกลูกโค การจับสัด 
การผสมเทียม การป้องกันและรักษาโรคโคนมอย่างต่อเนื่อง  

4.3 สหกรณ์โคนมควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจจะถอนคืนโคสาวจากธนาคารฯ 
แต่มีข้อจ ากัดด้านเงินทุนสามารถถอนคืนโคสาวท้องในลักษณะผ่อนช าระ หรือให้สินเชื่อในอัตรา
ดอกเบี้ยถูก หรือให้เกษตรกรออมเงินกับสหกรณ์ฯ เพ่ือเป็นเงินทุนในการถอนคืนโคสาวท้อง 

4.4 สหกรณ์โคนมควรชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ของการ
ด าเนินงานในลักษณะธนาคารโคนมทดแทนฝูง เช่น วิธีการตั้งราคารับซื้อและราคาถอนคืนโคนม 
ทดแทนฝูง ต้นทุนในการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงของธนาคารฯ เป็นต้น เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิก  
เข้าใจในกระบวนการด าเนินงานของธนาคารฯ 
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  ธนาคารธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการผลผลิตเกษตรด้านการประมงประมง  

 
 

กรมประมงกรมประมง เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนเป้าหมายโครงการมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าในชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารผลผลิตสัตว์น้ าจืดผ่านธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง และน าไปสู่การด ารงชีวิตของราษฎรมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเพ่ือให้ราษฎร
ในพ้ืนที่โครงการมีผลผลิตสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถสร้างรายได้ และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน และเพ่ือให้บุคลากรของกรมประมงได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหาร
แหล่งน้ าชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืด และด้านการท างานร่วมกับชุมชน น าไปสู่การพัฒนา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30(ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2562)กันยายน 2562)  

1. ธนาคารที่จัดตั้งเดิมในปี 2560 จ านวน 20 แห่ง ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 เรียบร้อยแล้วทั้ง 20 แห่ง ได้มีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ 
ที่ปล่อยในแหล่งน้ าชุมชน 48 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 240.00 ของเป้าหมาย 20 ครั้ง 

2. ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2561 จัดท าแผนด าเนินการปี 2562 เสร็จแล้ว 20 แห่ง และเตรียมแหล่งน้ า 
เพ่ิมอาหารธรรมชาติ 42 ครั้ง ร้อยละ 210.00 ของเป้าหมาย 20 ครั้ง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิม

107



 
 

ผลผลิตสัตว์น้ าในชุมชน 646,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 161.50 ของเป้าหมาย 400,000 ตัว รวมทั้ง
ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับไปใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมายโครงการ จ านวน 
49 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 245.00 ของเป้าหมาย 20 ครัง้  

3. ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2562 ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่แหล่งน้ าเป้าหมายแห่งใหม่ โดยประชุม
ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพ่ือชี้แจงรายละเอียด แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร และก าหนดบทบาท
ของคณะกรรมการในธนาคาร 20 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ให้ความรู้แก่ชุมชนในการเตรียมแหล่งน้ า
ให้เหมาะสม และเพ่ิมอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า จ านวน 52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 130.00            
ของเป้าหมาย 40 ครั้ง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,579 ราย คิดเป็นร้อยละ 263.17       
ของเป้าหมาย 600 ราย 

ผลการประเมินผลการประเมิน  

1. ในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงในแหล่งน้ าใหม่ 
จ านวน 20 แห่ง ใน 20 จังหวัดครบตามเป้าหมาย และติดตามโครงการธนาคารฯ ในแหล่งน้ าเก่า
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 20 แห่ง ใน 20 จังหวัด โดยธนาคารฯแต่ละแห่งมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการธนาคารฯซึ่งมีหน้าที่ก าหนดแนวทางและด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ 
และรายงานผลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

2. หลักสูตรการอบรม ในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้กับเกษตรกรสมาชิกนั้น เจ้าหน้าที่จาก
กรมประมง ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกเฉลี่ยปีละ 1 ครั้งโดยเกษตรกรสมาชิก
ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธนาคารฯ เช่น การบริหารจัดการแหล่งน้ า          
การอนุบาลสัตว์น้ า การสร้างกระชังในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า 
และการจัดท าบัญชี เป็นต้น เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการธนาคารฯ ได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ 

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและด าเนินงานของธนาคารฯ เกษตรกรสมาชิกมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานและด าเนินงานของธนาคารฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุม
ชี้แจงการด าเนินงานของธนาคารฯ การคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารฯ และการก าหนดกฎระเบียบ 
ในส่วนของการจัดการผลผลิตแบบธนาคาร แหล่งน้ าส่วนใหญ่มีการจัดการผลผลิตแบบธนาคาร    
เช่น การลงหุ้น และการแบ่งปันผลประโยชน์จากรายได้ในการด าเนินกิจกรรมจับสัตว์น้ าประจ าปี เป็นต้น 

4. ปริมาณการบริโภคอาหารโปรตีน (สัตว์น้ า) เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ า
เพียงพอต่อการบริโภค โดยหลังจากมีโครงการฯ เกษตรกรมีการบริโภคสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ เช่น ปลานิล 
ปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร์ เป็นต้น เฉลี่ย 143.06 กิโลกรัมต่อปีต่อครัวเรือน 
คิดเป็นมูลค่า 10,497.44 บาทต่อปีต่อครัวเรือน เนื่องจากมีปริมาณสัตว์น้ าในชุมชน  เพ่ิมมากข้ึน 
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5. มูลค่าการจับสัตว์น้ า เกษตรกรจับสัตว์น้ าได้เฉลี่ย 289.72 กิโลกรัมต่อปีต่อครัวเรือน     
คิดเป็นมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ 17 ,007.50 บาทต่อปีต่อครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรเข้าร่วม
กิจกรรมการจับสัตว์น้ า ท าให้มูลค่าการจับสัตว์น้ าของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

6. การลดรายจ่ายในการบริโภค เกษตรกรมีรายจ่ายในการบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ า
ลดลงคิดเป็นรายจ่ายเฉลี่ย 6,294.85 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ซึ่งมีรายจ่ายลดลง เมื่อเทียบกับก่อน
มีโครงการ 462.80 บาทต่อปีต่อครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรจับปลาในแหล่งน้ าชุมชนที่จัดตั้ง
เป็นธนาคารฯ ได้เพ่ิมข้ึน จึงสามารถลดรายจ่ายในการบริโภคลงได้ 

7. ประสิทธิภาพการผลิต หลังจากด าเนินโครงการแล้วธนาคารฯที่เคยมีการด าเนินกิจกรรม  
จับสัตว์น้ ามาก่อน มีปริมาณผลผลิตจากการจับสัตว์น้ าเฉลี่ยแห่งละ 11 ,744.75 กิโลกรัมต่อปี 
เพ่ิมข้ึนจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 2,027.25 กิโลกรัมต่อปี 

8. ข้อค้นพบ 
8.1 แหล่งน้ าที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งประสบปัญหาอุทกภัย ท าให้ผลผลิตในแหล่งน้ า

ได้รับความเสียหาย งบประมาณที่สนับสนุนโครงการไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบสนับสนุนพันธุ์ปลา
ที่ปล่อยมีปริมาณไม่สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่แหล่งน้ าชุมชนซึ่งมีขนาดใหญ่  

8.2 เกษตรกรส่วนใหญ่ท านาเป็นอาชีพหลัก จึงไม่ค่อยมีการใช้บริการด้านการยืม - คืน
ปัจจัยการผลิต และปัญหาการลักลอบจับสัตว์น้ าในแหล่งน้ า 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 กรมประมงควรสนับสนุนปัจจัยในการด าเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ 

โดยเฉพาะความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลา พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ธนาคารฯ สามารถผลิตพันธุ์ปลาไว้ใช้หมุนเวียนในธนาคารฯ ผลักดันให้ธนาคารฯ สามารถ
ด าเนินการได้ด้วยตัวเองเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้ า ให้แก่สมาชิก
ในชุมชนอย่างยั่งยืน  

9.2 คณะกรรมการแหล่งน้ าชุมชนต้องมีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน     
ในการช่วยกันดูแลรักษาผลผลิตของชุมชน เพ่ือป้องกันการลักลอบจับสัตว์น้ า 
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  แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรปูโครงสรา้งการผลิต
ภาคการเภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   
ของกระของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)ทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือด าเนินการแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก) และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก) รวม 22 โครงการ เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตร   
และยกระดับรายได้เกษตรกร มีเป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
อุตสาหกรรม รวม 16 หน่วยงาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไข
ปัญหาภาคการเกษตร คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันด าเนินงาน
โครงการโดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ า 2,568 แห่ง สนับสนุนเกษตรกร 1,857,517 ราย 
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สถาบันเกษตรกร 692 แห่ง และผู้ประกอบการ 5,545 ราย ในพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ     
โดยเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 21,178.1556 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.75 ของงบประมาณ     
ที่ได้รับจัดสรร 24,989.2532 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด     
ร้อยละ 89.82 เห็นว่าได้รับงบประมาณเพียงพอ และร้อยละ 87.20 ได้รับงบประมาณทันเวลา 

ผลการประเมินผลผลการประเมินผล  

1. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
1.1 การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรและด้านน้ าระดับ

ชุมชน 2,568 แห่ง ท าให้มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 13,860 ไร่ พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 
1,571,635 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 275,440 ครัวเรือน  

1.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุน    
การผลิตสามารถลดพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกยางพาราและข้าว 73,707.68 ไร่ เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอ่ืนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 13,829 ราย 
เกษตรกรที่ได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ ามีรายจ่ายลดลงเฉลี่ยปีละ 706.05 บาทต่อไร่ 
โดยพืชระยะสั้นที่ให้ผลผลิตแล้วมีผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าวเฉลี่ย 3,182.78 บาทต่อไร่   

1.3 การสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยการอบรมให้
ความรู้ 1,653,383 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 1,328 ราย ท าให้เกษตรกรร้อยละ 74.36 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 62.82 มีรายจ่ายลดลง และร้อยละ 81.78 มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต
เพ่ิมขึ้น ศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สามารถผลิตได้ 52,902.63 ลิตร แจกจ่ายเกษตรกร 6,204 ราย 
ส่งผลให้สมาชิก ร้อยละ 82.67 ลดรายจ่ายในการซื้อยาปฏิชีวนะลงได้  อาสาปศุสัตว์ให้บริการ  
ผสมเทียมสัตว์ของเกษตรกรได้ 231,000 ตัว ท าให้เกษตรกรร้อยละ 56.91 มีค่าใช้จ่ายในการ  
ผสมเทียมลดลง เกษตรกรที่ผลิตชีวภัณฑ์ใช้เองสามารถลดค่าใช้จ่ายได ้2,468.82 บาทต่อราย  

1.4 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
พบว่า สถาบันเกษตรกรที่ได้รับโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง สามารถรวบรวมผลผลิต 
482,140.50 ตัน มูลค่า 9,988.95 ล้านบาท และแปรรูปผลผลิต 142,244.70 ตัน มูลค่า 
2,861.56 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 518,357 ราย ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน
ระยะทาง 710.33 กิโลเมตร ปริมาณน้ ายางที่ใช้ 1,805.75 ตัน มีครัวเรือนได้รับประโยชน์       
จากการสัญจร 229 ,685 ครัวเรือน สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางใช้สินเชื่อ        
เพ่ือรวบรวมยางพารา 882,736.906 ตัน มูลค่า 25,692.52 ล้านบาท และผู้ประกอบการ SMEs 
ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท าให้ลดต้นทุนได้ร้อยละ 17.64 ลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตได้ร้อยละ 26.84 และเพ่ิมยอดขายได้ร้อยละ 22.95 โดยประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจ    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการรวมทั้งสิ้น 478.08 ล้านบาท  
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1.5 การส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่มั่นคง เกษตรกร
สามารถเข้าสู่การท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 1,274 ราย พ้ืนที่ 17,274.44 ไร่   
โดยเกษตรกรร้อยละ 33.00 จ าหน่ายสินค้าได้ราคาเพิ่มขึ ้นร้อยละ 78.67 มีต้นทุนลดลง         
ร้อยละ 37.34 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.67 มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 5,912.64 บาทต่อปี 
และร้อยละ 52.00 ลดรายจ่ายในการบริโภคได้เฉลี่ย 3,195 บาทต่อปี เนื่องจากมีการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไว้บริโภคเอง 

2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (1) การเพ่ิมทักษะ
อาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจ านวน 170,701 ราย ท าให้เกษตรกรร้อยละ 
7.34 จ าหน่ายผลผลิตได้ราคาที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.51 ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 18.18 ผลผลิต
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 24.83 มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.69 มีรายจ่ายในการบริโภคลดลง เฉลี่ยรายละ 
2,763 บาท และร้อยละ 56.00 มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นและ (2) การจ้างแรงงาน
ชลประทานซ่อมแซมบ ารุงรักษาพ้ืนที่ชลประทาน 9,079 ราย เป็นเงินค่าจ้าง 149.92 ล้านบาท 
ท าให้เกิดการใช้จ่ายต่อเนื่อง 144.05 ล้านบาท ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คิดเป็น
มูลค่ารายได้หมุนเวียน ในภาคเศรษฐกิจ 483.76 ล้านบาท หรือ 3.3583 เท่าของวงเงินที่มีการใช้จ่าย
ตามสัดส่วนมูลค่าที่น าไปใช้จ่าย 

3. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
3.1 งบประมาณจัดสรรมาในช่วงฤดูฝนและมีระยะเวลาจ ากัด ท าให้ด าเนินการ      

เป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยเฉพาะโครงการลักษณะงานก่อสร้าง ควรจัดสรรงบประมาณ    
ให้สามารถด าเนินการในช่วงฤดูแล้งและขยายเวลาให้เหมาะสมกับกระบวนการด าเนินงาน      
ของแต่ละโครงการ 

3.2 เกษตรกรบางส่วนได้ด าเนินการเพาะปลูกไปแล้วก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ     
ท าให้การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยควร
ด าเนินการก่อนฤดูการผลิตเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมและทันต่อฤดูการผลิต 

3.3 การจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้กลุ่มเป้าหมายบางรายการล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดท าให้บางส่วนยังไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ควรจัดหาและส่งมอบให้ทันการใช้ประโยชน์
ของเกษตรกร 

3.4 การฝึกอบรมบางหลักสูตรมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับการท าเกษตรในพ้ืนที่ มีระยะเวลา
นานสถานที่อบรมอยู่ไกล และอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว ควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ก าหนดหลักสูตร ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม กระชับ และหลีกเลี่ยงการจัดอบรมในช่วงการ
เพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว 
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3.5 สถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยควรจัดท า
คู่มือและอบรมให้ความรู้ รวมทั้งติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

3.6 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานโดยควรก าหนด
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกเกษตรกรให้ชัดเจนและมีระบบตรวจสอบความซ้ าซ้อนก่อนด าเนินงาน
โครงการ 

3.7 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมปรับปรุงถนนคันคลอง
ชลประทานโดยใช้ยางเป็นส่วนผสม ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญในการควบคุมและ
ตรวจสอบโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ยังไม่เคยด าเนินการมาก่อนควรให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีโครงการก าหนดไว้ 

3.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวั สดิการแห่งรัฐ เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายบางรายมีชื่อซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืน บางรายติดต่อไม่ได้ บางส่วนเป็นผู้สูงอายุไม่
สะดวกในการเข้ารับการอบรม อีกทั้งค่าพาหนะและที่พักของแต่ละหน่วยงานมีอัตราไม่เท่ากัน     
โดยควรก าหนดคุณสมบัติเกษตรกรให้ชัดเจนและมีระบบการตรวจสอบความซ้ าซ้อน จัดอบรม    
ในพ้ืนที่ใกล้กับเกษตรกรหรือมีบริการรถรับส่ง และควรก าหนดค่าพาหนะ ค่าที่พักในอัตรา
เดียวกันทุกหน่วยงาน 

3.9 เกษตรกรบางรายไม่มีบัญชีธนาคารท าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปเปิดบัญชี
ธนาคาร เพ่ือรับเงินตามโครงการโดยควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงท าความเข้าใจแก่เกษตรกร
รวมถึงให้สามารถพิจารณารูปแบบการจ่ายเป็นเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารตามความเหมาะสม 

3.10 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ในช่วงแรกมีหลักเกณฑ์  
การรับสมัครเกษตรกรเพ่ือจ้างแรงงานไม่ชัดเจน โดยควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 
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    โครงการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ฤดูแล้งโครงการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ฤดูแล้ง                 
ปีปี  2560/25612560/2561  

 กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร        
ได้มีการประเมินผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61         
เพ่ือให้ทราบถึงผลได้ ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัด ที่ตกเป็นตัวอย่าง 16 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน สุโขทัย พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ หนองคาย หนองบัวล าภู 
กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยนาท สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา จ านวน 500 ราย 
ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้  

ผลการประเมิผลการประเมินผลนผล  

1. การเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 67,369 ราย คิดเป็นร้อยละ 
143.00 ของเป้าหมาย 47,000 ราย พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 452,828 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
65.00 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 700,000 ไร่ เฉลี่ยพ้ืนที่ปลูกรายละ 7.91 ไร่ โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด   
ในโครงการ ร้อยละ 43.15 เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง รองลงมาร้อยละ 29.98 เป็นพ้ืนที่ว่าง     
จากการปลูกข้าวนาปี ร้อยละ 24.34 เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว และร้อยละ 2.53 
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เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น พืชผัก ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน เป็นต้น เกษตรกรที่ร่วมโครงการ
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 905.66 ล้านบาท 

2. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 401,078 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.31 ของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ         
ที่เหลือไม่ได้เก็บเกี่ยว เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงเพาะปลูก บางรายประสบ
ปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าซึมจากแปลงใกล้เคียง ท าให้ดินแฉะไม่เหมาะส าหรับข้าวโพด ซึ่งมักพบ      
ในพ้ืนที่ใกล้แปลงเพาะปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ผลผลิต (เมล็ดข้าวโพด)   
ที่ได้รับรวม 354,691.37 ตัน เฉลี่ย 884.35 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ มี พ้ืนที่ร้อยละ 12.67 ของพ้ืนที่
เก็บเก่ียวที่เกษตรกรเก็บผลผลิตเป็นชนิดฝัก ซึ่งผลผลิตมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจาก
เกษตรกรที่ไม่มีประสบการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง และพ้ืนที่ไม่เหมาะสมจะได้รับ
ผลผลิตต่ า  

3. การจ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 80.31 จ าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง 
ซึ่งเป็นผู้รวบรวมในพ้ืนที่ พ่อค้าท้องถิ่นหรือร้านค้า ร้อยละ 11.81 จ าหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ 
ร้อยละ 5.77 จ าหน่ายให้สหกรณ์ ที่เหลือจ าหน่ายให้แหล่งอ่ืน เช่น เพ่ือนบ้าน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
ด้านลักษณะผลผลิตที่เกษตรกรจ าหน่าย มีทั้งจ าหน่ายในลักษณะต้นข้าวโพดพร้อมฝัก และ
ข้าวโพดฝักจ าหน่ายเป็นเมล็ดข้าวโพด ส าหรับการจ าหน่ายเป็นเมล็ด เกษตรกรร้อยละ 4.69 
สามารถจ าหน่ายผลผลิตที่ความชื้น 14 % โดยเกษตรกรตากเมล็ดข้าวโพดหลังจากการเก็บเกี่ยว   
และได้รับราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.42 บาท แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายข้าวโพดความชื้นสูงกว่า 
14% เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ส าหรับตากผลผลิต หรือเห็นว่าเมื่อค านวณความคุ้มค่าแล้ว ไม่ต่างกัน
ระหว่างการเก็บเกี่ยวแล้วจ าหน่ายทันที กับการตากผลผลิตเพ่ือลดความชื้นให้ได้ตามมาตรฐาน
ก่อนจ าหน่าย รวมถึงผู้รับซื้อบางรายรับซื้อผลผลิตแบบเหมาแปลง เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยว ผู้รับซื้อตีราคา
ผลผลิตทั้งแปลง และใช้รถเก็บเกี่ยว เกษตรกรจึงไม่ทราบความชื้นของผลผลิต และจ าหน่ายได้        
ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.71 บาท  

 4. ในภาพรวม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,063.64 บาท
ต่อไร่ (ขายแบบเมล็ด) ส าหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังในปี 2559/60 และเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  ในปี 2560/61 พบว่า ผลตอบแทนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงกว่าผลตอบแทนจากการ 
ปลูกข้าวนาปรังเฉลี่ย 227 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อราคาในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
7.27 (คะแนนเต็ม 10) รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 9.28 
คะแนน  
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 5. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
5.1 เกษตรกรร้อยละ 67.91 จะปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปี 2561/62 โดยเข้าร่วม

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดฯ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องการให้รัฐ
สนับสนุนเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นการลดภาระด้านต้นทุนของเกษตรกร 

5.2 เกษตรกรพึงพอใจต่อราคาผลผลิตในระดับคะแนนไม่สูงมากนัก โดยต้องการให้ม ี 
ผู้รับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่หลายราย เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองราคาได้มากข้ึน และได้รับราคาที่เหมาะสม 
มีตลาดที่ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร  

5.3 เกษตรกรบางรายมีความเชื่อว่า การเผาตอซังข้าวก่อนปลูกข้าวโพดจะมีประโยชน์  
ช่วยก าจัดศัตรูพืช ลดต้นทุน และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงได้ จึงควรเร่งเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ถึงผลได้ผลเสียของการเผาตอซังที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงเกษตรกรทุกพื้นที่  

5.4 พ้ืนที่นาบางแห่งไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น พ้ืนที่ลุ่มน้ าขัง พ้ืนที่                 
ที่ไม่สามารถจัดหาน้ าเพ่ิมเติมในช่วงที่ต้องการน้ า เป็นต้น ท าให้ผลผลิตต่ า จึงควรมีข้อมูลประกอบการ
ก าหนดพ้ืนที่โครงการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว 

5.5 พ้ืนที่ที่เพ่ิงปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขาดแคลนเครื่องจักรส าหรับ
การสีข้าวโพด จึงควรจัดหาเครื่องจักร/ผู้รับจ้างเพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรในบริเวณดังกล่าว ก่อนถึง
ฤดูการเก็บเก่ียว 
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    โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพ ระยะที ่1 โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพ ระยะที ่1   

กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการเพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพ
ที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน เพ่ิมผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ 
ให้แก่เกษตรกรและประเทศ เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทนของประเทศ
สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และเพ่ิมศักยภาพระบบ
การผลิตโคเนื้อของประเทศ 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน    

สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วมโครงการฯ 23 แห่ง ในพ้ืนที่ 15 จังหวัด 
เกษตรกร 397 ราย โดยจัดหาแม่พันธุ์โคเนื้อให้กับเกษตรกรแล้ว 1,975 ตัว 

ผลการประเมินผลการประเมินผลผล  

1. การสนับสนุนสินเชื่อ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 98.85 ล้านบาท มีเกษตรกร
ขอรับสินเชื่อทั้งสิ้น 397 ราย วัตถุประสงค์หลักร้อยละ 67.14 น าไปสร้างโรงเรือนใหม่ ร้อยละ 32.86 
น าไปปรับปรุงหรือต่อเติมโรงเรือนท่ีมีอยู่เดิม   
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2. การปลูกพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 98.60 มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยง
โคเนื้อ คิดเป็นพ้ืนที่รวม 1,540 ไร่ หรือเฉลี่ยรายละ 4.36 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
เฉลี่ยรายละ 0.12 ไร่ 

3. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  
3.1 ด้านต้นทุนการผลิต เกษตรกรร้อยละ 62.85 สามารถลดต้นทุนการผลิตด้วยการน า

มูลโคไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรของตนเอง โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยไร่ละ 47.89 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 934.33 บาทต่อไร่ต่อราย  

3.2 ด้านการเพ่ิมปริมาณโคเนื้อ พบว่า ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 สามารถผลิตลูกโคเนื้อได้
ทั้งสิ้น 2,035 ตัว 

3.3 ด้านรายได้ เกษตรกรร้อยละ 42.18 มีรายได้เสริมจากการจ าหน่ายลูกโคเนื้อเฉลี่ย  
รายละ 15,702.79 บาทต่อปี เกษตรกรร้อยละ 17.32 มีรายได้เสริมจากการจ าหน่ายแม่พันธุ์โคเนื้อ
เฉลี่ยรายละ 24,711.44 บาทต่อปี และเกษตรกรร้อยละ 42.74 มีรายได้เสริมจากการจ าหน่าย      
มูลโคแห้งเฉลี่ยรายละ 1,758.80 บาทต่อปี 

4. ข้อค้นพบ 
4.1 การบริหารจัดการโครงการ พบว่า บางกิจกรรม เช่น การจัดอบรมศึกษาดูงาน 

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้การก าหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 มีความแตกต่างกัน เช่น ในระยะที่ 2 เปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าร่วม
โครงการฯ ได้ มีการลดเงื่อนไขจ านวนทุนเรือนหุ้นของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
จากไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท ในระยะที่ 1 เป็นไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท ส าหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
และไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท ส าหรับวิสาหกิจชุมชน และให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่ เข้าร่วม
โครงการฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย ท าให้เกษตรกร และสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในระยะที่ 1 เห็นว่าได้รับประโยชน์น้อยกว่า 

4.2 ด้านสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ  พบว่า บางแห่งมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร
สหกรณ์ฯ และไม่มีที่ท าการของสหกรณ์ ส่วนด้านเกษตรกรยังขาดความรู้และความช านาญในการ
ผสมเทียมและการจับสัด ท าให้การผลิตลูกโคเนื้อไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีบางราย 
ยังไม่ได้รับสินเชื่อ 

5. ข้อเสนอแนะ กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานหลัก ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาการสนับสนุนสินเชื่อล่าช้า 
อบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการคัดเลือกแม่พันธุ์โคเนื้อ การผสมเทียม และการจับสัด   
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค หรือน ามูลโคไปผลิตเป็น
พลังงานทดแทนใหม้ากขึ้น 
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  โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนทดแทนแรงงาน ปี 2561 แรงงาน ปี 2561 กรณีศึกษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวกรณีศึกษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว    

กกรมส่งเสริมสหกรณ์รมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกสหกรณ์/เกษตรกรทั่วไป และเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน   

1. การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร มีสหกรณ์ 11 แห่ง ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ที่ขอรับการ
สนับสนุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาก่อน และสมาชิกสหกรณ์
ร้อยละ 90.00 ใช้วิธีจ้างเครื่องเกี่ยวนวดข้าวจากผู้ประกอบการเอกชน 

2. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
2.1 การเพ่ิมศักยภาพของสหกรณ์ ในปี 2561 สหกรณ์ทั้ง 11 แห่ง สามารถให้บริการ

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปทั้งสิ้น 1,098 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 14,265 ไร่ 
หรือเฉลี่ยรายละ 13 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์รวม 6,151,166 บาท 

2.2 การปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิต หลังสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเครื่องเก่ียว
นวดข้าว พบสมาชิกสหกรณ์มีการใช้บริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมากขึ้น ร้อยละ 100.00  ใช้แรงงานคน
และเครื่องเกีย่วนวดข้าวของเอกชนลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.83 และร้อยละ 55.66 ตามล าดับ 
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2.3 การลดต้นทุนค่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว สหกรณ์คิดอัตราค่าบริการตั้งแต่ 400 - 760 
บาทต่อไร่ ถูกกว่าผู้ประกอบการเอกชนที่คิดอัตราค่าบริการตั้งแต่ 400 - 800 บาทต่อไร สามารถช่วย
ลดต้นทุนให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้ทั้งสิ้น 1,247,985 บาท 

3. ข้อค้นพบ 
3.1 การให้บริการของสหกรณ์ยังไม่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และไม่เพียงพอ     

ต่อความต้องการใช้ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป 
3.2 สหกรณ์บางแห่งเกิดปัญหาการจัดระบบการให้บริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และพันธุ์

ข้าวที่ปะปนกันจากการเร่งรีบเก็บเก่ียวข้าว  
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรมีการสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพบริหารจัดการลงทุนขยายการให้บริการ
เพ่ิมเติม และจัดอบรมเพ่ิมความรู้ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ที่ให้บริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าว 
โดยเฉพาะการตรวจสอบวิธีการท าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 

4.2 จัดท าระบบการให้บริการเครื่องเก่ียวนวดข้าวหลังสมาชิกสหกรณ์มาลงทะเบียนใช้
ควรจัดท าแผนการให้บริการ โดยจัดล าดับพ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก่อน      
เพ่ือลดระยะเวลาและต้นทุนในการเคลื่อนย้ายเครื่องเกี่ยวนวดข้าว 

4.3 เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์เครื่องเกี่ยวนวดข้าวได้เต็มประสิทธิภาพ สหกรณ์ 
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากการให้สมาชิกสหกรณ์เข้ามาติดต่อเป็นการให้บริการเชิงรุก 
โดยเข้าไปติดต่อสอบถามความต้องการใช้บริการในพ้ืนที่แทน และเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ให้บริการ  
ในพ้ืนที่รายอื่น ๆ ด้วย 
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  โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุย๋สัง่ตัดโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุย๋สัง่ตัด
ผ่านสถาบันเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร  

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือส่งเสริมและมุ่งหวังให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร   
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหรือจัดหา
ปุ๋ยสั่งตัด  

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน    

การด าเนินโครงการมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 202 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.40    
ของเป้าหมาย 500 แห่ง ยื่นกู้เงินกับ ธ.ก.ส. แล้ว 23 แห่ง และได้เบิกจ่ายเงินเพ่ือน ามาใช้เป็น       
ทุนหมุนเวียน 117.6320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.05 ของวงเงินสินเชื่อ 127.7859 ล้านบาท 
เงินกู้ครบก าหนดช าระคืนวันที่ 30 เมษายน 2563 ส าหรับสถาบันเกษตรกรที่ไม่ขอรับสินเชื่อ 
เนื่องจากมีเงินทุนด าเนินงานอยู่แล้ว ไม่ต้องการเป็นหนี้ และไม่เห็นความส าคัญของการใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
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ผลการประเมินผลการประเมิน  

1. เจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ทั้งหมด มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด มีผลก าไรจากการประกอบธุรกิจปุ๋ยสั่งตัดเฉลี่ยร้อยละ 56.97 - 100 ซึ่งราคาจ าหน่ายปุ๋ย   
ที่ผลิตจะต่ ากว่าราคาปุ๋ยส าเร็จรูปในท้องตลาด ร้อยละ 25.05 ส่งผลให้ต้นทุนค่าปุ๋ยลดลง  ได้แก่ 
ยางพาราไร่ละ 484.36 บาทต่อปี อ้อยโรงงาน ไร่ละ 391.46 บาทต่อปี ข้าวนาปีไร่ละ 262.96 
บาทต่อปี สับปะรดไร่ละ 92.86 บาทต่อปี 

2. เกษตรกรร้อยละ 47.90 เห็นว่าการใช้ปุ๋ยผสมหรือปุ๋ยสั่งตัดท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
6.31 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ เหตุผลของเกษตรกรที่ใช้ ร้อยละ 75.15 เห็นว่าราคาถูก 
ร้อยละ 44.85 เห็นว่ามีมาตรฐานและคุณภาพดี ร้อยละ 33.94 เห็นว่าเพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 23.64 
เห็นว่าการเจริญเติบโตดี ร้อยละ 19.39 ทดลองใช้ และร้อยละ 14.54 ต้องการมีส่วนร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร 

3. การช าระเงินกู้ สถาบันเกษตรกร ยังไม่ช าระหนี้คืน ให้กับ ธ.ก.ส. เนื่องจากโครงการได้
ก าหนดระยะเวลาช าระคืนให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 

4. ด้านความยั่งยืนของโครงการ เกษตรกรเห็นว่าโครงการช่วยเหลือในด้านราคาปุ๋ย ลด
รายจ่าย เพ่ิมเงินออม ได้รับการควบคุมคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร ต้องการให้สนับสนุน
โครงการลักษณะนี้ต่อไป 

5. ด้านทัศนคติ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรมในระดับมากท่ีสุด 
ด้านเกษตรกรมีความเห็นว่า ชนิดปุ๋ยที่ผลิตตรงต่อความต้องการ ปริมาณปุ๋ยที่ผลิตเพียงพอ คุณภาพ  
ของปุ๋ยดี ได้รับปุ๋ยเต็มสูตรตามความต้องการธาตุอาหารพืช และราคาปุ๋ยที่ลดลง โดยมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด  

6. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ สถาบันเกษตรกรยังขาดเครื่องผสมปุ๋ย ไม่มีความรู้ด้าน     
การวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยที่ผลิตมีอายุการใช้งานสั้น เกษตรกรไม่เห็นความส าคัญของการตรวจดิน          
และใช้ปุ๋ยส าเร็จรูปที่สะดวก และมีตราสินค้า รวมทั้งภาคเอกชนมีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยมากกว่า 
ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเผยแพร่ข้อมูลและเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด รวมทั้งให้ความรู้แก่
สถาบันเกษตรกร เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการปุ๋ยสั่งตัด และสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์    
ในการผสมปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและขยายตลาดมากขึ้น 
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  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัย      
การผลิตให้แก่เกษตรกรการผลิตให้แก่เกษตรกร  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เป็นหน่วยงานหลัก 
ด าเนินการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ร้อยละ 4 ต่อปี) ผ่านบัตรเกษตรสุขใจให้แก่
เกษตรกร รายละไม่เกิน 30,000 บาท เพ่ือน าไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 
และช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ปี ตั ้งแต่วันที่          
1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 และก าหนดระยะเวลาการช าระคืนภายในวันที่ 
30 เมษายน 2563 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

การเข้าร่วมโครงการเกษตรกรที่ได้รับบัตรเกษตรสุขใจ จ านวน 584,970 ราย คิดเป็นร้อยละ 
19.50 ของเป้าหมาย 3,000,000 ราย ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงินสินเชื่อ จ านวน 9,390.32 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 10.43 ของเป้าหมาย 90,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรน าบัตรเกษตรสุขใจไปใช้          
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จ านวน 195,878 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับบัตรเกษตรสุขใจ
วงเงินสินเชื่อที่น าไปใช้จ่าย จ านวน 2,696.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.71 ของวงเงินสินเชื่อ 
ทีอ่นุมัต ิ

ผลการประเมินผลผลการประเมินผล  

1. การใช้บัตรเกษตรสุขใจเกษตรกรร้อยละ 75.04 น าบัตรเกษตรสุขใจไปซื้อปัจจัยการผลิตแล้ว 
เฉลี่ยรายละ 13,766 บาท โดยเกษตรกรซื้อปุ๋ยเคมีมากที่สุด ร้อยละ 75.53 รองลงมาซื้อยาปราบ
ศัตรูพืช/สารเคมีการเกษตร น้ ามันเชื้อเพลิง เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร
ขนาดเล็ก และปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เช่น อาหารสัตว์ ข้าวสาร ฮอร์โมนส าหรับพืชเป็นต้น ส่วนเกษตรกร      
ร้อยละ 24.96 ยังไม่น าบัตรเกษตรสุขใจไปใช้ เนื่องจากระยะเวลาที่เกษตรกรได้รับบัตรเกษตรสุขใจ 
ไม่ตรงกับฤดูเพาะปลูกท าให้เกษตรกรน าบัตรเกษตรสุขใจไปใช้ไม่ทันตามระยะเวลาที่โครงการ
ก าหนด ส าหรับเหตุผลในการใช้บัตรเกษตรสุขใจ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.40 เห็นว่าการใช้
บัตรเกษตรสุขใจ มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เงินสด หรือเงินสดเหลือไม่เพียงพอก็สามารถ        
ซื้อปัจจัยการผลิตได้ ด้านการช าระคืนเงินสินเชื่อ เกษตรกรร้อยละ 78.35 ยังไม่ช าระคืน โดยคาดว่า
จะช าระคืนภายใน 10 - 12 เดือนตามระยะเวลาที่โครงการก าหนด 

2. การลดต้นทุนการผลิต ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่จัดซื้อปัจจัยการผลิต      
โดยกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. และต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 7.00 ต่อปีต่อราย หลังจากเข้าร่วม
โครงการและน าบัตรเกษตรสุขใจไปใช้เกษตรกรร้อยละ 92.22 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงเฉลี่ย       
ร้อยละ 3.00 ต่อปีต่อราย หรือลดลงเป็นจ านวนเงิน 413 บาท (เกษตรกรใช้วงเงิน 13,766 บาท) 
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเกษตรกรที่น าบัตรเกษตรสุขใจไปใช้ 195,878 ราย        
คิดเป็นมูลค่า 80.90 ล้านบาท 

3. ทัศนคติและความพึงพอใจ เกษตรกรพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ ในระดับมากที่สุด
เนื่องจากได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระยะเวลาการ
ช าระคืนเงินสินเชื่อมีความเหมาะสม และได้ซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ส าหรับ
ร้านค้าจ าหน่ายปัจจัยการผลิตพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก เนื่องจากขั้นตอนการซื้อขายสินค้า
ผ่านบัตรเกษตรสุขใจสามารถท าได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ด้านเจ้าหน้าที่  ธ.ก.ส.    
พึงพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น    
ร้านค้าฯ ในพ้ืนที่ขายสินค้าได้เพ่ิมข้ึน และช่วยสนับสนุนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ 

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน ท าให้
เกษตรกรและร้านค้าจ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่เข้าร่วมโครงการมีความสับสนในข้อก าหนด      
ของโครงการ บางพ้ืนที่ส่งมอบบัตรเกษตรสุขใจให้เกษตรกรไม่ตรงกับฤดูเพาะปลูก หรือส่งมอบ
ล่าช้า ท าให้เกษตรกรใช้บัตรเกษตรสุขใจไม่ทันตามระยะเวลาที่โครงการก าหนด อีกทั้งในระยะ
เริ่มต้นด าเนินโครงการ แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A - Shop ส าหรับซื้อขายปัจจัยการผลิตผ่านบัตร
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เกษตรสุขใจมีความไม่เสถียรท าให ้ร ้านค้าฯ ไม ่สามารถดาวน์โหลด ต ิดตั ้ง  และใช้งาน
แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A - Shop ได้  

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีการอบรมให้
ความรู้ด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามข้อก าหนดของโครงการ ดังนั้น ธ.ก.ส. ควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และก าหนดแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับฤดู
เพาะปลูก และ  ควรทดสอบการท างานของแอพพลิเคชั่นฯ ก่อนให้ร้านค้าฯ ดาวน์โหลดและ
ติดตั้ง เพ่ือปรับปรุงแอพพลิเคชั่นฯ ให้มีความเสถียรและพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรให้การสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านปัจจัยการ
ผลิตแก่เกษตรกร เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร อบรมให้
ความรู้เรื่องการใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพและเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
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งานวิชาการการประเมินผลงานวิชาการการประเมินผล  นอกเหนือจากการติดตามประเมินผลโครงการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ในแต่ละปี ศูนย์ประเมินผล ยังมีการศึกษาพัฒนาเทคนิคการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือยกระดับงานประเมินผลโครงการให้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี 
ตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการจัดหาวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน/
สถาบันการศึกษาชั้นน ามาฝึกอบรมถ่ายทอดเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่           
ที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย และประเมินผลทั้งภายในและภายนอกส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในสถาบันต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์     
ในการประชุมวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประเมินผลของประเทศต่าง ๆ การพัฒนาดังกล่าว
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 งานหลัก คือ งานพัฒนาบุคลากรด้านติดตามและประเมินผล และงาน
พัฒนาระบบบริหารราชการ 

 
 

  
  

  งานพัฒนาบุคลากรในประเทศงานพัฒนาบุคลากรในประเทศ  

 

                                ●●  งานพัฒนาบุคลากรด้านการติดตามและประเมินผลงานพัฒนาบุคลากรด้านการติดตามและประเมินผล  
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เมื่อวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2563 ศูนย์ประเมินผลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ 
“Propensity Score Matching” (PSM) ส าหรับการประเมินผลโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก    
นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มาเป็นประธานในพิธีเปิด           
และมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 45 คน 

ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในด้านการติดตามและประเมินผล        
แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค PSM ส าหรับการประเมินผลโครงการ   
โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ กรณีมีโครงการกับไม่มีโครงการเลือกปัจจัย
หรือข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรที่ใกล้เคียงกันระหว่างเกษตรกรในโครงการกับเกษตรกรนอก
โครงการมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ค่า Propensity Score เป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกเกษตรกรนอกโครงการ เพ่ือสรุปผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบค่าตัวแปรที่น่าสนใจ โดยมี   
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้แนวคิดทฤษฎี ในการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์การประเมินผลทาง
เศรษฐกิจและสังคม กรณีสินค้า และบริการไม่ผ่านตลาดแนวคิดการประเมินผลของนโยบาย/
โครงการ โดยทั่วไปการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการประเมินผลและการใช้โปรแกรม
สถิติเพ่ือประเมินผลด้วยวิธีแมทซิ่ง โดยใช้คะแนนความโน้มเอียง (PSM) รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ
จากข้อมูลจริงที ่ได้มีการรวบรวมไว้เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรม สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค 
PSM ในการประเมินผลโครงการได้  
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  งานพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาบุคลากรต่างประเทศต่างประเทศ  
ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ประเมินผลได้ส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมประชุม

วิชาการด้านการประเมินผล จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
 

  การประชุมการประชุม   ““TThhee  EEAAII  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  PPeerrffoorrmmaannccee  
EEvvaalluuaattiioonn  MMeetthhooddoollooggiieess  aanndd  TToooollss””  

การประชุม“The EAI International Conference on Performance Evaluation 
Methodologies and Tools” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ณ Universitat de 
les lllesBalears เมือง Palma de Mallorca ประเทศสเปนผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถิติ        
จากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 คน  

การประชุมในครั้งนี้ เป็นเวทีส าหรับน าเสนอผลงานการศึกษา วิจัย จากนักวิจัย /นักวิชาการ
หลากหลายสาขา รวมทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) ที่มีความเชี่ยวชาญ        
ในด้านต่าง ๆ ร่วมบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาวิจัยในหัวข้อ      
ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ และความรู้งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีเนื้อหาที่
น าเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ/ศึกษาหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานศึกษา วิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการน าเสนอ
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วิธีการในการน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน าทฤษฎี   
ของนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย อังเดร เอ. มาร์คอฟ (Andrei Anderyevich Markov) เจ้าของ
ทฤษฎี Markov Chain มาประยุกต์ใช้ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานการประเมินผล และ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ และในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ท าให้เกิดมุมมองแนวทางใหม่ ๆ 
ส าหรับนักประเมินผลที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องตระหนัก 
ถึงผลกระทบของต้นทุนการผลิตของกระบวนการการท างานด้วยข้อมูล และการวิเคราะห์           
เชิงปริมาณขั้นสูง ที่ก่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อโครงการต่าง ๆ ร่วมทั้งเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้นักประเมินผลได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ จากนักวิจัย /วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ที ่ม ีชื ่อ เส ียงจากต่างประเทศ และผลการวิจ ัยต ่างๆ  ที ่แลกเปลี ่ยนกัน ในเวทีด ังกล ่าว              
น ามาประยุกต์ใช้กับการประเมินผล ศึกษาหาแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  เพื่อพัฒนา
ภาคเกษตรต่อไป 

 

  การประชุมการประชุม   FFiifftthh  IInntteerrmmaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  CCuullttuurraallllyy  RReessppoonnssiivvee  
EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  AAsssseessssmmeenntt  CCoonnffeerreennccee  22001199  
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การประชุ ม  Fifth Intermational Center for Culturally Responsive Evaluation 
and Assessment Conference 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2562 ณ เมืองชิคาโก้      
รัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีการออกแบบวิธีการผสมเพ่ือใช้ในการ
ประเมินผลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และมีการร่วมกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติ
โดยใช้กรณีตัวอย่าง ตลอดจนการน าเสนอผลงานของนักประเมินผล นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักสังคมสงเคราะห์ และมูลนิธิต่าง ๆ นอกจากนี้มีการปฐกถา และ
อภิปรายโต๊ะกลมในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานด้านการประเมินผล 
แบบผสม ทั้งทางสังคมศาสตร์ และวัฒนธรรมซึ่งต้องมีการค านึงภูมิหลังของเกษตรกร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับโครงการ ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ ผู้บริหารของหน่วยงาน 
รวมถึงการให้ค านึงถึงความยุติธรรม ความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
และค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผสมผสานการประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ 
และร่วมแสดงความคิดเป็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างนักประเมินผล  

  

  

งานพัฒนาระบบบริหารราชการประกอบด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2561 และการสัมมนาผลงานการ
ประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 โดยรายละเอียดดังนี้ 

 

                            ●●  งานพัฒนาระบบบริหารราชการงานพัฒนาระบบบริหารราชการ  
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 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ““การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล”” 
ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้ด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 -19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งได้รับเกียรติจากนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนา เพ่ือระดมความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาศูนย์ประเมินผล ครั้งที่ 2 
และครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix และจัดท าแผนพัฒนางาน
ศูนย์ประเมินผล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2570) โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ใหม่ของศูนย์ประเมินผล 
คือ“องค์กรหลักในการติดตาม ประเมินผล แบบบูรณาการ ผสานด้วยนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาภาคเกษตร” และพันธกิจ (Mission) ของศูนย์ประเมินผล ได้แก่ 1) ติดตาม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินนโยบายที่ส าคัญ รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) บูรณาการงานติดตาม ประเมินผล กับหน่วยงานทั้งในและ
นอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ 3) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูง มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตาม ประเมินผล โดยน าเทคนิค เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 4) เสนอผลการติดตาม ประเมินผลให้กับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ ทั้งนี้ ศปผ. จะได้น าแผนพัฒนางานศูนย์ประเมินผล
ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
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   การสัมมนาผลงานทางวิชาการ การสัมมนาผลงานทางวิชาการ ““การน าเสนอผลงานการประเมินผลการน าเสนอผลงานการประเมินผล
โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณ์  ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562”2562”  

การสัมมนาผลงานทางวิชาการ “การน าเสนอผลงานการประเมินผลโครงการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น 
โดยได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางสาวจริยา สุทธิไชยยา)       
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง       
มาปรับปรุง แก้ไขผลงานการประเมินผลโครงการให้มีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน   
ที่ด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ปี 2562         
การประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานปี 2561 โครงการธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map)  
และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ซึ่งการสัมมนาท าให้
ทราบถึงมุมมองของบุคคลภายนอกที่สะท้อนความเชื่อถือในงานการประเมินผล ตลอดจนยอมรับ
ข้อเสนอแนะของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยการน าไปปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ  
ให้ตอบสนองต่อเกษตรกรได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้  ศูนย์ประเมินผล ได้น า
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานได้รับน าไปวางแผน และพัฒนาเทคนิค
ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทย ในปีต่อไป   
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  โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน  าเพื่อโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน  าเพื่อเเกษตรกรรมกษตรกรรม  

 
การจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม คือการสร้างระบบชลประทานในระดับ   

แปลงนา คือ คูส่งน้ า คูระบายน้ า ถนนหรือทางล าเลียง ให้ผ่านแปลงเพาะปลูกอย่างทั่วถึงทุกแปลง 
เพ่ือให้ได้รับน้ าโดยตรงจากคูส่งน้ าและล าเลียงขนส่งผลผลิตจากไร่นาหรือถนนสายใหญ่ได้สะดวก 

ผลการประเมินผล ผลการประเมินผล   

1. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง คลอง 4L-5L-2L ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างคูส่งน้ าสายหลักและสายแยกรวม 17 สาย ความยาว 9.490 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่โครงการ 1,455 ไร่ เกษตรกร 97 ครัวเรือน 

1.1 ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้นละ 11.00 (จากเดิมร้อยละ 99.00 เพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 
110.00) เนื่องจากเกษตรกร มีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากอ้อยโรงงานมาเป็นการปลูกข้าวที่สามารถ
ท าการผลิตได้ 2 รอบใน 1 ปี ท าให้การใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น 

1.2 ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตอ้อยโรงงานลดลง 373 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 
15,682 เป็น 15,309 กิโลกรัมต่อไร่) ก่อนมีโครงการผลผลิตส่วนใหญ่เป็นอ้อยตอแรก เมื่อเวลา
ผ่านไปผลผลิตจะลดลงเรื่อย ๆ ผลผลิตในปัจจุบันเป็นอ้อยที่อยู่ในระยะตอที่ 3 ของรอบการผลิต 
ผลผลิตข้าวนาปีเพ่ิมขึ้น 80 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 689 เป็น 769 กิโลกรัมต่อไร่) และผลผลิต
ข้าวนาปรังเพ่ิมข้ึน 17 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 833 เป็น 850 กิโลกรัมต่อไร่)  
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1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ค่าใช้จ่ายในการผลิตอ้อยโรงงานลดลง 3,754 บาทต่อไร่        
(จากเดิม 6,119 เป็น 2,365 บาทต่อไร่) เนื่องจากอ้อยโรงงานส่วนใหญ่เป็นอ้อยโรงงานที่อยู่ใน
ระยะตอที่ 3 ของรอบการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าดูแลรักษา ค่าปุ๋ยเคมีและ
สารเคมี เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวนาปีลดลง 846 บาทต่อไร่ (จากเดิม 3,644 เป็น 2,798 
บาทต่อไร่) และค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวนาปรังลดลง 453 บาทต่อไร่ (จากเดิม 4 ,448 เป็น 
3,995 บาทต่อไร่) 

1.4 รายได้สุทธิของเกษตรกร รายได้สุทธิอ้อยโรงงานลดลง 357 บาทต่อไร่ (จากเดิม 
7,548 เป็น 7,191 บาทต่อไร่) เนื่องจากราคาของอ้อยโรงงานหลังจากมีโครงการอยู่ที่ราคาตันละ 
400 - 800 บาท ซึ่งต่ ากว่าก่อนมีโครงการที่ราคาตันละ 700 - 1,000 บาท รายได้สุทธิข้าวนาปี
เพ่ิมขึ้น 2,032 บาทต่อไร่ (จากเดิม 1,166 เป็น 3,198 บาทต่อไร่) และรายได้สุทธิข้าวนาปรัง
เพ่ิมขึ้น 1,283 บาทต่อไร่ (จากเดิม 804 เป็น 2,087 บาทต่อไร่) เนื่องจากหลังมีโครงการแล้ว
เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 8,500 บาทต่อตัน และมีเกษตรกรบางราย     
ที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกอ้อยโรงงานมาเป็นการท านา ท าให้มีผลผลิตข้าวที่ดีไม่มีพันธุ์ปน 

1.5 ข้อค้นพบ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับราคาสินค้า
เป็นปัจจัยหลัก ในปี 2562 ปริมาณน้ าที่เกษตรกรได้รับมีปริมาณที่เพียงพอ แต่ราคาผลผลิตอ้อยตกต่ า     
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรที่มีรายได้เพียงปีละครั้ง 

1.6 ข้อเสนอแนะ พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลุ่มและมีปริมาณน้ าเพียงพอ เกษตรกรควร
ปรับเปลี่ยนไปผลิตข้าวหรือพืชอายุสั้นเพ่ือสร้างรายได้ระหว่างปี ส่วนพ้ืนที่ดอนที่เหมาะส าหรับ
การปลูกพืชไร่ ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นทางเลือก
ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า  

2. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 3 ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างคูส่งน้ าสายหลักและสายแยกรวม 15 สาย ความยาว 6.936 กิโลเมตร  
ก่อสร้างทางล าเลียงสายหลักและสายแยกรวม 16 สาย ความยาว 6.779 กิโลเมตร มีพ้ืนที่โครงการ 
1,390 ไร่ เกษตรกร 103 ครัวเรือน 

2.1 ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.00 (จากเดิมร้อยละ 185.00 เพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 195.00) จากการที่โครงสร้างพ้ืนฐานสมบูรณ์ช่วยในการท าการเกษตรของเกษตรกร     
มากขึ้น 

2.2 ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตข้าวนาปีเพ่ิมขึ้น 16 กิโลกรัมต่อไร่     
(จากเดิม 868 เป็น 884 กิโลกรัมต่อไร่) และผลผลิตข้าวนาปรังเพ่ิมข้ึน 38 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 
848 เป็น 886 กิโลกรัมต่อไร่)  

136



 
 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวนาปีลดลง 37 บาทต่อไร่ (จากเดิม 4,016 เป็น 3,979 บาทต่อไร่ 
และค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวนาปรังลดลง 290 บาทต่อไร่ (จากเดิม 4,111 เป็น 3,821 บาทต่อไร่)  

2.4 รายได้สุทธิในการปลูกข้าวนาปีเพ่ิมข้ึน 834 บาทต่อไร่ (จากเดิม 5,344 เป็น 6,178 
บาทต่อไร่) และรายได้สุทธิในการปลูกข้าวนาปรังเพ่ิมขึ้น 903 บาทต่อไร่ (จากเดิม 5,268 เป็น 
6,171 บาทต่อไร่)  

2.5 ข้อค้นพบ สภาพพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตข้าวและเกษตรกรคุ้นเคยกับการ
ผลิตข้าว ท าให้ไม่มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตในพ้ืนที่แต่ด้วยพ้ืนที่โครงการอยู่ช่วง
ปลายของคลอง ส่งน้ า ท าให้ได้รับน้ าล่าช้า เกษตรกรจึงต้องอาศัยน้ าจากคลองระบายน้ าท าให้มี
ค่าใช้จ่าย ในการสูบน้ าเพ่ือท านาให้ทันช่วงเวลาที่เหมาะสม 

2.6 ข้อเสนอแนะ ต้องมีการประสานงานระหว่างโครงการส่งน้ าฯ กับกลุ่มผู้ใช้น้ า     
ที่ตั้งอยู่ระหว่างคลองส่งน้ าเพ่ือวางแผนการจัดสรรน้ าให้มีการกระจายการใช้อย่างเหมาะสม      
ให้เกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ า ได้ใช้น้ าและใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาประแสร์ (ระยะ 2) ต าลบวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ก่อสร้างท่อส่งน้ าสายหลักและสายแยกรวม 6 สาย ความยาว 14,760 กิโลเมตร มีพ้ืนที่โครงการ 
2,176 ไร่ เกษตรกร 113 ครัวเรือน 

3.1 ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินลดลงร้อยละ 21.00 (จากเดิมร้อยละ 100.00 ลดลงเป็น
ร้อยละ 79.00) เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอยู่ในช่วงระหว่างด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการ
ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน เพ่ือเตรียมปลูกทุเรียน และขนุน 

3.2 ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตทุเรียนเพ่ิมขึ้น 118 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 815 เป็น 933 
กิโลกรัมต่อไร่) 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตทุเรียนลดลง 1,486 บาทต่อไร่ (จากเดิม 21,915 เป็น 20,429 
บาทต่อไร่)  

3.4 รายได้สุทธิในการปลูกทุเรียนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 37,410 บาทต่อไร่ (จากเดิม 47,740 
เป็น 85,150 บาทต่อไร่) เนื่องจากราคาทุเรียนที่สูงขึ้นจากเฉลี่ย 60 บาทต่อกิโลกรัมในปีที่แล้ว       
มาเป็นเฉลี่ย 90 บาทต่อกิโลกรัม ในปีนี้ 

3.5 ข้อค้นพบ จากปัญหาราคายางพารา/ปาล์มน้ ามันที่อยู่ในระดับต่ าส่งผลต่อรายได้      
ของเกษตรกร และราคาผลผลิตพืชทดแทนประเภทไม้ผลที่อยู่ในระดับสูง ท าให้เกษตรกรเริ่มการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกไม้ผลมากขึ้น 

3.6 ข้อเสนอแนะ โครงการส่งน้ าฯ ต้องมีการเพ่ิมปริมาณการส่งน้ าให้เพียงพอเพ่ือ
รองรับการขยายจุดจ่ายน้ าที่เพ่ิมขึ้น และปริมาณความต้องการน้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
ไม้ยืนต้นเป็นไม้ผลมากขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 

137



 
 

  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านน  าระดับชุมชนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านน  าระดับชุมชน  
ในพื นที่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื นที่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(โครงการปิดทองหลังพระ)(โครงการปิดทองหลังพระ)  

กรมชลประทานกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก ในการได้ท า MOU ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ และมูลนิธิรากแก้ว 
เพ่ือขับเคลื่อนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ าใน
แปลงเพาะปลูกในพ้ืนที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ  
โดยมีพ้ืนที่น าร่องจ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
ฉะเชิงเทรา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านน้ าระดับชุมชนขั้นตอนที่ 3 ข้อที่ 3.3 ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือประเมินผลโครงการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
ชลประทานแล้วเสร็จร่วมกับราษฎรในพื้นที่หลังจากการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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ผลการประเมินผลผลการประเมินผล  

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ร้อยละ 83.19 ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 16.81 ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ข้าราชการบ านาญ  
ค้าขาย และแม่บ้าน เป็นต้น ร้อยละ 80.89 ใช้ประโยชน์จากโครงการ ในจ านวนนี้เป็นการใช้น้ า 
ท าการเกษตรร้อยละ 87.36 และใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 56.04 ส่วนที่เหลือร้อยละ 19.11     
ไม่มีการใช้ประโยชน์จากโครงการ เนื่องจากโครงการเพ่ิงเริ่มด าเนินการ บางส่วนยังไม่เสร็จและ     
ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งผลจากการน้ าร่อง 9 จังหวัด ดังนี้ 

1. จังหวัดน่าน มีการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง ในพื้นที่โครงการหลังจากมี
การด าเนินงานโครงการแล้ว ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 39.82 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 743.73 เป็น 
783.55 กิโลกรัมต่อไร่) ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง 57.07 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 1,053.40 เป็น 
996.33 กิโลกรัมต่อไร่) ผลผลิตถั่วเหลืองลดลง 1.50 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 286 เป็น 284.50 
กิโลกรัมต่อไร่) 

2. จังหวัดอุดรธานี มีการผลิตข้าว อ้อยโรงงาน และข้าวโพดหวานในพื้นที่โครงการ หลังจาก  
มีการด าเนินงานโครงการแล้ว ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 15.92 กิโลกรัมต่อไร่(จากเดิม 427.23 เป็น 
443.15 กิโลกรัมต่อไร่) ผลผลิตอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้น 1,666 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 16,667 เป็น 
18,333 กิโลกรัมต่อไร่) ผลผลิตข้าวโพดหวานเพ่ิมขึ้น 258.57 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 1,252.43 
เป็น 1,511 กิโลกรัมต่อไร่) 

3. จังหวัดบุรีรัมย์ มีการผลิตข้าวในพ้ืนที่โครงการ หลังจากมีการด าเนินงานโครงการแล้ว 
ผลผลิตข้าวลดลง 26.87 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 320 เป็น 293.13 กิโลกรัมต่อไร่) 

4. จังหวัดชัยภูมิ มีการผลิตข้าวในพ้ืนที่โครงการ หลังจากมีการด าเนินงานโครงการแล้ว  
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 103.33 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 364.50 เป็น 467.83 กิโลกรัมต่อไร่) 

5. จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเพียงผู้ใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์จากโครงการโดยตรง จึงไม่มีข้อมูลผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการมีโครงการ 

6. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการผลิตมันส าปะหลัง และผัก/เห็ดในพ้ืนที่โครงการ หลังจากมีการด าเนินงาน
โครงการแล้ว ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 15.92 กิโลกรัมต่อไร่(จากเดิม 427.23 เป็น 443.15 กิโลกรัมต่อไร่) 
ผลผลิตมันส าปะหลังลดลง433.33กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 4,133.33 เป็น 3,700กิโลกรัมต่อไร่) 
ผลผลิตผัก/เห็ดลดลง 98.88 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 1,484.03 เป็น 1,385.15 กิโลกรัมต่อไร่) 
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7. จังหวัดยะลา มีการผลิตข้าว ยางพารา และทุเรียนในพ้ืนที่โครงการ หลังจากมีการด าเนินงาน
โครงการแล้ว ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 38.33 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 206.67 เป็น 245 กิโลกรัมต่อไร่)
ผลผลิตยางพาราเพ่ิมขึ้น 30.51 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 233.20 เป็น 263.71กิโลกรัมต่อไร่) 
ผลผลิตทุเรียนเท่า ๆ กัน ทั้งก่อนและหลังด าเนินงานโครงการ 220.75 กิโลกรัมต่อไร่ 

8. จังหวัดปัตตานี มีการผลิตข้าวในพ้ืนที่โครงการ หลังจากมีการด าเนินงานโครงการแล้ว 
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 256.53 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 300.25 เป็น 556.78 กิโลกรัมต่อไร่) 

9. จังหวัดนราธิวาส มีการผลิตข้าว ไม้ผล และผักในพ้ืนที่โครงการ หลังจากมีการด าเนินงาน
โครงการแล้ว ผลผลิตข้าวลดลง 5.10 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 321.43 เป็น 316.33 กิโลกรัมต่อไร่)  
ผลผลิตไม้ผลลดลง 241.40 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 666.40 เป็น 425 กิโลกรัมต่อไร่) ผลผลิตผัก
เพ่ิมข้ึน 51.48 กิโลกรัมต่อไร่ (จากเดิม 301.48 เป็น 352.96 กิโลกรัมต่อไร่) 

ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด     
ที่ค่าคะแนน 9.43 

10. ข้อค้นพบ การด าเนินงานโครงการในบางพ้ืนที่ขาดแคลนแรงงาน ด าเนินการได้เพียงบางจุด  
ไม่ครอบคลุมทั้งระบบชลประทานท าให้แก้ปัญหาได้ไม่ครบทั้งระบบท าให้โครงการเกิดผลเฉพาะ
จุดที่ด าเนินการ และการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด าเนินการได้ในบางจังหวัด เกษตรกรบางส่วนไม่
ครอบคลุมทั้งโครงการในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วางแผนการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต และ
การเชื่อมโยงตลาด 

11. ข้อเสนอแนะ ควรมีการเปิดกว้างในเรื่องการจ้างแรงงานที่มีฝีมือจากทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานของแรงงาน เนื่องจากบางพ้ืนที่อยู่ห่างไกล หาแรงงานยากขาดแคลน
แรงงานจากในพ้ืนที่ และจากนอกพ้ืนที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และการส่งเสริมอาชีพ
จะต้องด าเนินการให้ได้ตามแผนที่วางไว้ร่วมกับเกษตรกร ต้องครอบคลุมทั้งโครงการ และในทุกกิจกรรม
ที่ด าเนินการ (การถ่ายทอดความรู้ วางแผนการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการเชื่อมโยงตลาด) 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความยั่งยืน 
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  โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่  
 (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร 

 
 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm 
Enterprises) เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้เกษตรกร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจ าหน่าย 
ออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและสามารถแข่งขัน        
ในตลาดโลกได้ ตามนโยบาย “การตลาด น าการผลิต” ภายใต้การจัดท าแผนการผลิตภาคเกษตร 
(Agricultural Production Plan) ซึ่งมีเกษตรกรและภาครัฐรวมทั้งเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการการเกษตรแปลงใหญ่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์ประเมินผลได้
ด าเนินการจัดท าข้อมูลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ กรณีศึกษา กลุ่มผู้ผลิตสินค้า 3 ชนิด 
ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าว กข.43 

ผลการด าเนินการผลการด าเนินการ  

1. สินค้ามันส าปะหลัง ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่
โครงการ 1,488 ไร่ สมาชิก 53 ราย  
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1.1 ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ (ปี2561/62) มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 217,785.90 บาทต่อครัวเรือน 
(รายได้รวมทั้งหมด 602,971.51 บาทต่อครัวเรือน และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 385,185.61 บาทต่อ
ครัวเรือน) หนี้สินค้างช าระ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) เฉลี่ย 248,233.41 บาทต่อครัวเรือน  

1.2 การผลิตและตลาด นิยมปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 35.76 ไร่ต่อครัวเรือน 
เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 28.07 ไร่ต่อครัวเรือน ไม่นิยมการไถระเบิดดินดานก่อนปลูก  

1.3 ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ต้นทุนการผลิตทั้งหมด เฉลี่ย 6,594.08 บาทต่อไร่ 
(เป็นเงินสด 5,641.56 บาทต่อไร่ และไม่เป็นเงินสด 952.52 บาทต่อไร่) ผลผลิต เฉลี่ย 4,038.57 
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉลี่ย 2.38 บาทต่อกิโลกรัม  

1.4 จ าหน่ายหัวมันสดผ่านพ่อค้าท้องถิ่นเป็นหลัก มีรายได้ทั้งหมด เฉลี่ย 9,611.79 บาทต่อไร่ 
มีรายไดสุ้ทธิ เฉลี่ย 3,017.71 บาทต่อไร่  

1.5 ข้อค้นพบ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่เข้าใจการท างานแบบกลุ่ม มีสิทธิ    
ในการใช้ที่ดินแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์การครอบครอง บางรายมีภาระหนี้สินระยะยาว ประสิทธิภาพ     
ในการผลิตต่ า มีการผันผวนของราคา เน้นการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิต ให้ความส าคัญ    
กับการเพิ่มมูลค่ามันส าปะหลังน้อย กลุ่มมีการกระจายแหล่งรับซื้อผลผลิตให้กับสมาชิก 

2. สินค้าอ้อยโรงงาน ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พ้ืนที่
โครงการ 1,432 ไร่ สมาชิก 42 ราย  

2.1 ก่อนเริ่มโครงการ (ปี 2561/62) มีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 214,609.26 บาทต่อครัวเรือน 
(รายได้ทั้งหมด 1,302,706.68 บาทต่อครัวเรือน และมีรายจ่ายทั้งหมด 1,088,097.42 บาทต่อครัวเรือน) 
หนี้สินค้างช าระ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) เฉลี่ย 956,573.58 บาทต่อครัวเรือน  

2.2 การผลิต และตลาดนิยมปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 พ้ืนที่ปลูก เฉลี่ย 92.81 ไร่ต่อครัวเรือน 
เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 34.09 ไร่ต่อครัวเรือน มีการไถระเบิดดินดานก่อนปลูกมากข้ึนใช้เครื่องจักร
เครื่องมือเกือบทุกกระบวนการผลิต  

2.3 ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ต้นทุนการผลิตทั้งหมด เฉลี่ย 10,652.80 บาทต่อไร่  
(เป็นเงินสด 9,139 บาทต่อไร่ และไม่เป็นเงินสด 1,513.80 บาทต่อไร่) ผลผลิต เฉลี่ย 15.13 ตันต่อไร่ 
ราคาเฉลี่ย 760 บาทต่อตัน ส่งมอบอ้อยให้กับหัวหน้าโควตามากกว่าโรงงาน และส่วนใหญ่       
เป็นอ้อยเผา มีรายได้ทั้งหมด เฉลี่ย 11,498.80 บาทต่อไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 846.00 บาทต่อไร่ 

2.4 ข้อค้นพบ เกษตรกรอยู่ในช่วงวัยท างานมีระดับการศึกษาที่สูง บางรายมีภาระหนี้สิน     
ในครัวเรือนสูง การส่งเสริมโครงการภาครัฐมีน้อย ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
ประสิทธิภาพในการผลิตให้ผลผลิตสูงในช่วงอ้อยตอที่ 2 - 3 ค่าความหวานที่ได้รับอยู่ในระดับต่ า 
(CCS) เฉลี่ย 11.63 เกษตรกรบางรายเป็นลูกไร่ของหัวหน้าโควตามากกว่าการเข้าถึงโรงาน และส่งมอบ
อ้อยเผามากกว่าอ้อยสด 
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3. สินค้าข้าว กข.43 ต าบลวังวน อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนที่โครงการ        
3,038 ไร่ สมาชิก 96 ราย  

3.1 ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ (ปี 2561/62) มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 63,530.17 บาทต่อครัวเรือน 
(รายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 405,937.66 บาทต่อครัวเรือน และรายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ย 342,407.49 บาทต่อ
ครัวเรือน) หนี้สินค้างช าระ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) เฉลี่ย 469,276.60 บาทต่อครัวเรือน  

3.2 การผลิตและตลาด นิยมปลูกข้าวพันธ์ กข.41 พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 47.43 ไร่ต่อครัวเรือน 
เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 31.65 ไร่ต่อครัวเรือน  

3.3 ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 5,597.39 บาทต่อไร่ 
(เป็นเงินสด 4,493.92 บาทต่อไร่ และไม่เป็นเงินสด เฉลี่ย 1,103.47 บาทต่อไร่) ผลผลิตเฉลี่ย 
766.53 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉลี่ย 7.44 บาทต่อกิโลกรัม มีการจ าหน่ายเป็นข้าวสดส่งมอบให้กับโรงสี 
สหกรณ์การเกษตร และท่าข้าวมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 5,702.98 บาทต่อไร่ และมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 
105.59 บาทต่อไร่ 

3.4 ข้อค้นพบ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ระดับการศึกษามีผลต่อการรับรู้      
ความเข้าใจโครงการ เงื่อนไขการเข้าร่วมกลุ่มท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ พ้ืนที่เพาะปลูก
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก ประสิทธิภาพในการผลิตต่ า บางรายภาระหนี้สินต่อครัวเรือนสูง 
ต้นทุนการผลิตผกผันต่อราคารับซื้อข้าวเปลือกในทิศทางตรงกันข้าม และแหล่งรับซื้อโครงการ   
อยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่ผลิต 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการ
ดังนี้   

4.1 กระตุ้นให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้มงวดการใช้ท่อนพันธุ์ที่ได้คุณภาพเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ปลูก และสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นอย่างเพียงพอและกระจายทั่วถึง  

4.2 ก าหนดราคาขั้นต่ าเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการผลิต สินค้ามันส าปะหลัง เฉลี่ย 2,650 
บาทต่อตัน สินค้าอ้อยโรงงาน เฉลี่ย 1,065.28 บาทต่อตัน และสินค้าข้าว กข.43 เฉลี่ย 9,706.67 
บาทต่อตัน และเพ่ิมมาตรการเข้มงวดการรับซื้อสินค้าทางการเกษตร   

4.3 บริหารจัดการแหล่งน้ าในพ้ืนที่ท าการเกษตรให้สามารถรองรับน้ าและกักเก็บน้ า       
ไว้ใช้ประโยชน์  

4.4 สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และกระตุ้น   
สร้างแรงจูงใจมาตรฐานการผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า สร้างรายได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกร  
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 โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ     
การผลิตพืชด้วยเกษตรอัจฉริยะ 

 

 
 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการ โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตร 
และปรับรูป แบบการเกษตรในปัจจุบันให้มุ่งสู่เกษตร 4.0 โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม        
ในกระบวนการผลิตพืช มาประยุกต์ใช้ในแปลงเรียนรู้ เช่น LCTF Camera, UAV + Hypersptectrum , 
Auto Steering , Cropspec , land leveler, Drone, Weather ststion, Weeding Robot, Auto - Spray, 
ระบบการควบคุมการให้น้ าอัจฉริยะ และเครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายจัดท า
แปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อยโรงงาน และมะเขือเทศ พร้อมทั้ง มีการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การจัดท า Big Data ด้านเกษตรอัจฉริยะส าหรับการประมวลผล
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจและก าหนดแนวทางการท าเกษตรอัจฉริยะต่อไป         
ในอนาคต 
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ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  

โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ             
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และ
หน่วยงานสนับสนุน กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้ด าเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และประจวบคีรีขันธ์  
ประกอบด้วย 6 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด และ
มะเขือเทศ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินค้าละ 1 ราย จัดท าแปลงกรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะ 
10 ไร่ และแปลงกรรมวิธีเกษตรกร 10 ไร่ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. แปลงสินค้าข้าว ตั้งอยู่ที่ 20/2 หมู่ 4 ต าบลสวนแตง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ต้นทุนทั้งหมดก่อนมีโครงการเฉลี่ย 5,183.03 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่  
จ าหน่ายราคาขาย 8.75 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้เกษตรกรมีรายได้ 8,750 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิ 
3,566.97 บาทต่อไร่ 

2. แปลงสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่ที่ 79/2 หมู่ 11 ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ ต้นทุนทั้งหมดก่อนมีโครงการเฉลี่ย 4,511.69 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 
กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายราคาขาย 5.2 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้เกษตรกรมีรายได้ 7,800 บาทต่อไร่ 
รายได้สุทธิ 3,288.31 บาทต่อไร่ 

3. แปลงสินค้ามันส าปะหลัง ตั้งอยู่ที่ 30 หมู่ 9 ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ต้นทุนทั้งหมดก่อนมีโครงการเฉลี่ย 6,543.54 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 
กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายราคาขาย 2.35 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้เกษตรกรมีรายได้ 9,400 บาทต่อไร่ 
รายได้สุทธิ 2,856.46 บาทต่อไร่ 

4. แปลงสินค้าสับปะรด ตั้งอยู่ที่ 136 หมู่ 11 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ต้นทุนทั้งหมดก่อนมีโครงการเฉลี่ย 19,102.90 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 6,500 
กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายราคาขาย 10 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้เกษตรกรมีรายได้ 65,000 บาทต่อไร่ 
รายได้สุทธิ 45,897.10 บาทต่อไร่ 

5. แปลงสินค้าอ้อยโรงงาน บริษัท ไร่ด้านช้าง จ ากัด ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ต้นทุนทั้งหมดก่อนมีโครงการเฉลี่ย 13,191.90 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 18 ตันต่อไร่ 
จ าหน่ายราคาขาย 946 บาทต่อตัน ท าให้เกษตรกรมีรายได้ 17,028 บาทต่อไร่  รายได้สุทธิ 
1,836.10 บาทต่อไร่ 
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6. แปลงสินค้ามะเขือเทศ ตั้งอยู่ที่ 11 หมู่ 14 ต าบลจระเข้ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   
เป็นโรงเรือนแบบ 2 ชั้น  

ในช่วงแรกของการด าเนินงานโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความพร้อมในเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร/อุปกรณ์ ที่ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งผลให้บางกิจกรรมสินค้า
ต้องเลื่อนการเพาะปลูกตามที่ก าหนดไว้ออกไป เช่น แปลงมันส าปะหลัง ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร และแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 

การด าเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ด าเนินการจัดท าเตรียมแปลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงาน 

7. ประเด็นค้นพบ 
7.1 การด าเนินงานจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในแปลง

เรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้เกษตรกรด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
ไม่ตรงตามฤดูกาลเพาะปลูกท่ีก าหนดไว้ 

7.2 เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในแปลงเรียนรู้
กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะมีต้นทุนราคาที่สูง เกษตรกรที่ด าเนินการแปลงตัวอย่างเพียง 1 ราย 
เกษตรกรไม่แน่ใจว่าคุ้มกับการด าเนินการตามแบบวิถีแบบเดิมหรือไม่ 

7.3 เกษตรกรมีความต้องการเรียนรู้ และท าความเข้าใจการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
และแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ หรือระบบวิธีการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในแปลงเรียนรู้
กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะ 

7.4 เครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น เครื่องปลูกยังต้องใช้คนควบคุมในช่วงการเลี้ยวโค้ง     
ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาต่อเพ่ือให้เกษตรกรเห็นผลถึงเครื่องจักรกลไร้คนขับที่เป็นเกษตรอัจฉริยะ
ตามท่ีโครงการก าหนดไว้ 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 การด าเนินงานในปีต่อไป หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะให้พร้อมก่อนฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งจะน าไปสู่
การเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะกับแปลงกรรมวิธีเกษตรกรเดิม
อย่างแท้จริง 

8.2 สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรต้นแบบเกิดการเรียนรู้ และใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริง ซึ่งจะน าไปสู่การขยายผลการเป็นกลุ่มเกษตรอัจฉริยะตามที่
โครงการก าหนดไว้  
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8.3 ควรมีคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรต้นแบบได้ศึกษาและเรียนรู้ และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง 

8.4 สนับสนุนเครื่องจักรในการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น เครื่องไถกลบตอซัง ฟางข้าว 
หลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือเพ่ิมปุ๋ยให้ดิน ลดการเผาฟางที่ท าให้เกิดดินเสื่อมและโลกร้อน 

 

  โครงการสานพลังประชารัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกเพื่อสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 2561/2562ข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 2561/2562  
 

 
 
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ด าเนินการ       

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก 
และมีกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการค้าภายใน   
เป็นหน่วยงานสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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ในช่วงฤดูนาปรัง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า        
ลดการพ่ึงพาจากภายนอกประเทศ โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 2 ล้านไร่ ระยะเวลาด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ซึ่ง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมาย
ให้ประเมินผลโครงการฯ เป็นการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ เพ่ือประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น 
โดยส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรจ านวน 1,180 ราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 180 ราย          
รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,360 ราย ในพ้ืนที่โครงการ 37 จังหวัด ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน
พฤษภาคม 2562  
ผลการประเมิน ผลการประเมิน   

1. การด าเนินงานโครงการฯ เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 82,316 ราย พื้นที่เข้าร่วม
โครงการฯ 724,932 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.25 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะพ้ืนที่ในภาคกลาง       
และภาคตะวันออก โครงการฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนเป็นการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า     
จากเดิมที่ ให้ เงินสนับสนุน 2,000 บาทต่อไร่ จึงขาดแรงจูงใจให้เกษตรกรรายใหม่เข้าร่วม
โครงการฯ ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย    
ฤดูนาปรัง ซึ่งด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกันโดยกิจกรรมที่เกษตรกรท าการผลิตในฤดูนาปรังก่อน
ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ พืชอ่ืน ๆ เช่น ผักพืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดหวาน พริก ยาสูบ เป็นต้น และพ้ืนที่ว่างเปล่า 
ส าหรับการสนับสนุนสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 เกษตรกรขอรับสนับสนุนสินเชื่อร้อยละ 20.34         
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่จะกู้ผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรที่เหลือกู้ผ่านสหกรณ์การเกษตร สาเหตุที่เกษตรกรขอสนับสนุนสินเชื่อต่ า เนื่องจากไม่ต้องการ
เป็นหนี้เพ่ิมไม่ม่ันใจว่าจะช าระเงินคืนได้ เนื่องจากระยะเวลาการกู้เป็นระยะสั้น (ภายใน 6 เดือน) 
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้อย ท าให้ไม่มั่นใจในปริมาณผลผลิตและ
ราคาผลผลิตที่จะได้รับ เป็นต้น 

2. การปรับสมดุลปริมาณการผลิต โครงการฯ ส่งผลกระทบต่อการปรับสมดุลในตลาดข้าว   
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพียงบางส่วน เนื่องจากการด าเนินโครงการฯ เป็นระยะสั้น ประกอบกับ
ปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศมีจ านวน 8.25 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณ       
การผลิตในประเทศมีเพียง 4.99 ล้านตัน ในปี 2561/62 ท าให้มีความต้องการส่วนเกินจ านวน      
3.26 ล้านตัน ซึ่งจากการด าเนินโครงการฯ สามารถเพ่ิมผลผลิตภายในประเทศได้ 0.64 ล้านตัน    
คิดเป็นร้อยละ 19.63 ของปริมาณความต้องการส่วนเกินในประเทศ 
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3. การสร้างรายได้ให้เกษตรกรและอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ในภาพรวมโครงการฯ เกษตรกร      
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,084 บาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งโครงการประมาณ 769 ล้านบาท 
ทั้งนี้หากเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกตามกิจกรรม      
ที่เกษตรกรท าการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรัง 
และพ้ืนที่ว่างเปล่าหลังการปรับเปลี่ยนมีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 932 และ 1,084 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอ่ืน หลังการปรับเปลี่ยนมีผลตอบแทนสุทธิ
ลดลงเฉลี่ย 1,883 และ 12,351 บาทต่อไร่ ตามล าดับ เนื่องจากในช่วงด าเนินโครงการฯ เกิดการ
ระบาดของหนอนกระทู้ ท าให้ต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการฯ สูงกว่าก่อนมี
โครงการฯ และราคาเฉลี่ยของผลผลิตพืชอ่ืนๆ สูงกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส าหรับด้านความ
ยั่งยืนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีต่อไป เกษตรกรร้อยละ 84.00 จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต่อเนื่องร้อยละ 10.00 ยังไม่ม่ันใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตในฤดูการผลิตนั้น ๆ และร้อยละ 6.00 
ไม่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีต่อไปเนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

4. การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการฯ สามารถลดการพึ่งพาการน าเข้าได้เพียงบางส่วน 
โดยสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 0.64 ล้านตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.78 ของปริมาณการผลิตที่ประเทศสามารถผลิตได้ทั้งหมด (4.99 ล้านตัน) 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก คิดเป็นมูลค่าจ านวน 
2,009 ล้านบาท จากการลดพ้ืนที่การเผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมการผลิตจากก่อนมีโครงการ
จ านวน 75,966 ไร่ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562) 

6. ด้านเศรษฐกิจ นอกจากโครงการฯ ช่วยสร้างรายได้ในช่วงฤดูนาปรัง และการเข้าถึงแหล่ง
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมจากการใช้จ่ายของเกษตรกรในโครงการฯ 
จ านวน 164 ล้านบาท จากเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

7. ความพึงพอใจของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้มากกว่าการปลูกข้าวนาปรัง ใช้น้ า   
น้อยกว่า และเป็นโครงการที่มีการบูรณาการหลายหน่วยงาน ตั้งแต่กระบวนการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จนถึงการจ าหน่วยผลผลิตส่งผลให้เกษตรกรมีความม่ันใจมากยิ่งขึ้น 

8. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
8.1 เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดอย่างรุนแรง ท าให้ผลผลิตเสียหาย 

ต้นทุนในการก าจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึน หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติมในการป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ     
หรือสารชีวภัณฑเ์พ่ือลดต้นทุนและก าจัดหนอนกระทู้ และศัตรูพืชชนิดอื่นได้อย่างยั่งยืน 
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8.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จ     
ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นควรอบรมเกษตรกรให้ฝึกปฏิบัติจริง และควรมีแปลงสาธิต      
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความเชื่อม่ันในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

8.3 การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรยังขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการรถเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่    
ซึ่งเป็นผู้ก าหนดวันเก็บเกี่ยว และมีจ านวนไม่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุให้เกษตรกรบางรายต้องเก็บ
เกี่ยวผลผลิตก่อนก าหนด ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ผู้รับซื้อก าหนด จึงควรส่งเสริม/
สนับสนุน  รถเก็บเกี่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการ 

8.4 เกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิต      
บางรายไม่ได้ใช้วงเงินกู้ เนื่องจากกรอบระยะเวลาในการใช้จ่ายสั้นเกินไป จ ากัดร้านค้าที่สามารถใช้ได้ 
รวมทั้งการอนุมัติวงเงิน มีความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิตตามกรอบระยะเวลา   
ที่โครงการฯ ก าหนดได้ ดังนั้นควรส ารวจความต้องการในการขอรับสนับสนุนสินเชื่อล่วงหน้า และ
ขั้นตอนการอนุมัติวงเงินควรมีความรวดเร็ว รวมทั้งลดข้อจ ากัดร้านค้าที่สามารถใช้จ่ายผ่านบัตร
เกษตรสุขใจได ้

8.5 การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีต่อไป ควรส่งเสริมการผลิตในรูปแบบ
แปลงใหญ่ และท าการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรจ าหน่าย
ผลผลิตผ่านสหกรณ์ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพ หรือมีประสบการณ์ในการรวบรวม
ผลผลิตเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองราคากับภาคเอกชน  

8.6 ควรพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต โดยใช้ Agri - Map เป็นเครื่องมือสนับสนุน และควร
รวบรวมข้อมูลชนิดสินค้า และจ านวนพ้ืนที่ที่ท าการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการฯ 
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  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง  
ปี 2562ปี 2562  

 
 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรอบ
การท านาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักการท านาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอ่ืน สร้างรายได้
จากการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกข้าวให้เกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการลดรอบการท านา        
กับภาครัฐ และสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอ่ืนในพ้ืนที่นา เพ่ือเป็น
เกษตรกรรมทางเลือกให้เกษตรกรในระยะยาว รวมพ้ืนที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ เกษตรกร 
13,500 ราย โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช          
ที่หลากหลาย ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องไม่
ท าการปลูกข้าว ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 ส าหรับการประเมินผล
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลได้และผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็น
และความพึงพอใจของเกษตรกร เก็บรวมรวมข้อมูลเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
รวมจ านวน 320 ราย  
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ผลการประเมิน ผลการประเมิน   

1. เกษตรกรยืนยันการปลูก จ านวน 21,919 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 162.36 ของเป้าหมาย 
และคิดเป็นพ้ืนที่ จ านวน 162,763.25 ไร่ หรือร้อยละ 81.38 โดยเกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์      
จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอและได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ านวน 20,205 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 149.67 ของเป้าหมาย และคิดเป็นพ้ืนที่ จ านวน 146,480.00 ไร่ หรือร้อยละ 
73.24 ของเป้าหมาย ซึ่งพ้ืนที่ที่เกษตรกรน ามาเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 7.25 ไร่ต่อครัวเรือน  

2. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย เกษตรกรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูก  
ข้าวนาปรังไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 7,249.69 บาทต่อครัวเรือน  

3. พืชทางเลือกที่น ามาเสนอและส่งเสริมให้เกษตรกรเลือกปลูกมีมากกว่า 5 ชนิด โดยพืชที่
เกษตรกรให้ความสนใจปรับเปลี่ยนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ พืชผัก ถั่วเขียว และข้าวโพดหวาน   
ซ่ึงเกษตรกรเห็นว่าชนิดพืชทางเลือกที่โครงการได้น ามาเสนอและส่งเสริมเพ่ือปลูกทดแทนการปลูก  
ข้าวนาปรังมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.94 (คะแนนเต็ม 5) 

4. การประสานงานด้านการตลาด จังหวัดที่มีการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 64.71 ไม่มี 
การติดต่อประสานงานด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรมีแหล่งรับซื้อผลผลิต        
ในพ้ืนที่ และร้อยละ 35.29 มีการประสานงานด้านการตลาด ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการประสานงาน
ด้านการตลาด ร้อยละ 14.29 มีการท าการตลาดแบบมีพันธะสัญญา และร้อยละ 85.71 ไม่มีการ
ท าการตลาดแบบมีพันธะสัญญา เนื่องจากจ านวนพ้ืนที่ในการเพาะปลูกของเกษตรกรมีปริมาณน้อย 

5. ผลตอบแทน เกษตรกรมรีายได้เฉลี่ย 4,205 บาทต่อไร่ 
6. การลดรอบท านาในฤดูนาปรัง พบว่า สามารถช่วยลดพ้ืนที่ท านาปรังได้ 162,763.25 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 81.38 ของเป้าหมาย โดยคิดเป็นผลผลิตข้าวเปลือกที่ลดลง จ านวน 96,970 ตัน
ข้าวเปลือก และคิดเป็นข้าวสารลดลง 58,182.00 ตันข้าวสาร  

7. แนวโน้มการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกข้าวในช่วงฤดูนาปรัง กรณีภาครัฐ  
ไม่มีมาตรการหรือโครงการสนับสนุน เกษตรกรร้อยละ 68.43 สนใจที่จะปรับเปลี่ยน ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 13.13 ไม่สนใจปรับเปลี่ยนและร้อยละ 18.44 ไม่แน่ใจว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ ส่วนกรณี
ภาครัฐมีมาตรการหรือโครงการสนับสนุน เกษตรกรร้อยละ 89.59 สนใจที่จะปรับเปลี่ยน              
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 1.26 ไม่สนใจปรับเปลี่ยนและร้อยละ 9.15 ไม่แน่ใจว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ 

8. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร 5 อันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุน
ของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 20.28 แหล่งน้ า/ปริมาณน้ าในพ้ืนที่ร้อยละ 14.75 ความยาก/ง่าย  
ในการผลิตร้อยละ 12.27 รายได้/ผลตอบแทนที่ได้รับร้อยละ 12.02 และต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก 
ร้อยละ 12.02 ส าหรับปัจจัยอื่นๆ ที่เห็นว่ามีผลต่อการปรับเปลี่ยน เช่น แนวโน้มและความต้องการ
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ของตลาด ระยะเวลาในการผลิต สภาพความเหมาะสมของดิน ต้องการปรับปรุงสภาพดิน และ
ต้องการทดลองปลูกพืชอ่ืน 

ทั้งนี้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการของโครงการฯ ในภาพรวม ในระดับมาก
ที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.15  

9. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
9.1 เกษตรกรที่เลือกปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเขียว และถั่วลิสง ประสบ

ปัญหาขาดทุนเมื่อเทียบกับการปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากราคาผลผลิตที่เกษตรกรได้รับจากการ
จ าหน่ายผลผลิตต่ ากว่าราคาเฉลี่ยของทั้งประเทศ ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยน
ให้แก่เกษตรกร โครงการควรมีแนวทางหรือมาตรการในการประกันราคาผลผลิตและหาตลาด
รองรับให้แก่เกษตรกร  

9.2 เกษตรกรบางรายต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือลดการปลูกข้าวนาปรัง แต่ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปรังไว้
ประกอบกับพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นที่เช่า ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการควรมีความ
ยืดหยุ่นในหลักเกณฑ์รับสมัครเพ่ิมมากข้ึน 

9.3 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก ขาดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ 
ปลูกพืชอ่ืน ส่งผลให้เกษตรกรไม่กล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายที่เข้าร่วม
โครงการไม่ประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ในปีถัดไปเกษตรกรจะตัดสินใจกลับไป
ปลูกข้าวเหมือนเดิม ดังนั้น เพ่ือให้เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนและเพ่ือให้การปรับเปลี่ยนเกิด     
ความยั่งยืน โครงการควรเน้นให้มีการจัดอบรมและสาธิตขั้นตอนการเพาะปลูกพืชที่เกษตรกร
สนใจอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความส าคัญในการลดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง
เพ่ิมมากข้ึน 

9.4 เกษตรกรบางรายขอสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากกรมชลประทาน    
มีการระบายน้ าให้แก่ เกษตรกร ส่งผลให้ เกษตรกรมีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับการปลูกข้าว             
ดังนั้น เพ่ือให้โครงการประสบความส าเร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประสานงานเรื่องการ
ปล่อยน้ ากับกรมชลประทาน 
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  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพ           โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพ           
ข้าวหอมมะล ิปีการศึกษา 2562/63ข้าวหอมมะล ิปีการศึกษา 2562/63  

  
กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ขาว     

ดอกมะลิ 105 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ในปี 2561 รายละ 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
ไม่เกิน 10 ไร่ ส าหรับน าไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปี ปี 2562/63 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่  จังหวัด
ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และสุรินทร์ พร้อมทั้งอบรม
และติดตามถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน   

การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 4,423.27 ตัน           
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 112,811 ราย ตามเป้าหมาย ได้รับเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย รายละ 39.21 กิโลกรัม       
โดยเมล็ดพันธุ์ที่สนับสนุนเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพตามมาตรฐาน     
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พันธุ์ข้าวของกรมการข้าว โดยเกษตรกร ร้อยละ 89.12 เห็นว่าระยะเวลาในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์      
มีความเหมาะสมและทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก ที่เหลือร้อยละ 10.88 เห็นว่าล่าช้า เพราะบางพ้ืนที่
เริ่มปลูกข้าวตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 

ผลการประเมินผลการประเมิน  

1. การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ลดลง โดยก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20.31 กิโลกรัมต่อไร่ หลังมีโครงการฯ ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 
18.90 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลง 1.41 กิโลกรัมต่อไร่ น าไปใช้ในพ้ืนที่ประมาณ 233,145.89 ไร่ คิดเป็นมูลค่า  
จากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ลดลง ประมาณ 8.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการอบรมให้ค าแนะน า    
การใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม 

2. ปริมาณผลผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่ได้รับผลผลิต แต่จากการส ารวจ พบว่า 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ประสบภัยแล้ง ปี 2562/63 ส่งผลให้พ้ืนที่การเพาะปลูกข้าวหอม
มะลิได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ร้อยละ 40.42 และเสียหายเป็นบางส่วน ร้อยละ 42.72 จึงคาดว่า
จะไม่ได้ปริมาณผลผลิตตามเป้าหมายของโครงการฯ จ านวน 7,600,000 ตัน หรือ 380 กิโลกรัมต่อไร่    

3. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด       
ที่ระดับคะแนน 4.58 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สนับสนุนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี มีอัตรา   
การงอกสูง มีอัตราการเจริญเติบโตดี และบางส่วนได้รับความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 
นอกจากนี้ โครงการฯ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ในช่วงที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นผล   
มาจากภัยแล้ง ในปี 2561/62  

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1 การจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากโปรแกรมส าหรับจัดท ารายชื่อ

เกษตรกรของโครงการฯ ยังไม่สมบูรณ์ ระบบล่ม ท าให้ยากแก่การคัดกรอง ควรมีการปรับปรุง

โปรแกรมเพ่ืออ านวยความสะดวก และรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ การจัดท า

รายชื่อเกษตรกรเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศระหว่างกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร   

ควรมีการบูรณาการ งานร่วมกันจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น 

4.2 ด้านการรักษาปริมาณข้าวหอมมะลิ คาดว่าจะไม่ได้ปริมาณผลผลิตตามเป้าหมายของ
โครงการฯ 380 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องในปีการผลิต 
2562/63 และบางรายยังประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าอีกในเวลาต่อมา ท าให้เกษตรกรบางส่วนมี
รายได้ลดลง อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลผลิตที่ได้รับจะต่ ากว่าที่คาดไว้แต่จากสภาวะดังกล่าว จะส่งผล
ให้ราคาข้าวหอมมะลิในปีการผลิต 2562/63 ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรที่ ยังคงได้รับผลผลิต
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จากเมล็ดพันธุ์ของโครงการฯ คาดว่าจะมีรายได้ไม่ต่างกับช่วงปีที่ฝนฟ้ามีสภาวะปกติมากนัก 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวควรมีโครงการแหล่งน้ าขนาดเล็กเข้ามารองรับ ทั้งนี้ 
ควรศึกษาพ้ืนที่ที่เกิดภัยแล้งซ้ าซากว่ายังเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวอยู่หรือไม่ ซึ่งอาจส่งเสริมให้
ปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ าน้อยแทน โดยมีนโยบายและมาตรการจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยน 

4.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรม ร้อยละ 35.21 โดยพบว่าเกษตรกร      
ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 92.45 สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ดังนั้น  เพ่ือรักษาเมล็ดพันธุ์  
ที่มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน โครงการฯ ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งมีความต้องการให้สนับสนุน     
เมล็ดพันธุ์มากกว่าเงินสด ดังนั้น หากปีต่อไปกรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้น้อยกว่า
เป้าหมายเนื่องจากภัยแล้ง เมล็ดพันธุ์ข้าวอาจไม่เพียงพอส าหรับสนับสนุนเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
ทั้งหมด ควรมีการก าหนดเงื่อนไขหรือประเมินความพร้อมของเกษตรกรและสภาพพ้ืนทีที่เหมาะสม 
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรที่สามารถน าไปผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือต่อยอดได้ จะเป็นการใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  การประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนการประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผน  
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 --  25612561  

 

การด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ด าเนินการผ่านมาแล้ว 2 ปี เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนา และปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใต้แผนฯ ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ท าการ
ประเมินผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 - 2561 

ผลการประเมินภาพรวม  

การพัฒนาด้านสังคม พบว่า คุณภาพชีวิตของเกษตรกร พิจารณาจากความผาสุกของ
เกษตรกรในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนฯ 12 มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าดัชนีอยู่
ที่ระดับ 80.87 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 80.51 ในปี 2559 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ความผาสุกของ
เกษตรกรเพ่ิมขึ้นและมีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านสุขอนามัย และด้านสังคม ส าหรับ
ด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้อง
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ปรับปรุง ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ส่วนการกระจายการพัฒนาภาคเกษตรอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม พบว่า ผลการกระจายรายได้ระหว่างเกษตรกรกลุ่มยากจนที่สุดและกลุ่ม
ร่ ารวยที่สุด โดยในปี 2560/61 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนฯ 12 ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มยากจนสุด 
20% แรก (ควินไทล์ 1) มีร้อยละ 3.16 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มที่รวยที่สุด 
20% สุดท้าย (ควินไทล์ 5) สูงถึงร้อยละ 55.16 ของรายได้ทั้งหมด หรือช่องว่างทางรายได้ 
ระหว่างกลุ่มที่ร่ ารวยที่สุดเทียบกับกลุ่มยากจนที่สุดห่างกันถึง 17.45 เท่า โดยมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นกว่า
ในช่วงแผนฯ 11 ซึ่งห่างกัน 6.02 เท่า 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภาคเกษตร พิจารณาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร       
มีเป้าหมายร้อยละ 3.00 ต่อปี พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วง      
ปีที่สองของแผนฯ (ปี 2561) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีอัตรา
การขยายตัวร้อยละ 3.28 จากการปัจจัยด าเนินนโยบายรัฐ ด้านสภาพอากาศและปริมาณน้ า
เอ้ืออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น  

การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก พิจารณาจากงบประมาณส าหรับ
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรเปรียบเทียบกับ GDP ภาคเกษตร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
จากร้อยละ 0.24 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 0.38 และ 0.26 ในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 12 ส่วนสัดส่วน
งบประมาณวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรต่องบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.59 เป็นร้อยละ 2.53 ในปี 2560 และลดลงเหลือร้อยละ 
1.75 ในปี 2561 ด้านการน าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรน าไปใช้
ประโยชน์จากเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.00 ต่อปี ในภาพรวมเฉลี่ย 2 ปี มีผลงานวิจัย       
ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ลดลงร้อยละ 2.18 ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร มีพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการจัดการ  
และฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น 5.29 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยปีละ 2.65 ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมายรายปี การพัฒนา
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในไร่นาด าเนินการได้ทั้งสิ้น 50,845 แห่ง ร้อยละ 112.99 ของเป้าหมาย 
90,300 แห่ง และแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าปีละไม่น้อยกว่า 300 แห่ง รวม 2 ปี 
ด าเนินการได้ 841 แห่ง พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 240,000 ไร่ ร้อยละ 68.57 ของเป้าหมาย
รวม 2 ปี เมื ่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าปีละ 
350,000 ไร่ พบว่า ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันในด้าน
ความมั่นคงทางการเกษตร พิจารณาจากการเพ่ิมพ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่า ในปี 2561 
มีพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งสิ้น 2 ,778,613 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 5 ล้านไร่       
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ มีแนวโน้มที่จะด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตร
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ในปีเพาะปลูก 2560/61 เฉลี่ย 74,483 บาทต่อครัวเรือน สูงกว่าเป้าหมาย 59,460 บาทต่อครัวเรือน 
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ มีปัจจัยจากการด าเนินนโยบายของภาครัฐต่อภาคเกษตร สภาพอากาศและ
ปริมาณน้ าที่เอ้ืออ านวย และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น 

ด้านการรักษามาตรฐานระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร พิจารณาจาก
ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกร พบว่า ปี 2560 มีมูลค่า 2,567,547.97 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2559 ร้อยละ 8.20 แต่ในปี 2561 มีมูลค่า 2,187,606.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 14.80 ต่ ากว่าเป้าหมายของแผนฯ (อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี ) ความ
เข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรในระดับมาตรฐาน พบว่า ในปี 2561 มีสหกรณ์การเกษตรที่ผ่าน
มาตรฐาน 2,426 แห่ง ร้อยละ 73.81 และกลุ่มเกษตรกร 2,923 แห่ง ร้อยละ 80.57 ลดลง        
จากปี 2559 ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอ่อนแอเกิดจากความไม่มีวินัย สมาชิกไม่เข้าใจ
บทบาท ในการปฏิบัติหน้าที่ และการทุจริตในสหกรณ์ ส่วนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรมีความ
เข้มแข็งในระดับมาตรฐานสูงกว่า เป้าหมายของแผนฯ 12 (ร้อยละ 25.00) โดยในปี 2561             
มีวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร 11,287 แห่ง อยู่ในระดับดี หรือร้อยละ 29.49 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องที่
ด าเนินการโดยการระเบิดจากข้างใน อีกท้ังเกษตรกรบางส่วนยังไม่เข้าใจในแนวคิดของเกษตรยั่งยืน 
การบริหารงานของสหกรณ์บางแห่งปรับตัวช้า ไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจกับเอกชนขาดข้อมูล
และสารสนเทศในการจัดการ ดังนั้น ในทางปฏิบัติควรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ภาคราชการและปราชญ์ชาวบ้านควรร่วมกันด าเนินงานเพื่อให้เกิดการขยายผล  และกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ต้องเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกในสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

 ผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดโซ่อุปทานในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น โดยตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มด้านพืช ประมง และปศุสัตว์     
รวม 370,205 แปลงต่อฟาร์มต่อแห่ง ร้อยละ 108.77 ของเป้าหมาย สถานประกอบการและโรงงาน 
รวม 478,634 โรงต่อแห่ง ร้อยละ 126.46 ของเป้าหมาย 

ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 12 เพ่ิมข้ึน
จากแผนฯ 11 ร้อยละ 9.96 เพ่ิมข้ึนในสินค้ายางธรรมชาติข้าวและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ ผักและผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าที่มีปริมาณการส่งออกลดลง 
ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ กากและเศษที่เหลือใช้
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ท าอาหารสัตว์ ด้านมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.48 เมื่อเปรียบเทียบ
กับในช่วงแผนฯ 11 โดยมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกโดยรวมใน 2 ปีแรกของแผนฯ 
12 เท่ากับ ร้อยละ 4.53 เพิ่มสูงกว่าในช่วงแผนฯ 11 ซึ่งหดตัว ร้อยละ 1.67  

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
แต่ยังต้องเฝ้าระวังและเร่งพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น การจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา  บาง
กิจกรรม/โครงการซ้ าซ้อนอยู่ในหลายแนวทาง ท าให้แยกแยะผลงานภายใต้แนวทางการพัฒนา       
ได้ไม่ชัดเจน จึงควรจัดให้สอดคล้องกับประเด็น และเป้าหมายของการพัฒนา เช่น ศูนย์กลาง   
การกระจายพันธุ์ OTOP โลจิสติกส์ เป็นต้น ส่วนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ ผลการด าเนินงานยัง      
ไม่เด่นชัด ควรเร่งพัฒนากิจกรรม/โครงการที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น    
การร่วมลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วม   
มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้ วิจัย และพัฒนาร่วมกัน 

ผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 12 ได้ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ รวม 392 โครงการ ร้อยละ 20.37 ของผลงานวิจัยที่ด าเนินการ 
เฉลี่ยปีละ 196 โครงการ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา และยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน       
ทางปัญญา 46 รายการ และ 175 ค าขอ ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ       
ที่ก าหนด และนวัตกรรมด้านการเกษตรน าไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.00 ต่อปี พบว่า     
มีผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ลดลงร้อยละ 2.18 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

การขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ทั้งสิ้น 78,103 ราย เฉลี่ยปีละ 39,053 ราย       
การเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศทางการเกษตรผ่านระบบรายงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เว็บไซต์ รวมทั้งแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ในช่วง 2 ปี ของแผนฯ 12 
มีจ านวนเกษตรกรและผู้เข้าใช้บริการในช่องทางต่าง ๆ รวม 2.89 ล้านราย เฉลี่ยปีละ 1.28 ล้านราย 
เมื่อเทียบกับปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.50 ถือว่าบรรลุตามเป้าหมาย 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การพัฒนางานศึกษาวิจัย พบปัญหาจากภัยธรรมชาติ 
นักวิจัยขาดทักษะ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนโยบาย มีองค์ความรู้ที่จ ากัด เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนางานวิจัยสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ขาดแคลนงบประมาณและนักวิจัย เนื่องจาก
ภาระงานประจ า การสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปี ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง โครงการที่เสนอ
ขอรับทุนวิจัยมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลา และมากกว่าร้อยละ 80.00 ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ 
ดังนั้น ควรฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยเชิงลึก โดยอาศัยกระบวนการท างานแบบมี
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ส่วนร่วมทั้งนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร รวมทั้งการติดตามให้ค าแนะน า เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยในรูปแบบ Block Grant ก าหนดประเด็นวิจัยเฉพาะ 
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนการสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรรุ่นใหม่ พัฒนานักวิจัย
ในปัจจุบันให้มีองค์ความรู้สมัยใหม่ และคิดเชิงระบบ  

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งบประมาณสูง การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อจ ากัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความรู้กฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
ระบบบริการภูม ิสารสนเทศมีความซับ ซ้อนในการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรและชั ้นข้อมูลภูมิสารสนเทศมาก  ดังนั ้น ควรประชาสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบ
กฎหมาย และการใช้งานระบบ FSW สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกษตรกร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในส่วนของอุปกรณ์ Hardware ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้รองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลและการให้บริการเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น 

การพัฒนานวัตกรรมขาดแคลนบุคลากร การจัดตั้งงบประมาณที่จ ากัด และไม่เป็น
รูปธรรม การส่งเสริมนวัตกรรมนิยมให้กลุ่มเกษตรกรเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรส าเร็จรูป          
แต่เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการใช้งาน ดูแลซ่อมบ ารุงรักษา และบริหารจัดการนวัตกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร ส่วนด้านผู้ใช้นวัตกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง    
ไม่มีศักยภาพในด้านการผลิตการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรเกิน       
องค์ความรู้ และงบประมาณของเกษตรกรรายย่อย ท าให้การเข้าถึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ควรสนับสนุน
ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี        
สร้างเครือข่ายการผลิต มีตลาดรองรับ และพัฒนานวัตกรรมการเกษตรให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึง
ได้ง่าย สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบที่มีส่วนร่วม คือ ร่วมกันสร้างประดิษฐ์ 
ร่วมกันใช้ และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม
ของตนเอง นอกจากนี้  ควรมีการส ารวจรวบรวมข้อมูลความต้องการเรื่องนวัตกรรม เครื่องมือ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่เกษตรกรต้องการรับการสนับสนุน เพ่ือน ามาจัดท าแผนความต้องการ/
สนใจนวัตกรรมต่อไป 

ผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน พ้ืนที่ดินมีพ้ืนที่ดินได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูรวมทั้งสิ้น 5.29 ล้านไร่ เฉลี่ยปีละ 
2.64 ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 12.50 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2564 หรือเฉลี่ยปีละ 
2.50 ล้านไร่ พัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งน้ าทั้งสิ้น 103,370 แห่ง หรือเฉลี่ยปีละ   
51,685 แห่ง สูงกว่าเป้าหมายของแผนฯ ที่ก าหนด ปีละไม่น้อยกว่า 45,300 แห่ง จากปัจจัยภาครัฐ   
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มีการส่งเสริมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 470,083 ไร่ ร้อยละ 67.15 ของเป้าหมาย 
หรือเฉลี่ยปีละ 24,000 ไร่ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า
ปีละ 350,000 ไร่ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มีระยะเวลาการก่อสร้างที่นาน ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
ล่าช้าไม่สอดคล้องกับแผนงาน ฝนตกหนักในพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีปัญหาที่ดิน ไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีให้กับผู้รับจ้าง 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชลประทานมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ด าเนินการได้น้อยลง เนื่องจากโครงการ
ขนาดใหญ่ใช้เวลาด าเนินการหลายปี และติดปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินกับเจ้าของที่เดิม 
พื้นที่ป่าสงวน/เขตอุทยานที่ต้องมีการขออนุญาตและใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการ ดังนั้น การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในปีต่อ ๆ ไปต้องเน้นพัฒนาพื้นที่ขนาดกลางและขนาด
เล็กที ่สามารถตอบสนองการเพิ่มพื้นที ่ชลประทานได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยระยะเวลาการด าเนิน
โครงการที่ สั้นและเข้าถึงพ้ืนที่ /เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ได้ดีกว่า และต้องสร้างการมีส่วนร่วม              
กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื ่อง เพ่ือลดปัญหาการไม่ยอมรับโครงการอันจะส่งผลต่อการ
ด าเนินโครงการที่ไม่บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ 

ผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการ มีการเสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 11 ส่วนราชการ ไม่เสนอขอปรับปรุง    
3 ส่วนราชการ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ยกเว้นกรมประมงเนื่องจากต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เสนอผ่าน
คณะรัฐมนตรีโดยตรง ส่วนการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ปี 2561 ประกาศใช้บังคับแล้ว 3 ฉบับ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการร่างกฎหมายใหม่ 5 ฉบับ และเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิม 14 ฉบับ 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การพัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐจ านวน
กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ในแต่ละปีมีจ านวนมาก การเบิกจ่ายงบประมาณมีการเร่งรัดติดตามไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ภายในไตรมาสแรกดังนั้น ควรด าเนินการในรูปแบบการจัดฝึกอบรมหรือ
ปรับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาข้าราชการในสังกัดให้เป็นมืออาชีพตามภารกิจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐกับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การปรับโครงสร้างส่วนราชการขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติยังขาดแนวทางที่
ชัดเจน มีเพียงการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ.ร. ที่ก ากับดูแลกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ท าให้ล่าช้า และการปรับปรุงและการจัดท าร่างกฎหมายต้องด าเนินการตามแนว
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ทางการจัดท าและการน าเสนอร่างกฎหมายตามกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในฐานะหน่วยงานหลักควรปรับปรุงวิธีการด าเนินงานให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความซ้ าซ้อน  ในขั้นตอนการด าเนินงานและการปรับปรุง รวมทั้งการจัดท าร่าง
กฎหมายควรมีการก ากับ ติดตาม เร่งรัด เป็นระยะ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการร่างกฎหมายให้
น าเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพิจารณา 

 

  การจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์             
ในงานกาชาดในงานกาชาด  ประจ าปี 2561ประจ าปี 2561  

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมจัดร้านในงานกาชาด ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 

พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 รวม 9 วัน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และมอบหมาย
ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ท าการประเมินผล
การจัดร้านดังกล่าว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปผลการประเมินผล ได้ดังนี้  
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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าชมร้าน มีผู้เข้าชมร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้น 
70,151 ราย แบ่งเป็น เพศหญิงร้อยละ 74.77 และเพศชายร้อยละ 25.23 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31 - 50 ป ีโดยร้อยละ 24.82 ประกอบอาชีพอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ผู้เข้าชมงาน
รับทราบข่าวการจัดงานกาชาดจากโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.64 

2. วัตถุประสงค์ในการมาชมร้าน ผู้เข้าชมร้านร้อยละ 70.63 ต้องการมาชม/ซื้อสินค้ามากที่สุด 
รองลงมาร้อยละ 33.87 ต้องการมารับประทานอาหาร และร้อยละ 30.81 ต้องการมาเล่นเกม  
ตกปลาหรรษา โดยกิจกรรมที่มีผู้ร่วมมากที่สุด คือ เกมตกปลาหรรษา คิดเป็นร้อยละ 36.54 
รองลงมา คือ ร้านจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 35.98 และ      
ร้านนม ไทย - เดนมาร์ค คิดเป็นร้อยละ 12.75  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าชมร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เข้าชมร้านมีความพึงพอใจ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 สถานที่จัดงาน ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.48 มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน      
ณ สวนลุมพินี ในระดับมาก ร้อยละ 11.17 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 3.35        
มีความพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่ใจกลางเมือง การจราจรค่อนข้างติดขัด  
อีกท้ังสถานที่จอดรถมีน้อย  

3.2 การจัดสถานที่ภายในร้าน พบว่า ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.27 มีความพึงพอใจ   
ในระดับมาก ร้อยละ 28.57 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 6.16 มีความพึงพอใจ 
ในระดับน้อย เนื่องจากภายในร้านมีอากาศค่อนข้างร้อน จึงอยากให้ติดเครื่องปรับอากาศ และ
อยากให้ปรับรูปแบบการจัดร้านให้มีความน่าสนใจมากกว่านี้ 

3.3 ความเหมาะสมของกิจกรรม ผู้เข้าชมร้านร้อยละ 66.38 เห็นว่าการจัดกิจกรรม  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเหมาะสมในระดับมาก ร้อยละ 32.17 มีความเหมาะสม      
ในระดับปานกลาง และที่เหลือร้อยละ 1.45 เห็นว่าควรเพ่ิมกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน       
ให้มากกว่านี้ เช่น เกมต่าง ๆ เป็นต้น 

3.4 สินค้าเกษตรที่น ามาจ าหน่าย ผู้ที่ซื้อสินค้าร้อยละ 74.87 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
เนื่องจากสินค้ามีความหลากหลาย มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม ร้อยละ 23.20 มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง และ ร้อยละ 1.93 มีความพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจากต้องการให้น าสินค้าเกษตร 
ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง และสินค้าหัตถกรรม/จักสาน โดยเน้นสินค้าที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจ าหน่ายเพ่ิม 

3.5 ร้านสเต๊กของกรมปศุสัตว์ ผู้รับประทานอาหารร้อยละ 78.86 มีความพึงพอใจ     
ในระดับมาก เนื่องจากสเต๊กและขนมหวานมีความอร่อย สะอาด ราคาเหมาะสม มีการบริการ    
ที่รวดเร็ว พนักงานบริการมีความสุภาพและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดี ร้อยละ 17.79 มีความพึงพอใจ
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ในระดับปานกลาง และร้อยละ 3.35 มีความพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจากโต๊ะและเก้าอ้ี        
ไม่เพียงพอ อาหารบางรายการมีรสเค็ม และต้องการเพ่ิมรายการอาหาร เช่น สเต๊กปลา สเต๊กเนื้อกวาง 
สเต๊กเนื้อนกกระจอกเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้รับประทานอาหารร้อยละ 53.98 มีความพึงพอใจต่อ
การแสดงดนตรีสดบนเวทีในระดับมาก ร้อยละ 43.75 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ
ร้อยละ 2.27 มีความพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจากต้องการให้มีการแสดงสดบนเวทีหรือ
เปิดเพลงอย่างต่อเนื่อง 

4. การกลับมาใช้บริการร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีต่อไป ผู้เข้าชมร้าน     
ร้อยละ 94.93 จะกลับมาใช้บริการร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.07 
ไม่แน่ใจว่าจะมาใช้บริการอีกหรือไม่ เนื่องจากต้องดูสถานที่จัดงานครั้งต่อไปก่อน  

5. ข้อเสนอแนะ   
5.1 ด้านการจัดร้าน/ออกแบบ/ตกแต่งร้าน ปัญหาในการจัดร้านของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในครั้งนี้ คือ ร้านค้าที่อยู่ในโซนกลางถูกระแนงไม้บัง ท าให้ผู้ที่เดินผ่านไปมามองไม่เห็น 
ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ทั้งนี้ การจัดงานครั้งต่อไปควรมีการตกแต่งร้านให้ผู้ที่เดินผ่านไปมา
สามารถมองเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในร้านได้ นอกจากนี้กิจกรรมเกมตกปลาหรรษา ควรน ารางวัล
มาวางไว้ข้างหน้าหรือในจุดที่เห็นได้ง่าย เพ่ือดึงดูดให้ผู้เข้าชมงานกาชาดอยากมาร่วมกิจกรรม 

5.2 ด้านสินค้าที่น ามาจ าหน่าย การจัดงานครั้งนี้มีการน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรของสถาบันเกษตรกรมาจ าหน่าย ท าให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อสินค้า
เห็นว่าควรน าสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจ าหน่ายมากขึ้น เช่น 
อาหารทะเลแช่แข็ง สินค้าหัตถกรรม/จักสาน เป็นต้น นอกจากนี้ควรเน้นสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5.3 ด้านร้านสเต็กกรมปศุสัตว์  ในภาพรวมผู้ที่รับประทานอาหารมีความพึงพอใจต่อ
อาหารและบริการในระดับมาก ทั้งนี้ เห็นว่าควรเพ่ิมรายการอาหาร เช่น สเต๊กปลา สเต๊กเนื้อกวาง 
สเต๊กเนื้อนกกระจอกเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ควรน าผลิตภัณฑ์ไส้กรอกของกรมปศุสัตว์มาจ าหน่ายด้วย  
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  โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562ปี 2562  

 
โครงการส่งความสุขปีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม และลดรายจ่ายครัวเรือน 

ให้กับเกษตรกรและประชาชน มอบเป็นของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ เป็น
การมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรที่สวยงาม เป้าหมาย
โครงการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทั้งประเทศ กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 3 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง เพ่ิมพลังปี
ใหม่ กิจกรรมการจ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ และกิจกรรม ปีใหม่เที่ยวทั่ว
ไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับ
นักท่องเที่ยว (ศูนย์ศึกษาย่อย/ศูนย์เรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) เปิดสถานที่ให้ประชาชน
เข้าชม ฟรี/ไม่คิดค่าบริการ และตั้งศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่/จิตอาสา ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างเวลาโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562  
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ผลลการประเมิน การประเมิน   

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ติดตามประเมินผลโครงการส่งความสุขปีใหม่ฯ โดย       
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
จ านวน 22 หน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 538 จุด และสรุปภาพรวมโครงการ ดังนี้ 

1. กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้       
มีรายได้พอเพียง รวม 26 จุด กิจกรรมที่ 2 เพ่ิมพลังปีใหม่ จ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตร
คุณภาพ 18 จุด และกิจกรรมที่ 3 ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ซ่ึงประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว 133 จุด 
เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี 32 จุด และศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่/จิตอาสา 329 จุด  

2. ผู้เข้าชมงาน/รับบริการ 469,539 ราย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงาน/รับบริการ 
กิจกรรมปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรฯ มากที่สุด 301,427 ราย รองลงมาเป็น
กิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทยฯ ประชาชน 153,666 ราย และกิจกรรมเพ่ิมพลังปีใหม่ 
จ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษฯ 14,446 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.20 32.72 และ 3.08 ของผู้รับบริการ
ทั้งหมดตามล าดับ 

3. เกษตรกรที่ร่วมกิจกรรม มีรายได้จากยอดจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เงิน
สนับสนุนจากโครงการตามแผนของหน่วยงาน และของขวัญที่แจกจ่ายเกษตรกร เช่น กล้าปาล์ม 
ท่อนพันธุ์หม่อน เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200.54 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นจากโครงการ
สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม จ านวน 1,125.51 ล้านบาท โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 65.48 ล้านบาท การจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
แหล่งบริการท่องเที่ยวและจุดให้บริการ เช่น ข้าวสาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป/หัตถกรรม พืชผัก
สมุนไพร เมล็ดพันธุ์พืช อาหาร เครื่องดื่ม (นม) เป็นต้น จ านวน 9.54 ล้านบาท 

4. ความพึงพอใจของผู้ชมงาน/ผู้รับบริการ โดยเฉลี่ยทุกกิจกรรมผู้ชมงาน/ผู้รับบริการ    
ร้อยละ 74.23 พึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรมระดับมาก รองลงมาร้อยละ 23.13 พึงพอใจ
ระดับปานกลาง และร้อยละ 2.65 พึงพอใจน้อย  

5. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
5.1 การจัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ โดยน าโครงการของหน่วยงานที่มีการด าเนินงาน

หรือเป็นโครงการตามแผน/ภารกิจหน่วยงานอยู่แล้ว ควรก าหนดเป้าหมายในช่วงระยะเวลา
ภายใต้กรอบโครงการส่งความสุขปีใหม่ฯ ซึ่งจะได้เป็นการเร่งรัดให้เห็นผลงานที่ชัดเจนในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งจะเกื้อหนุนการท างานตามภารกิจให้แล้วเสร็จได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย 
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5.2 การสนับสนุนและส่งเสริมการน าสินค้าเกษตรมาจ าหน่าย ในการจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่   
เป็นการส่งเสริมด้านการตลาด จะส่งผลสะท้อนไปถึงความส าเร็จของโครงการที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานได้ด้วย 

5.3 หน่วยงานสามารถเข้าพิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งมีทั้งในส่วนที่ได้รับ
ค าชมเชย และบางส่วนที่ควรน าไปพิจารณาพัฒนาการจัดกิจกรรม/การให้บริการเกษตรกรและ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละจุดจัดกิจกรรมต่อไป เช่น กิจกรรมเพ่ิมพลังปีใหม่ จ าหน่ายสินค้า
ราคาพิเศษฯ ควรมีร้านค้าและสินค้าที่หลากหลายให้เลือกมากพอ กิจกรรมเปิดสถานที่ราชการ 
ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว และเปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ควรมีกิจกรรมนันทนาการ
พ้ืนบ้านเสริม เพ่ิมกิจกรรมคลายเครียดร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจ าจุด เพ่ิมแสงสีในช่วงค่ าคืนเพ่ือ
ความสวยงาม และกิจกรรมศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่/จิตอาสา ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์
แจ้งก่อนถึงจุดบริการ ไม่ควรจัดจุดบริการชิดติดขอบถนน มีพ้ืนที่บริเวณให้สามารถจอดรถได้ เป็นต้น   

5.4 การจัดกิจกรรม/จุดบริการ โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ท าให้เกิดการประสาน  
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของภาคราชการในการให้บริการประชาชน ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ  
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  คณะกรรมการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคณะกรรมการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ สศก.  : สผพ. 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ สศก. : สผพ. 

 คณะกรรมการเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี สศก. : สผพ. 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร สศก. : สวป. 

 คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล สศก. : สวป. 

 คณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ    
     ด าเนินงานโครงการของรัฐ : สปป. 

 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
     (คณะอนุกรรมการย่อย 6 คณะ) : สปป. 

 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :  ผอ.ศปผ./สปป. 

 คณะท างานศูนย์ประเมินผลคณะท างานศูนย์ประเมินผล 

 คณะท างานวิชาการศูนย์ประเมินผล :  ทุกส่วน 

 คณะท างานยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล :  ทุกส่วน 

คณะท างานสื่อสารองค์กรประจ าศูนย์ประเมินผล :  ทุกส่วน 

 คณะท างานส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคณะท างานส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 คณะท างาน PMQA : สปส. 

 คณะท างานจัดท างบประมาณของ สศก. : สผพ. 

 คณะท างานศึกษาและวิเคราะห์การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สศก.  
      : สผพ. / ฝบท. 

 คณะท างานจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี สศก. : สผพ. 

 คณะท างานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท ายุทธศาสตร์ และ  
 มาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การปฏิบัติ  : สผพ. 

 คณะท างานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเกษตรของประเทศ  : สปพ. 
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 คณะท างานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กร
และศักยภาพบุคลากร  : สวป. 

 คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) : ศปร. 

 คณะท างานจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันบุคลากร สศก. : สวป. 

 คณะท างานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะท างานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะท างานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร          

: ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร และ ศปร.  
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ท ำเนียบข้ำรำชกำรศูนย์ประเมินผล 

ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

นายนวิัตร เฉลมิชุตเิดช 

ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินผล 

นางเพญ็แข  ศุภณฐาพร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล 

การพัฒนาการเกษตร 



  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประเมินผลแผนพัฒนำกำรเกษตร 

ส่วนประเมินผลพืช 

รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลพืช 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

ส่วนประเมินผลธุรกิจสถำบันเกษตรกร 



 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐำนทำงกำรเกษตร 

ส่วนวิชำกำรกำรประเมินผล 



 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 

 

 

 



 

คณะผู้จัดท ำหนังสือ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ศูนย์ประเมิผล 

คณะผู้จัดท ำหนังสือ 

ที่ปรึกษา 

นายนิวัตร     เฉลิมชุติเดช 

คณะผู้จัดท า 

นางพนิดา            โตพ่วง 

นางเพ็ญแข           ศภุณฐาพร 

นายอนุวฒัน์          ผิวอ่อน 

นายสุวทิย์            ศิรโิท 
นายชายศักดิ์         วุฒิศักด์ิ 

นางลออ              จิตต์ชอบ 

นางสาวอุทยัวรรณ  พลูทรัพย์ 

จัดท าโดย 

ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เกษตรกลาง บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท ์0-2579-0507 โทรสาร 0-2579-0507  
www.eva.oae.go.th 




