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(ข) 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
เปนแผนพัฒนาการเกษตรท่ียังยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 – 10 โดยใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู 
ไปกับการใหความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความมั่นคง
ดานอาหาร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) 
ไดกําหนดใหประเมินผลความสําเร็จตามแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ป 2555 - 2559 ซ่ึงเปนตัวชี้วัด
ในองคประกอบท่ี 1 (Functional Based) ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความสําเร็จ
ของการพัฒนาการเกษตรในชวงสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในชวง
การดําเนินงาน พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับใชในการพัฒนาการเกษตรในแผนฯ ตอไป 
 

ผลการประเมิน 
 ภาพรวม มีผลการพัฒนาในระดับดีมาก คือ ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรอยูท่ี รอยละ 78.80
และมีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการบริหารจัดการ 57.18 ลานไร หรือรอยละ 98.42 ของเปาหมายการพัฒนา 
58.10 ลานไร  สวนท่ีตองเรงแกไขคือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร เม่ือสิ้นสุดแผนฯ หดตัว
ลงเฉลี่ยรอยละ 0.43 สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอ GDP เม่ือเปรียบเทียบโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
พบวา ขาดความสมดุล ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรอยละ 90.01 
ขณะท่ีภาคเกษตรมีสัดสวนเพียงรอยละ 9.99 สัดสวนมูลคาการสงออกสินคาเกษตรตอ GDP มีแนวโนมลดลงเหลือ 
8.40 ขณะท่ีมูลคาการนําเขาชะลอตัวลงเหลือรอยละ 3.40 ในป 2558 และเพ่ิมข้ึนในป 2559 คิดเปนรอยละ 3.44  
สัดสวนสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 10 อันดับแรก มีแนวโนมลดลงเหลือรอยละ 80.21 การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สถานการณโลกของภาคเกษตรมีการขยายตัวรอยละ 2.10 เปนผลมาจากปจจัยทุนมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัย 
ผลิตภาพการผลิตรวม รอยละ 0.85 โดยกลับมาเปนบวก หลังจากติดลบมาตั้งแตแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 8 - 10 สะทอนใหเห็นวามีการใชเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากข้ึน ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลใหการพัฒนา
ยังไมบรรลุผล มาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด รวมท้ังเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาอยูในภาวะถดถอย   
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผลการพัฒนาสวนใหญจัดอยูในระดับดีมาก    
มีจํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 10 คิดเปนพื้นท่ี
จาก 219,521 ไร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 234,753 ไร ในชวงแผนพัฒนาฯ การเกษตร ฉบับท่ี 11 เพ่ิมข้ึนคิดเปน 
รอยละ 7.00  ประชากรภาคเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับเฉลี่ยรอยละ 56.72 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 23.87 ดานองคกรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานเฉลี่ย 5,757 แหง 
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.79 สูงกวาเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวรอยละ 4 สงผลใหมีปริมาณธุรกิจเฉลี่ย 
327,534 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 17.49 จากในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และสูงกวา
เปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ที่กําหนดไว รอยละ 14 ดานการลดความเหลื่อมล้ํา 
ของรายไดระหวางกลุมเกษตรกรที่มีรายไดนอยที่สุด และกลุมเกษตรกรที่มีรายไดมากที่สุด ผลการพัฒนา
จัดอยูระดับปานกลาง มีความแตกตางเฉลี่ย 11.97 เทา บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดใหมีความแตกตาง 15 เทา 
สวนในดานการเพิ่มสัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร 



(ค) 
 

เม่ือสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 อยูในเกณฑตองเรงแกไข คือ มีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 30.82 
หรือลดลงจากชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 รอยละ 13.30 ยังไมบรรลุเปาหมายท่ีตองการใหเพ่ิมข้ึน
รอยละ 5 และการลดสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือน เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ 11 มีสัดสวน
เฉลี่ยรอยละ 7.26 เพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 คิดเปนรอยละ 36.16 ไมบรรลุผลเชนกัน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคง
อาหาร ผลการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสวนของการเพ่ิมผลผลิตจัดอยูในเกณฑดีมาก ผลผลิต
รวมท้ังดานพืช และปศุสัตวเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 มีปริมาณ 
เฉลี่ย 189,427 ตัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.82) และ 1,300,946 พันตัว (เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.79) ยกเวนประมง 
2,728 พันตัน (ลดลงรอยละ 8.79) โดยปริมาณการผลิตลดลงอยางมากในชวงป 2557 - 2558 เนื่องจาก
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบปญหาโรคตายดวน ดานตนทุนการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ สวนใหญมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในชวงดําเนินการตามแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 อยูในเกณฑตองเรงแกไข แตในชวง
ปลายแผนฯ ป 2559  สินคาเกษตรท่ีสําคัญสวนใหญมีแนวโนมตนทุนการผลิตลดลง เชน ขาวนาป ขาวนาปรัง 
ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไกเนื้อ กุงขาวแวนนาไม ยางพารา และปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนผลที่สะทอน
จากการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีกําหนดให ป 2559 เปนปแหงการลดตนทุน
การผลิตของสินคาเกษตร  ดานการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรมีผลการพัฒนาอยูในระดับดีมาก มีจํานวนฟารม
ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรวม 1,192,930 ฟารม โรงงาน 181,184 โรง สูงกวาเปาหมาย ดานมูลคา
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑอยูในเกณฑดีมาก เฉลี่ย 0.643 ลานลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนจากในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 คิดเปนรอยละ 5.93 ดานสัดสวนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร
ตอ GDP ภาคเกษตร มีสัดสวนรอยละ 0.21 ต่ํากวาเปาหมายของแผน และอยูในเกณฑตองเรงแกไข ซ่ึงมี
ผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปใชประโยชน 97 เรื่อง คิดเปนรอยละ 72.93 ของเปาหมาย 133 เรื่อง จัดอยูในเกณฑ
ปานกลาง 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และย่ังยืน สวนใหญ      
ผลการพัฒนาจัดอยูในระดับดีมาก ยกเวนการขยายพ้ืนท่ีชลประทานอยูในระดับตองเรงแกไข มีพ้ืนท่ีชลประทาน 
ท่ีเพ่ิมข้ึนรวม 1.34 ลานไร หรือรอยละ 40 ของเปาหมาย 3.35 ลานไร เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ซึ่งมีขอจํากัด
ในเรื่องงบประมาณ ข้ันตอนการอนุมัติ ระยะเวลาการกอสราง และกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกร ฯลฯ           
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรดินสามารถจัดการได 11.04 ลานไร (สูงกวารอยละ 102.70 ของเปาหมาย 
10.75 ลานไร) พ้ืนท่ีทําการประมง 44.80 ลานไร (สูงกวาเปาหมายรอยละ 101.82 ของเปาหมาย 44 ลานไร) 
มีแหลงอาศัยสัตวน้ํา 70 แหง (สูงกวาเปาหมายรอยละ 116.67 ของเปาหมาย 60 แหง) ดานการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร เพ่ือลดปญหาขอขัดแยงในการใชทรัพยากร มีผลการพัฒนาอยูใน
ระดับดีมาก มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา/บริหารจัดการแหลงน้ํา และชุมชนประมงรวม 49,058 กลุม หรือเพ่ิมข้ึน
รอยละ 11.37 จากในชวงป 2555 

 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
1. การบริหารจัดการแผน สิ่งที่ควรพิจารณา คือ การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติควรมี

ความสอดคลองกันตั้งแตการจัดสรรงบประมาณ การกําหนดเปาหมายรายปของหนวยงานท่ีดําเนินการแผนงาน/
โครงการตาง ๆ กับเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะสัดสวนการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรในชวงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญ



(ง) 
 

ใหมากข้ึน เนื่องจากเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีจะสามารถสนับสนุนภาคการผลิต 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศได รวมท้ังรองรับการพัฒนาภาคเกษตรไปสู Thailand 
4.0 ตอไป 
 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตร จากภาวการณท่ีภาคเกษตรมีอัตราการเจริญเติบโต
แบบหดตัวเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 จากปจจัยภายนอกทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา การเกิดโรคระบาดตาง ๆ นอกจากนี้การพึ่งพาตลาด
ตางประเทศของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ สงผลใหเศรษฐกิจตองเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัย
ภายนอก ประกอบกับภาคเกษตรเปนการผลิตสินคาระดับตนน้ําและสินคาข้ันกลางมีมูลคาไมสูง ไดผลตอบแทนต่ํา 
การผลิตยังพ่ึงธรรมชาติเปนหลัก สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตตํ่า ดังนั้น ในชวงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 12 ควรดําเนินการดังนี้ 

2.1 ควรเนนการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเทคโนโลยี
ท่ีใชในภาคเกษตร รวมท้ังสงเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชประโยชนใหมากข้ึน เนนการเขาถึง
เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายยอยและกลุมเกษตรกร เพ่ือลดปญหาตนทุนการผลิต และการขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตร ซ่ึงปจจุบันจะเปนแรงงานสูงอายุ รวมท้ังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรใหสอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

2.2 สรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได สรางความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม พรอมท้ัง
สงเสริมการพัฒนาองคความรูโดยใช ศพก. และศูนยเรียนรูตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน เปนแหลงเรียนรูของเกษตรกร
ในชุมชน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการฟารมไดแบบครบวงจรตั้งแตการผลิต แปรรูป และการตลาด 

2.3 ใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเชื่อมโยงการบริหารจัดการรวมกัน
ตลอดหวงโซ ท้ังภาครัฐ เกษตรกร และผูประกอบการ  มุงเนนการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความปลอดภัย รวมท้ังสงเสริมการนําระบบโลจิสติกสสินคาเกษตรและโซอุปทานมาใช 

 

3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากร ในดานการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานซ่ึงเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ยงัไมสามารถบรรลุเปาหมายของแผนฯ ได เนื่องมาจากความไมสอดคลองของการกําหนด
เปาหมายของหนวยงานกับเปาหมายของแผน ขอจํากัดดานการอนุมัติงบประมาณ ปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
สงผลตอการดําเนินงานลาชา นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงและขอจํากัด เชน ทรัพยากรถูกนําไปใชอยางตอเนื่อง
และขาดการอนุรักษ ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมและระบบนิเวศนถูกทําลาย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดอุทกภัย
และภัยแลงท่ีบอยครั้งรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอการผลิตภาคเกษตรโดยตรงและปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึน
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน ดังนั้น ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 ควรดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 ในชวงการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพ่ือผลักดันใหการบริหารจัดการทรัพยากรบรรลุ
ตามเปาหมาย ตองใหความสําคัญในการกําหนดเปาหมายรายปท่ีจะสงผลถึงเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตร
นอกจากนี้ ตองเรงชี้แจงทําความเขาใจกับเกษตรกรเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และความรวมมือในการเพ่ิมและ
พัฒนาแหลงน้ํา เนนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  

3.2 ขับเคลื่อนการสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนนการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรการเกษตรใหคงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางภูมิคุมกันทางการเกษตรตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 



(จ) 
 

3.3 สัดสวนการนําเขาสารเคมียังมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีสาเหตุจากการระบาด
ของศัตรูพืช สงผลใหเกษตรกรมีการใชสารเคมีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลเสียตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
รวมถึงสุขอนามัยของเกษตรกรผูใชสารเคมี ในสวนของปุยเคมีสัดสวนการนําเขาลดลงไมมาก จึงจําเปนตอง
มีการรณรงคและแกไขอยางเรงดวน สงเสริมใหเกษตรกรผลิตสารอินทรียใหมากขึ้น เพื่อทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหความรูการใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพื่อลดตนทุนการผลิต และ
รักษาโครงสรางดินใหสมบูรณ 

 
 

 
 



(ฉ) 
 

คํานํา 
 

  การประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในระยะของแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11 ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดให
ประเมินผลความสําเร็จตามแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ป 2555 - 2559 เปนตัวชี้วัดในองคประกอบ
ท่ี 1 (Functional Based) ตามมาตรการการปรับปรงุประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความสําเร็จของการพัฒนาการเกษตร
ในชวงสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับ 11 ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในชวงการดําเนินงาน พรอมท้ัง
ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับใชในการพัฒนาการเกษตรในแผนฯ ตอไป  
   

  สุดทายนี้ ศูนยประเมินผล จึงใครขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สําหรับความอนุเคราะห
ขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ติดตามและประเมินผล ซึ่งไดนํามาประมวล 
วิเคราะหผลในภาพรวม เปนผลการดําเนินงานและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11  
ทําใหรายงานฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ  
 

       ศูนยประเมินผล 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรกฎาคม 2560 
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26 พ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมยั่งยืน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 66 
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32 ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 78 
33 ดัชนีราคาสินคาเกษตรท่ีเกษตรกรขายไดท่ีไรนาป 2555 - 2559 79 
34 มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญป 2555 - 2559 80 
35 การพัฒนามาตรฐาน และการรับรองระบบงาน 81 
36 การตรวจรับรองมาตรฐานฟารม และโรงงาน/โรงงานแปรรูปในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 

ฉบับท่ี 11 
82 

37 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร และผลิตภณัฑมวลรวม 
ภาคนอกเกษตรเฉลี่ยในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 

83 

38 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรายสาขา ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 84 
39 สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขาตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวงแผนพัฒนา

การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
84 

40 สัดสวนคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
สาขาเกษตร 

85 

41 ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการและการนําไปใชประโยชน 86 
42 สรุปผลการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ 

สินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร 
87 

43 สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  
การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร 

88 

44 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 91 
45 จํานวนปริมาณเก็บกักน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 91 
46 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา 92 
47 ผลการปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 94 
48 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 94 
49 การดําเนินการเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคา ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ  

ฉบับท่ี 11 
96 

50 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทรัพยากรประมง ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 97 
51 มาตรการควบคุมการทําการประมง 98 
52 ผลการพัฒนา ฟนฟูทรัพยากรประมง  และการปลอยพันธุสัตวน้ํา ในชวงแผนพัฒนา

การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
98 

53 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการประมง 99 
54 จํานวนองคกรผูใชน้ําชลประทานท่ีข้ึนทะเบียนในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 1 – 17 

ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
101 

55 จํานวนชุมชนประมง และความพึงพอใจท่ีมีสวนรวมในการบรหิารจัดการทรัพยากรประมง 101 



(ฎ) 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี   หนา 
 

56 ผลการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน 102 
57 พ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ป 2557 - 2559 103 
58 กฎหมายท่ีเก่ียวของการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 104 
59 สรุปผลการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล  

และยั่งยืน 
104 

60 สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฏ) 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี   หนา 
 

1 แสดงความสัมพันธระหวางนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 14 
2 แสดงความสัมพันธแบบเชื่อมโยงตามเหตุ-ผล ภายใตแผนงาน โครงการ 14 
3 แสดงความสัมพันธแบบเชื่อมโยงสนับสนุนภายใตแผนงาน โครงการ 15 
4 การใชท่ีดินในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 1 - 10 35 
5 พ้ืนท่ีชลประทานโครงการขนาดใหญและขนาดกลางกอนมีแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 1 - 10 36 
6 พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 56 
7 พ้ืนท่ีทรัพยากรดินท่ีไดรับรับการปรับปรุงฟนฟูและพัฒนาในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 

ฉบับท่ี 11 
57 

8 พ้ืนท่ีประมงท่ีไดรับการบริหารจัดการในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 59 
9 จํานวนแหลงอาศัยสัตวทะเล (แหง) 59 

10 เปรียบเทียบสัดสวนรายไดเงินสดสุทธิการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกร 
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 

61 

11 รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2555/56 -2558/59   62 
12 ทรัพยสินและหนี้สินเกษตรกร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 62 
13 เปรียบเทียบสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินเกษตรในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 

และ 11 
63 

14 สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตรกร 63 
15 เปรียบเทียบสัดสวนระดับการศึกษาภาคบังคับกับสูงกวาภาคบังคับของครัวเรือนเกษตร  66 
16 ผลการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 

ฉบับท่ี 10 และ 11 
68 

17 จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 68 
18 สัดสวนสถาบันเกษตรกรท่ีผานและไมผานมาตรฐาน จําแนกรายประเภท 69 
19 ปริมาณธุรกิจสถาบันเกษตรกรในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 69 
20 ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ป 2555 – 2558 จําแนกประเภท 69 
21 แนวโนมสัดสวนงบวิจัยและพัฒนาการเกษตรตอ GPD สาขาเกษตร 86 

   
 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของแผนพัฒนาการเกษตร 
 การพัฒนาประเทศไทยท่ีผานมา ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสําคัญในการชวยเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชาติ ถึงแมวาท่ีผานมาประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของโลกและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทําใหเกิดภัยแลงและน้ําทวม ซึ่งปจจุบันไดสงผลกระทบกับประเทศไทย
อยางรุนแรง รวมถึงสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตรจะลดนอยลงเม่ือเปรียบเทียบ
กับสาขาการผลิตอ่ืนก็ตาม แตภาคเกษตรยังคงความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการท่ีเกษตรกร
เปนประชากรสวนใหญของประเทศแลว สินคาเกษตรยังไดปรับเปลี่ยนบทบาทจากท่ีเคยเปนสินคาเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและสงออกในรูปของสินคาข้ันปฐม เปนสินคาท่ีใชเปนวัตถุดิบเพ่ือการผลิตของภาคการผลิตอ่ืน 
สรางมูลคาและรายไดแกประเทศมากขึ้น เชน อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และลอยางรถยนต เปนตน 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาดังกลาวไดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนปจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
เชน ดิน น้ํา และปาไม เปนตน ถูกนํามาใชเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปนจํานวนมากจนเกินศักยภาพการผลิตของทรัพยากรในการฟนตัวตามธรรมชาติได กอใหเกิดความเสื่อมโทรม 
สงผลกระทบตอภาคเกษตรและเกษตรกร ทําใหตองมีการปรับตัวและเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน และการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ จึงไดเห็นชอบแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑
โดยการพัฒนาการเกษตรในระยะเวลา ๕ ปของแผน จึงยังคงยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตอเนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
ของเกษตรกรและผลักดันการประยุกตใชปรัชญาดังกลาว เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีอาชีพม่ันคง    
รายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพควบคูไปกับการใหความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต       
การจัดการสินคาเกษตรและความม่ันคงดานอาหาร สงเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนใหมี
ความเหมาะสม โดยกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน เนนใหความสําคัญ
กับดานอาหารเปนอันดับแรก ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ของผูบริโภคภายใตการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการเปนศูนยกลางการผลิต การคาสินคาเกษตร
ของอาเซียน นอกจากนี้ไดมุงเนนใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรดิน
และน้ํา ท้ังนี้ไดแบงการพัฒนาเกษตรกรออกเปน ๒ กลุม เนนแนวทางการดําเนินงานของเกษตรกรแตละกลุม 
ดังนี้ 

 

กลุมท่ี ๑ เกษตรกรรายยอย ประกอบดวย ๒ กลุมยอย คือ 
 กลุมท่ีหนึ่ง ผูท่ีมีรายไดต่ํากวามาตรฐานการครองชีพ (ตํ่ากวาเสนความยากจน) เปนการผลิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน เนนการจัดหาที่ดินทํากิน 
สรางความม่ันคงดานอาหารและรายได สรางโอกาสใหสามารถเขาถึงแหลงทุน และการแกไขปญหาหนี้สิน 
 กลุมท่ีสอง ผูท่ีมีรายไดตามมาตรฐานการครองชีพหรือสูงกวามาตรฐานการครองชีพเนนการสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมีมาตรฐานมากขึ้น การถายทอด
เทคโนโลยี สรางองคความรู และพัฒนาทักษะการผลิต การตลาด และสามารถเขาถึงแหลงทุน 
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 กลุมท่ี ๒ เกษตรกรรายใหญที่ทําการเกษตรเชิงพาณิชย เนนการสนับสนุนใหสามารถเขาถึงขอมูล
อํานวยความสะดวกท้ังดานการผลิต การตลาด การลงทุนทางการเกษตรในตางประเทศ และสนับสนุนการรวมทุน
ดานการวิจัย เพ่ือใหเกิดผลงานวิจัยที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรรายใหญ
เขารวมกลุมกับเกษตรกรรายยอย เพ่ือเชื่อมโยงถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงกันและกัน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา    
การรวมกลุมการผลิตและเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
1.2 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการเกษตร 

๑.2.1 เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพท่ีม่ันคง รายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ และมีความภูมิใจ
ในอาชีพ 

1.2.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร ใหมีท้ังคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
ตอความตองการ รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและจัดสรรการผลิตท่ีเหมาะสม
ระหวางอาหารผลิตภัณฑและพลังงานทดแทน 

1.2.๓ เพ่ือใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 
 

1.3 เปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตร 
1.3.๑ ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๘๐ ในป ๒๕๕๙ 
1.3.๒ เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ ตอป 
1.3.๓ ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 

1.4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 ภาคเกษตรยังคงยึดคนเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการพัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรเนนกระบวนการถายทอด 
องคความรูอยางเปนระบบ ใหสามารถแกไขปญหาพ่ึงพาตนเองได เพ่ือใหการพัฒนาการเกษตรมีความเหมาะสม
และยั่งยืน ท้ังการผลิตเพ่ือการสงออก และการผลิตเพ่ือความม่ันคงดานอาหารของครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกร  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

1) วัตถุประสงค 
 1.1) เพ่ือใหเกษตรกรรายยอยมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได มีภูมิคุมกันพรอมรับ   

ความเสี่ยงดานการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายไดท่ีท่ัวถึง 
 1.2) เพ่ือใหเกษตรกรรายยอยเชิงพาณิชยเปนผูมีความสามารถในการผลิตและ

การตลาดกาวสูผูจัดการฟารมท่ีเปนมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมท้ังสรางเกษตรกรรุนใหมทดแทนรุนเดิม 
เพ่ือทําการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ 

 1.3) เพื่อสงเสริมใหองคกรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรใหมีการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 1.๔) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกรรายใหญท่ีทําการเกษตรเชิงพาณิชย    
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน 
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2) เปาหมาย 
 2.1) สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือน

เกษตรกรเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ในป 2559 และสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตรกรลดลง 
2.2) รายไดของเกษตรกรระหวางกลุมมีรายไดนอยท่ีสุดและกลุมมีรายไดมากท่ีสุด         

มีความตางกันลดลงเหลือ 15 เทาในป 2559  
2.3) เกษตรกรทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 
2.4) ผูมีการศึกษาสูงเขาสูภาคเกษตรมากข้ึน  
2.5) องคกรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรมีการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 

และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 ในป 2559 รวมถึงเครือขายมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 

1.4.2 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และ      
ความม่ันคงดานอาหาร 

การนําสินคาเกษตรไปเปนวัตถุดิบในการผลิตและใชประโยชนอยางหลากหลายมากข้ึน รวมท้ัง
มีโอกาสจากการเพ่ิมปริมาณผลผลิตเพ่ือรองรับความตองการท้ังภายในประเทศและของโลก แตประสิทธิภาพ
การผลิตของไทยยังต่ํามีสินคาเกษตรบางชนิดการผลิตไมไดมาตรฐาน ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ตลอดจน
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาการเกษตรในอนาคตจึงตองสรางภูมิคุมกัน       
ภาคเกษตรใหเขมแข็ง กําหนดแนวทางเชิงรุก และสรางความสมดุลสําหรับการผลิตสินคาเกษตร ท้ังท่ีเปนอาหาร
และไมใชอาหารใหเปนรูปธรรม 

 

1) วัตถุประสงค 
1.1) เพ่ือสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง เปนฐานการผลิตของภาคการผลิตอ่ืน ๆ 

ทําใหเกิดความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกร 
1.2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารใหมีความสามารถในการแขงขัน 
1.3) เพ่ือใหประชาชนมีความม่ันคงดานอาหาร และมีผลผลิตเพียงพอกับความตองการ

ดานอาหารและพลังงาน โดยใหความสําคัญกับความตองการดานอาหารเปนลําดับแรก 
1.4) เพ่ือสงเสริมใหมีและนําผลงานวิจัยพัฒนาดานการเกษตรไปใชประโยชนมากข้ึน 

 

2) เปาหมาย 
2.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ    

ตอความตองการ 
2.๒) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน 
2.๓) เพ่ิมสัดสวนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร และมีการนําผลงาน

ไปใชประโยชนมากข้ึน 
 

1.4.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพสมดุล และย่ังยืน                 
 เพ่ือสรางและพัฒนาการใชทรัพยากรการเกษตร และโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

ฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน โดยการเรงรัดการฟนฟู 
และปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเสื่อมโทรม วางระบบการใชท่ีดินตามศักยภาพของท่ีดิน จัดหาท่ีดินเอกชนมาพัฒนา
และจัดสรรใหกับเกษตรกรไรท่ีดินทํากิน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร ทรัพยากรประมง 
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สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรใชทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสมและยั่งยืน สนับสนุนและผลักดันใหเกษตรกร
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร เตรียมความพรอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ วางระบบการปองกัน และบรรเทาปญหาภัยธรรมชาติ รวมท้ังพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ 

 

1) วัตถุประสงค 
1.๑) เพ่ือสรางและพัฒนาการใชทรัพยากรการเกษตร และโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร

อยางมีประสิทธิภาพ 
1.๒) เพ่ือฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร

อยางยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
1.๓) เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร และสิ่งแวดลอม 
 

2) เปาหมาย 
2.๑) ขยายพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน ๓.๓๕ ลานไร ในป ๒๕๕๙ 
2.๒) ทรัพยากรท่ีดินไดรับการบริหารจัดการไมนอยกวาปละ ๒.๑๕ ลานไร 
2.๓) พื้นที่ทําการประมง และแหลงอาศัยสัตวน้ําไดรับการบริหารจัดการไมนอยกวา   

ปละ ๘.๘ ลานไร และ ๖๐ แหง 
2.๔) องคกรเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ิมข้ึน 



บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความสําคัญของการประเมินผล 
 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11 ไดดําเนินการ
มาจนสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ภาคเกษตรประสบกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ท้ังดานเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศ สงผลตอโอกาสการพัฒนาโดยรวม สําหรับแผนพัฒนาการเกษตร ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ ท่ีครอบคลุมดานการเกษตร
ภาพรวมท้ังหมด ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร การพัฒนา ขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินคาเกษตรและความม่ันคงดานอาหาร และการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและ
ยั่งยืน รวมท้ังกําหนดกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สูการปฏิบัติ ใหความสําคัญตอการเชื่อมโยง
ในพ้ืนท่ีทองถ่ิน และชุมชนมีความเขาใจในยุทธศาสตรการพัฒนา  การเกษตรท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี
ทองถ่ินและชุมชนใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยใชแนวคิด และทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 
โดยเฉพาะการสรางฐานทางปญญาเพ่ือเปนภูมิคุมกันใหกับคนในภาคเกษตรใหมีคุณภาพ มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว
ท่ีใชความรูและจุดแข็งของอัตลักษณไทยไปปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอยางเทาทัน สรางความยั่งยืนของภาคเกษตรและความม่ังค่ังดานอาหาร
และพลังงาน รวมท้ังการจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุล 
มุงสูการใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีประชาชนมีความม่ันคงดานอาหาร เปนฐานสรางรายไดใหแผนดิน 
 จากความสําคัญดังกลาวขางตนประกอบกับในป 2560 ทางสํานักงานคณะกรรมการบริหารราชการ 
(ก.พ.ร.) ไดกําหนดใหมีการประเมินผลความสําเร็จตามแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ป 2555 - 2559 
เปนตัวชี้วัดในองคประกอบท่ี 1 (Functional Based) ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนั้น ศูนยประเมินผล สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 เพ่ือรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริหารราชการ และใชเปนขอมูลประกอบแนวทางในการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 ตอไป 
 
2.2 วัตถุประสงคของการประเมินผล 
 เพ่ือประเมินความสําเร็จของการพัฒนาการเกษตรในชวงสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
พรอมท้ังปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในชวงการดําเนินงาน 
 
2.3 ขอบเขตการประเมินผล  
 2.3.1 ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน ครอบคลุมการดําเนินงาน 3 ยุทธศาสตรหลักภายใต
แผนพัฒนาการเกษตร คือ  

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคง

ดานอาหาร 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 
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2.3.2 ระยะเวลาขอมูล ผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
ระหวางปงบประมาณ 2555 – 2559 
 
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 
 2.4.1 การตรวจเอกสาร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร ในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) พบวาดานเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโต
ของภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) เฉลี่ยรอยละ 1.1 ตอป ต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 3.0 ตอป
เปนผลกระทบจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของโลก และภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรง ในสวนของ
เสถียรภาพของดุลการคาภาคเกษตรยังคงเกินดุลตอเนื่อง ดานการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร พบวา
โครงสรางเศรษฐกิจขาดความสมดุลจากการท่ีภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมสูงถึง    
รอยละ 91.26 ขณะท่ีภาคเกษตรมีสัดสวนเพียงรอยละ 8.74 จากเปาหมาย สัดสวนรอยละ 15 ในสวนของ    
การพ่ึงพิงทางดานการตลาด พบวา สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรตอ GDP มีแนวโนมปรับตัว
สูงข้ึน แสดงถึงฐานรายไดมาจากการคากับตางประเทศมากข้ึน ทําใหเศรษฐกิจตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงภายนอก  
มากข้ึน ดานภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงจากสัดสวนการสงออกสินคาเกษตร 10 อันดับแรก และสัดสวน
การสงออกสินคาเกษตรไปยัง 10 ประเทศแรก พบวา ยังไมมีการกระจายสินคาและตลาดสงออกที่มากพอ   
ดานการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกในภาคเกษตรยังมีขอจํากัด เนื่องจากผลิตภาพการผลิต    
ทางการเกษตรมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้สัดสวนการลงทุนเพ่ือการวิจัยดานการเกษตรตอ GDP ของภาคเกษตร
มีสัดสวนเฉลี่ยเพียงรอยละ 0.15 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีต่ํา เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 0.5 แสดงวา
การเจริญเติบโตของภาคเกษตรมาจากการเพ่ิมปริมาณการใชปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตเปนหลัก 
โดยเฉพาะปจจัยดานทุนและที่ดินซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันสวนแบงการตลาดสินคาเกษตร
สงออกของไทยในตลาดโลกถึงแมยังไดเปรียบแตมีแนวโนมลดลง เนื่องจากการดําเนินมาตรการทางการคา     
ของประเทศตาง ๆ เชน การกีดกันทางการคาการทําธุรกรรมการคาภายในระหวางกลุมประเทศสมาชิกมีมากข้ึน
ดานสังคมดัชนีความผาสุกของเกษตรกรปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง แตยังมีการพัฒนาอยูในระดับ
ปานกลาง โดยองคประกอบดานสุขอนามัยและดานสังคมอยู ในระดับดีมาก ในขณะที่องคประกอบ     
ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษาและดานสิ่งแวดลอมยังตองไดรับการปรับปรุงและแกไขตอไป 

นอกจากนี้ สัดสวนคนยากจนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน รวมท้ังความเหลื่อมล้ําทางรายไดยังมีอยูมาก
ชองวางระหวางคนรวยและคนจนยังหางกันถึง 18 เทาไมบรรลุเปาหมายของแผนฯ ท่ีกําหนดไวไมเกิน 10 เทา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมผลการดําเนินงานดานการพัฒนาแหลงน้ํามีพ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมข้ึน 1.29 ลานไร จากเปาหมาย 800,000 ไร ในป 2554 และมีการจัดตั้งองคกรผูใชน้ําแลว 44,699 กลุม
เพ่ือบริหารจัดการน้ําครอบคลุมพ้ืนที่ 13 ลานไร ผลงานดานการฟนฟูดินที่มีปญหาเปนไปตามเปาหมาย
โดยดําเนินการลดการชะลางพังทลายของดิน 4.09 ลานไร และปรับปรุงคุณภาพดินท่ีมีปญหาปละ 16 ลานไร   
ในสวนของการใชสารเคมีซ่ึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน สัดสวนการนําเขา
สารเคมีในสวนของปุยเคมียังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยนําเขาปละ 4.22 ลานตัน จากเปาหมายลดปริมาณนําเขา
ไมเกินปละ 3.5 ลานตัน 
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สําหรับการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานภายใต 4 ยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้     
1) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกรประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด
ดัชนีความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.80) ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายคือ  
การลดจํานวนครัวเรือนเกษตรยากจนและการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 2) ยุทธศาสตรการพัฒนา
สินคาเกษตรประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ดัชนีความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง (คาคะแนน 3.00) ตัวชี้วัดที่มี
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายคือ สัดสวนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และอัตราการเจริญเติบโต      
ภาคเกษตร 3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ดัชนีความสําเร็จ            
อยูในระดับดี (คาคะแนน 4.75) ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายคือการลดปริมาณนําเขาปุยเคมี 
และ 4) ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ดัชนีความสําเร็จอยูในระดับ  
ดีมาก (คาคะแนน 5.00) โดยภาพรวมความสัมฤทธิ์ผลท้ัง 4 ยุทธศาสตรอยูในระดับดี (คาคะแนน 4.14)  

ขอเสนอแนะ 
1) เรงแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางรายไดของเกษตรกร โดยตอยอด   

องคความรูภูมิปญญาชาวบานโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง รวมท้ังใหความสําคัญกับการสงเสริม
และพัฒนาดานการรวมกลุมเกษตรกรและชมุชน เนื่องจากผลการดําเนินงานยังต่ํากวาเปาหมายมาก เพ่ือใหกลุม 
มีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได ดานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึนอยางตอเนื่อง แตยังอยูในระดับปานกลาง 
โดยองคประกอบดานเศรษฐกิจตองไดรับการปรับปรุง ไดแก การสรางรายได การออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินใหเกษตรกร
และปญหาหนี้สิน การฟนฟูทรัพยากรดินท่ีมีปญหามากข้ึน ดานการศึกษา และดานสิ่งแวดลอมตองเรงแกไข 

2) เพ่ิมภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรซึ่งยังไมมีการกระจายสินคาและตลาดสงออก
ท่ีมากพอ ควรสงเสริมสินคาเกษตรในตลาดใหม ๆ ท่ีมีศักยภาพ เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรหลัก และกระจายสินคา
สงออกใหมีความหลากหลาย สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรสงออกเปนหลัก 

3) ใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสามารถใชปจจัยการผลิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาองคความรูและบริหารองคความรูอยางเปนระบบ เพ่ือสามารถเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ซ่ึงผลการประเมิน พบวา การผลิตยังตองพ่ึงพาธรรมชาติและตองพ่ึงพาปจจัยทางดานทุนและท่ีดินสูง 

4) ในสวนของการพ่ึงพิงดานการตลาด พบวา มีการปรับตัวสูงข้ึน แสดงถึงฐานรายไดตองพ่ึงพา
การคากับตางประเทศ จึงจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถภาคเกษตรใหมีศักยภาพในการแขงขันโดยเฉพาะ
สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงผลการประเมินผล พบวา ยังมีสัดสวนท่ีต่ํากวาเปาหมายมาก
โดยการสนับสนุนใหมีการพัฒนางานวิจัยพันธุการศึกษาวิจัยความตองการของผูบริโภคตลาดสินคา และสงเสริม
ใหมีนักวิจัยใหม ๆ เพ่ือสรางสรรคผลงานวิจัยตอไป 

5) ถายทอดงานวิจัยสูระดับไรนา โดยเชื่อมโยงกับศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับตําบลเปนศูนยกลางการขยายเครือขายองคความรูสูเกษตรกร 

6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1) ดานทรัพยากรน้ํา ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะขาดแคลนเพ่ิมมากข้ึน เนนการบริหารจัดการน้ํา

แบบมีสวนรวม โดยสนับสนุนการจัดตั้งองคกรผูใชน้ําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ือใหมีการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ กําหนดพ้ืนท่ีชลประทานเปาหมายในการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ (Area Approach)  

6.2) เรงรัดการจัดสรรท่ีดินใหผูไรท่ีทํากิน เนื่องจากผลการดําเนินงานยังตํ่ากวาเปาหมายมาก
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหมีการใชประโยชนในท่ีดินท่ีไดรับการจัดสรร เพ่ือไมใหเกษตรกรละท้ิงที่ดิน
โดยสรางโอกาสใหสามารถเขาถึงแหลงทุนเพ่ือเขาสูอาชีพเกษตรไดอยางม่ันคง รวมท้ังมีมาตรการในการคุมครอง
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557) ผลการพัฒนา
ระดับภาคในระยะครึ่งแผนฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแนวทางการพัฒนาในระยะตอไป พบวา 

ภาคเหนือ ผลการพัฒนาในระยะ ๒ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท่ีสําคัญ ไดแก การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานคมนาคมขนสงเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต (NSEC) และตะวันออก - ตะวันตก 
(EWEC) โดยมีการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงท่ี ๔ (เชียงของ – หวยทราย) พรอมดานพรมแดนเชียง
ของแลวเสร็จและเปดใชงานแลว ทาเรือพาณิชยเชียงแสนแหงท่ี ๒ เปดบริการแลว อ.แมสอด มีการซอมแซม
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแหงที่ ๑ และออกแบบกอสรางสะพานแหงใหม จังหวัดแมฮองสอนมี      
การปรับปรุงเสนทางหวยตนนุนและบานน้ําเพียงดินชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดนานมีการออกแบบการ
วางผังและจัดทําผังพ้ืนท่ีจุดผานแดนถาวรหวยโกน จังหวัดอุตรดิตถปรับปรุงเสนทางชายแดนชองภูดู รวมท้ังมี  
การปรับปรุงทาอากาศยานเชียงใหมรองรับการเปนศูนยกลางคมนาคมทางอากาศเชื่อมโยงกลุมประเทศอาเซียน
และนานาชาติ มีการสรางความสัมพันธทางการคาโดยการจัด GMS Trade Fair และการจัด Trade Mission Visit     
กับกลุมประเทศเพ่ือนบาน การจัดกิจกรรมในระดับทองที่ เชน การจัดตลาดนัดการคาชายแดน การพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน มีความชัดเจนในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกที่อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก และระยะที่สองท่ีจังหวัดเชียงราย รวมท้ังมีการเตรียมวางผังเฉพาะในพ้ืนท่ีเมืองชายแดนแมสาย 
เชียงแสน เชียงของ และแมสอด 

นอกจากนี้มีการดําเนินงานของ สนข. ในดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส ตามแนว
เสนทาง NSEC เชน จุดแวะพักรถบรรทุกสินคา การศึกษาเสนทางรถไฟรางคูจากเดนชัย-เชียงราย ดานการทองเท่ียว 
มีการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีและชุมชน สงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวแนวใหม เชน การผจญภัย กีฬา 
เสนทางจักรยาน มีการศึกษาออกแบบกระเชาไฟฟาเสนทางไนทซาฟารี – ดอยสุเทพ – ดอยปุย - ดอยผาดํา 
โดยเฉพาะศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติท่ีจังหวัดเชียงใหม เปนการสนับสนุนการทองเท่ียวธุรกิจ MICE 
การพัฒนาชุมชนทองเท่ียวพัฒนา e-Tourism และ e-Commerce มีการพัฒนาตอยอดธุรกิจบริการสุขภาพ 
ท้ังระบบครอบคลุมบริการทางการแพทยและทันตกรรม การบริการสปาและการนวดเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ
สุขภาพ  สมุนไพร การแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก โดยสามารถสรางความโดดเดนและมูลคาของบริการ 
จากฐานความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพผนวกวัฒนธรรมลานนาไทย เกิดการพัฒนาคุณภาพระดับสูง ไดแก 
มาตรฐาน HA/JCI มาตรฐานหองชันสูตร ISO ๑๕๑๘๙ มาตรฐานหองปฏิบัติการ การสรางแบรนดบริการ
สุขภาพอัตลักษณไทยลานนาสปาที่มีชื่อเสียง มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสปา และเกิดเครือขายธุรกิจ   
ท่ีเขมแข็ง การปรับปรุงคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑหัตถกรรมและ OTOP โดยการสรางสรรคงาน
ออกแบบ มีการขยายสาขาของ TCDC มาตั้งท่ีจังหวัดเชียงใหม และการพัฒนาเมืองใหเปน Creative City โดย
เริ่มตนจากเมืองเชียงใหม ในดานการเกษตรมีการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางและเล็กเพ่ือการเกษตร และ
สงเสริมการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตสูเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียมากข้ึน รวมท้ังการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและสรางความสมดุลระหวางพืชพลังงานและพืชอาหาร สําหรับดานสังคมมีการดําเนินงานเก่ียวกับ
ผูสูงอายุในโครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (อผส.) มีการเตรียมความพรอมกําลังคนในธุรกิจบริการ
สุขภาพ บริการทางการศึกษา การทองเท่ียว และการคาชายแดน สรางความรูความเขาใจในวิชาชีพและ
กฎระเบียบตาง ๆ  ในการติดตอตางประเทศท้ังในกลุม GMS และ AEC รวมท้ังมีการเฝาระวังการเจ็บปวยจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีการพัฒนา และฟนฟู
แหลงน้ํา การสรางเข่ือนปองกันตลิง่ การสรางฝายถาวร ฝายก่ึงถาวร ฝายชะลอน้ํา การจัดสรางแกมลิงเพ่ือกักเก็บน้ํา 
เริ่มมีการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืนในเทศบาลนครขนาดใหญหลายแหง อาทิ เชียงราย เชียงใหม พิษณุโลก 
ตาก (แมสอด) และนครสวรรค และทุกจังหวัดในภาคเหนือท่ีมีปญหาหมอกควันไดดําเนินการแกไขปญหา
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หมอกควัน โดยการรณรงคลดการเผาในชวง ๑๐๐ วันอันตราย เพ่ือลดปญหาหมอกควันในชวงวิกฤติ และ 
การแกปญหาหมอกควันโดยชุมชนเองในชวงตอไป การขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคเหนือจะไดรับอิทธิพล
จากปจจัยแวดลอมสําคัญ ไดแก การเติบโตและการขยายตัวของการคาการลงทุนจากความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคท้ังในกรอบ GMS และ AEC โดยเฉพาะดานโลจิสติกส บริการ และการตลาด แนวโนมผูบริโภคสินคา
วัฒนธรรมและการตื่นตัวเรื่องสุขภาพ การเติบโตของสังคมเมือง และแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงมากข้ึน 

ในระยะตอไปควรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงภัยพิบัติ โดยการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในพ้ืนท่ี
ใหสามารถเขาไปมีสวนใน Supply Chain ระดับภูมิภาคท้ังดานการผลิต การคา และบริการ สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม และบริการตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคพัฒนาการทองเที่ยวที่มุงเนนคุณภาพ   
สูความยั่งยืน สรางความยั่งยนืของภาคเกษตรและความม่ังคงดานอาหารและพลังงาน การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตรวมท้ังการจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ เตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการจัดระบบแรงงานตางดาว รวมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และ
อนุรักษฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมท้ังเตรียมการปองกัน และ
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติตาง ๆ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการพัฒนาในระยะ ๒ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท่ีสําคัญ 
ไดแก การพัฒนาดานศุลกากรนครพนมแหงใหม และการกอสรางศูนยโลจิสติกส และลานตรวจสินคา บริเวณ
โคกภูกระแต ขณะนี้อยูระหวางการกอสรางการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดสะพาน
ขามแมนํ้าโขงแหงท่ี ๕ (บึงกาฬ – ปากซัน) การพัฒนาเสนทางใหเปนถนน ๔ ชองทางในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และถนนเชื่อมระหวางเมืองหลัก รวมท้ังศูนยกระจายสินคาในพ้ืนท่ี ๕ แหง คือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน 
หนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี การกําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหจังหวัดมุกดาหาร
เปนจังหวัดนํารองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเรงรัดดําเนินการตั้งแตป ๒๕๕๗ เปนตนไป สวนจังหวัด
นครพนม และหนองคายอยูในกลุมระยะท่ี ๒ สงเสริมการผลิตพืช GAP ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา และยโสธร รวมท้ังการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
โดยการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรีย ยกระดับการจัดงานแสดงสินคาประจําป (ผาไหม)       
จากเดิมเปนงานระดับทองถ่ินไดยกระดับไปสูนานาชาติ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยเริ่มตน
ที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน นํารองนําระบบเสต็มศึกษา (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics Education : STEM) เขามาบูรณาการการเรียนรู สงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชน มีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมและเขาคายใหกับนักเรียนในการเตรียม
ความพรอม เพ่ือสอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จัดใหมีระบบสวัสดิการท่ีสรางหลักประกันรายไดสําหรับ
ผูสูงอายุทุกกลุมในสังคมในรูปกองทุนตาง ๆ จัดตั้งศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
(Greater Mekong Sub region : GMS) จัดหาบานใหครัวเรือนยากจน ดําเนินการแลว ๕,๐๔๑ ครัวเรือน หรือ
รอยละ ๕.๗ ของครัวเรือนท่ีมีปญหาดานท่ีอยูอาศัยของภาค จัดกิจกรรมอบรมกลุมเสี่ยง และแกนนําชุมชน
เครือขายในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด และการชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดในชุมชน สงเสริม
บทบาทชุมชนและประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และดูแลรักษาตนไมในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการนํ้า โดยการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในชุมชน และกอสรางสถานีสูบนํ้า คลอง/ทอสงนํ้า ในพ้ืนท่ี
เขตเมืองเนนการจัดการขยะตามหลัก ๓Rs สงเสริมใหพลังงานทดแทน ทําใหมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
จํานวน ๖๐ โรง กระจายอยูเกือบทุกจังหวัดในภาค โรงพลังงานไฟฟาชีวมวล ๔๙ โรง โรงงานพลังงานลม ๔ โรง       
โรงานพลังงานไฟฟาชีวภาพ จํานวน ๒๔ โรง กําลังการผลิต ๕๐.๖ เมกกะวัตตตอวัน ซ่ึงมากท่ีสุดในระดับประเทศ 
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และในสวนภาคเกษตรและภาคครัวเรือนมีการใชพลังงานทดแทนมากข้ึน โดยในภาคเกษตรไดเริ่มทดลองใช
พลังงานแสงอาทิตยในการสูบนํ้าเขาสูแปลงเพาะปลูก และภาคครัวเรือนเริ่มมีหลายชุมชนไดดําเนินการผลิต    
กาซชีวภาพใชหุงตุมในครัวเรือนมากข้ึน ในชวงตอไปการขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยแวดลอมสําคัญ ไดแก การเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคอินโดจีน GMS และ        
อยูภายใตกรอบความรวมมือ AEC การเติบโตและการขยายตัวของการลงทุนจากความรวมมือทางเศรษฐกิจ      
ในภูมิภาค กระแสความตองการของโลกท่ีใหความสนใจกับอาหารปลอดภัยและอินทรียมากข้ึน แรงงาน      
ภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง และเริ่มเขาสูผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมเกษตรท่ีเขาสูสังคมเมือง 
ราคาพลังงานในตลาดโลกมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจากปญหา
กาซเรือนกระจก ทําใหเกิดภัยพิบัติ และปญหาดานสิทธิมนุษยชนและการคามนุษยเปนประเด็นท่ีสงผลให   
ประเทศกําลังพัฒนาถูกกดดันใหปฏิบัติตาม 

ในระยะตอไปควรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม โดยการสรางความเขมแข็งและมั่นคงของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรใหพ่ึงตนเองได การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร เรงรัด
การเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีชายแดนและการเชื่อมโยงเพ่ือนบานในการเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริม
การผลิต และการใชพลังงานไฟฟาทดแทน เพ่ิมประสิทธิภาพภาคบริการใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
พัฒนาศักยภาพ และปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการสงเสริมการทองเท่ียว ยกระดับฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิม       
ผลิตภาพแรงงาน และการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนบริหารจัดการแรงงานตางดาว               
ใหมีประสิทธิภาพ ติดตาม และเฝาระวังการคายาเสพติดและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดน
แบบมีสวนรวม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญคือ ดิน นํ้า ปาไม ขยะ          
ใหสามารถใชประโยชนและมีความยั่งยืน 

 

ภาคกลาง ผลการพัฒนาในระยะ ๒ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท่ีสําคัญ ไดแก การผลิต
ภาคเกษตรปลอดภัยสูงข้ึน โดยการสงเสริมเทคนิคการทําเกษตรปลอดภัยดวยวิธีธรรมชาติและสารชีวภาพ 
สามารถเพ่ิมผลผลิตขาวไดมากข้ึน และสามารถลดตนทุนการใชสารเคมี คุณภาพชีวิตเกษตรกรและสิ่งแวดลอม
ดีข้ึน โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเขาโครงการมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต พบสารพิษตกคางในกระแสเลือด
ลดลง และการประเมินคุณภาพในแหลงนํ้าสาธารณะในพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
อยางตอเนื่อง เชน ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน ๑ พบปริมาณสารเคมีดานเกษตรตรวจวัด ณ ท่ีตั้งของโครงการ
ดานปลายนํ้าลดลงรอยละ ๕-๑๐ ในขณะท่ีคุณภาพนํ้าผิวดินดีข้ึนในระดับปานกลาง-ดี มีการสรางความเขมแข็ง
ใหกับสถาบันเกษตรกรโดยการอบรมเกษตรกร/กลุมเกษตรกรเก่ียวกับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมสมัครเขารวมโครงการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) และไดรับใบรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวจํานวน ๓,๘๒๔ โรงงาน มีการริเริ่มแปลงแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
สูการปฏิบัติใน ๙ จังหวัด ภาคกลางประกอบดวย จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
สระบุรี มีโรงงานเขารวมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการแลวเสร็จจํานวน         
๘๖ โรงงาน ทําใหสามารถลดปริมาณการใชนํ้ารวม และสามารถประหยัดคาใชจายดานนํ้า สารเคมี          
และพลังงาน รวมท้ังสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก มีการปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ี อาคาร 
สิ่งกอสรางในแหลงทองเท่ียวสําคัญของภาค มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
รวมท้ังงานออกรานจัดมหกรรมขายสินคาประจําถิ่นหรือ มหกรรมการแสดงเพื่อกระตุนการทองเที่ยว มีการ
ปรับปรุงเสนทางถนนทาเทียบเรือท่ีเขาถึงหรือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวและการปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะรองรับ
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นักทองเท่ียว การจัดต้ังศูนยขอมูลและปายบอกทางการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะสูแหลงทองเท่ียว       
การปรับปรุงระบบดูแลรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว มีการจัดงานแขงขันกีฬานานาชาติ และงานแสงสีเสียง
ในแหลงทองเท่ียวสําคัญ ๆ ของภาค รวมถึงการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว   
การพัฒนาสินคาของท่ีระลึกหรือการสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวที่ชุมชนมีสวนรวมโดยตรง สวนดานสังคม
มีการริเริ่มโดยโรงพยาบาลลําสนธิ จังหวัดลพบุรี จัดระบบการดูแลผูสูงอายุในภาวะพึ่งพิง ในลักษณะ        
การทํางานเชิงรุกแบบ Community care การพัฒนาเครือขายการเฝาระวังรวมกับชุมชน ทองถิ่น และ
อาสาสมัคร และการติดต้ัง CCTV ในพ้ืนท่ีเสี่ยงของจังหวัดตาง ๆ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนพิเศษใหกับ
นักเรียนหลังเลิกเรียน หรือจัดกิจกรรมคายเยาวชนสงเสริมคุณธรรม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    
โดยการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปการ เชน ถนน แหลงนํ้า อาคารท่ีทําการดานศุลกากร และ
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การดําเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ เพื่อเพิ่มความจุ     
ในการกักเก็บน้ําในภาคตะวันออก การติดตั้งระบบการดักจับมลพิษ และการแกไขปญหามาบตาพุด การประกาศ
ใหพ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ การปรับปรุงคุณภาพน้ํา และระบบนิเวศน
ของแมน้ําเจาพระยา – ปาสัก โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน และการจัดการนํ้าท้ิง
จากครัวเรือน และโรงงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน รวมท้ังดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการรวบรวมขนยาย กําจัดขยะ และของเสียอันตรายในระดับชุมชนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามหลัก ๓Rs 
ในชวงตอไปการขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคกลางจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยแวดลอมสําคัญ ไดแก การเดินหนา
สรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน และกระแสความตื่นตัวเรื่อง AEC ในระดับประเทศ 
แนวโนมความตองการบริโภคอาหารปลอดภัยและอาหารสุขภาพ ยังคงขยายตัวเพ่ิมข้ึน แนวโนมความเปนสังคม
ผูสูงอายุ แนวโนมสังคมท้ังในระดับสากล และระดับประเทศท่ีตื่นตัวเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization) ของจังหวัดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีภาคกลาง การตื่นตัว
ของภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สําหรับการเสริมความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาในระยะตอไป ควรใหความสําคัญ
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม โดยปรับทิศทาง
นโยบายการพัฒนาเกษตรใหเปนเอกภาพ และมีความยั่งยืนไปในทิศทางท่ีสนับสนุนใหเกษตรกรมีแรงจูงใจ        
ท่ีจะผลิตสินคาคุณภาพและพ่ึงพาตนเองแทนการพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ ปรับกลยุทธการขับเคลื่อน 
ในระดับแผนงาน/โครงการ ใหเนนการสรางความตื่นตัวใหผูบริโภคเห็นความจําเปนและความสําคัญของการบริโภค
ใหมากข้ึนจนเปนกระแสหลักของสังคม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับโรงงาน ระดับนิคมอุตสาหกรรม
ระดับเมืองและระดับจังหวัด สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบดูแลผูสูงวัยท่ีสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนอยางจริงจัง สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวของ
ในพ้ืนท่ี โดยเนนการสรางมูลคาเพ่ิมผานเรื่องเลาอยางมืออาชีพ เพ่ิมการมีสวนรวมของตัวแทน ททท. ผูประกอบการ
ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจทองเท่ียว ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในพ้ืนท่ีในกระบวนการ
จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัด/กลุมจังหวัด จัดใหมีการอบรมแนวความคิดและ    
หลักวิชาดานการตลาดและการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมืออาชีพใหแกบุคลากรจังหวัดท่ีเก่ียวของ สงเสริมการพัฒนา
ระบบบริการขนสงสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงในเมืองทองเท่ียวสําคัญทุกเมือง ฟนฟูและสรางความอุดมสมบูรณ
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ใหเกิดลักษณะกระจายอํานาจ และกระบวนการมีสวนรวม 
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ภาคใต ผลการพัฒนาในระยะ ๒ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท่ีสําคัญ ไดแก จํานวน 
ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรภาคใตวัย ๑๕ - ๕๙ ป เพ่ิมสูงขึ้น และมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET  
ม.๓ ใน ๘ วิชามีแนวโนมคาเฉลี่ยสูงข้ึน มีการอบรมดานภาษาเพ่ือเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียน ตามแผนพัฒนาจังหวัดตางๆ มีการขยายบริการ และการรณรงคใหความรูดานสาธารณสุข            
แกประชาชนในภาค ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมลดลง โดยในป ๒๕๕๖       
เกิดเหตุการณความไมสงบ ๕๘๖ ครั้ง ลดลงจากป ๒๕๕๕ ซึ่งเกิดเหตุการณความไมสงบ ๑,๑๙๕ ครั้ง      
มีการพัฒนาระบบชลประทาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกพ้ืนท่ีนาในแหลงเพาะปลูกขาวหลักของภาคบริเวณลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ลุมนํ้าปากพนัง รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่การเกษตรที่มีปญหา
ในฤดูแลง มีการสงเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรหลักของภาคประกอบดวย ยางพารา
ปาลมนํ้ามัน ประมง และไมผล  มีการสงเสริมการผลิตสินคาท่ีใชวัตถุดิบในชุมชนภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีสินคา
ของภาคใตท่ีไดรับการจดทะเบียน Geographical Indications : GI เพ่ิมข้ึน เชน หมูยางเมืองตรัง ไขเค็มไชยา 
ขาวสังขหยดพัทลุง การปรับปรุงเสนทางคมนาคมแหลงทองเที่ยวชายหาดฉลองและปาตอง การดําเนินการ
จัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศนในแหลงทองเท่ียวชายทะเลของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน และปรับปรุง
พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวสําคัญบริเวณกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย รวมท้ังการปรับปรุงสนามบินภูเก็ต เพ่ือให
รองรับจํานวนผูโดยสารท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไดอยางเพียงพอ การพัฒนาธุรกิจบริการแหลงนํ ้าแรและนํ ้าพุรอน       
ในจังหวัดระนอง กระบี ่ สุราษฎรธานี และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา การนําเสนอเพื่อขึ ้นทะเบียน          
วัดพระธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนมรดกโลก การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน       
เกาะพิทักษ จังหวัดชุมพร เกาะยาว และเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวแหงใหม ไดแก เกาะพยาม จังหวัดระนอง เกาะตาชัย 
จังหวัดพังงา การอนุรักษและฟนฟูสถานท่ีเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหม เชน การพัฒนายานเมืองเกาสงขลา
การพัฒนาชายหาดทะเลเทพา และการพัฒนาทะเลสาบธารโตใหเปนแหลงทองเท่ียวธรรมชาติของจังหวัดยะลา 
เปนตน ทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนบริเวณพ้ืนท่ีดานชายแดนสะเดา ปาดังเบซาร จังหวัด
สงขลา และอําเภอท่ีติดชายแดนของจังหวัดนราธิวาส การกอสรางดานชายแดนแหงใหม ไดแก ดานชายแดน
บานประกอบ อําเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา ซ่ึงเปดทําการในป ๒๕๕๖ และการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางดานชายแดน
บูเกะตา ระยะท่ี ๓ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส และการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีดานชายแดน 
ท่ีมีความสําคัญ การสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากปาลมนํ้ามันในพ้ืนท่ีนาราง นากุงราง พ้ืนท่ีวางเปลา 
ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต การสงเสริมการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี
ชุมพร พัทลุง และสตูล รวมทั้งสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการนําผลผลิตทางการเกษตรและเศษวัสดุ
ทางการเกษตรเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ และการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในระดับ
ครัวเรือน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทหางไกล ในชวงตอไปการขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคใตจะไดรับอิทธิพล
จากปจจัยแวดลอมสําคัญ ไดแก การเชื่อมโยงในภูมิภาคของอาเซียน (ASEAN Connectivity) การขยายตัวเอง
การทองเท่ียว และบริการการกัดเซาะชายฝงมีความรุนแรงมากข้ึน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวนํ้า   
ในทะเลลดลง และแหลงท่ีอยูอาศัยถูกทําลาย ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ การยกเลิก
การใชแรงงานตางดาวไรฝมือสําหรับผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน นโยบายสงเสริมการผลิต    
ไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามันเปนพลังงานทดแทน และการพ่ึงพาแรงงานตางดาวในภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน ท้ังใน 
ภาคการเกษตร เชน แรงงานในสวนยางพารา สวนปาลมนํ้ามัน และแรงงานประมง รวมท้ังการจางแรงงาน   
ในภาคบริการ และการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
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ในระยะตอไปควรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนา 
การแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) การพัฒนาดานชายแดนไทย – มาเลเซีย การแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
สงเสริมระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชน เสริมสรางระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงการฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวนํ้าทางทะเล สงเสริมการผลิตและ   
การใชพลังงานทางเลือก และการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการคมนาคมขนสง เพ่ือลดตนทุน
และระบบโลจิสติกสของภาคใต และประเทศ 

 

 2.4.2 แนวคิด และทฤษฎี 
1) การประเมินผลแผน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานวา ไดบรรลุตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีตองการหรือไม
การประเมินผลแผน เปนการประเมินเพื่อยอนกลับไปยังขั้นตอนการเตรียมการของกระบวนการวางแผน 
การประเมินผลมีจุดมุงหมายในการประเมิน 2 แบบ คือ 

1.1) การประเมินผลรูปแบบ เปนการประเมินเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแผนงาน/
โครงการ โดยเรียนรูจากประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึน การประเมินลักษณะนี้จะกระทําเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
การดําเนินงาน ข้ึนอยูกับเคาโครงของแผนงาน และเปนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการใหทันสมัย 
การประเมินผลจะตองมีการเรียนรูภายในโครงสราง/รูปแบบขององคกร เนนขบวนการความรับผิดชอบของ
บุคลากรตามแผน/แผนงานโครงการนั้น ๆ รวมท้ังการรับรูกฎเกณฑ ระเบียบ ความสํานึกในความรับผิดชอบ 
ความจริงใจ ศีลธรรมของงาน และข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน การประเมินผลรูปแบบสามารถทําไดมากกวา 
1 ครั้ง ทําการประเมินผลในชวงระหวางการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูที่มี
สวนไดสวนเสียของแผนงาน/โครงการ 

1.2) การประเมินผลสรุป เปนการประเมินเมื่อแผนงานโครงการสิ้นสุดลงสมบูรณแลว  
มีจุดมุงหมายเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการประเมินคุณคาของแผนงานโครงการ และการวางแผนเพ่ือการจัดการ 
ผานกระบวนการเรียนรู การประเมินผลสรุปสามารถกระทําในชวงระหวางแผน แผนงาน โครงการดําเนินการ
ไปไดระยะหนึ่ง และประเมินเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน โดยไมมีปจจัยภายนอกมาเก่ียวของกับผลได             
แตในความเปนจริงเปนไปไมไดท่ีการจัดการโครงการไมมีปจจัยภายนอกเขามาแทรกการดําเนินงานนั้น 

 

2) นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 
นโยบายเปนแนวคิด หรืออุดมการณของสังคม เปนการมองทุกมิติของการพัฒนา       

โดยหนวยงานของรัฐจะกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนา และนํามาจัดทําเปนแผน   
ในแผนจะมีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ วัตถุประสงคหรือเปาหมาย วัตถุประสงคของแผนอาจมีได
มากกวาหนึ ่งว ัตถุประสงค กรณีเชนนี ้แผนจะแบงออกเปนแผนงาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนและมี      
ความเฉพาะมากขึ้น  มีการกําหนดวัตถุประสงคในระดับแผนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผน แตละ
แผนงานจะมีวัตถุประสงคเฉพาะมากข้ึน แตการท่ีมีแผนงานอยางการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนงาน        
ยังเกิดข้ึนไมได ถาไมมีโครงการภายใตแผน ดังนั้น ในกระบวนการทําแผนจึงตองกําหนดโครงการภายใต
แผนงาน การรวมโครงการตาง ๆ เขาไวในแผนงานจะไมยึดโครงสรางของการบริหาร คือ โครงการตาง ๆ       
ท่ีกําหนดข้ึนไมจําเปนจะตองเปนโครงการท่ีอยูภายในกรมเดียวกันหรือกระทรวงเดียวกัน แตจะเปนโครงการ   
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ท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตามวัตถุประสงคของแผนงาน การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการจะตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของแผน หรือแผนงาน และสอดคลองกับการแกปญหาเฉพาะโครงการ 
 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องคประกอบท่ีสําคัญของแผน คือ วัตถุประสงค ซ่ึงจะตองกําหนดใหชัดเจน และเพ่ือให

วัตถุประสงคบรรลุผลตามท่ีไดกําหนดไว แผนจะตองมีโครงการสนับสนุน หรือมีโครงการภายใตแผนจํานวนหนึ่ง  
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของแผนจะอยูท่ีความสําเร็จ หรือความลมเหลวของโครงการ เชนเดียวกับแผน 
โครงการจะตองมีวัตถุประสงคและวัตถุประสงคท่ีถูกตองควรจะกําหนดไวอยางนอย 2 ระดับ คือ 

2.1) วัตถุประสงคเชิงการพัฒนา ซ่ึงจะตรงกับเปาหมาย ถาเขียนในโครงการในรูปของ 
Logframe วัตถุประสงคของการพัฒนาไมใชวัตถุประสงคของโครงการแตจะเปนวัตถุประสงคของแผน 

2.2) วัตถุประสงคระยะสั้น ซ่ึงจะตรงกับ Purpose ถาเขียนโครงการในรูปของ Logframe
วัตถุประสงคระยะสั้นเปนวัตถุประสงคเฉพาะของโครงการในการวางแผนจะตองกระทําอยางเปนระบบ จะตอง   
มีเปาหมาย ภายใตแผนจะตองมีแผนงานตางๆ มาสนับสนุน แตละแผนงานมีเปาหมายหรือวัตถุประสงค 
ท่ีเจาะจงแนนอน นอกจากนี้จะตองมีโครงการตาง ๆ ภายใตแผนงานแตละแผนงานท่ีดําเนินการโดยหนวยงาน
ตาง ๆ เพ่ือใหแผนงานนั้น ๆ บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค ความสัมพันธระหวางโครงการกับแผนงาน
สามารถแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

2.2.1) ความสัมพันธแบบเชื่อมโยงตามเหตุ-ผล ท่ีเชื่อมโยงถึงผลท่ีเกิดวามาจาก
สาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุ กลาวคือ โครงการท่ีหนึ่งมุงท่ีกอใหเกิดผลท่ีเปนปจจัยหรือเง่ือนไขเบื้องตนแก
โครงการตอเนื่องใหดําเนินงานตอไปในลักษณะเปนลูกโซ และเชื่อมโยงไปถึงความสําเร็จของแผนงาน 

 

แผนภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธแบบเช่ือมโยงตามเหตุ-ผล ภายใตแผนงาน โครงการ 
 
 โครงการ  ก โครงการ  ก โครงการ  ก โครงการ  ก 

นโยบายเกษตร 

แผน 

แผนงานท่ี 1 แผนงานท่ี  2 แผนงานท่ี 15 

โครงการตาง ๆ โครงการตาง ๆ โครงการตาง ๆ 
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2.2.2) ความสัมพันธแบบเชื่อมโยงสนับสนุน เปนความเชื่อมโยงในลักษณะท่ีควร
ใหแผนงานหนึ่งมีหลายโครงการที่จะตองดําเนินการไปพรอม ๆ กัน เพื่อสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ         
ตามวัตถุประสงคขอหนึ ่งของแผนงาน และวัตถุประสงคแตละขอนั ้นจะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ          
ตามเปาหมายของแผนงาน 

 
แผนภาพท่ี 3 แสดงความสัมพันธแบบเช่ือมโยงสนับสนุนภายใตแผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
3) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแผนงาน/โครงการ และประเมินผลที่เนนผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์เปนวิธีการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยการสรางตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม และวัดผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ภาครัฐประกอบข้ึนดวย 3 กระบวนการหลัก
ไดแก 

3.1) การวางแผนยุทธศาสตร 
การวางแผนยุทธศาสตรในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนกระบวนการ 

ในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางหลักในการบรรลุเปาหมาย  
ท่ีตกลงไวรวมกัน แผนยุทธศาสตรจึงเปนกรอบแนวทางสําคัญของหนวยงานระดับรองลงไปในการนําไปกําหนด
เปาหมายและแนวทางในการดําเนินการของหนวยงานตอไป กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรประกอบดวย    
5 ข้ันตอนหลัก ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดพันธกิจ การกําหนดเปาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค
หรือตัวชี้วัดผลความสําเร็จในการกําหนดเกณฑในการวัดตองคํานึงถึง 1) สิ่งท่ีตองการวัด (วัดอะไร) 2) ปริมาณ
ท่ีตองการวัด (ปริมาณเทาไร) 3) เรื่องท่ีตองการจะวัด (เรื่องอะไร) และการกําหนดยุทธศาสตร 

 

3.2) การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวยความสัมพันธของเปาหมาย    

และยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับชาติ กระทรวง และกรม กอนจะกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ             
ซ่ึงประกอบดวยผลผลิต กิจกรรมหลักและงบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินงานในกระบวนการบริหารงาน

แบบมุงผลสัมฤทธิ์หนวยงานท่ีจะเปนผูนาํยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือหนวยงานระดับกลาง โดยจะเปนผูรับ

เปาหมาย และแนวทางจากหนวยงานระดับสูงมากําหนดเปนยุทธศาสตรของหนวยงาน และสงตอไปยัง

หนวยงานระดับปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและประมาณการทุกหนวยงานสามารถเปนได            

ท้ังหนวยงานระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ โดยขึ้นอยูกับฐานะ (position) ของหนวยงาน 

ขณะท่ีกําลังดําเนินการ 
 

วัตถุประสงค  1  ของแผนงาน  
 
 

วัตถุประสงค 2 ของแผนงาน  

โครงการ ก โครงการ ข โครงการ ค โครงการ ง 
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3.3) การประเมินผล 
การประเมินผลในการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการวัดผลการดําเนินงานตาม

เครื่องชี้วัดความสําเร็จหลักท่ีไดกําหนดไว ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณประกอบดวยเครื่องชี้วัด
ความสําเร็จหลักของการบรรลุเปาหมายใน 3 ระดับคือ ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับปฏิบัติการ    
ในการประเมินผลจะประเมินกันเปนระดบั โดยหนวยงานในระดับเหนือกวาจะเปนผูประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานในระดับต่ํากวา 1 ระดับ 

การรายงานการติดตามและการประเมินผลในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
มุงเนนไปท่ีผลลัพธ/ผลผลิตมากกวาวิธีการทํางาน โดยมีจุดประสงคของการติดตามประเมินผลดังนี้ 

(1) เพื่อวัดผลความกาวหนาของการดําเนินการแกหนวยงานที่เหนือกวาซึ่งเปน 
ผูจัดสรรงบประมาณ 

(2) เพื่อคนหาปญหาอุปสรรคของการดําเนินการ และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององคกร 

 

4) แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลสําเร็จการพัฒนา 
4.1) ดัชนีความอยูดีมีสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 

(สศช.) ไดพัฒนา “ดัชนีความอยูดีมีสุข” (Well-Being Index) ขึ้น ซึ่งเปนดัชนีรวมขององคประกอบ 7 ดาน
เพ่ือใชประเมินผลการพัฒนาความอยูดีมีสุขท้ังผลในภาพรวม และผลแตละดานใหสามารถระบุขนาดการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ดัชนีความอยูดีมีสุขไดมีการพัฒนาและทดสอบความถูกตองเปนระยะ ๆ จากเดิม  
มี 5 ดาน ไดเพ่ิมเติมเปน 7 ดาน ประกอบดวย สุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน รายได การกระจาย
รายได และสภาพแวดลอม ชีวิตครอบครัว และการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐซ่ึงท้ัง 7 องคประกอบ ครอบคลุม
ทุกมิติของการดํารงชีวิตใชในการติดตาม และประเมินผล 

4.1.1) การจัดทําดัชนีรวม เนื่องจากกรอบแนวคิดความอยูดีมีสุขท่ีจะนํามาคํานวณ
เปนดัชนีรวมเพียงตัวเดียวประกอบดวยเรื่องตางๆ ถึง 7 เรื่อง ซ่ึงมีแนวความคิดและเปาหมายการพัฒนา 
ท่ีแตกตางกัน ทําใหการวัดผลการพัฒนาแตกตางกันไปดวย ดังนั้น เพ่ือใหสามารถวัดผลสําเร็จและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของผลการพัฒนาไดอยางครบถวน จึงกําหนดแนวทางการประเมินผลออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

(1) ข้ันตอนแรก วัดผลสําเร็จของการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนกับคน ซ่ึงมีตัวชี้วัด  
2 กลุม คือ ตัวชี้วัดผลกระทบข้ันสุดทายท่ีมีตอคน และตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาท่ีจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาท่ีมีผลกระทบตอเปาหมายท่ีพึงประสงคไดกําหนดคะแนนเต็มไวท่ี 100 คะแนน หากตัวชี้วัดใดได
คะแนนมากก็แสดงวามีความสําเร็จมาก 

(2) ข้ันตอนท่ีสอง ประเมินสถานภาพความอยูดีมีสุขของคนไทย โดยรวม
วามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน หรือคงเดิม หรือเลวลง เพ่ือใหสามารถอธิบายผลการพัฒนาเศรษฐกิจ      
และสังคมท่ีมีความหลากหลายและซับซอนใหสาธารณชนสามารถเขาใจไดงายและสะดวกข้ึน โดยแบงระดับ
การพัฒนาออกเปน 5 ระดับ และไดกําหนดใหระดับ 5 มีคาเทากับ 100 คะแนน 

การคํานวณดัชนีรวม การรวมดัชนียอยเปนดัชนีรวมของแตละดาน
และการรวมดัชนีแตละดานเปนดัชนีความอยูดีมีสุข จะประยุกตจากสูตรของ UNDP ที่ใชคํานวณหาดัชนี
ความยากจนของคน (Human Poverty Index : HPI) เนื่องจากกรอบแนวคิดและลักษณะของขอมูลท่ีใชวิเคราะห
มีความสอดคลองกัน 3 ประการคือ 
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(3) ผลกระทบจากการพัฒนาคนของ UNDP และการพัฒนาโดยมีคนเปน

ศูนยกลาง จะชวยเพ่ิมสมรรถนะ และความอยูดีมีสุขโดยรวมในลักษณะคอยเปนคอยไป 

(4) องคประกอบของความอยูดีมีสุขมีหลายดานแตละดานจะมีแนวคิด

และผลการพัฒนาแตกตางกันทั้งวิธีวัดผลสําเร็จและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการพัฒนา นอกจากนี้

ตัวชี้วัดยอยในแตละองคประกอบก็มีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถใชคาเฉลี่ยทางคณิตศาสตรอยางงาย  

มาคํานวณเปนดัชนีรวมและใชเปนตัวแทนของทุกกลุมได 

(5) องคประกอบยอยของความอยูดีมีสุขแตละดานสามารถพัฒนาโดยอิสระ

และมีผลตอความอยูดีมีสุขตางกัน รวมท้ังไมสามารถใชองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งอธิบายความอยูดีมีสุข

ทดแทนกันได สําหรับสูตรการคํานวณของ UNDP มีดังนี้ 

HPI  = �p1
3+p23+p33

3
�
1 3⁄

 

 

p1, p2, p3          = องคประกอบของ  HPI  ซ่ึงกําหนดใหมีน้ําหนักเทากัน 
 

4.1.2) ดัชนีและองคประกอบการพัฒนาใหบรรลุความอยูดีมีสุขนั้น จะตอง
ดําเนินการไปพรอม ๆ กันทุกดาน และตองคํานึงถึงผลการพัฒนาท้ังในเชิงปริมาณควบคูไปกับเชิงคุณภาพ
ดังนั้น การประเมินผลก็จะตองพิจารณาจากตัวชี้วัดท่ีเปนการวัดผลกระทบข้ันสุดทายในเชิงคุณภาพ ประกอบกับ
ตัวชี้วัดความเปลีย่นแปลงในกระบวนการพัฒนาท่ีจะนําไปสูผลกระทบข้ันสุดทายดวยการประเมินผลความอยูดี
มีสุข ในแตละดานจะมีตัวชี้วัดหลายตัว ดังนั้น เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนา และทิศทางการพัฒนา     
ความอยูดีมีสุขในภาพรวม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดพัฒนา
ดัชนีความอยูดีมีสุข (Composite Index) ข้ึน โดยพัฒนาจากดัชนีชี้วัดสําคัญๆ ซ่ึงครอบคลุม 15 องคประกอบ
ความอยูดีมีสุขท้ัง 5 ดาน จํานวน 17 ตัวชี้วัด โดยกําหนดคาถวงน้ําหนักของตัวแปรตางๆ เทากัน เนื่องจาก   
ตัวแปรทุกตัวมีความสําคัญกับการสรางความอยูดีมีสุขใหคนไทยเทาเทียมกัน 

 

4.2) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดนํากรอบแนวคิด
ความอยูดีมีสุขของ สศช. มาประยุกตและสรางดัชนีความผาสุกของเกษตรกรข้ึน เพ่ือวัดการพัฒนาการเกษตร
จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของไดขอสรุปวา ความผาสุกของเกษตรกร      
วัดจากองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใชขอมูล 
16 ตัวชี้วัด สําหรับวัดการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ การคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยการรวมดัชนียอย
เปนดัชนีรวมของแตละดาน โดยสูตรท่ีใชในการคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ไดแก 

 

GDH  = �ECON
3+HT3+ED3+SC3+EN3

5
�
1 3⁄

 

  ในท่ีนี้ GDH = ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร (Gross Domestic Happiness)  

          ECON = ดัชนีดานเศรษฐกิจ 

          HT = ดัชนีดานสุขอนามัย 

         ED = ดัชนีดานการศึกษา 
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         SC = ดัชนีดานสังคม 

         EN = ดัชนีดานสิ่งแวดลอม 
 

ในการศึกษากําหนดใหคาดัชนีแตละตัวมีน้ําหนักเทากัน และเนื่องจากตัวชี้วัดท่ีใช 
ในการศึกษา 5 ดาน แตละดานประกอบดวย ตัวชี้วัดที่มีหนวยแตกตางกัน ในการคํานวณจึงคํานวณดัชนี  
ความผาสุกแตละดาน และนําไปรวมเปนดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การวัดผลสําเร็จการพัฒนาโดยทั่วไป และที่นิยมใชจะดูจากผลงาน  
ที่ทําไดเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว หรือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และคํานวณออกมาเปนคารอยละ         
ถาผลการพัฒนามีคาเขาใกล 100 แสดงวาการพัฒนามีความสําเร็จมากข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 2 คํานวณหาดัชนีในแตละดานเชนดานเศรษฐกิจมีตัวชี้วัดท้ังหมด 6 ตัว   
ก็จะนําดัชนีความสําเร็จของแตละตัวมายกกําลัง 3 แลวนํามาบวกกันจากนั้นจึงหารดวยจํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด
คือ 6 และถอดรากท่ี 3 จะไดดัชนีเศรษฐกิจ สําหรับการคํานวณหาดัชนีดานอ่ืน ๆ ก็สามารถคํานวณไดโดยวิธีการ
เดียวกัน 

ข้ันตอนท่ี 3 เม่ือคํานวณดัชนีครบทุกดานแลวจะคํานวณหาดัชนีความผาสุกของ
เกษตรกร โดยใชสูตรเชนเดียวกับการคํานวณหาดัชนีในแตละดาน 

ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือไดดัชนีความผาสุกของเกษตรกรแลว จะแบงชวงระดับความผาสุก
ออกเปน 5 ระดับ โดยแตละระดับมีความหมายดังนี้ 

 

ระดับการพัฒนา 

 

ระดับความผาสุก 

 

ความหมาย 

    ระดับ 5  90.00 – 100.00  ดีมาก 

    ระดับ 4  80.00 – 89.99  ด ี

    ระดับ 3  70.00 – 79.99  ปานกลาง 

    ระดับ 2  60.00 – 69.99  ตองปรับปรุง 

    ระดับ 1  นอยกวา 60.00  ตองเรงแกไข 

 
5) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน    
ในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอ  
การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู          
ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ  
ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ        
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคมสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปนอยางดี” ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหสอดคลองเปนไปตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนแนวคิดความอยูดีมีสุขของคนไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ      
และสังคมแหงชาติไดพัฒนาเครื่องชี้วัด“ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ” ขึ้น ใชเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศตองการ    
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจมีภูมิคุมกันท่ีสามารถตานทาน และปรับใหเขากับสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง      
ไปตลอดเวลา สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข การสรางรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่ันคงก็คือ
พ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจใหสามารถสรางฐานรายไดท่ีม่ันคงของประเทศ มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจชวยลด      
ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกและบรรเทาความผันผวนทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันความสามารถปรับตัวใหทัน
ตอสถานการณโลกและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน อันจะทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนไปอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ และมีการกระจายผลประโยชนของการพัฒนาอยางเปนธรรม อันจะ
นําไปสูความยั่งยืนของการพัฒนา ดังนั้นความเขมแข็งทางเศรษฐกิจหมายถึง “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถ
พึ่งพาตนเองได มีภูมิคุ มกันทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวใหทันการเปลี ่ยนแปลงสถานการณโลก         
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ และกระจายผลประโยชนของการพัฒนาอยางเปนธรรม” 

 
2.5 วิธีการประเมินผล 
 2.5.1 ประเภทและรูปแบบของการประเมินผล 
  เปนการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตร ในชวงป 2555 - 2559           
เพ่ือประเมินความสําเร็จของแผนฯ และยุทธศาสตรภายใตแผนการพัฒนาการเกษตร รวมท้ังปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ เพ่ือใชประโยชนในการดําเนินงานในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 ตอไป 
 

 2.5.2 รูปแบบการประเมินผล 
 ในการประเมินผลครั้งนี้ เปนการประเมินผลตามแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ท่ีประมวลมาขางตน

โดยการประยุกตใช เพ่ือพิจารณาความสอดคลองและความสมเหตุสมผลของแผนพัฒนาการเกษตรตามประเด็น
ยุทธศาสตร โดยเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนกับเกณฑหรือคาเปาหมายท่ีตั้งไว 

 

2.5.3 ประเด็นและตัวช้ีวัด 
1) ตัวชี้วัดการประเมินผลภาพรวมของการพัฒนาการเกษตร 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
1.1) ดานเศรษฐกิจ  
    (1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ - ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร (GDP) รอยละ 3 ตอป 
- เสถียรภาพดุลการคาราคาเกษตร 

    (2) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจภาค - สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรตอ GDP 
เกษตร - สัดสวนมูลคาการสงออกการนําเขา และดุลการคาสินคาเกษตรตอ GDP 

(3) การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
สถานการณโลกในภาคเกษตร 

- ผลิตภาพการผลิตรวม 
- สัดสวนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ภาคเกษตร 

1.2) ดานสังคม  

    (1) ฐานะการลงทุนทําการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตร 

- รายได รายจาย หน้ีสิน และทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 

    (2) ความอยูดีมีสุขของเกษตรกร - ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 ในป 2559 
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2) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
ประเด็น ตัวชี้วัด 

1.3) ดานความเหมาะสมของทรัพยากร
การเกษตรตอการผลิตทางการเกษตร 

- สัดสวนทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร 
  เพ่ิมข้ึน 
  (พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการฟนฟูดิน/พ้ืนท่ีลดการชะลางพังทลายของดิน/ 
  พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน/ปริมาณการนําเขาปุยเคมีลดลง) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต - สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือน 
  เกษตร และสัดสวนหน้ีสินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตรกร 

 - สัดสวนรายไดของเกษตรกรกลุมท่ีมีรายไดนอยท่ีสุดและมากท่ีสุด 
 - จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการศึกษาอบรมท่ีเขาสูภาคเกษตร 
 - จํานวนองคกรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรท่ีมีมาตรฐาน และรอยละของ 

  ปริมาณธุรกิจ  
  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และ
ความมั่นคงอาหาร 

- ผลผลิต และตนทุนการผลิตตอหนวยของสินคาเกษตร 
- จํานวนฟารม/โรงงาน ท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
- มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและแปรรูปเกษตร 

 - สัดสวนคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรตอผลิตภัณฑ      
  มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร และจํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใช 
  ประโยชน 

  
ยุทธศาสตร ท่ี  3 การพัฒนาทรัพยากร
การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และ
ย่ังยืน 

- จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 3.35 ลานไร ในป 2559 
- ทรัพยากรดินไดรับการบริหารจัดการไมนอยกวาปละ 2.15 ลานไร 
- พ้ืนท่ีทําการประมง และแหลงอาศัยสัตวนํ้าไดรับการบริหารจัดการไมนอย 
  กวาปละ 8.8 ลานไร และ 60 แหง 
- จํานวนองคกรเกษตรกรท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
  การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 
 2.5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) วิธีการรวบรวมขอมูล สวนใหญใชขอมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากแหลงตาง ๆ เชน หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ังขอมูลการศึกษา วิจัย รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจขอมูลและการสังเกตการณในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับโครงการ
ตางๆ ภายใตแผนการพัฒนาการเกษตร 

 

2) แหลงขอมูล 
2.1) ขอมูลปฐมภูมิ การติดตามประเมินผลในระดับโครงการ ในแตละยุทธศาสตร        

จะพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักสอดคลองกับยุทธศาสตร เปนโครงการท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณใหดําเนินการในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 สามารถวัดผลในเชิงปฏิบัติการ          
หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากโครงการได 
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2.2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานตางๆ อาทิ ผลการดําเนินงาน
ประจําปของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม ดัชนีความผาสุก
ของเกษตรกร และผลิตภัณฑมวลรวมของภาคการเกษตรของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สถิติ
การเกษตรของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรกรของศูนยสารสนเทศการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนรายงานผลการศึกษาวิจัย นโยบาย และสารสนเทศในชวง     
ป 2555-2559 จากแหลงขอมูลตาง ๆ 

 

 2.5.5 การวิเคราะหขอมูล 
 1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวมตามประเด็น

ยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน โครงการท่ีกําหนดข้ึน และเอกสารรายงานตาง ๆ ดังกลาวขางตน รายงานผล  
การดําเนินงานของแตละหนวยงาน รวมท้ังวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และสังเกตการณในพ้ืนท่ี       
เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย 

 

2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะหผลการดําเนินงานกับเปาหมาย โดยใชสถิติ
เชิงพรรณา ซ่ึงแสดงคาเปนดัชนีความสําเร็จการพัฒนาคาคะแนน คารอยละ สัดสวน และคาเฉลี่ย เปนตน 
โดยนําเสนอรายงานแบบพรรณา ประกอบตารางและแผนภาพอธิบายคา 

ข้ันตอนท่ี 1 การวัดผลสําเร็จของการพัฒนา เปนการวัดจากผลงานท่ีทําไดเทียบกับ
เปาหมาย แสดงผลเปนคารอยละ ถาผลการพัฒนามีคาเขาใกล 100 แสดงวา การพัฒนามีความสําเร็จมากข้ึน 
โดยมีวิธีคิดและสูตรในการคํานวณคะแนน ดังนี้ 

    

 ดัชนีความสําเร็จ =    ผลงานท่ีทําได  x 100 
        เปาหมายหรือเกณฑท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอนท่ี 2 เปนการประมวลผลการพัฒนาในแตละมิติ (ยุทธศาสตร) เพื่ออธิบายผล
การพัฒนาในแตละระดับ ท้ังนี้ ไดใหน้ําหนักความสําคัญเทากันในทุกมิติ เพ่ือใหสะทอนการพัฒนาในแตละมิติ
อยางเทาเทียมกัน โดยหาคาคะแนนเฉลี่ยแบบเลขคณิตในแตละมิติการพัฒนา จากนั้น จึงนําดัชนีของท้ัง 4 มิติ  
มาหาคาเฉลี่ยเลขคณิตเปนดัชนีรวมการพัฒนาการเกษตร โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 

(1)     X�ij      =   
∑Xij
nij

    

(2)  ผลการพัฒนาภาพรวม   =   
∑Xij
4

 

เม่ือ                        i = ตัวชี้วัดแตละมิติ มีคา 1,2,3 

                            j = จํานวนมิติมีคา 1,2,3,4 

                           nij = จํานวนตัวชี้วัดในแตละมิติ 

                X�ij = คะแนนของตัวชี้วัดในแตละมิต ิ

                X�ij = ดัชนีการพัฒนาการเกษตร 



22 
 

 



บทท่ี 3 
การทบทวนการพัฒนาการเกษตร 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับท่ี 1 - 10 
 
3.1 แนวทางการพัฒนาการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 3  
(ป 2504 – 2519) การพัฒนาจะมุงเนนการปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะแหลงน้ําเพ่ือ
การชลประทาน และเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรในทองถ่ินและภูมิภาคกับตลาดกลาง  
มีการพัฒนาตลาดสินเชื่อเพ่ือเปนแหลงเงินทุนในการกูยืมของเกษตรกร รวมถึงการวิจัยและสงเสริมการเกษตร
ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ และปริมาณการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือยกระดับรายไดของเกษตรกร และตอบสนอง
ความตองการของตลาดตางประเทศ ซ่ึงผลของการพัฒนาทําใหเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวเพ่ิมข้ึน มีการขยาย
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ยาสูบ และยางพาราอยางรวดเร็ว 
กอใหเกิดปญหาเสถียรภาพดานราคา และรายไดของเกษตรกร 
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 4-7 (ป 2520 – 2539) รัฐบาลไดตระหนักถึงท่ีดินทางการเกษตร 
ท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงเนนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพตอหนวยพ้ืนท่ี การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการเกษตร การขยายตลาดสินคาเกษตร การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก พรอมกับการหา
แนวทางเพ่ือลดความแตกตางของการกระจายรายไดท่ีไมเทาเทียมกัน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน
ใหเกษตรกรปรับโครงสรางการผลิตการเกษตรถึง 3 แผนคือ แผนฟนฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตร 
ในเขตชลประทานลุมน้ําเจาพระยา และแผนปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร 
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 (ป 2540 – 2544) ไดมีการปรับเปลี่ยนท้ังแนวคิด ทิศทาง และ
กระบวนการพัฒนาจากเดิมท่ีมุงใหความสําคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลักมาเปนการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษยและองคกรเกษตร ใหความสําคัญกับความสามารถในการแขงขัน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 9 (ป 2545 – 2549) แนวทางการพัฒนายังคงตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 ซ่ึงเนนการพัฒนาคน และการปรับโครงสรางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขัน 
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 (ป 2550 – 2554) มุงเนนใหเกษตรกรเปนศูนยกลางการพัฒนา 
โดยใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลติ โดยพิจารณาตลอดโซ
การผลิต รวมท้ังการผลิตสินคาเกษตรท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาเดิม สามารถแขงขันกับตางประเทศได 
 
3.2 ผลการพัฒนาการเกษตรท่ีผานมา 
 3.2.1 การพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1  (พ.ศ. 2504 - 2509) 

วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตและการสงออก  รวมท้ังปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล
การเกษตรท่ีสําคัญ และขยายประเภทการผลิตการเกษตร และเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดประชาชาติสวนรวมและ
รายไดของเกษตรกร มีเปาหมาย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มจากรอยละ 6.5
ตอปในระยะแรกของแผนฯ (พ.ศ. 2504 - 2506)  มาเปนประมาณรอยละ 8.0 ตอป ในระยะหลังของแผนฯ 
(พ.ศ. 2507 - 2509)  อัตราขยายตัวภาคเกษตรรอยละ 3.0 ตอป และสงเสริม การผลิตการเกษตรท้ังปริมาณ
และคุณภาพ ดวยการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานเปน 11.7 ลานไร ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 
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1) ดานการพัฒนาในภาพรวม อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศขยายตัว
เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 7.3 ตอป การขยายตัวภาคเกษตรขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.6 ตอป สูงกวา
เปาหมายท่ีตั้งไวคือ รอยละ 3.0 ตอป 

2) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานพ้ืนท่ีชลประทานขนาดใหญและกลาง เพ่ิมข้ึนจาก 6.51  
ลานไร ในป 2503  เปน 9.48 ลานไร ในป 2509 โครงการสําคัญ ไดแก โครงการเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
โครงการเจาพระยาในภาคกลาง โครงการชลประทานตางๆ ในภาคเหนือ เชน แมลาว จังหวัดเชียงราย แมยม 
จังหวัดแพร แมแตง จังหวัดเชียงใหม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน โครงการทุงสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 
ทุงแซงบาดาล จังหวัดรอยเอ็ด ในภาคกลางนอกจากโครงการเจาพระยา ยังมีโครงการอื่น ๆ เชน ปาสักใต 
จังหวัดนครนายก เปนตน 

3) ดานการพัฒนาคนควาวิจัย ดานการคนควาวิจัยและสงเสริมการเกษตรท้ังดานพืชและปศุสัตว
มีการจัดตั้งสถานีทดลองทางการเกษตรข้ึนท่ีจังหวัดขอนแกนและชัยนาท และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการเกษตร
ข้ึนในภาคตาง ๆ 

4) ดานการสงเสริมสถาบันเกษตรกร ไดสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเกษตรสหกรณและจัดตั้ง
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรในป 2509 เพ่ือเปนแหลงสินเชื่อดานการเกษตรแกเกษตรกร 

5) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาท่ีดิน ไดมีการจัดตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึน
ในป 2506 โครงการท่ีสําคัญ คือ การสํารวจและจําแนกประเภทที่ดินมีผลการดําเนินงานรวม 345,418 
ตารางกิโลเมตร รวมท้ังดําเนินการสํารวจและวิเคราะหดิน การอนุรักษดินและน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6) ดานการผลิตและการสงออกสินคาเกษตร การผลิตและการสงออกสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น
โดยปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 5.0 ตอป เม่ือเทียบกับรอยละ 4.0 ตอป ในระยะกอนเริ่มแผนพัฒนาฯ 
และมีการกระจายการผลิตเพ่ิมมากข้ึนจากสินคาหลัก คือ ขาว ยางพารา ไมสัก  โดยมีการผลิตพืชไรหลายชนิด
เพ่ิมไดอยางรวดเร็ว ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพด ปอ ฯลฯ  ทําใหระบบเศรษฐกิจมีดุลยภาพมากข้ึน 

 

 3.2.2 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) 
วัตถุประสงค เรงปรับปรุงขยายพ้ืนฐานทางการเกษตรใหม่ันคงและสามารถอํานวยประโยชน

ใหแกเกษตรกรไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการชลประทานและเสนทางคมนาคม ปรับปรุง
การคนควาวิจัยการเกษตรใหทันสมัยและกาวหนาอยูเสมอ  สงเสริมใหใชวิธีการผลิตท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ตอไร และรายไดจากการผลิต สงเสริมการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตผลใหไดปริมาณและมาตรฐาน
ตามความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคาในการเกษตร
เพ่ือใหสามารถนํามาใชใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยแทจริงและถาวร ปรับปรุงระบบถือครองท่ีดินใหเกษตรกร
ไดมีท่ีดินเปนของตนเองเพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพในรูประบบการผลิตเพ่ือการคา มิใชเพียงเพ่ือการบริโภค
ภายในครอบครัวเทานั้น  รักษาขนาดการถือครองไวมิใหลดนอยลงจนเปนอันตรายในทางเศรษฐกิจและสังคม  
ตลอดจนปรับปรุงระบบการเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตรใหเปนธรรมแกทุกฝาย สงเสริมสถาบันเกษตรกร เชน  สหกรณ
กลุมชาวนา สมาคมชลประทานราษฎร กลุมเกษตรกรประเภทตาง ๆ ตลอดจนหนวยยุวเกษตรกรใหเปนปกแผน
ม่ันคงและอํานวยประโยชนแกเกษตรกรในฐานะตัวแทนของเกษตรกรอยางแทจริง โดยมีเปาหมายผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวรอยละ 8.5 ตอป  โดยสาขาเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 4.3 ตอป จําแนกเปนขาวและพืชไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.4 ตอป ประมงรอยละ 4.7 ตอป ปศุสัตวรอยละ 5.0 
ตอป พัฒนาการชลประทานใหมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 3.3 ลานไร เปน 15.0 ลานไร ในป 2514 และเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตทางการเกษตรเฉลี่ย รอยละ 4.4 ตอป ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 



25 

 

1) ดานการพัฒนาในภาพรวม ผลของการพัฒนา สงผลใหเศรษฐกิจภาคเกษตรขยายตัวใน
อัตรารอยละ 4.2 ตอป ใกลเคียงกับเปาหมายท่ีตั้งไวคือ รอยละ 4.3 ตอป ในขณะท่ีภาคเศรษฐกิจสวนรวม
ขยายตัวในอัตรารอยละ 7.2 ตอป 

2) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานพัฒนาการชลประทานขนาดใหญและกลางใหมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน
จาก 9.48 ลานไร  เปน 10.33 ลานไร ในป 2514 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 850,615 ไร โครงการท่ีสําคัญ 
ไดแก โครงการชลประทานน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โครงการชลประทานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
โครงการชลประทานหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี และโครงการโดมนอย จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน 

3) ดานการตลาดและการสงออก วางมาตรการดานสงเสริมการสงออก โดยขยายตลาดขาว
และขาวโพด ดวยการยกเลิกพรีเม่ียมขาว เพ่ือใหประเทศไทยสามารถขายแขงในตลาดตางประเทศ และชาวนา
ไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน นอกจากนั้น ยังใหสินเชื่อระยะยาวแกตางประเทศ และสําหรับขาวโพด ประเทศไทยไดทํา
สัญญาขายกับญี่ปุน และไตหวันเปนรายป เพ่ือใหมีตลาดประจําท่ีแนนอน 

4) ดานการพัฒนาคนควาวิจัยผลงานคนควาวิจัยพบพันธุขาวใหมเพิ่ม 3 พันธุ มีคุณสมบัติ 
ตานทานโรค และใหผลผลิตตอไรสูง ไดแก พันธุ กข1 กข2 และ กข3 

 

 3.2.3 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) 
วัตถุประสงคยกระดับรายได ระดับการครองชีพ  และฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร

ใหดีข้ึน โดยการเรงรัดเพ่ิมผลผลิตและการจําหนายกับการพัฒนาสังคมชนบทสงสินคาขาออกใหมากยิ่งขึ้น
อันเปนมาตรการท่ีสําคัญท่ีสุดในการแกไขดุลการคาและการชําระเงินของประเทศ ลดการวางงาน และการทํางาน
ไมเต็มท่ีของเกษตรกร สนับสนุนใหเกษตรกรไดผนึกกําลังกันเปนปกแผนเพ่ือรักษาผลประโยชนของตนเอง และ
เพ่ือประโยชนสวนรวมแกประเทศ โดยมีเปาหมาย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศขยายตัวรอยละ 7.0 ตอป 
โดยสาขาเกษตรขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 5.1 ตอป จําแนกเปนดานพืช รอยละ 4.6 ตอป ปศุสัตว
รอยละ 3.4 ตอป และประมง รอยละ 10.0 ตอป เนื้อท่ีชลประทานขนาดใหญและกลางเพ่ิมข้ึนเปน 2.40
ลานไร ในป 2519 จัดรูปท่ีดิน 100,000 ไร ขยายระบบสงน้ําในรูปคันและคูน้ํา 4.47 ลานไร ผลิตภาพการผลิต
ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.1 ตอป ลดตนทุนการผลิตประเภทท่ีพรอมจะดําเนินการผลิตอยูแลว เชน  ขาวโพด
ขาวฟาง มันสําปะหลัง นุน และพืชน้ํามัน รวมท้ังพืชท่ีมีปญหา เชน ถ่ัวเหลือง มะพราว ปศุสัตว ฝาย ยาสูบ 
ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 

1) ดานการพัฒนาในภาพรวม ดานการผลิตในสาขาการเกษตร พบวา อัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 4.2 ตอป ต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว คือ รอยละ 5.1 ตอป เนื่องจากเกิดวิกฤตการณราคาน้ํามัน
และภาวะฝนทิ้งชวง ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจสวนรวมขยายตัวไดในอัตรารอยละ 6.6 ตอป จากเปาหมาย
รอยละ 7.0 ตอป 

2) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานชลประทานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  3  
ลดการกอสรางเข่ือนชลประทานขนาดใหญลง และหันมาปรับปรุงและขยายระบบการสงน้ําถึงประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 ดาน คือ 

2.1) ดานการปรับปรุงและขยายระบบสงน้ําในรูปของการจัดรูปท่ีดิน โดยการปรับระดับ
พ้ืนท่ีเพาะปลูกใหสามารถรับน้ําไดท่ัวถึง ดําเนินการได 53,100 ไร ประมาณรอยละ 53.10 ของเปาหมาย   

2.2) ดานการขยายระบบสงน้ําในรูปคันและคูน้ําดําเนินการได 7.6 ลานไร สูงกวาเปาหมาย
3.13 ลานไร โดยโครงการท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้  ไดแก โครงการชลประทานแมกวง โครงการ       
พรุบาเจาะ โครงการมูโนะ โครงการพัฒนาน้ําใตดิน เปนตน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท่ีดําเนินการในแผนฯ ดังกลาว 
จํานวน 2.21 ลานไร รวมพ้ืนท่ีชลประทาน 12.54 ลานไร 
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3 ) ด านการพัฒนาคนคว าว ิจ ัย และการส งเสร ิมการเกษตร เน นหนักในการเร งร ัด         
ขยายงานวิจัยและคนควา เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุดี  โดยเฉพาะพืชท่ีมีโครงการเรงรัดการเพ่ิมผลผลิตเปนพิเศษ 
ไดแก ขาว ขาวโพด ฝาย ถ่ัวเหลือง พรอมท้ังเรงรัดการจําหนายจายแจกเมล็ดพันธุออกไปใหถึงมือเกษตรกร
โดยเร็ว 

4) ดานการสงเสริมสถาบันเกษตรกร ดานการสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรในรปูสถาบันการเกษตร
และสินเชื่อการเกษตร มีการรวมกลุมสถาบันการเกษตรท่ีสําคัญ 3 กลุม ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมลูกคา
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และกลุมเกษตรกรที่ดําเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร 
มีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน 554,935 คน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 71 ในป 2519 รวมสมาชิกท้ัง 3 สถาบันการเกษตร
ประมาณ 1.3 ลานคน หรือรอยละ 24 ของครัวเรือนเกษตรกรท่ัวประเทศ 

5) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดานการแกปญหาที่ดินในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้เนน
การแกไขปญหาประชาชนท่ีไมมีหลักฐานกรรมสิทธในท่ีดิน ปญหาการขาดท่ีดินเพ่ือการผลิตและการปรับปรุง
คุณภาพของดิน ผลการดําเนินงานดังนี้ 

5.1) ดําเนินการออกโฉนดท่ีดินในรูป นส. 3 ไดประมาณ 11.69 ลานไร หรือรอยละ 11  
จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตร 

5.2) ดําเนินการจัดท่ีดินและสงเสริมอาชีพในรูปของนิคมสรางตนเองนิคมสหกรณและ
พัฒนาท่ีดินทําได 2.6 ลานไร จํานวน 105,708 ครัวเรือน  

 

3.2.4 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 4  (พ.ศ.2520-2524) 
วัตถุประสงคมุงเนนปรับปรุงระบบชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง เพ่ือสนับสนุนการปลูกพืช

หลายครั้งในรอบป เพ่ิมศักยภาพของหนวยงานท่ีทําการวิจัยและคนควาทางการเกษตร โดยเฉพาะการปรับปรุง 
พันธุพืชและสัตว เรงดําเนินการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานทางการตลาด เชน ถนนในชนบท คลังสินคา
เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองใหกับเกษตรกรและสถาบันการเกษตรอยางกวางขวาง สงเสริมการรวมกลุมของสถาบัน
ตางๆ ในชนบท ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการผลิตการจําหนายและการเพ่ิมรายได เพ่ือเปนการสรางประสิทธิภาพ
ใหกับภาคเกษตร ดําเนินการจดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ปรับปรุงคุณภาพท่ีดิน และการจัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสม
กับคุณภาพท่ีดิน วางแผนการจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยรวม เปาหมาย
เศรษฐกิจสวนรวมขยายตัวในอัตรารอยละ 7.0 ตอป มูลคาผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 5.1 ตอป 
เนนการปรับปรุงชลประทานขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และปรับโครงสรางการผลิตระดับไรนา เพ่ิมปริมาณสินคา
สงออกท่ีสําคัญ ดังนี้ สินคาเกษตรท่ีมีปริมาณการสงออกมาก (เชน ขาว ขาวโพด ยางพารา และผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง) ขยายอัตราการสงออกเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 3.4 ตอป สินคาเกษตรที่มีลู ทางสงออกแจมใส   
(เชน ใบยาสูบ กุง ปลาหมึก ถ่ัวเขียว และไมสัก) ขยายอัตราการสงออกเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 14.4 ตอป สินคาเกษตร
อ่ืนๆ ท่ีมีตลาด (เชน ขาวฟาง  ถ่ัวตางๆ เมล็ดละหุง ครั่ง โค และกระบือ) ขยายอัตราการสงออกเฉลี่ยรอยละ 
8.4 ตอป ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 

1) ดานการพัฒนาในภาพรวม ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรขยายตัวลดลงเหลือรอยละ 
4.2 ตอป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ที่ 3 โดยเศรษฐกิจรวมของประเทศ
ขยายตัวรอยละ 6.3  ตอป  

2) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การขยายพ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีโครงการชลประทาน
ขนาดใหญและขนาดกลางเพ่ิมข้ึน 2.45  ลานไร จาก 12.54  ลานไร  ในป 2519 เปน 14.99  ลานไร
ในป 2524 ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีชลประทานท่ีกอสรางแลวเสร็จ เพ่ือใหสามารถรับน้ําชลประทานเขาสู
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พ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยกอสรางคันคูน้ําใหท่ัวถึงแปลงเพาะปลูก และจัดรูปท่ีดินโดยปรับระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถ
สงน้ําผานแปลงเพาะปลูกไดตลอดป คิดเปนเนื้อท่ี 8.63 ลานไร  รอยละ 58 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 

3) ดานการพัฒนาคนควาวิจัย เรงรัดขยายงานวิจัยและคนควาโดยเฉพาะพืชท่ีมีโครงการ
เรงรัดการเพ่ิมผลผลิตเปนพิเศษ เชน ขาว ขาวโพด ฝาย ถ่ัวเหลือง ผลงานความกาวหนาเห็นไดจากการผลิต
พันธุพืชใหมๆ ท่ีใหผลผลิตสูง เชน ขาวพันธุ  กข1 – กข9  ขาวโพดพันธุสุวรรณ 1 และมีสถานีทดลองคนควา
ดานการเกษตรกระจายท่ัวประเทศประมาณ 100 แหง จัดตั้งศูนยเกษตรกลางประจําภาคข้ึนท้ังในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

4) ดานการผลิตทางการเกษตร ผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 3.5 ตอป  
โดยอัตราการขยายตัวของพืช ปศุสัตว ประมง และปาไม เฉลี่ยรอยละ  4.5  4.5  3.7  และ  -2.6  ตามลําดับ 

5) ดานการสงเสริมสถาบันเกษตรกร 
5.1) ดานสหกรณ ตราพระราชบัญญัติสหกรณ ป 2524 มีสหกรณท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม

การเกษตร คือ สหกรณการเกษตร สหกรณประมง และสหกรณนิคม จํานวนสหกรณไดขยายเพ่ิมข้ึนจาก 1,405
สหกรณ สมาชิก 741,885 ครัวเรือน ในป 2515 เปน 2,007 สหกรณ  สมาชิก 2.2 ลานครัวเรือน        
ในป 2524 

5.2) ดานกลุมเกษตรกร ใหมีบทบัญญัติการจัดตั้งกลุมเกษตรกร  โดยใหจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลในชวงแรกของแผนพัฒนาฯ  มีจํานวน 12 กลุม  สมาชิก 1,130 ครัวเรือน และในป 2525 ไดจดทะเบียน
เพ่ิมข้ึนเปน 3,807 กลุม สมาชิก 504,717 ครัวเรือน 

6) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตรขยายตัวเพ่ิมข้ึน  1.7  เทา 
ในขณะท่ีเนื้อท่ีปาไมลดลงตลอดจากท่ีมีอยูประมาณรอยละ 53 เหลือรอยละ 36 ของเนื้อท่ีท้ังหมด สาเหตุ
จากการเพิ่มขึ้นของประชากร  และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในระยะนี้มุงเนนใชทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูเพ่ือการผลิตอาหารและสงออก ทํารายไดเงินตราตางประเทศ รัฐจึงไดดําเนินนโยบายแกปญหาการใช
ประโยชนและการถือครองที่ดิน โดยมีการวางแผนเพื่อเรงรัดการเพิ่มผลผลิต การวางแผนการใชที่ดิน        
การอนุรักษดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

3.2.5 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) 
วัตถุประสงค ปรับโครงสรางเศรษฐกิจมากกวาการมุงขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ

เนนความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงการแกปญหาความยากจนและ   
ความไมเทาเทียมกันของรายได และเพ่ือสรางความเขมแข็งกับภาคการเกษตร มีเปาหมายผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศสาขาเกษตรมีอัตราการเติบโตรอยละ 4.5 ตอป โดยพืชเพ่ิมอัตรารอยละ 4.7 ตอป ปศุสัตว
เพิ่มในอัตรารอยละ 4.2 ตอป และประมงเพ่ิมในอัตรา รอยละ 5.5 ตอป เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยให
ผลผลิตตอไรของพืชเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มในอัตรารอยละ 4 ตอป โดยเนนการเพิ่มผลผลิตตอไรของขาว  
เปนพิเศษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงดินเปรี ้ยวในภาคกลาง 2.3 ลานไร ดินเค็ม              
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.8 ลานไร ปรับปรุงพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน 16 ลานไร เพ่ือใหเปนการเกษตรชลประทาน
ท่ีสมบูรณและสามารถเพ่ิมผลผลิตตอไรได ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 

1) ดานการพัฒนาในภาพรวม ดานการผลิตในภาคเกษตรมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอป 
ต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 4.5 ตอป ขณะท่ีภาคเศรษฐกิจสวนรวมมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.3 
ซ่ึงเปนผลกระทบจากภาวะความแหงแลง และปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา เนื่องจากการแขงขันอยางรุนแรง
ของสินคาเกษตรในตลาดโลก และกระทบมาถึงราคาในประเทศ  
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2) ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ภาครัฐไดดําเนินการปรับโครงสรางการผลิตโดยสงเสริม
ใหมีการกระจายการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักใหมากประเภทข้ึน เพ่ือลดการเสี่ยงภัยของเกษตรกรจากภาวะผันผวน
ของระดับราคาผลผลิต ซ่ึงในแผนนี้มุงเนนพืชเศรษฐกิจหลัก พบวา ในภาพรวมผลผลิตตอไรต่ํากวาเปาหมาย 
ในทุกพืช ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และยางพารา  มีผลผลิต 328  380 และ 113 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

3) ดานนโยบาย ใหธนาคารพาณิชยเพ่ิมสินเชื่อเพ่ือการเกษตร ทําใหมีสินเชื่อเพ่ิมข้ึนเม่ือ
สิ้นสุดแผนฯ รอยละ 18 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําใหรายไดเฉลี่ยตอคนของประชากรในภาคเกษตรมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.7 แตเม่ือเปรียบเทียบระหวางรายไดในภาคเกษตรและนอกการเกษตร พบวา มีความเหลื่อมล้ํา
กันมากถึง 10 เทา ดังนั้น การพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนยังกระจายไดไมท่ัวถึง 

4) ดานการสงเสริมการรวมกลุมของสถาบัน ในชวงแผนฯ ฉบับที่ 5 ดําเนินการในลักษณะ
เพ่ิมสถาบัน ขยายสมาชิก และเพ่ิมกิจกรรมกลุมเกษตรกรมีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 1.69 ตอป ในชวงป 2520 - 2526 
สหกรณการเกษตร สหกรณประมง และสหกรณนิคม ในชวงป 2520 - 2527 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 8.32  23.76  และ 10.20 ตอป ตามลําดับ 

5) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
5.1) ทรัพยากรปาไม ในป 2504 มีพื้นที่ปาไมทั้งหมด 171 ลานไร มีแนวโนมลดลง

เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 มีพ้ืนท่ีปาไม 97.90 ลานไร และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 
พบวา พ้ืนท่ีปาไมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 ลดลงจาก 116.70 ลานไร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 คิดเปน
รอยละ 16.11 

5.2) ทรัพยากรน้าํ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 มีนโยบายสงเสริมการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพ
โดยเรงปรับปรุงและขยายพ้ืนท่ีในเขตชลประทานท่ีมีอยูเดิม 16 ลานไร วางแผนจัดสรรน้ําอยางเปนระบบในลุมน้ํา
สําคัญ เชน ลุมน้ําเจาพระยาและแมกลอง และมีโครงการขนาดใหญเกิดข้ึนในชวงนี้ ไดแก โครงการดอกกราย-
มาบตาพุด จังหวัดระยอง และโครงการชลประทานทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี เปนตน ซ่ึงผลจาการพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดใหญและขนาดกลาง ทําใหมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 4 จํานวน 3.16 ลานไร 

5.3) ทรัพยากรที่ดิน ดําเนินการปรับปรุงดินเปรี้ยวในภาคกลางและดินเค็ม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได 7 ลานไร สูงกวารอยละ 2.9 ของเปาหมาย 6.8 ลานไร 

 

3.2.6 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530 - 2534) 
วัตถุประสงค เนนการกระจายรายไดไปสูชนบทใหมากขึ้น เพื่อใหครัวเรือนเกษตรมีรายได

และความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีเปาหมายผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตรมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.9 
ตอป ประชาชนมีอาหารเพียงพอแกการบริโภค มีรายไดเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสงเสริมทางดานการผลิต การตลาดและ
การจางงานปรับโครงสรางการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และสรางเสถียรภาพดานราคา  
ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 

1) ดานการพัฒนาในภาพรวมดานการขยายตัวของภาคเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 
มีอัตราเพ่ิมข้ึน รอยละ 4.1 ตอป สูงกวาเปาหมายรอยละ 2.9  ท่ีกําหนดไว และเพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  5
รอยละ 1.05 เนื่องจากการขยายบริการพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสูภูมิภาคมากข้ึน มีการกระจายการผลิต ปรับปรุง
คุณภาพสินคา และการขยายตลาดสงออก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะราคาน้ํามันและอัตรา
ดอกเบี้ยลดต่ําลง ราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก  และอัตราแลกเปลี่ยนไดปรับตัวสูงข้ึน การพัฒนาท่ีผานมา   
มีผลทําใหโครงสรางการผลิตภาคเกษตรกรรมมีการกระจายตัวท่ีดีข้ึน 
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2) ดานการปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหครอบครัวเกษตรกรมีรายได และความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน ผลจากการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิเฉลี่ย 34,161 
บาทตอครัวเรือนตอป เพ่ิมข้ึนรอยละ 53.15 เม่ือเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 ท่ีครัวเรือนเกษตรกร 
มีรายไดเงินสดสุทธิเฉลี่ย 22,306 บาทตอครัวเรือนตอป   

3) ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 พืชเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ขาว
ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลไม เม่ือเปรียบเทียบกับชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 โดยเฉพาะขาว พบวา มีผลผลิต
เฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นจาก 328 กิโลกรัมตอไร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เปน 361 กิโลกรัมตอไร ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 คิดเปนรอยละ 10.06 สวนขาวโพดเลี้ยงสัตว เพ่ิมข้ึนจาก 380 กิโลกรัมตอไร เปน 434 
กิโลกรัมตอไร หรือรอยละ 14.21  

4) ดานการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร  
4.1) ทรัพยากรปาไม มีมาตรการการอนุรักษปาไม โดยแบงพ้ืนที่เปนปา เพื่อการอนุรักษ

รอยละ 15 และปาเศรษฐกิจ รอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ ผลการดําเนินงานในชวงนี้พบวา มีพื้นที่ปาไม 
91.30 ลานไร ลดลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 จํานวน 6.60 ลานไร หรือรอยละ 6.74 

4.2)  ทรัพยากรดิน สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดิน จัดทําแผนแมบทการใชท่ีดิน          
ท่ัวประเทศ ระบบขอมูลท่ีดิน เรงรัดการกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองท่ีดิน 

4.3)  ทรัพยากรน้ํา สนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงการแหลงน้ําขนาดใหญ
และขนาดกลาง จัดตั้งองคกรของกลุมผูใชน้ํา และใหราษฎรมีสวนรวมในการจัดการบริหารแหลงน้ํา ซ่ึงในชวง
แผนนี้มีโครงการขนาดใหญ ไดแก โครงการพัฒนาลุมน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
โครงการหนองปลาไหล จังหวัดระยอง และโครงการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีภาคใตท่ีประสบอุทกภัย เปนตน 
สงผลใหมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 5 จํานวน 1.93 ลานไร 

 

3.2.7 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2534 - 2539) 
วัตถุประสงค เพ่ือการรักษาอัตราการขยายตัวของภาคเกษตรใหมีเสถียรภาพและรักษาระดับ

ราคา กระจายรายไดและยกระดับรายไดของเกษตรกร และการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร 
มีเปาหมายอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตรรอยละ 3.4 ตอป ยกระดับรายไดและการกระจาย
รายไดของกลุมเกษตรกรยากจน กลุมแรงงานรับจางภาคเกษตรกรรมมีรายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7 
ตอป ลดสัดสวนคนยากจนลง ใหสัดสวนประชากรท่ีอยูใตขีดเสนความยากจนลดลงรอยละ 23.7 ในป 2531 
ใหเหลือตํ่ากวารอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ ในป 2539 อนุรักษพ้ืนท่ีปาไมรอยละ 25 ของพ้ืนท่ี    
ท้ังประเทศ พัฒนาแหลงน้ําอยางเปนระบบลุมน้ํา 25 ลุมน้ําท่ัวประเทศ และเรงรัดการแกปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน
โดยวิธีการปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ี 30 ลานไร ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 

1) ดานการพัฒนาในภาพรวมภาคเกษตร มีอัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑรวม           
ในประเทศของสาขาเกษตรเฉลี่ยรอยละ 2.8 ตอป ต่ํากวาเปาหมาย 3.4 ตอป รวมทั้งสัดสวนของมูลคา
ผลิตภัณฑรวมในประเทศของภาคเกษตรลดลงเรื่อยๆ เม่ือเทียบกับมูลคาผลิตภัณฑรวมในประเทศท้ังหมด   
โดยเฉลี่ยท้ังแผนเทากับรอยละ 10.1 เนื่องจากราคาสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญๆ หลายชนิดมีราคา       
ลดต่ําลง ไมกอใหเกิดแรงจูงใจในทางการผลิต และปญหาภัยแลงและการขาดแคลนน้ํา ทําใหเกิดผลกระทบ      
ตอการผลิตทางการเกษตรของไทย 
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2) การปรับเปลี่ยนโครงการผลิตการเกษตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพบวา ผลผลิต
เฉลี่ยตอไรของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญสูงข้ึน เชน ขาวมีผลผลิตเฉลี่ย 386 กิโลกรัมตอไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 แตต่ํากวาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 เปนผลมาจากการสนับสนุนปจจัยการผลิต
จากรัฐ ทําไดคอนขางนอย และพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมไมมาก สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพต่ํา 

3) การกระจายรายได และการยกระดับรายไดของเกษตรกรในภาคเกษตรเฉลี่ยตอคนตอป
มีอัตราเพ่ิมโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 2.5 ตอป ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 7 ตอป  โดยในป 2535 ประชากร
ภาคการเกษตรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 8,264 บาท เพ่ิมข้ึนเปน 8,928 บาท ในป 2539 สวนประชากร
นอกภาคเกษตรมีรายไดตอคนตอปเทากับ 91,198 บาท เพ่ิมข้ึนเปน 122,005 บาท ในป 2539 จะเห็น 
ไดวาสัดสวนของรายไดของประชากรในภาคเกษตรตอประชากรนอกภาคเกษตร มีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนในป 2535 
มีสัดสวน 1:11.03 และเพ่ิมข้ึนเปน 1:13.66 แสดงใหเห็นวาการกระจายรายไดยังไมเปนธรรม 

4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตร จากการศึกษาดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกรในชวง
ป 2539 พบวา เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตจัดอยูในระดับมีการพัฒนาดี มีคาดัชนีฯ 81.52 เขาใกลเกณฑคาดัชนี
100 โดยเฉพาะดานสุขอนามัยและดานสังคมจัดอยูในระดับดีขึ้นมาก มีคาดัชนีฯ 91.10 และ 92.03 
สวนดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการศึกษามีคาดัชนีฯ  76.69  71.68  และ 70.77  ตามลําดับ 

5) การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตร 
5.1) ทรัพยากรปาไมมีพ้ืนท่ีปาไม 84.3 ลานไร หรือรอยละ 26.3 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 

320.7 ลานไร  จากเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งเปนผลจากการประกาศพื้นท่ี
ปาอนุรักษ จัดทําแผนแมบท การจัดการพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติและอนุรักษพันธุสัตวปา โครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติ โครงการสงเสริมการปลูกสรางสวนปา โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปาฯ แตเม่ือเปรียบเทียบ
กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 มีพ้ืนท่ีปาไมลดลงรอยละ 7.7  

5.2) ทรัพยากรดิน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการชะลางพังทลาย
ของดิน โดยการใชหญาแฝก ชวยบรรเทาปญหาการพังทลายของดินได 3.66 ตันตอไรตอป ปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ี
มีปญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยวโดยใสหินฝุนรวมกับการใชพันธุขาวท่ีเหมาะสม 

5.3) ทรัพยากรแหลงน้ํา ในชวงแผนนี้มีโครงการขนาดใหญ ไดแก โครงการพัฒนาลุมน้ํา
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรีและสระบุรี 
โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการคลองสียัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา สงผลใหมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6 จํานวน 1.43 ลานไร
สําหรับแหลงน้ําขนาดเล็กในระดับไรนาพบวา มีการใชประโยชนเพื่อการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และทําประมง
รอยละ 63 การใชน้ําสวนใหญเพ่ือประโยชนในการปลูกพืชในพ้ืนท่ีเฉลี่ย 2 ไรตอครัวเรือน จากเปาหมาย 4.5  ไร 

5.4) ทรัพยากรแหลงประมง ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 มีแผนงานเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรประมงคือ งานอนุรักษสัตวน้ํา และโครงการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ
ใหราษฎรเขาใจถึงวัตถุประสงคของมาตรการการอนุรักษสัตวน้ํา 

 

3.2.8 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
วัตถุประสงค เพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรในตลาดโลก อนุรักษฟนฟู

บูรณะทรัพยากรธรรมชาติและใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย และองคกรเกษตรกร
ใหเขมแข็ง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรใหสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีเปาหมาย
อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรรอยละ 3 ตอป และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึนได
อยางยั่งยืน ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 
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1) ดานการพัฒนาในภาพรวมดานภาคเกษตร มีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.16 ตอป  
2) ดานประสิทธิภาพการผลิตกลุมของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา

ปาลมน้ํามัน ขาวโพด ผักและผลไม ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ภาพรวมเพิ่มขึ้นกวาในชวงแผนฯ 7 โดย
ขาวนาปผลผลิตเฉลี่ยตอไรเทากับ 443 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากในชวงแผนฯ 7 รอยละ 14.8 มันสําปะหลัง
2,805 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึนรอยละ 23.8 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 597 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.2 เปนตน 

3) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3.1) ทรัพยากรปาไม มีการดําเนินงานโครงการจัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีปาไม 

โครงการสงเสริมและพัฒนาปาชุมชนในพ้ืนท่ีแนวกันชน โครงการพัฒนาท่ีดินชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง โครงการปารักน้ํา
รักษแผนดิน สงผลใหมีพ้ืนท่ีปาไม 94.30 ลานไร เพ่ิมข้ึนจากในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 เทากับ 10 ลานไร 
คิดเปนรอยละ 11.9  

3.2) ทรัพยากรดินในป 2541 พบวา มีการใชท่ีดินไมถูกตองตามสมรรถนะของดิน 111.87 
ลานไร และมีการใชท่ีดินทางการเกษตรเพ่ือประโยชนในทางอุตสาหกรรมมากข้ึน สงผลใหในชวงป 2536-2541 
พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรลดลงถึง 7.1 ลานไร พ้ืนท่ีการเกษตรตอประชากรลดลงจาก 2.89 ไรตอคน เหลือ 
2.76 ไรตอคน นอกจากนี้ปญหาการถือครองท่ีดิน ไรท่ีดินทํากิน และเชาท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 1,311,745
ครอบครัว ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 เปน 1,516,297 ครอบครัว ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ทําใหเกิด
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนเพ่ิมข้ึน  

3.3) ทรัพยากรน้ํา มีการจัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ําและประสิทธิภาพการใชน้ํา โครงการ
ท่ีสําคัญในชวงนี้ ไดแก โครงการเข่ือนคลองทาดานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก และโครงการ
ประแสร จังหวัดระยอง สงผลใหมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 7 จํานวน 0.79 ลานไร 

3.4) ทรัพยากรประมง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 มีสถานภาพท่ีเสื่อมโทรมลง ความสามารถ
ในการจับทรัพยากรประมงทะเลในป 2542 จับได 2,725 พันตัน ลดลงเหลือ 2,632 พันตัน ในป 2544  
และมีพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงในป 2543 จํานวน 464,138 ไร สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงกุง 

3) ดานภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรในแผนฯ 8 เฉลี่ย 43,415 บาทตอครัวเรือนตอป  
เพ่ิมข้ึนจากในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 จํานวน 18,743 บาทตอครัวเรือนตอป หรือรอยละ 76 ซ่ึงเปนผล
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 เกษตรกรมีการกูยืมเงินจากนอกระบบเพ่ิมข้ึน 

4) ดานการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร ในดานการศึกษาประชากรเกษตรรอยละ 70.53  
จบการศึกษาไมเกินภาคบังคับ และยังมีประชากรเกษตรท่ีไมรูหนังสือรอยละ 8.56 สวนการประกันสุขภาพ 
จากขอมูลป 2542 มีผูมีหลักประกันสุขภาพรอยละ 80.30 ขณะท่ีผูไมมีหลักประกันสุขภาพมีจํานวนลดลง
จากรอยละ 28.00 เหลือรอยละ 19.70  

5) ดานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผลจากการพัฒนาการเกษตรเมื่อสิ้นป 2543 พบวา
คุณภาพชีวิตของเกษตรดีและมีความสุข ในป 2539 คาดัชนีฯ เทากับ 81.52 เพ่ิมข้ึนเปน 83.79 ในป 2543
โดยเฉพาะดานสังคมและดานสุขอนามัยจัดอยูในระดับดีมาก มีคาดัชนีฯ 94.91 และ 93.15 ตามลําดับ 
ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษามีคาดัชนี 76.90 และ 74.96 เพ่ิมข้ึนจากป 2539 เทากับ 5.22 และ 4.19 
ตามลําดับ 
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3.2.9 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
วัตถุประสงคเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในตลาดโลก

สรางความม่ันคงในอาชีพ รายได และวิถีชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจระดับรากหญา
ปรับระบบการบริหารจัดการภาคเกษตร บนพ้ืนฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีเปาหมาย
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 2 ตอป เกษตรกรมีรายไดสุทธิของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3 ตอป มีพ้ืนท่ีปาอนุรักษไมต่ํากวารอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ ลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน 
ไมนอยกวา 5 ลานไร ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินท่ีมีปญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ ไมนอยกวา 10 
ลานไร เพ่ิมขีดความสามารถ ทักษะของเกษตรกร และสถาบันเกษตรใหมีขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการได
และสรางความรูความเขาใจใหแกเกษตรกรเพ่ือลดปริมาณการใชสารเคมีการเกษตรอยางท่ัวถึง ผลการพัฒนา 
การเกษตร สรุปไดดังนี้ 

1) ดานการพัฒนาในภาพรวม ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.88
ตอป จากเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 2 ตอป เนื่องจากเกิดปจจัยในดานลบหลายประการ เชน การเกิดไขหวัดนก
ระบาดในปลายป 2546 ตอเนื่องมาถึงตนป 2548 การเกิดภาวะภัยแลงฝนท้ิงชวง การเพ่ิมข้ึนของราคาน้ํามัน 
รวมท้ังการเกิดมหันตภัยสึนามิ จึงทําใหอัตราการขยายตัวภาคเกษตรไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว เกษตรกร   
มีรายไดสุทธิของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.4 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 95,000 บาทตอป ในป 2544 เปน 120,000 
บาทตอป ในป 2549 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 3 ตอป 

2) ดานการสงเสริมสถาบันการเกษตร สหกรณมีขีดความสามารถในการยกระดับดีข้ึน (วงเงินธุรกิจ
มากกวา 2.5 ลานบาทข้ึนไป) จากรอยละ 18.7 ของสหกรณภาคการเกษตรทั้งประเทศ ในป 2544 เปน
รอยละ 26.5 ในป 2549 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 6 สวนเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน
รอยละ 9.9 โดยมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก 61,800 ลานบาท (ป 2544) เปน 98,800 ลานบาท (ป 2549) 

3) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนจํานวน 1.33 ลานไร สามารถ 
ลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน โดยการสงเสริมการปลูกหญาแฝกและสงเสริมการไถพรวนดินอยางถูกวิธี
จํานวน 6.35 ลานไรคิดเปนรอยละ 127 ของเปาหมายท่ีกําหนด ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินท่ีมีปญหาดินเปรี้ยว 
ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ จํานวน 10.7 ลานไรสูงกวาเปาหมาย ซ่ึงกําหนดไวจํานวน 10 ลานไร เม่ือสิ้น    
ป 2549 มีพ้ืนท่ีปาอนุรักษจํานวน 96 ลานไร คิดเปนรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีประเทศ จากเปาหมายท่ีกําหนดไว
รอยละ 25 

4) ดานการสงเสริมการผลิต ดําเนินการสงเสริมและแนะนําใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจ    
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการปรับปรุงดินดานอินทรียวัตถุเพ่ือลดการใชปุยเคมีและสารเคมีจํานวน 85 ลานไร โดยมี
เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปนเกษตรอินทรียจํานวน 3.4 ลานราย 

 
3.2.10 การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

วัตถุประสงค เพื่อใหมีการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใชได
อยางยั่งยืน และไมกระทบสิ่งแวดลอมกระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร และ
แบงปน ผลจากการใชประโยชนจากทรัพยากรการเกษตรอยางเปนธรรมเพ่ือปรับโครงสรางและกระบวนการ
บริหารจัดการในภาคเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส เสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนใหเขมแข็ง
เชื่อมโยงเปนเครือขายดวยกระบวนการเรียนรู และการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาแผนชุมชน
เพื่อการพัฒนาการเกษตรใหสามารถแกไขปญหาชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรท่ีดินควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการผลิต
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ทางการเกษตรท่ีม่ันคง ปลอดภัย และยั่งยืน เปาหมาย 1) สาขาเกษตรมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3 
ตอป 2) ครัวเรือนเกษตรยากจนลดลงเหลือรอยละ 4 ในป 2554 3) ครัวเรือนเกษตรไมต่ํากวา 1 ใน 4        
ทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) สนับสนุนใหครัวเรือนเกษตรลดการใชสารเคมีในฟารม 5)
ฟารม/โรงงานท่ีผลิตสินคาเกษตรและอาหารมีมาตรฐาน ผลการพัฒนาการเกษตร สรุปไดดังนี้ 

1) ดานการพัฒนาในภาพรวม  
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภาคเกษตร เฉลี่ยรอยละ 2.95 ตอป  

ต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเฉลี่ยรอยละ 3.0 ตอป เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ
ท่ีคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะปญหาภัยแลงและฝนท้ิงชวง สรางความเสียหายตอการเพาะปลูกพืชท่ีสําคัญ นอกจากนี้
เศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ีสําคัญอยูในภาวะถดถอย และการแขงขันของสินคาเกษตรในตลาดโลกมีความรุนแรง
มากข้ึน สงผลกระทบตอการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย 

 

2) ดานการเสริมสรางความเขมแข็ง  
2.1) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง โดยถายทอด

ความรูผานศูนยเรียนรูปราชญชาวบานใหกับเกษตรกร 249,784 ราย เกษตรกรอาสา 6,869 ราย 
และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 657,739 ราย 

2.2) สรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน และเครือขายจํานวน 70,008 แหง มีสมาชิก 
1.19 ลานราย จากการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จํานวน 60,177 แหง ในจํานวนนี้อยูในระดับดี  
รอยละ 31 ระดับปานกลาง และตองปรับปรุงรอยละ 49 และ 20 ตามลําดับ   

2.3) การพัฒนาการรวมกลุมเกษตรกรในรูปสหกรณ ในชวง 5 ป (ป 2550 - 2554)
จํานวนสหกรณท้ังหมด มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยคิดเปนรอยละ 0.48 กลาวคือ ในป 2550 มีจํานวน
สหกรณรวม 6,872 แหง (สมาชิก 9,902,906 ราย) เพ่ิมเปน 6,963 แหง (สมาชิก 10,563,375 ราย) 
เม่ือสิ้นสุดแผนฯ ในป 2554   

 

3) ดานการบริหารจัดการดินและน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
3.1) เม่ือสิ้นสุดแผน มีพ้ืนท่ีชลประทาน 24.07 ลานไร เพ่ิมข้ึนจํานวน 0.44 ลานไร

การลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน ดําเนินการได 4.09 ลานไร จากเปาหมาย 3.45 ลานไร และปรับปรุง
คุณภาพดิน 16 ลานไร จากเปาหมาย 10 ลานไร 

3.2) มูลคาการนําเขาสารเคมีและสารฆาแมลงและวัชพืช  ในชวง 5 ป (ป 2550 – 2554) 
มีมูลคาการนําเขาปจจัยการผลิตมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยรอยละ 5.19  และ 2.22 ตามลําดับ กลาวคือ
ในป 2550 มีมูลคาการนําเขาสารเคมี 45,874 ลานบาท เพ่ิมเปน 83,436 ลานบาท ในป 2554 และ
สารฆาแมลงและวัชพืช มีมูลคานําเขา 14,644 ลานบาท เพ่ิมเปน 20,875 ลานบาท ในป 2554 

 

4) ดานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ดัชนคีวามผาสุกของเกษตรกรพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตแผนฯ ฉบับท่ี 9 จนสิ้นสุดแผนฯ 

ฉบับท่ี 10 โดยเม่ือสิ้นสุดแผนฯ ฉบับท่ี 10 มีคาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเทากับ 78.80 ซ่ึงการพัฒนา
จัดอยูในระดับปานกลาง โดยองคประกอบดานสุขอนามัย มีการพัฒนาในระดับดีมาก สวนดานการศึกษาและ
ดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับท่ีตองแกไข 
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3.3 สถานการณทรัพยากรการเกษตร 
 3.3.1 การใชท่ีดิน  

ณ ป 2557 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 320.70 ลานไร แบงเนื้อที่การใชที่ดินออกเปน 
3 ประเภทใหญๆ ไดแก เนื้อท่ีปาไม เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร และเนื้อท่ีนอกภาคการเกษตร ประเทศไทย
มีเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตรมากท่ีสุดถึง 149.23 ลานไร (รอยละ 46.53) รองลงมาคือเนื้อท่ีปาไม 102.29
ลานไร (รอยละ 31.89) สวนเนื้อท่ีนอกการเกษตรมีจํานวนเพียง 69.19 ลานไร (รอยละ 21.57) ซ่ึงเปนประเภท 
ท่ีนอยท่ีสุด  

สําหรับเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร พบวา เปนเนื้อท่ีท่ีอยูในเขตชลประทาน 30.26 
ลานไร จําแนกเปน ขนาดใหญ 17.96 ลานไร ขนาดกลาง 6.55 ลานไร และขนาดเล็ก/อ่ืนๆ 5.75 ลานไร 
สวนท่ีเหลือ 118.97 ลานไร ซ่ึงเปนเนื้อท่ีสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 การใชท่ีดิน และเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรป 2557 

หนวย : ลานไร 
รายการ ท้ังประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

1. เน้ือท่ีท้ังประเทศ 320.70 106.03 105.53 64.94 44.20 
    1.1 เน้ือท่ีปาไม 102.29 56.54 15.75 18.94 11.06 
    1.2 เน้ือท่ีใชประโยชนทางการเกษตร  149.23 32.49 63.85 31.12 21.77 
    1.3 เน้ือท่ีใชประโยชนนอกการเกษตร 69.18 17.00 25.93 14.88 11.37 
2. เน้ือท่ีใชประโยชนทางการเกษตร 149.23 32.49 63.85 31.12 21.77 
    2.1 เน้ือท่ีชลประทาน 30.26 8.31 6.38 12.39 3.18 
          - ขนาดใหญ 17.96 2.99 2.68 10.68 1.61 
          - ขนาดกลาง 6.55 3.32 1.11 1.09 1.03 
          - ขนาดเล็ก และอ่ืนๆ 5.75 2.00 2.59 0.62 0.54 
    2.2 เน้ือท่ีนอกเขตชลประทาน 118.97 24.18 57.47 18.73 18.59 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา ป 2558) 

 
เม่ือพิจารณาการใชท่ีดิน ตั้งแตในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 1 – 10 พบวา เนื้อท่ี

ปาไมมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีเนื้อท่ีท่ีใชประโยชนทางการเกษตรกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง กลาวคือ เนื้อท่ีสวนใหญในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 1 เปนเนื้อท่ีปาไม จํานวน 171  ลานไร
ลดลงเหลือ 105.6 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร 64.5 ลานไร 
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 1 มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน 149.8 ลานไร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 10 สวนเนื้อท่ีใชประโยชนนอกการเกษตรก็มีแนวโนมลดลงเชนกัน (แผนภาพท่ี 4) 
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3.3.2 การใชประโยชนท่ีดินทางการเกษตร 

ณ ป 2557 จากเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร จํานวน 149.23 ลานไร เม่ือจําแนกตาม
ลักษณะการใชเพ่ือทําการเกษตรประเภทตางๆ พบวา มีการใชท่ีดินเพ่ือการทํานามากท่ีสุดถึง 69.96 ลานไร 
คิดเปนรอยละ 46.88 ของเนื้อท่ีทางการเกษตรท้ังหมด รองลงมาคือ การใชท่ีดินเพ่ือการปลูกไมผล/ไมยืนตน 
และพืชไร 34.92 และ 31.15 ลานไร ตามลําดับ นอกนั้นเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชผัก/ไมดอก และอ่ืนๆ โดยมีเนื้อท่ี
ใชประโยชนทางการเกษตรเฉลี่ยตอครัวเรือน 25.27 ไร (ตารางท่ี 2) 
   
ตารางท่ี 2 การใชประโยชนท่ีดินทางการเกษตร ป 2557 

หนวย : ลานไร 
รายการ ท้ังประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

1. เน้ือท่ีใชประโยชนทางการเกษตร 149.23 32.49 63.84 31.12 21.77 
    1.1 นาขาว 69.96 15.79 42.75 10.20 1.22 
    1.2 พืชไร 31.15 10.19 11.94 9.01 0.01 
    1.3 สวนไมผล ไมยืนตน 34.92 4.05 4.32 7.39 19.16 
    1.4 สวนผัก ไมดอก/ไมประดบั 1.40 0.45 0.32 0.50 0.13 
    1.5 อ่ืนๆ 11.80 2.01 4.52 4.02 1.25 
2. เน้ือท่ีใชประโยชนทางการเกษตรเฉลี่ย 
    ตอครัวเรือน (ไร) 

 
25.27 

 
24.91 

 
23.26 

 
37.03 

 
21.41 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา ป 2558) 
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ลานไร 
แผนภาพท่ี 4 การใชท่ีดินในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 1 - 10 

- เนื้อท่ีปาไม 

- เนื้อท่ีไมไดจําแนก 

- เนื้อท่ีถือครอง 
ทางการเกษตร 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หมายเหตุ: ขอมูลการใชประโยชนของพ้ืนท่ี ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ท่ี 9 มีความแตกตางจากปท่ีผานมา เน่ืองจาก 

              มีการบูรณาการ ความรูและใชเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ เชน ระบบแผนท่ีภมูิศาสตร (GIS) แผนท่ี 

              ภาพถายออรโธสีเปนตน ทําใหขอมูลการใชประโยชนของพ้ืนท่ีมีความละเอียดและถูกตองมากยิ่งข้ึน 
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3.3.3 พ้ืนท่ีชลประทาน 
สําหรับพ้ืนท่ีชลประทาน ซึ่งประกอบดวยโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง ตั้งแตกอนมี

แผนพัฒนาการเกษตร มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 6.51 ลานไร และเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มมีการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 1 – 10 มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 24.07 ลานไร คิดเปนพ้ืนท่ีชลประทาน 
ท่ีขยายตัว 0.44 ลานไร เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 (แผนภาพท่ี 5) 
 

 
            ท่ีมา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หมายเหต:ุ  ตัวเลขท่ีแสดงเปนพ้ืนท่ีชลประทานปสดุทายของแผนพัฒนาฯ แตละฉบับ  

 
3.3.4 ปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันฝนตก 

ในชวงป 2557 - 2558 พบวา ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนท้ังปและจํานวนวันท่ีฝนตกลดลง
กลาวคือในป 2558 มีปริมาณน้ําฝนท้ังป 733,955 ลานลูกบาศกเมตร ลดลงจากป 2557 จํานวน 71,954 
ลานลูกบาศกเมตร และมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยตอป 117 วัน ในป 2558 ลดลงเชนกัน จากขอมูลดังกลาว
สงผลกระทบตอการทําการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานท่ีตองอาศัยน้ําฝน
ในการเพาะปลูก (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันฝนตก ป 2557 – 2558 
 

รายการ ปริมาณนํ้าฝนท้ังป (ลานลูกบาศกเมตร) จํานวนวันฝนตกเฉลี่ยตอป (วัน) 
ป 2557 ป 2558 % (+/-) ป 2557 ป 2558 % (+/-) 

ท้ังประเทศ 805,929 733,955 -8.93 122 117 -4.10 
ภาคเหนือ 186,537 159,060 -14.73 108 103 -4.63 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 235,398 202,916 -13.80 101 99 -1.98 
ภาคกลาง 140,705 148,473 5.52 113 109 -3.54 
ภาคใต 172,173 152,269 -11.56 165 156 -5.45 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา ป 2558) 
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แผนภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีชลประทานโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง  
     กอนมีแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 1-10 

- พื้นท่ีชลประทานท่ีขยายตัว 

- พื้นท่ีชลประทานรวม 
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3.4 เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร 
 3.4.1 จํานวนประชากรและแรงงานเกษตร 

ในป 2554– 2558 จํานวนประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.37 ตอป  กลาวคือ 
มีจํานวนประชากร 64.08 ลานคน ในป 2554 เพ่ิมข้ึนเปน 64.93 ลานคน ในป 2558  โดยประชากร 
ภาคเกษตรกรมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี ่ยรอยละ 1.70 ตอป เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการผันผวน ทําให
ประชากรบางสวนท่ีอยูในภาคนอกการเกษตรกลับไปภูมิลําเนาเดิมและมาทําการเกษตร และประชากรนอกภาค
การเกษตร มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2554 ในอัตราเฉลี่ยรอยละ -0.40 ตอป ซึ่งเปนปสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 ขณะท่ีจํานวนแรงงานในภาพรวมมีอัตราการลดลงเชนกันเฉลี่ยรอยละ -0.50 ตอป  

ในป 2558 มีจํานวนประชากร 64.93 ลานคน เปนจํานวนประชากรภาคการเกษตร 25.07
ลานคน หรือรอยละ 38.61 ของจํานวนประชากรท้ังหมด หรือเพ่ิมข้ึนจากป 2557 คิดเปนรอยละ 1.25  
สาํหรับจํานวนแรงงานมีจํานวน 38.37 ลานคน เปนจํานวนแรงงานภาคการเกษตร 17.99 ลานคน หรือรอยละ 
46.89 ของจํานวนแรงงานท้ังหมด และเม่ือเทียบกับป 2557 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.18 (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนประชากรและแรงงานเกษตร ป 2554 - 2558 

หนวย : ลานคน 

รายการ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 อัตราการขยายตัว         

ป 2554-2557 
(รอยละ) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

1. จํานวนประชากร1/ 64.08 64.46 64.79 65.13 64.93 0.37 
    1.1 ประชากรภาคการเกษตร 23.69 23.52 23.33 24.76 25.07 1.70 

สัดสวน (%) 36.97 36.48 36.00 38.02 38.61  
    1.2 ประชากรนอกภาค 
          การเกษตร 

40.39 40.94 41.46 40.37 39.86 -0.40 

สัดสวน (%) 63.03 63.52 64 61.98 61.39  
2. จํานวนแรงงาน2/ 38.92 39.41 38.66 38.57 38.37 -0.50 

2.1 จํานวนแรงงานภาค 
      การเกษตร 

16.98 16.94 16.60 17.78 17.99 1.65 

สัดสวน (%) 42.19 41.11 41.65 41.42 46.89  
2.2 จํานวนแรงงานนอกภาค 
      การเกษตร 

21.94 22.47 22.06 20.79 20.38 -2.23 

สัดสวน (%) 57.81 58.89 58.35 58.58 53.11  
หมายเหตุ : ป 2558 เปนขอมลูประมาณการ 
ท่ีมา : 1/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
            2/ สํานักงานสถิตแหงชาต ิ

 

3.4.2 รายได และรายจายของครัวเรือนเกษตรกร 
รายไดรายจายของครัวเรือนเกษตรในชวง ป 2554 - 2557 สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร  

มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1) รายได มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 5.75 โดยเปนรายไดเงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย

148,437 บาทตอครัวเรือน ในป 2557 หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.66 ตอป และรายไดเงินสด
นอกการเกษตร 134,824 บาทตอครัวเรือน หรือมีอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.13 
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2) รายจาย มีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 4.51 เปนรายจายเงินทางการเกษตรเฉลี่ย 91,825
บาทตอครัวเรือน ในป 2557 หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.85 และรายจายเงินสดนอกการเกษตร
เปนรายจายเพ่ือการบริโภค อุปโภค และอ่ืนๆ 129,037 บาทตอครัวเรือน หรือมีอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.99 
  3) รายไดสุทธิ ประกอบดวย รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร ไดจากการนํารายไดเงินสด 
ทางการเกษตรหักดวยรายจายเงินสดทางการเกษตร เหลือเปนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร มีอัตราการ
ลดลงเฉลี่ย 1.89 ตอป เปนผลจากรายจายเงินสดทางการเกษตรท่ีมีอัตราการขยายตัวท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2554 สวนรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือน ไดจากรายไดเงินสดนอกการเกษตรรวมกับรายไดเงินสดสุทธิ 
ทางการเกษตร จะเปนรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร มีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 6.69 ตอป  
  4) เงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้ ไดจากการนํารายจายเงินสดนอกการเกษตรท้ังหมดมาหัก
ออกจากรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนแลว พบวา ครัวเรือนเกษตรมีเงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้มีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 10.37 ตอป และภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 
17.88 ตอป (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 5 รายได และรายจายของครัวเรือนเกษตรกรป 2554 - 2557 
หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11  อัตราการขยายตัว 

(รอยละ)  ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
1. รายได 241,460 247,743 268,301 283,261 5.75 
    1.1 รายไดเงินสดทางการเกษตร 141,134 146,334 148,240 148,437 1.66 
    1.2 รายไดเงินสดนอกการเกษตร 100,326 101,409 120,061 134,824 11.13 
2. รายจาย 197,448 207,016 229,955 220,862 4.51 
    2.1 รายจายเงินสดทางการเกษตร 84,190 88,709 99,770 91,825 3.85 
    2.2 รายจายนอกการเกษตร 113,258 118,307 130,185 129,037 4.99 
3. รายไดสุทธ ิ      
    3.1 รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร 56,944 57,625 48,470 56,611 -1.89 
    3.2 รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือน 157,270 159,034 168,531 191,435 6.69 
    3.3 เงินสดคงเหลือกอนการชําระหน้ี 44,012 40,727 38,346 62,398 10.37 
4. ทรัพยสิน-หน้ีสิน      
    4.1 ทรัพยสินดําเนินงานและหมุนเวียน 
ตนป 

144,715 121,189 118,730 118,823 -5.94 

    4.2 ขนาดหน้ีสินตนป 59,808 76,697 82,572 100,977 17.88 
5. สถานภาพครัวเรือนเกษตร      
    5.1 ครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด  
(ลานครัวเรือน) 

5.909 5.904 5.907 5.904 -0.02 

    5.2 ขนาดครัวเรือน (คน/ครัวเรือน) 3.88 4.00 3.96 4.21 2.38 
    5.3 ประชากรแรงงานเกษตร  
อายุ 15-64 ป (ลานคน) 

16.983 16.762 11.663 17.867 -2.08 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา ป 2558) 
หมายเหต ุ: รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือน =รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร + รายไดเงินสดนอกการเกษตร 
               เงินสดคงเหลือกอนชําระหน้ี =รายไดเงินสดสุทธิของครวัเรือน – รายจายเงินสดนอกการเกษตร 
               ปเพาะปลูก 2557 เปนผลวิเคราะหจากการสํารวจเบ้ืองตน 
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3.5 การสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือการเกษตร 
ในชวงสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 จนถึงชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 พบวา 

การใหสินเชื่อเพ่ือการเกษตรของสถาบันการเงิน มีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 13.87 ตอป โดยธนาคารพาณิชย
มีอัตราเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 8.09 ตอป และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 14.86 ตอป (ตารางท่ี 6) 
 เม่ือพิจารณาการใหสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จะเห็นไดวา จํานวนลูกคาทุกประเภทมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
รอยละ 3.84 ตอป จายเงินกูมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 14.86 ตอป และรับชําระคืนมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 19.14 ตอป จําแนกเปนเกษตรกรรายบุคคล มีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3.98 ตอป จายเงินกู 
มีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.07 ตอป และรับชําระคืนมีอัตราเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 16.92 ตอป แตเม่ือเปรียบเทียบ
กับสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรการรับชําระคืนยังมีสัดสวนท่ีนอยกวาในสวนของสหกรณการเกษตร
และกลุมเกษตรกรมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3.30 ตอป จายเงินกู มีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 16.34 
ตอป และรับชําระคืนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 23.79 ตอป (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 6 การใหสินเช่ือเพ่ือการเกษตรของสถาบันการเงิน ป 2554 – 2558 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 อัตราการขยายตัว         

ป 2554-2557 
(รอยละ) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ยอดรวมสินเชื่อ 570,799 558,786 619,133 840,256 891,283 13.87 
ธนาคารพาณิชย1/ 81,239 94,581 102,069 104,709 113,915 8.09 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร2/ 

 
489,560 

 
464,205 

 
517,064 

 
735,547 

 
777,368 

 
14.86 

ท่ีมา: 1/  ธนาคารแหงประเทศไทย ขอมูล ณ ไตรมาส 4 ป 2558 
          2/  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 
ตารางท่ี 7 การใหสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรแยกตามประเภทของเงินกู  
             ป 2554 – 2558 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 

แผนฯ 10 แผนฯ 11 อัตราการ
ขยายตัว         
ป 2554-
2557  

(รอยละ) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

รวมทุกประเภท       
- จํานวน (ราย) 6,880,170 7,708,770 7,726,979 8,125,339 8,0990,717 3.84 
- จายเงินกู 489,560 464,205 517,064 735,547 777,368 14.86 
- รับชําระคืน 369,255 347,581 399,297 622,549 662,194 19.14 
- ตนเงินคงเหลือ 713,233 829,857 947,624 1,042,981 1,176,363 13.08 
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ตารางท่ี 7 การใหสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรแยกตามประเภทของเงินกู  
             ป 2554 – 2558 (ตอ) 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 

แผนฯ 10 แผนฯ 11 อัตราการ
ขยายตัว         
ป 2554-
2557 

(รอยละ) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

เกษตรกรรายบุคคล       
- จํานวน (ราย) 5,129,347 5,787,202 5,933,638 6,323,651 5,964,047 3.98 
- จายเงินกู 328,837 291,953 327,990 493,229 488,552 14.07 
- รับชําระคืน 258,151 195,466 236,880 406,679 391,109 16.92 
- ตนเงินคงเหลือ 590,282 686,769 777,879 845,566 962,537 12.59 

สหกรณการเกษตร
และกลุมเกษตรกร 

      

- จํานวน (ราย) 1,750,760 1,921,568 1,793,341 1,801,688 2,126,670 3.30 
- จายเงินกู 160,723 172,252 189,074 242,318 288,816 16.34 
- รับชําระคืน 111,104 152,115 162,417 215,870 271,085 23.79 
- ตนเงินคงเหลือ 122,951 143,088 169,745 196,415 213,826 15.30 
ท่ีมา: 1/  ธนาคารแหงประเทศไทย ขอมูล ณ ไตรมาส 4 ป 2558 
          2/  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
หมายเหตุ : - มีการตดัหน้ีสญูระหวางปบัญชี 2555 จํานวน 44 ลานบาท และขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี  
                  120 ลานบาท รวมเปนเงิน 164 ลานบาท 
               - เงินตนคงเปนหน้ี ประกอบดวย เงินใหสินเช่ือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร นิติบุคคล บัตรสินเช่ือเกษตรกร  
                 โครงการธนาคารชุมชน และตั๋วเงินซื้อลด 
               - ขอมูลตั้งแตป 2555 มีการจดักลุมประเภทลูกคาผูกูใหม ตามระบบ Core Banking Ststem (CBS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการประเมินผล 

 
การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เปนการมุงเนน

ใหเกษตรกรเปนศูนยกลางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  ยุทธศาสตรการพัฒนาความสามารถ
ในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคงดานอาหาร และยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรการเกษตร
อยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ประเทศไทย
ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลายดาน จากบริบทการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
สงผลกระทบตอภาคการเกษตรของไทย 
 การดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ไดสิ้นสุดลงเม่ือป 2559 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยศูนยประเมินผลจึงไดทําการประเมินผลสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 วาเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของแผน หรือไม โดยแบงการประเมินผลเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนการประเมิน 
ผลกระทบในภาพรวมของแผนฯ  สวนท่ี 2 เปนการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานท้ัง 3 ยุทธศาสตร 
และสวนท่ี 3 เปนการติดตามและประเมินผลระดับโครงการภายใตยุทธศาสตร ผลการประเมินผล มีดังนี้ 
 
4.1 ผลกระทบของการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม 
 4.1.1 การจัดสรรงบประมาณ 

จากการพิจารณางบประมาณท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับจัดสรร ตั้งแตในชวงสิ้นสุด
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 (ป 2554) จนถึงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2555 – 2559) 
พบวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ (รวมรัฐวิสาหกิจ และกองทุน) ไดรับจัดสรรงบประมาณมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 2.85 ตอป ในจํานวนงบประมาณท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับจัดสรรท้ังหมด จําแนกเปน
งบรายจายลงทุน และงบประมาณรายจายประจํา มีอัตราการเพ่ิมข้ึนใกลเคียงกันเฉลี่ยรอยละ 2.86 และ 2.87 
ตอป ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 
  ท้ังนี้ เม่ือจําแนกการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ 4 กลุม พบวา กลุมอํานวยการ และกลุม
ภารกิจสงเสริม และพัฒนาเกษตรกรมีอัตราการลดลงเฉลี่ยรอยละ 4.61 และ 2.29 ตอป กลุมภารกิจพัฒนาการผลิต
และกลุมภารกิจบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตร มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.83 และ 3.06 ตอป 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตรและอาหาร และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และ
ยั่งยืน (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 8 งบประมาณรายจายประจําป ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2554 – 2559 จําแนก
ตามประเภทงบประมาณ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 อัตราการขยายตัว 

ป 2554 – 2559 
(รอยละ) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

รวม 77,899 78,901 77,138 80,681 84,399 90,270 2.85 
- งบรายจายลงทุน 39,368 39,806 33,333 37,362 41,418 45,784 2.86 
- งบรายจายประจํา 38,531 39,095 43,805 43,319 42,981 44,486 2.87 
ท่ีมา :  1. ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ป 2558 (ขอมูลป 2554 - 2558) 
         2. งบประมาณโดยสังเขปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูลป 2559) 

 
ตารางท่ี 9 งบประมาณรายจายประจําป ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2554 – 2559 จําแนก

ตามกลุมภารกิจ 
หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 อัตราการขยายตัว 

ป2554 – 2559 
(รอยละ) 

ป 2554 ป 2555 ป2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จําแนกตามกลุมภารกจิ 
(สวนราชการ) 

77,259 78,590 76,522 76,840 81,000 86,404 1.89 

- กลุมอํานวยการ 4,350 4,024 4,723 3,280 3,424 3,704 -4.61 
- กลุมภารกิจ 

พัฒนาการผลิต 
14,444 14,198 16,328 15,344 15,649 16,776 2.83 

- กลุมภารกิจบริหาร 
จัดการทรัพยากร  
เพ่ือการเกษตร 

47,962 48,827 42,522 48,498 51,897 55,636 3.06 

- กลุมภารกิจสงเสริม 
และพัฒนาเกษตรกร
และระบบสหกรณ 

10,503 11,541 12,949 9,718 10,030 10,288 -2.29 

ท่ีมา : 1. ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ป 2558 (ขอมูลป 2554 - 2558) 
        2. งบประมาณโดยสังเขปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูลป 2559) 

 
 4.1.2 การพัฒนาการเกษตร 

ผลจากการดําเนินการพัฒนาการเกษตรตลอดระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 ภายใตองคประกอบตัวชี้วัดท้ัง 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปรากฏผลการประเมินผล ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ 
1.1) ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนการพิจารณาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี

เสถียรภาพ เปนภาวะการณเศรษฐกิจท่ีมีความม่ันคงและสามารถดําเนินการอยูได โดยอาศัยกลไกลกระบวนการ
ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคลอง สมดุล และมีเสถียรภาพท้ังภายในและภายนอกประเทศ การวัดการเจริญเติบโต 
จะเปนการพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเกษตร และเสถียรภาพดุลการคาภาคเกษตร 
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1.1.1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 
(แบบปริมาณลูกโซ) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 7 เฉลี่ยอยูท่ี 0.401 
ลานลานบาท เปน 0.643 ลานลานบาท ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 เชนเดียวกับผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคเกษตร (ณ ราคาประจําป) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ย 0.336 ลานลานบาท  ในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 7 เปน 1.321 ลานลานบาท ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ตารางท่ี 10) 

 
ตารางท่ี 10 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร และผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอก

เกษตรเฉล่ีย ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 7 – 11 
หนวย : ลานลานบาท 

แผน 
แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 

สาขา 
แบบปริมาณลกูโซ*      
- ภาคเกษตร 0.401 0.461 0.550 0.607 0.643 
- ภาคนอกเกษตร 4.295 4.689 5.965 7.299 8.720 
- GDP รวม 4.690 5.148 6.513 7.896 9.318 
ณ ราคาประจําป      
- ภาคเกษตร 0.336 0.445 0.647 1.044 1.321 
- ภาคนอกเกษตร 3.413 4.478 6.364 9.068 11.982 
- GDP รวม 3.749 4.923 7.011 10.111 13.303 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จากการคํานวณ โดยใชฐานขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
        แหงชาติ) 
หมายเหตุ : * ขาดคุณสมบัติการรวม (Non-additive) คือ ผลรวมจากรายการยอยตางจาก GDP 

 
1.1.2) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร การพัฒนาการเกษตร

ในดานเศรษฐกิจ มุงเนนการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร
ในระดับท่ีเหมาะสม โดยตั้งเปาหมายในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ของภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) ขยายตัวรอยละ 3 ตอป  พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร (แบบปริมาณ
ลูกโซ) ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 7 ขยายตัวเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 3.94 และมีแนวโนมชะลอตัวลง
เรื่อย ๆ ตั้งแตแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 - 10 เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 2.98  2.96 และ 2.09  ตามลําดับ   

เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ภาคเกษตรหดตัวเฉลี่ยอยูท่ี 
รอยละ 0.43 ตอป ซ่ึงต่ํากวาเปาหมาย โดยมีปจจัยท่ีเปนอุปสรรคสําคัญตอการขยายตัวของภาคเกษตรคือ 
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติท่ีคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะปญหาภัยแลง และฝนท้ิงชวง  
ท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องจากตั้งแตป 2555 – 2558  สรางความเสียหายตอการเพาะปลูกพืชที่สําคัญหลายชนิด 
ประกอบกับปญหาโรคตายดวนในกุงทะเลเพาะเลี้ยง ทําใหปริมาณผลผลิตกุงทะเลเพาะเลี้ยงลดลงอยางมาก 
นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สําคัญอยูในภาวะถดถอย ประกอบกับการแขงขันของสินคาเกษตร
ในตลาดโลกมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย ทําใหราคา
สินคาเกษตรหลายชนิดในประเทศมีแนวโนมลดลงตามไปดวย (ตารางท่ี 11) 
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ตารางท่ี 11 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร และผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคนอกเกษตรเฉล่ีย ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 7 – 11 

หนวย : รอยละ 
แผน 

แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 
สาขา 
แบบปริมาณลูกโซ*      
- ภาคเกษตร 3.94 2.98 2.96 2.09 -0.43 
- ภาคนอกเกษตร 8.45 0.16 6.04 3.05 3.86 
- GDP รวม 7.94 0.42 2.96 2.96 3.41 
ณ ราคาประจําป      
- ภาคเกษตร 10.24 2.08 11.56 10.98 -1.53 
- ภาคนอกเกษตร 12.74 3.02 9.27 5.67 5.68 
- GDP รวม 12.43 2.90 9.47 6.20 4.92 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จากการคํานวณ โดยใชฐานขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
         แหงชาติ) 

 
แมวาภาคเกษตรจะเติบโตในอัตราท่ีชะลอลง แตยังคงมีบทบาทสําคัญและ

มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เนื่องจากการสงออก
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑสามารถสรางรายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศเปนมูลคาสูงในแตละป 
นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเปนรากฐานของการสรางความม่ันคงทางอาหารของประเทศและของโลก เปนแหลง
วัตถุดิบหรือตนน้ําของอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว เปนตน ตลอดจนประชากรสวนใหญของประเทศยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ดังนั้น ภาคเกษตรจึงเปนภาคการผลิตท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.1.3) เสถียรภาพดุลการคาภาคเกษตร  
(1) การสงออก ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกสินคาท้ังหมด 4,930,194 

ลานบาท ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 9 และเพ่ิมข้ึนเปน 7,534,737 ลานบาท ในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอปอยูท่ีรอยละ 23.62 ตอป ท้ังนี้ เม่ือพิจารณามูลคา
การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ พบวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 833,037 ลานบาท ในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 9 เปน 1,206,597 ลานบาท ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ตารางท่ี 12) 
เนื่องจากมูลคาการสงออกในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 คอนขางผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
และมีการแขงขันที่สูงขึ้น สําหรับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ ไดแก ยางธรรมชาติ ขาวและ
ผลิตภัณฑ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑ ซ่ึงสามารถสรางรายไดเขาสู
ประเทศเปนมูลคามหาศาลในแตละป (ตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 12 การคาระหวางประเทศ และดุลการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 9 - 11 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 

ป 2549 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 
สินคาสงออก
ทั้งหมด 

4,930,194 6,707,851 7,082,333 6,907,494 7,304,899 7,220,348 7,534,737 

- สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑ 

833,078 1,444,996 1,341,826 1,268,217 1,308,707 1,211,163 1,206,597 

- สินคานอกการเกษตร 4,097,116 5,262,855 5,740,507 5,639,277 5,996,192 6,009,185 6,328,140 
สินคาสงกลับออก
นอกประเทศทั้งหมด 

7,178 138 158 2,247 8,167 7,579 13,835 

- สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑ 

297 - - 268 386 640 1,061 

- สินคานอกการเกษตร 6,881 138 158 1,979 7,781 6,939 12,774 
สินคานําเขาทั้งหมด 4,942,923 6,982,719 7,813,061 7,612,706 7,403,898 6,906,118 6,904,725 
- สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑ 

243,056 379,704 433,841 430,542 447,167 465,003 493,616 

- สินคานอกการเกษตร 4,699,867 6,603,015 7,379,220 7,182,164 6,956,731 6,441,115 6,411,109 
ดุลการคา -5,551 -274,730 -730,570 -702,965 -90,832 321,809 644,847 
- สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑ 

590,319 1,065,692 907,985 837,943 861,926 746,800 714,042 

- สินคานอกการเกษตร -595,870 -1,340,022 -1,638,555 -1,540,908 -952,758 -424,991 -70,195 

ที่มา : กรมศุลกากร รวบรวมโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ตารางท่ี 13 มูลคาการสงออกสินคาเกษตร และผลิตภัณฑท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 9 – 11 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 
ป 2549 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ยางธรรมชาติ 205,470 440,547 336,304 315,159 244,748 193,938 167,156 
ขาวและผลิตภัณฑ 104,597 207,253 158,433 149,733 191,224 172,778 172,241 
มันสําปะหลังและ 
ผลิตภัณฑ 

 
43,494 

 
77,689 

 
84,322 

 
95,692 

 
113,719 

 
115,889 

 
101,462 

ปลาและผลิตภัณฑ 83,572 112,179 131,369 122,481 120,657 109,792 110,288 
ผลไมและผลิตภัณฑ 50,746 81,334 77,307 80,962 95,901 106,184 125,845 
อ่ืน ๆ  345,199 524,994 554,091 504,190 542,458 512,583 529,605 
รวม 833,078 1,444,996 1,341,826 1,268,217 1,308,707 1,211,164 1,206,597 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 
(2) การนําเขา มูลคาการนําเขาสินคาของประเทศไทย ตั้งแตชวงแผนพัฒนา

การเกษตรฯ ฉบับท่ี 9 – 11 มีอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 18.19 กลาวคือ มีมูลคาการนําเขาสินคาท้ังหมด 
4,942,923 ลานบาท ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 9 และเพิ่มขึ้นเปน 6,904,725 ลานบาท 
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณามูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากมูลคา 243,056 ลานบาท ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 9 เปน 493,616 
ลานบาท ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ตารางท่ี 12) โดยการนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
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สวนใหญเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปตาง ๆ เชน พืชอาหารและผลิตภัณฑ ปลา และผลิตภัณฑ 
วัตถุดิบอาหารสัตว พืชน้ํามัน ผลไมและผลิตภัณฑ เปนตน (ตารางท่ี 14) 
 
ตารางท่ี 14 มูลคาการนําเขาสินคาเกษตร และผลิตภัณฑท่ีสําคัญ ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 9 – 11 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 
ป 2549 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

พืชอาหารและ
ผลิตภัณฑ 

 
24,755 

 
41,659 

 
57,230 

 
49,239 

 
46,807 

 
69,695 

 
64,030 

ปลาและผลิตภัณฑ 49,766 73,369 85,369 81,081 70,682 67,343 83,017 
กากและเศษท่ีเหลือ
ใชทําอาหารสัตว 

 
29,021 

 
48,193 

 
58,954 

 
64,057 

 
74,515 

 
63,603 

 
59,147 

พืชนํ้ามัน 14,999 36,480 42,562 34,450 37,645 41,321 47,179 
ผลไมและผลิตภัณฑ 8,435 19,731 24,663 26,039 26,497 33,237 37,871 
อื่น ๆ 116,080 160,272 165,063 175,676 191,021 189,803 202,372 
รวม 243,056 379,704 433,841 430,542 447,167 465,002 496,616 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 
(3) ดุลการคา ประเทศไทยมีการขาดดุลการคาอยางตอเนื่องตั้งแตแผนพัฒนา

การเกษตรฯ ฉบับท่ี 9 (ป 2549) – 10 (ป 2554) โดยขาดดุลการคารวม 5,551 ลานบาท และ 274,730 
ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากโครงสรางการสงออกเปลี่ยนไปจากสินคาเดิม คือ ขาว และมันสําปะหลัง เปลี่ยน
มาเปนยางธรรมชาติท่ีสรางรายไดแกประเทศมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีสินคาท่ีมีแนวโนมสงออกมากข้ึน เชน ปลา
และผลิตภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑ ท้ังนี้ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 (ป 2555 - 2557) 
ประเทศไทยยังมีการขาดดุลการคาอยางตอเนื่อง มีปจจัยมาจากจีนซึ่งเปนประเทศคูคาสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑของไทยในอันดับ 1 เศรษฐกิจชะลอตัว ทําใหมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑไปยังจีน
ลดลง  โดยในป 2557 ขาดดุลการคาอยูท่ี 90,832 ลานบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ ป 2555 ซ่ึงขาดดุล
อยูท่ี 730,570 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในป 2558 - 2559 ดุลการคาของไทยไดกลับมาเกินดุลอยูท่ี 
321,809 ลานบาท และ 643,847 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ มีดุลการคา
เกินดุลอยางตอเนื่องจาก 590,319 ลานบาท  ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 9 (ป 2549) เปน 
714,042 ลานบาท  ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2559) ตารางท่ี 12     

 

1.2) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร เปนการท่ีระบบเศรษฐกิจสามารถ
พ่ึงตนเองในภาคการผลิตตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปจจัยการผลิตท้ังเงินทุน เทคโนโลยี และ
วัตถุดิบในประเทศอยางเหมาะสม รวมท้ังการสรางสมดุลระหวางตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยอาศัย
ความรวมมือหรือพ่ึงพาตางประเทศอยางรอบคอบ ซ่ึงจะชวยใหเศรษฐกิจไทยพัฒนาอยางม่ันคง และลดผลกระทบ
ท่ีเกิดจากเศรษฐกิจภายนอกประเทศ เกณฑการวัดจะใชตัวชี้วัดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของรายไดท่ีเกิดจาก
การผลิตทางการเกษตร และดุลการคา  
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1.2.1) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรตอ GDP พบวา โครงการการผลิตภาคเกษตร 
ซ่ึงพิจารณาจากสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจําป) พบวา 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 7 – 10 มีสัดสวนรอยละ 8.97  9.06  
9.20  และ 10.26 ตามลําดับ แตเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 มีสัดสวนลดลงเหลือรอยละ 9.99  

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางทางเศรษฐกิจ พบวา ขาดความสมดุล 
ซ่ึงพิจารณาไดจากการท่ีภาคอุตสาหกรรม และบริการมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยสูงถึง 
รอยละ 90.01 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ขณะที่ภาคเกษตรซึ่งเปนสาขาการผลิตที่พึ่งพิง
ทรัพยากรภายในประเทศ และเปนแหลงรายไดของคนสวนใหญของประเทศ มีสัดสวนการผลิตภาคเกษตร
ตอ GDP เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 9.99 เนื่องจากสาขาเกษตรยังเปนการผลิตสินคาระดับตนน้ําและสินคาข้ันกลาง      
มีมูลคาไมสูง และผลตอบแทนต่ํา การผลิตยังพึงธรรมชาติเปนหลัก สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา (ตารางท่ี 15) 

 
ตารางท่ี 15 สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขาตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเฉล่ียในชวงแผนพัฒนา 
                การเกษตรฯ ฉบับท่ี 7 – 11 (ณ ราคาประจําป) 

หนวย : รอยละ 
รายการ แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 

ภาคเกษตร 8.97 9.06 9.20 10.26 9.99 
ภาคนอกเกษตร 91.03 90.94 90.80 89.74 90.01 
GDP รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จากการคํานวณ โดยใชฐานขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
        แหงชาติ) 

 
1.2.2) ดานการตลาด พิจารณาจากสัดสวนมูลคาการสงออก การนําเขา และดุลการคา

สินคาเกษตรตอ GDP พบวา การพ่ึงพิงทางดานการตลาดของสินคาเกษตรลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 จนสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 กลาวคือ สัดสวนมูลคาการสงออกสินคา
เกษตรตอ GDP มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 13.71 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 (ป 2554)  เหลือ
รอยละ 8.40 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2559) ขณะเดียวกันมูลคาการนําเขาสินคา
เกษตรก็มีแนวโนมชะลอตัวลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 3.60 ในป 2554 เหลือรอยละ 3.44 เม่ือสิ้นสุดแผน  

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาดุลการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑตั้งแตชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 จนสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ประเทศไทยมีสัดสวนดุลการคาภาคเกษตร
เกินดุลมาโดยตลาด การพ่ึงพาดานตลาดตางประเทศเกิดจากการเกินดุลในภาคเกษตร แสดงใหเห็นวาฐานรายได
ของเกษตรกรมาจากการการคากับตางประเทศ ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ่งพาการคาระหวางประเทศ
ท่ีมากข้ึน ทําใหเศรษฐกิจตองเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยภายนอก ในอนาคตจําเปนตองเรง
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสนับสนุนเทคโนโลยีเขามาใชใน
ภาคเกษตรใหมากข้ึน เพ่ือลดตนทุนการผลิต และแกปญหาแรงงานสูงอายุในภาคเกษตร (ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี 16 สัดสวนมูลคาการสงออก การนําเขา และดุลการคาสินคาเกษตรตอ GDP  
 

รายการ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

GDP ในประเทศ ณ ราคาประจําป (ลานบาท) 10,540,134 12,357,397 12,921,166 13,203,739 13,672,865 14,360,627 
- มูลคาสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 1,444,997 1,341,826 1,268,217 1,308,707 1,211,163 1,206,597 
   สัดสวนมูลคาสงออกสินคาเกษตรฯ ตอ GDP  (13.71) (10.86) (9.82) (9.91) (8.86) (8.40) 
- มูลคานําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 379,704 433,841 430,542 447,167 465,003 493,616 
  สัดสวนมูลคานําเขาสินคาเกษตรฯ ตอ GDP (3.60) (3.51) (3.33) (3.39) (3.40) (3.44) 
- ดุลการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 1,065,293 907,985 837,943 861,926 746,800 714,042 
  สัดสวนดุลการคาสินคาเกษตรฯ ตอ GDP (10.11) (7.35) (6.49) (6.53) (5.46) (4.97) 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คารอยละ 

 
1.2.3) ดานภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ เปนการสรางขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจ

ในการรองรับการจัดการหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกประเทศ เพื่อใหมีความเขมแข็ง
และชวยเสริมสรางความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ในการวัดระดับของภูมิคุมกันจะพิจารณา
จากระดับการเปดประเทศท่ีแสดงถึงความเสี่ยงของการพ่ึงพิงการคาระหวางประเทศ  โดยเปรียบเทียบสัดสวน
มูลคาสินคาเกษตรสงออก 10 อันดับแรก และมูลคาสินคาเกษตรสงออก 10 ประเทศแรก ตอมูลคาการสงออก
สินคาเกษตรท้ังหมด 

จากการประเมิน พบวา ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 (ป 2554) 
จนถึงสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2559) ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมลดลง โดยสัดสวน
สินคาเกษตรท่ีสําคัญ 10 อันดับแรก มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 86.43 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 
เหลือรอยละ 80.21 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 โดยมีสินคาสงออกท่ีสําคัญ คือ ยางธรรมชาติ 
ขาวและผลิตภัณฑ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑ สวนสัดสวนมูลคาสินคา
เกษตรสงออก 10 ประเทศแรก มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 63.59 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 
เปนรอยละ 64.30 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2559) ประเทศสงออกท่ีสําคัญ คือ จีน 
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร สหกรณราชอาณาจักร กัมพูชา และลาว ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 17) 

 
ตารางท่ี 17 สัดสวนมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10-11 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรทั้งหมด 1,444,996 1,341,826 1,268,217 1,308,707 1,211,163 1,206,597 
- มูลคาสินคาเกษตรสงออก (10 อันดับแรก) 1,248,915 1,121,944 1,032,152 1,041,979 978,220 967,752 
   สัดสวน (รอยละ) (86.43) (83.61) (81.39) (79.62) (80.77) (80.21) 
- มูลคาสินคาเกษตรสงออก (10 ประเทศแรก) 918,804 846,274 801,768 807,061 769,115 775,785 
  สัดสวน (รอยละ) (63.59) (63.07) (63.22) (61.67) (63.50) (64.30) 
ที่มา : กรมศุลกากร รวบรวมโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คารอยละ 

 

 



49 
 

1.3) การปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงสถานการณโลกของภาคเกษตร จะใชเกณฑ
การพิจารณาในเรื่องของผลิตภาพการผลิตรวม และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ในการวัดการเปลี่ยนแปลง
ในการนําไปสูความสําเร็จในการปรับตัวของภาคเกษตร  

1.3.1) ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) เปนตัวชี้วัดหนึ่ง
ในการวัดการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของการปรับตัวของภาคเกษตรในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน ซ่ึงพบวา ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 - 11 แนวทางการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ใหความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการเกษตร รวมถึงการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับ
การผลิตทางการเกษตร สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร สนับสนุนการแปรรูปสินคาจากพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถ
นํามาใชประโยชนไดทุกสวน และสงเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย ซ่ึงการกําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตร    
ท่ีเนนดานผลิตภาพการผลิต จะชวยลดสนับสนุนใหเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวอยางมีเสถียรภาพในระยะยาว 
เนื่องจากการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต กอใหเกิดการเพ่ิมการผลิตในประเทศ และชวยเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขัน คือ การเพ่ิมผลผลิตในระบบเศรษฐกิจโดยไมตองเพ่ิมจํานวนปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิต 
(แรงงาน ท่ีดิน และทุน) แตเปนผลจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและปจจัยอ่ืน ๆ เชน การบริหารจัดการ 
ประสบการณ และคุณภาพของแรงงาน เปนตน 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงแหลงท่ีมาของการเจริญเติบโตของภาคเกษตร 
ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยแรงงาน ท่ีดิน ทุน และ TFP พบวา ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 - 10 
การขยายตัวของภาคเกษตรโดยเฉลี่ย เปนผลมาจากปจจัยทุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยท่ีดิน แรงงาน และ 
TFP สําหรับในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2555 - 2557) ภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.10 
เปนผลมาจากปจจัยทุนมากท่ีสุด รอยละ 1.89 รองลงมาเปนปจจัย TFP รอยละ 0.85 และปจจัยแรงงาน
รอยละ 0.63 จะเห็นไดวา ปจจัย TFP กลับมาเปนบวก หลังจากท่ีติดลบมาโดยตลอด ขณะท่ีปจจัยแรงงาน   
มีทิศทางเปนบวกในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 - 10 กลับมาเปนลบในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
สะทอนใหเห็นวามีการใชเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากข้ึน (ตารางท่ี 18) 
 
ตารางท่ี 18 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแหลงท่ีมาของการเจริญเติบโตในภาคเกษตร 

หนวย : รอยละ 

รายการ แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผน 10 
แผนฯ 11* 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 เฉลี่ย 
GDP 2.04 2.90 1.64 3.80 1.36 1.11 2.10 
แรงงาน -0.07 0.08 0.07 0.23 -0.03 -2.42 0.63 
ท่ีดิน 0.06 0.14 0.05 0.02 - - - 
ทุน 3.34 3.19 3.55 3.93 1.25 0.96 1.89 
TFP -1.29 -0.51 -2.03 0.18 0.14 2.58 0.85 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หมายเหตุ : คํานวณจาก GDP เกษตร ณ ราคาคงท่ี ป 2531  * เฉลี่ยป 2555  - 2557 
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1.3.2) สัดสวนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร ในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 พบวา สัดสวนงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอ GDP ภาคการเกษตร 
(ณ ราคาประจําป) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 2.59 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 เปนรอยละ 3.50 
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนงบการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ภาคเกษตร 
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 – 11 พบวา มีสัดสวนท่ีเปลี่ยนแปลงคิดเปนรอยละ 40 หรือมีสัดสวน
รอยละ 0.21 ซ่ึงยังไมสอดคลองกับเปาหมายของแผนการพัฒนา การเกษตรท่ีตองการเพ่ิมสัดสวนงบวิจัยตอ GDP 
ภาคเกษตรกรใหมากข้ึน ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน เนื่องจากงานวิจัยและพัฒนาเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีท่ีจะสามารถสนับสนุนภาคการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศได 
(ตารางท่ี 19) 
 

ตารางท่ี 19 สัดสวนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการพัฒนาการเกษตร 
หนวย : ลานบาท 

สาขา แผนฯ 10 แผนฯ 11 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
1. GDP สาขาเกษตร 1,310,993 1,320,600 0.73 
2. งบประมาณวิจยัและพัฒนาดานการเกษตร 1,911 2,795 46.26 
สัดสวนงบวิจัยฯ ตอ GDP สาขาเกษตร 0.15 0.21 40.00 
4. งบประมาณประจําปของกษ. 73,914 79,832 8.01 
สัดสวนงบวิจัยฯ ตองบประมาณของกษ. 2.59 3.50 35.14 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2560 

 
ท้ังนี้ ในงานวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 

ฉบับท่ี 11 ท่ีดําเนินการโดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีทําการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตถกรรมดานขาว ปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด/ชายฝง และหมอนไหม ฯลฯ ดานเก่ียวกับ
การวิจัย พบวา ดําเนินโครงการวิจัยรวมโครงการ และมีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีถูกนําไปเผยแพรแลว 97 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 73 ของเปาหมาย 133 เรื่อง 
   

2) ดานสังคม 
 เปาหมายสําคัญของแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ในดานสังคม คือ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของของคนในภาคเกษตรใหมีความอยูดีมีสุข ซ่ึงเกณฑในการวัดจะพิจารณาจากฐานะการลงทุน 
ทําการเกษตรของครัวเรือนเกษตร และดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 

2.1) ฐานะการลงทุนทําการเกษตรของครัวเรือนเกษตร เปนการพิจารณาเก่ียวกับรายได 
รายจาย หนี้สิน และทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร (ตารางท่ี 20) 

2.1.1) รายไดเงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบดวย 2 สวน คือ รายไดเงินสด
ทางการเกษตร และรายไดเงินสดนอกการเกษตร ซ่ึงจากการพิจารณารายไดเงินสดของครัวเรือน มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจาก 135,351 บาทตอครัวเรือน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 เปน 300,565 บาท
ตอครัวเรือน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11  
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ท้ังนี้ พบวารายไดเงินสดของครัวเรือนเกษตรมากกวาครึ่งเปนรายไดจาก
การเกษตร ซ่ึงสวนใหญมาจากการขายผลผลิตจากพืช รองลงมาจากการขายผลผลิตทางปศุสัตว ประมงเพาะเลี้ยง 
และอ่ืนๆ โดยรายไดเงินสดทางการเกษตรมีอัตราการขยายตัวในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 – 11  
มีรายไดเงินสดทางการเกษตรเพ่ิมจาก 76,501 บาทตอครัวเรือน เปน 157,373 บาทตอครัวเรือน สวนรายได
เงินสดนอกการเกษตร จะมาจากเงินเดือน คาจางจากการรับจางนอกภาคเกษตร การนําเครื่องมือและพาหนะ
ไปรับจาง ลูกหลานสงเงินมาให ฯลฯ ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 – 11 เพ่ิมข้ึนจาก 59,250 บาท
ตอครัวเรือน เปน 143,192 บาทตอครัวเรือน 

 

2.1.2) รายจายเงินสดของครัวเรือนเกษตร ประกอบดวย 2 สวนคือ รายจายเงินสด
ทางการเกษตรและรายจายเงินสดนอกการเกษตร โดยรายจายเงินสดของครัวเรือนเกษตรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
เชนกัน คือ เพ่ิมจาก 104,101 บาทตอครัวเรือน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 เปน 246,002 
บาทตอครัวเรือน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11  

เม่ือพิจารณาสัดสวนรายจายเงินสดของครัวเรือน พบวา ในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 – 11 รายจายเงินสดทางการเกษตรมีสัดสวนท่ีต่ํากวารายจายเงินสดนอกการเกษตร 
เม่ือเปรียบเทียบกับรายจายเงินสดท้ังหมดของครัวเรือน ซ่ึงรายจายเงินสดทางการเกษตรสวนใหญเปน
คาใชจายในการปลูกพืช เชน คาพันธุ สารเคมีเกษตร ปุย น้ํามันเชื้อเพลิง และคาจางแรงงาน เปนตน ประมาณ
รอยละ 70 ของรายจายเงินสดทางการเกษตรท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจาก 44,392 บาท ตอครัวเรือน เปน 
100,281 บาทตอครัวเรือน สวนรายจายเงินสดนอกการเกษตร จะเปนคาใชจายเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค เชน 
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเสื้อผา ของใช คาสาธารณูปโภค คารักษาพยาบาล คาการศึกษาของบุตรหลาน ดอกเบี้ย
เงินกู  และเงินผอน เปนตน  

 

2.1.3) รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร (รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร
รวมกับรายไดเงินสดนอกการเกษตร) พบวา รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 8 อยูท่ี 91,359 บาทตอครัวเรือน เพ่ิมเปน 200,284 บาทตอครัวเรือน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 และเม่ือพิจารณาสัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร 
พบวามีแนวโนมลดลงจากรอยละ 35.15 เหลือรอยละ 28.50 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายได
เงินสดนอกการเกษตรของครัวเรือน เปนแหลงรายไดสําคัญท่ีทําใหมีเงินใชจายในครัวเรือน และสามารถชําระหนี้
ท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนมากได  

 

2.1.4) หนี้สินและทรัพยสินเกษตรปลายป จากการพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 – 11 ครัวเรือนเกษตรมีแนวโนมเปนหนี้สินเพ่ิมข้ึน กลาวคือ ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 8 ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินปลายปเฉลี่ย 43,415 บาทตอครัวเรือน เพ่ิมเปน 122,695 บาทตอครัวเรือน 
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 สวนใหญเปนหนี้ท่ีใชเพ่ือการลงทุนของทรัพยสินเกษตร ซ้ือปจจัย
การผลิต และหนี้จากการใชจายในครัวเรือนเกษตรเอง ซ่ึงในการพัฒนาท่ีผานมาภาครัฐไดมีนโยบายใหเกษตรกร
สามารถเขาถึงแหลงทุนในระบบ เพ่ือลดปญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการนําเม็ดเงินลงสูชุมชนเพ่ือสรางโอกาส
ของการเพ่ิมรายได เชน โครงการกองทุนหมูบาน และกองทุนเงินลาน เปนตน  

สําหรับทรัพยสินเกษตรของครัวเรือนท่ีบงชี้การครอบครองปจจัยการผลิต
ของครัวเรือน เชน ท่ีดินทําการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เงินทุน ฯลฯ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดย
ในชวงตั้งแตแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 – 11 เกษตรกรมีทรัพยสินเกษตรเฉลี่ยครัวเรือน 680,332 บาท 
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เพ่ิมเปน 1,475,798 บาท อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินเกษตร พบวา ครัวเรือน
เกษตรมีสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินเกษตรเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.38 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 
เปนรอยละ 8.31 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 แสดงถึงภาระหนี้สินท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากกวา  
การครอบครองทรัพยสินเกษตรของครัวเรือน 

 
ตารางท่ี 20 ฐานะและการลงทุนทําการเกษตรของครัวเรือนเกษตร 

หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 

ป 2544/45 ป 2549/50 ป 2554/55 ป 2558/59 
1. รายได 135,351 193,497 241,460 300,565 

1.1 รายไดเงินสดทางการเกษตร 76,501 114,631 141,134 157,373 
1.2 รายไดเงินสดนอกการเกษตร 59,250 78,866 100,326 143,192 
1.3 สัดสวนรายไดเงินสดทางการเกษตร (รอยละ) 56.35 59.24 58.45 52.36 

2. รายจาย 104,101 148,726 197,448 246,002 
2.1 รายจายเงินสดทางการเกษตร 44,392 64,261 84,190 100,281 
2.2 รายจายเงินสดนอกการเกษตร 59,709 84,465 113,258 145,721 
2.3 สัดสวนรายจายเงินสดทางการเกษตร 
      (รอยละ) 

42.64 43.21 42.63 40.76 

3. รายไดสุทธิ     
3.1 รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร 32,109 50,370 56,944 57,062 
3.2 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 1/ 91,359 91,359 157,270 200,284 

    3.3 เงินสดคงเหลือกอนการชําระหน้ี 2/ 31,650 44,771 44,012 53,479 
    3.4 สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร  
         (รอยละ) 

 
35.15 

 
38.97 

 
36.20 

 
28.50 

4. ทรัพยสิน - หน้ีสิน     
4.1 ทรัพยสินเกษตรปลายป 680,332 941,485 1,438,748 1,475,798 
4.2 หน้ีสินปลายป 43,415 68,158 76,697 122,695 
4.3 สัดสวนหน้ีสินตอทรัพยสินเกษตร (รอยละ) 6.38 7.24 5.33 8.31 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุ : 1/ รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร = รายไดเงินสดทางการเกษตร - รายจายเงินสดทางการเกษตร 
                       2/ รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือน  = รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร + รายไดเงินสดนอกการเกษตร 
                       3/ เงินสดคงเหลือกอนการชําระหน้ี = รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร - รายจายเงินสดนอกการเกษตร 

 
2.2) ความอยูดีมีสุขของเกษตรกร 

ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 กําหนดเปาหมายเกษตรกรมีความผาสุก
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 80 เม่ือสิ้นสุดแผนในป 2559 โดยวัดจากดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 5 ดาน ไดแก 
ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 16 ตัวชี้วัด   

จากการศึกษาวิเคราะหดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ภายใตการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศในชวงแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จากคาดัชนี
เฉลี่ยรอยละ 78.02 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 เพ่ิมข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ 78.80 ในแผนพัฒนา
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การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 จะเห็นไดวา เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดีปานกลาง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย เม่ือสิ้นสุดแผนฯ แลว คาดัชนีเฉลี่ยยังต่ํากวาเปาหมาย โดยเฉพาะดานการศึกษา และดานสิ่งแวดลอม 

ท้ังนี้ หากพิจารณาในแตละดาน พบวา การพัฒนายังไมมีความสมดุล เนื่องจาก   
คาดัชนีแตละดานยังไมอยูในชวงระดับเดียวกัน เชน ดานสุขอนามัย และการพัฒนาอยูในระดับดีมาก ดานสังคม
อยูในระดับดี สวนดานการศึกษา และดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตองเรงแกไข และปรับปรุง ตามลําดับ รายละเอียด
จําแนกในแตละดานดังนี้ (ตารางท่ี 21 ) 

 

2.2.1) ดานเศรษฐกิจ คนจะมีความสุขเมื่ออยูในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
ท่ีเปนธรรมและเขมแข็ง มีรายไดท่ีเพียงพอ ซ่ึงเกิดจากการมีสัมมาอาชีพหรือการมีงานทําท่ีดี มีความม่ันคงและ
ปลอดภัยในการทํางาน ภายใตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายได
ในกลุมตาง ๆ ในสงัคมอยางเปนธรรม  ในดานนี้มีเกณฑการวิเคราะห 6 ตัวชี้วัด ประกอบดวย รายไดครัวเรือนเกษตร 
การมีสิทธิในท่ีดินทํากิน การมีงานทําของแรงงานเกษตร รายจายที่ไมจําเปนของครัวเรือนเกษตร การออม
ของครัวเรือนเกษตร สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร   ผลการวิเคราะหคาดัชนีในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 ลดลงรอยละ 3.06 กลาวคือ มีคาดัชนีเฉลี่ยรอยละ 71.71 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 
ลดลงเหลือคาดัชนีเฉลี่ยรอยละ 68.65 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 อยูในระดับการพัฒนาตองเรง
ปรับปรุง โดยเฉพาะสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน การมีเงินออม และการมีงานทําของแรงงานภาคเกษตร 

  
2.2.2) ดานสุขอนามัย คนท่ีมีความสุข เปนคนท่ีมีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มีอาย ุ 

ยืนยาว มีสุขภาพจิตท่ีดี มีพลานามัยท่ีสมบูรณมีทักษะในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได มีความเปนเหตุผล 
รวมท้ังการมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน และ
ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ ผลการวิเคราะหคาดัชนีในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.60 กลาวคือ มีคาดัชนีเฉลี่ยรอยละ 97.04 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 
เพ่ิมข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ 98.64 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อยูในระดับการพัฒนาที่ดีมาก เปนผลมาจาก
การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ มุงเนนใหคนไทย
ทุกคนมีสุขภาพดีสูเปาหมายสังคมอยูเย็นเปนสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใหความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก โดยการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค เพื่อใหคนไทยแข็งแรง    
ท้ังรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา อยางไรก็ตามเพ่ือความอยูดีมีสุขของเกษตรกรไทยอยางถวนหนา ควรพัฒนา
ระบบบรกิารสุขภาพของประเทศไทย ประชาชนในทุกระดับใหสามารถเขาถึงบริการสุขภาพได พรอมท้ังมีการสงเสริม
การเรียนรู การดูแลสุขภาพ และสรางจิตสํานึกดานสุขภาพเก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหารและยา รวมถึง
สิ่งแวดลอมท่ีเก้ือกูลตอสุขภาพไปพรอมกัน 

 

2.2.3) ดานการศึกษา การศึกษาทําใหคนมีความรูมีสติปญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม 
และวัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดรวมทั้งสามารถอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว
ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ  
และจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม  ผลการวิเคราะหคาดัชนีในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.33 กลาวคือ มีคาดัชนีเฉลี่ยรอยละ 55.11 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 10 เพ่ิมข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ 59.44 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11  ในภาพรวมตั้งแตป 2555 – 
2559 ดานการศึกษามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตยังจัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีตองเรงแกไข โดยตั้งแต
ป 2558 – 2559  สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาภาคบังคับนอยลง ดังนั้น ควรสนับสนุนใหสมาชิก
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ครัวเรือนเกษตรมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน เพ่ือมีภูมิคุมกันในตัวเอง มีความรู มีเหตุผล มีความรอบคอบ 
รูจักคิด รูจักบริหารจัดการฟารม และมีความระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากข้ึน 

 

2.2.4) ดานสังคม เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนา
ท้ังทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมีวิถีชีวิตอยูในชนบทและยังคงประกอบอาชีพการเกษตร
ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ไดแก เกษตรกรท่ีมีความภูมิใจตอความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตร ครัวเรือนมีความอบอุน 
คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส และการเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร  ผลการวิเคราะหคาดัชนี
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ลดลงรอยละ 1.31 โดยมีคาดัชนีเฉลี่ยรอยละ 87.64 ในแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 ลดลงเปนเฉลี่ยรอยละ 86.33 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 คาดัชนีดานสังคม
อยูในระดับการพัฒนาท่ีดี แตยังตองมีนโยบายการพัฒนาดานนี้ตอไป เนื่องจากผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส 
จากคนในครัวเรือนและการเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกรมีแนวโนมท่ีลดลง 

 

2.2.5) ดานสิ่งแวดลอม  การมีระบบนิเวศท่ีสมดุลมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ
เพ่ือสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก สัดสวนของพ้ืนท่ีปาไมตอ
พ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ และการฟนฟูทรัพยากรดิน ผลการวิเคราะหคาดัชนีในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.82 โดยมีคาดัชนีเฉลี่ยรอยละ 62.65 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เพ่ิมเปนเฉลี่ย
รอยละ 66.47 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงยังจัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีตองปรับปรุง เนื่องจาก
ตัวชี้วัดสัดสวนพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศลดลงตอเนื่อง  ในขณะท่ีการฟนฟูทรัพยากรดินยังดําเนินการ
ไดนอย เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรของประเทศ  
 
ตารางท่ี 21 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 – 11 

หนวย : รอยละ 

รายการ แผนฯ 10 
แผนฯ 11 

2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 78.02 78.61 78.82 78.55 78.80 79.90 78.80 
ดานเศรษฐกิจ 71.71 69.33 69.81 65.97 70.11 68.04 68.65 
รายไดของครัวเรือนเกษตร 57.72 60.32 60.76 63.13 68.98 71.07 64.85 
การมีสิทธิในที่ดินทํากินของเกษตรกร 77.27 78.47 78.75 78.81 77.74 77.74 78.30 
การมีงานทําของแรงงานภาคเกษตร 82.38 82.39 87.11 72.41 64.81 62.51 73.85 
รายจายของครัวเรือนเกษตรที่เปนส่ิงฟุมเฟอย 75.65 69.63 67.50 63.93 64.38 65.38 66.16 
การมีเงินออมของครัวเรือนเกษตร 66.39 65.00 61.72 60.00 84.60 74.45 69.15 
สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 62.28 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
ดานสุขอนามัย 97.04 98.11 98.33 99.08 98.70 99.00 98.64 
ครัวเรือนเกษตรไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน 95.41 97.82 98.23 98.33 98.87 99.00 98.45 
ครัวเรือนเกษตรมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูก
สุขลักษณะ 

98.60 98.40 98.42 99.82 98.52 99.00 98.83 

ดานการศึกษา 55.11 56.06 59.87 59.67 61.54 60.07 59.44 
สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ 45.79 50.56 56.09 57.22 61.38 58.35 56.72 
จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี และ
ฝกอบรม 

60.26 60.65 63.25 61.94 61.71 61.71 61.85 

        
        



55 
 

ตารางท่ี 21 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 – 11 (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

รายการ แผนฯ 10 
แผนฯ 11 

2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
ดานสังคม 87.64 86.43 86.96 87.39 85.63 85.24 86.33 
เกษตรกรที่มีความภูมิใจตอความสําเร็จในการทําอาชีพ
เกษตร 

56.43 69.16 70.81 73.93 69.17 75.00 71.61 

ครัวเรือนมีความอบอุน 99.27 99.63 99.75 99.82 98.16 99.00 99.27 
คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 99.91 99.22 99.97 99.98 99.99 99.00 99.63 
การเขารวมเปนสมาชกิกลุม/สถาบันเกษตรกร 79.36 65.87 65.72 64.73 61.76 66.41 64.90 
ดานสิ่งแวดลอม 62.65 69.07 65.85 65.70 65.41 66.33 66.47 
สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 62.95 61.84 61.84 61.89 61.88 61.88 61.87 
การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน 61.98 75.03 69.41 69.12 68.59 70.26 70.48 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
หมายเหตุ : ระดับ 5 คะแนนอยูระหวาง  90.00 – 100.00   คือ  ดีมาก   

ระดับ 4 คะแนนอยูระหวาง  80.00 – 89.99     คือ  ดี         
ระดับ 3 คะแนนอยูระหวาง  70.00 – 79.99    คือ  ปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนนอยูระหวาง  60.00 – 69.99    คือ  ตองปรับปรุง  
ระดับ 1 คะแนนนอยกวา    60.00                คือ  ตองเรงแกไข 

 
3) ดานความเหมาะสมของทรัพยากรการเกษตรตอการผลิตทางการเกษตร มีเปาหมาย

เพ่ือสรางและพัฒนาการใชทรัพยากรการเกษตรและโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพฟนฟู
ทรัพยากรการเกษตรใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ
และฟนฟูทรัพยากรทางการเกษตรในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกันตามสภาพพ้ืนท่ี 

 3.1) การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
ในการดําเนินการพัฒนาการเกษตรต้ังแตชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 1 

เปนตนมา ไดมุงเนนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาจัดหา พัฒนาแหลงน้ําตนทุน และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน สําหรับ
ประโยชนในการใชเปนแหลงน้ําดานการเกษตร การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การทองเท่ียว การปองกัน
และบรรเทาปญหาอุทกภัย – ภัยแลงในพ้ืนท่ีชุมชนและเขตเกษตรกรรม การรักษาระบบนิเวศนผลักดันน้ําเค็ม 
ใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผานโครงการชลประทานพรอม
ระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ํา โครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน โครงการบริหารจัดการน้ํา เปนตน 

3.1.1) จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน เปนพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินงาน
ของกรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดแก การกอสรางโครงการ
ชลประทานพรอมระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ําท้ังขนาดกลาง และขนาดเล็ก การกอสรางแหลงน้ําชุมชน
และพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา รวมถึงการกอสรางแหลงน้ํา และระบบสงน้ําในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม สําหรับผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานในชวงสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 กําหนดใหมี
การขยายพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 3.35 ลานไร ในป 2559 ซ่ึงพบวาสามารถดําเนินการได 1.34 ลานไร 
หรือคิดเปนรอยละ 87.16 ของเปาหมายรวม 1.54 ลานไร 

ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานไดเพียงรอยละ 40.12 ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมายของแผนฯ ที่กําหนด สําหรับสาเหตุ
ท่ีทําใหการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานไมเปนไปตามแผน เนื่องจากตองรอการอนุมัติวงเงินงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณ การดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จเมื่อใกลฤดูฝน ทําใหมีชวงระยะเวลาใน      
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การกอสรางสั้นลง น้ําทวมขังเขาไปในพ้ืนท่ีไมได ผูรับจางรับงานหลายโครงการ สงผลใหเกิดความลาชา รวมท้ัง
บางโครงการเกิดปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินในพ้ืนท่ีขางเคียง ทําใหประสบปญหาการกอสราง เนื่องจากเสนทาง
การลําเลียงวัสดุกอสรางไมสามารถเขาพ้ืนท่ีดําเนินการได ทําใหไมสามารถเขาพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางได หรือ
ในระหวางการดําเนินการกอสราง เกษตรกรมีความจําเปนตองใชน้ําจากพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ทําใหการกอสราง
ตองหยุดชะงักชั่วคราว  

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 กับเปาหมายรวม 5 ป ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเพ่ิมพ้ืนท่ี คือ กรมชลประทาน กรมพัฒนา
ท่ีดิน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พบวา ยังไมมีความสอดคลองกัน เปาหมายของหนวยงาน
ท่ีจะดําเนินการคิดเปนรอยละ 46.11 ของเปาหมาย เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ดังนั้น 
ในการดําเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานในชวงของแผนพัฒนาการเกษตรฯฉบับที่ 12 หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรนําเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรไปพิจารณากําหนดแผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในแตละป
ใหสอดคลองกัน (แผนภาพท่ี 6) 

 

 
3.2) ทรัพยากรดินไดรับการปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนา 

 กรมพัฒนาท่ีดินมีนโยบายท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรดินใหมีความอุดมสมบูรณและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน สนบัสนุนนโยบายปรับโครงสรางภาคการเกษตร และขจัดความยากจนเพ่ือลดตนทุนการผลิต
และเพ่ิมรายได โดยการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกร อนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการชะลาง
พังทลายของดินดวยการจัดทําระบบโครงสรางอนุรักษดินและน้ํา การใชหญาแฝกและการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน
เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ตลอดจนแกไขพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาตอการเกษตร เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 พบวา สามารถดําเนินการได 11.04 ลานไร หรือเฉลี่ยปละ 2.21 ลานไร สูงกวาเปาหมายของแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ที่กําหนดใหทรัพยากรที่ดินไดรับการบริหารจัดการไมนอยกวาปละ 2.15 ลานไร 
นับไดวาการบริหารจัดการทรัพยากรดินบรรลุตามเปาหมายของแผนฯ (แผนภาพท่ี 7) 

 
 
 

 -
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ป 2555 ป 2556  ป 2557 ป 2558  ป 2559 รวม 5 ป 

เปาหมาย 0.271 0.231 0.315 0.317 0.399 1.535

ผล 0.205 0.182 0.273 0.293 0.385 1.338
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แผนภาพท่ี 6  พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11        

ที่มา : รายงานประจาํป 2555 – 2559 กรมชลประทาน 
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3.3) การลดการใชปุยเคมีและสารเคมีเกษตร 

ประเทศไทยมีความตองการใชปุยเคมีเพ่ือการเพาะปลูกในปริมาณมากในแตละป 
โดยในป 2558 ความตองการใชปุยเคมีในประเทศอยูท่ี 6.17 ลานตัน เพ่ือการเพาะปลูกขาวนาป 1.70 ลานตน 
ขาวนาปรัง 0.44 ลานตัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 0.31 ลานตัน มันสําปะหลัง 0.35 ลานตัน ออยโรงงาน 0.53 
ลานตัน ยางพารา 1.54 ลานตัน ปาลมน้ํามัน 0.55 ลานตัน และอ่ืน ๆ 0.75 ลานตัน ทําใหในแตละปประเทศไทย
มีการนําเขาปุยเคมีจํานวนมาก นอกจากจะทําใหสูญเสียเงินตราออกตางประเทศแลว การท่ีเกษตรกรใชปุยเคมี
ในปริมาณท่ีไมเหมาะสมสงผลตอคุณภาพของดิน ดินมีสภาพแข็งไมเหมาะกับการเพาะปลูก จะเห็นไดวาในชวง
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ไดมีสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรใชสารเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม 
ทําการเกษตรแบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการผลิตสารอินทรียและปุยอินทรียใชเอง เพ่ือลดปริมาณ
ปุยเคมี ผานการจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ฯลฯ  

 

ผลการสงเสริมการลดการใชปุยเคมีในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 พบวา 
มีปริมาณการนําเขาปุยเคมี รวม 26,969.25 ลานตัน มูลคา 342,969.28 ลานบาท มีอัตราการขยายตัว
ลดลงอยูท่ีรอยละ 3.99 กลาวคือ มีปริมาณลดลงจาก 5,658.83 ลานตัน ในป 2555 เหลือ 5,310.04 
ลานตัน ในป 2559 ซ่ึงเปนปสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 เปนผลมาจากการณรงคใหเกษตรกร
ทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน โดยประเทศไทยมีมูลคาการนําเขาปุยเคมีจากประเทศซาอุดิอาระเบีย
มากท่ีสุด รองลงมาเปนประเทศรัสเซีย จีน นอรเวย และกาตาร สําหรับการสงออกปุยเคมี มีปริมาณรวม 
1,715.02 ลานตัน คิดเปนมูลคา 22,360.60 ลานบาท 

 

สวนการนําเขาสารเคมีเกษตร เชน สารฆาแมลง สารฆาวัชพืช ประเทศไทยมีมูลคา
การนําเขาจากจีนมากท่ีสุด รองลงมาไดแก อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 2555-
2559 มีปริมาณการนําเขาสารเคมีเกษตรรวม 903.04 ลานตัน มูลคา 105,135.29 ลานบาท หรือมีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 1.17  สําหรับการสงออกสารเคมีเกษตรมีอัตราการขยายตัวไมมากอยูท่ี
รอยละ 7.56 หรือมีปริมาณการสงออกรวม 149 ลานตัน มูลคา 29,304.40 ลานบาท โดยสงออกไป
ประเทศเวียดนามมากท่ีสุด รองลงมาเปนประเทศจีน มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินเดีย 
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ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 5 ป 

เปาหมาย 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 10.750

ผล 2.219 2.255 2.165 2.135 2.262 11.038
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แผนภาพท่ี 7  พ้ืนท่ีทรัพยากรดินท่ีไดรับรับการปรับปรงุฟนฟูและพัฒนาในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 

ที่มา : รายงานประจําป 2555 – 2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
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อยางไรก็ตาม จากความตองการใชปุยอินทรียท่ีเติบโตจากการสงเสริมการทําการเกษตร
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีความตองการใชปุยอินทรียประมาณปละ 0.58 ลานตัน สวนใหญเปนปุยอินทรีย 
ท่ีไดมาจากการผลิตภายในประเทศ พบวา มีปริมาณการสงออกตั้งแตป 2555-2559 รวม 259.63 ตัน มูลคา 
1,635.37 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 21.61 ขณะที่ปริมาณการนําเขาปุยอินทรีย
เทากับ 198.98 ลานตัน คิดเปนมูลคา 3,244.63 ลานบาท (ตารางท่ี 22)  

 
ตารางท่ี 22 ปริมาณการนําเขาและสงออกปุยเคมี สารเคมี และปุยอินทรีย ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ  
                ฉบับท่ี 11 

หนวย : ลานตัน , ลานบาท 
แผนฯ/ป ปุยเคม ี สารเคม ี ปุยอินทรีย 

นําเขา สงออก นําเขา สงออก นําเขา สงออก 
- ป 2555 5,658.830 281.74 159.06 21.99 100.28 33.90 
 (85,135.41) (4,119.73) (18,966.19) (4,670.89) (1,414.60) (192.93) 
- ป 2556 5,926.99 284.68 198.49 23.82 80.63 33.48 
 (75,900.78) (3,528.68) (24,315.04) (5,252.66) (1,377.87) (211.79) 
- ป 2557 5,592.43 337.50 191.92 33.79 14.92 58.44 
 (68,334.37) (4,752.50) (22,681.35) (6,811.55) (258.39) (383.77) 
- ป 2558 4,480.96 335.81 172.97 33.13 2.35 72.56 
 (60,566.66) (4,472.47) (19,938.75) (6,547.01) (154.37) (463.02) 
- ป 2559 5,310.04 475.29 180.60 36.27 0.80 61.25 
 (53,032.06) (5,487.22) (19,233.96) (6,022.29) (39.40) (383.86) 
รวม 5 ป 26,969.25 1,715.02 903.04 149.00 198.98 259.63 
 (342,969.28) (22,360.60) (105,135.29) (29,304.40) (3,244.63) (1,635.37) 
อัตราขยายตัว

(%) 
-3.99 12.87 1.17 14.23 -73.28 21.61 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สถิติการคาสินคาเกษตรไทยกับตางประเทศ) 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง มูลคาการนําเขาและสงออก 

 
3.4 พ้ืนท่ีทําการประมงไดรับการบริหารจัดการ  
      ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 กําหนดพื้นที่ทําการประมงและแหลง

อาศัยสัตวทะเล ไดรับการบริหารจัดการไมนอยกวาปละ 8.8 ลานไร และ 60 แหง พบวา ไดมีการพัฒนา  
และฟนฟูแหลงทรัพยากรประมงท่ีเสื่อมโทรม เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวของทรัพยากรประมง 
โดยการฟนพูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา และการบริหารจัดการควบคุมการทําประมงรวม 5 ป 
ดําเนินการได 44.80 ลานไร หรือเฉลี่ยปละ  8.96 ลานไร และจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ รวม 70 แหง เม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายของแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ดําเนินการ
ไดสูงกวาเปาหมาย โดยเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 มีการผลิตพันธุสัตวเพ่ือปลอยลงในแหลงน้ํา
ธรรมชาติและในพ้ืนท่ีฟารมทะเล รวม 9,277 ลานตัว (แผนภาพท่ี 8 และแผนภาพท่ี 9) 
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   ทีม่า : รายงานประจําป 2555 - 2556 ของกรมประมง 
 
สรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ผลการพัฒนา

จัดอยูในระดับดีมากและบรรลุเปาหมายของแผนฯ คือ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีการเกษตร สวนดานความผาสุก
ของเกษตรกรมีคาดัชนีความผาสุกท่ีรอยละ 78.94 จัดอยูระดับดีมาก แตยังไมบรรลุผล และอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจภาคเกษตร (GDP) เม่ือสิ้นสุดแผนฯ หดตัวลงรอยละ 0.43 ตองเรงแกไขในระยะตอไป (ตารางท่ี 23 
และ 24) 
 
ตารางท่ี 23 สรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แผนฯ 10 
 แผนฯ 11 

รวม/เฉล่ีย 
รอยละ
ของ

เปาหมาย 
2555 2556 2557 

 
2558 

2559 

1. ดานเศรษฐกิจ          
     1.1 อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจภาคเกษตร (GDP 
ภาคเกษตร) 

รอยละ 3  
ตอป 2.09 2.71 0.71 -0.55 -5.67 0.67 -0.43 - 

    1.2 การพ่ึงพาตนเองทาง
เศรษฐกิจภาคเกษตร 

 
    

 
   

          - สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ
ภาคเกษตรตอ GDP 

รอยละ 0.607 0.656 0.660 0.657 0.620 0.624 0.643 5.93 

          - สัดสวนดุลการคาสินคา
เกษตรตอ GDP 

รอยละ 10.11 7.35 6.49 6.53 5.46 4.97 
6.16 -39.07 

          - สัดสวนมูลคาการ
สงออกสินคาเกษตรตอ GDP 

รอยละ 13.71 10.86 9.82 9.91 8.86 8.40 
9.57 -30.20 

         - สัดสวนมูลคานําเขา
สินคาเกษตรตอ GDP 

รอยละ 3.60 3.51 3.33 3.39 3.40 3.44 
3.41 -5.17 

   1.3  ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ          
           - สัดสวนมูลคาสินคา
เกษตรสงออก 10 อันดับแรก 

รอยละ 86.43 83.61 81.39 79.62 80.77 80.21 
81.12 -6.14 

          - สัดสวนมูลคาสินคา
เกษตรสงออก 10 ประเทศแรก 

รอยละ 63.59 63.07 63.22 61.67 63.50 64.30 
63.15 -0.69 

   1.4 การปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณโลกของ
ภาคเกษตร 

       
  

         - ผลิตภาพการผลิตรวม รอยละ -2.03 0.18 0.14 2.58 0.85 na 0.94 - 
         - สัดสวนการลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาตอ GDP ภาค
เกษตร 

รอยละ 0.5 0.15 0.20 0.20 0.22 0.20 0.24 0.21 42.00 
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แผนภาพท่ี 9 จํานวนแหลงอาศัยสัตวทะเล (แหง) 
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แผนภาพที ่8  พื้นที่ประมงที่ไดรับการบริหารจัดการในชวง 
        แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 
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ตารางท่ี 23 สรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11  (ตอ) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แผนฯ 10 
 แผนฯ 11 

รวม/เฉล่ีย 
รอยละ
ของ

เปาหมาย 
2555 2556 2557 

 
2558 

2559 

2  ดานสังคม          
     - ดัชนีความผาสุก รอยละ 80 เม่ือ

สิ้นสุดแผนฯ 
78.02 78.61 78.82 78.55 78.80 79.92 78.94 98.68 

3. ดานทรัพยากรการเกษตร          

     3.1 พ้ืนที่การเกษตรไดรับ
การบริหารจัดการ 

58 ลานไร เม่ือ
สิ้นสุดแผนฯ 

na 11.22 11.44 11.44 11.43 11.65 57.18 98.59 

     3.2 มีแหลงอาศัยสัตวทะเล 60 แหง เม่ือ
สิ้นสุดแผนฯ 

na 20 10 14 15 11 70 116.67 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการคํานวณ 

 
ตารางท่ี 24 ผลสําเร็จภาพรวมของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
 

รายการ เปาหมาย ผลการพัฒนา คาคะแนน 
ผลประเมิน 

แปลผล 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
    ภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) 

รอยละ 3 ตอป หดตัวลงเฉล่ีย 
รอยละ 0.43 

1.00 ตองเรงแกไข 

     2. ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร รอยละ 80 เมื่อส้ินสุดแผนฯ รอยละ 78.94 
(รอยละ 98.68  
ของเปาหมาย) 

5.00 ดีมาก 

3. พื้นที่การเกษตรไดรับการบริหาร 
    จัดการ/แหลงอาศัยสัตวทะเล  

58.10 ลานไร เมื่อส้ินสุด
แผนฯ 

57.18 ลานไร 
(รอยละ 100.32 

ของเปาหมาย) 

5.00 ดีมาก 

 60 แหง เมื่อส้ินสุดแผนฯ 70 แหง  
(รอยละ 116.67 

ของเปาหมาย) 

5.00 ดีมาก 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เกณฑคะแนน มีดังนี ้

ระดับ 5 รอยละ  90.00 – 100.00    คือ  ดีมาก 
ระดับ 4 รอยละ  80.00 – 89.99 คือ  ดี 
ระดับ 3 รอยละ  70.00 – 79.99 คือ  ปานกลาง 
ระดับ 2 รอยละ  60.00 – 69.99      คือ  ตองปรับปรุง 
ระดับ 1 รอยละ นอยกวา 60.00       คือ  ตองเรงแกไข 

 
4.2 ผลการประเมินความสําเร็จรายยุทธศาสตร 

4.2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
การพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ภาคเกษตรยังคงยึดคนเปนศูนยกลางของ

การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการพัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร เนนกระบวนการถายทอดองคความรู
อยางเปนระบบ ใหสามารถแกไขปญหาพ่ึงพาตนเองได เพ่ือใหการพัฒนาเกษตรมีความเหมาะสมและยั่งยืน 
ท้ังการผลิตเพ่ือการสงออก และการผลิตเพ่ือความม่ันคง ดานอาหารของครัวเรือน ตลอดจนเกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เนื่องจากยังมีความไมเทาเทียมกันทางดานโอกาสและรายได จึงแบงการพัฒนาเกษตรกรออกเปน 2 กลุม 
ไดแก  
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กลุมท่ี 1 เกษตรกรรายยอย แนวทางการพัฒนา ประกอบดวยการสรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
และรายไดแกเกษตรกร สรางองคความรู สรางขีดความสามารถใหกับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือกับความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ และการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน สรางความม่ันคง ปลอดภัยดานอาหาร
ในครัวเรือนเกษตรและชุมชน สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหมใหเขาสูภาคเกษตร บริหารและจัดการ
องคความรูโดยชุมชน  และสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  

 

กลุมท่ี 2 เกษตรกรรายใหญท่ีทําการเกษตรเชิงพาณิชย เนนการอํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกร
รายใหญในการทําการเกษตรเชิงพาณิชยและหรือเกษตรเชิงอุตสาหกรรมโดย ปรับปรุงกฎ ระเบียบเพ่ือลดปญหา 
อุปสรรคในการคาสินคาเกษตร อํานวยความสะดวกขอมูลขาวสารดานตาง ๆ สรางมาตรการจูงใจใหเกษตรกร
รายใหญเขามามีสวนรวมในการพัฒนาภาคการเกษตร รวมทุนวิจัย และผลักดันใหเกษตรกรรายใหญรวมมือกับ
เกษตรกรรายยอยเพ่ือพัฒนาการรวมกลุม เปนตน 

ผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร มีดังนี้ 
1) ฐานะของครัวเรือนเกษตร 

1.1) สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกร  
จากเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 กําหนดสัดสวนรายไดเงินสดสุทธิ

ทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5 ในป 2559 จาก
การประเมินผล พบวา ยังไมบรรลุเปาหมาย  ผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 
ในภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาการเกษตรฉบับท่ี 10 แลว พบวา สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร
ตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกร (รายไดเงินสดสุทธิภาคเกษตรและรายไดเงินสดสุทธินอกภาคเกษตร)
ไมเพ่ิมข้ึน แตกลับลดลงจากแผนพัฒนาการเกษตรฉบับท่ี 10 ท่ีมีสัดสวนรอยละ 36.20 เหลือเพียงรอยละ 28.50 
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ขอมูลปการเพาะปลูก 2558/59) หรือลดลงคิดเปนรอยละ 21.27
สาเหตุมาจากภาคครัวเรือนเกษตรของไทยประสบปญหาภัยแลงตอเนื่องมาตั้งแตปการเพาะปลูก 2556/57
เกษตรกรไมสามารถประกอบกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรไดอยางเต็มท่ี ในชวงประสบภัยแลง สงผลใหครัวเรือน
เกษตรกรขาดรายไดจากการผลิตภาคเกษตร (แผนภาพท่ี 10) 
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แผนภาพท่ี 10 เปรียบเทียบสัดสวนรายไดเงินสดสุทธิการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธ ิ
                   ครัวเรือนเกษตรกร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 

แผนฯ10 

2555/56

2556/57

2557/58

2558/59

ที่มา : จากการคํานวณ 

บาท/คร./ป 
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อยางไรก็ตาม ถึงแมการพัฒนาจะยังไมบรรลุเปาหมาย แตหากพิจารณารายไดเงินสดสุทธิ
ของครัวเรือนเกษตรกรปการเพาะปลูก 2558/59  ซ่ึงเปนปกอนสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แลว พบวา 
เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิเฉลี่ย 57,091 บาทตอครัวเรือนตอป หรือมีรายไดเฉลี่ย 4,172.58 บาทตอคน
ตอเดือน สูงกวาเสนความยากจนในป 2558 ที่มีคาเฉลี่ยทั้งประเทศอยูที่ 2,644 บาทตอคนตอเดือน  
(แผนภาพท่ี 11) 
 

 
 

1.2) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตรกร 

จากปญหาภาคเกษตรของไทยประสบภัยแลงตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานตั้งแต    
ปการเพาะปลูก 2556/57 เปนตนมา เกษตรกรประสบความเสียหายจากการลงทุนเพ่ือการผลิตทางการเกษตร
โดยไดรับผลตอบแทนไมคุมคาตอการลงทุน หรือถึงข้ันขาดทุนเพราะผลผลิตเสียหายจากภาวะภัยแลง ทําให
เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวของหนี้สินตั้งแตปการเพาะปลูก 2555/56 - 
ป 2558/59 รอยละ 14.33 ในขณะท่ีอัตราการขยายตัวของทรัพยสินตั้งแตปการเพาะปลูก 2555/56 - 
ป 2558/59 มีเพียงรอยละ 0.01 ซ่ึงเม่ือเทียบอัตราการขยายตัวระหวางหนี้สินและทรัพยสินของเกษตรกรแลว   
จะเห็นวาอัตราการขยายตัวของหนี้สินสูงกวาทรัพยสินคอนขางมาก และมีสัดสวนของหนี้สินตอทรัพยสิน 
ในทิศทางเพ่ิมสูงข้ึนทุกป (แผนภาพท่ี 12) 
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57,625 48,470 57,063 57,091 

101,409 120,063 134,870 143,193 

แผนภาพที่ 11 รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2555/56 -2558/59   

รายไดเงินสดสุทธินอกภาคเกษตร รายไดเงินสดสุทธิภาคเกษตร 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

บาท/คร./ป 
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แผนฯ 10 ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59 

แผนภาพที่ 12 ทรัพยสินและหนีสิ้นเกษตรกร ในชวงแผนพฒันาการเกษตรฯ  
                   ฉบับที่ 10 และ 11 

ทรัพยสิน 

หนี้สิน 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ท่ีกําหนดไว คือ สัดสวนหนี้สิน
ตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตรกรลดลง พบวา ยังไมบรรลุเปาหมาย ครัวเรือนเกษตรกรมีสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน
เกษตรเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 5.33 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 เปนรอยละ 8.31 ในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ปการเพาะปลูก 2558/59) แสดงถึงภาระหนี้สินท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากกวาการครอบครอง
ทรัพยสินเกษตรของครัวเรือน (แผนภาพท่ี 13 และ 14) 

 

 
แนวทางแกไขปญหาในระยะยาว ควรสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรใชขอมูลสารสนเทศ  

ท่ีเก่ียวของและนวัตกรรมมาประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชน การใช
นวัตกรรมเพ่ือการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต การใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการปรับเปลี่ยนชนิดพืชท่ีเหมาะสม
ท้ังสภาพแวดลอม ปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร และความตองการของตลาด สงเสริม/สนับสนุนการเกษตร
ในรูปแบบผสมผสานอยางตอเนื่อง เชน เกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
มากยิ่งข้ึนเพ่ือสรางความหลากหลายของผลผลิต เปนการกระจายรายไดท่ีจะไดรับจากผลผลิตท่ีแตกตางกันไป
ในชวงเวลาตาง ๆ และชวยลดความเสี่ยงจากความเสียหายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและความผันผวนของราคา
ผลผลิต  อีกท้ังยังสามารถชวยลดคาใชจายในครัวเรือนจากการบริโภคผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตเองได   
 

1.3) การกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตรกร 
การกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตรกร มีเกณฑแบงออกเปน 5 กลุม คือ กลุมท่ี 1 

กลุมรายไดต่ําสุด (20% แรกจนท่ีสุด) กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีรายไดรองต่ําสุด กลุมท่ี 3 กลุมท่ีมีรายไดปานกลาง 
กลุมท่ี 4 กลุมท่ีมีรายไดรองสูงสุด และกลุมท่ี 5 กลุมท่ีมีรายไดสูงสุด (20% สุดทายรวยท่ีสุด ) ซ่ึงในเปาหมาย
ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 กําหนดรายไดของเกษตรกรระหวางกลุมมีรายไดนอยท่ีสุด และกลุม  
มีรายไดมากท่ีสุด มีความแตกตางกันลดลงเหลือ 15 เทา ในป 2559 

ผลการประเมินการกระจายรายไดของครัวเรือน พบวา ผลการกระจายรายไดระหวาง
เกษตรกรกลุมยากจนท่ีสุดและกลุมร่ํารวยท่ีสุดบรรลุตามเปาหมาย โดยความแตกตางของรายไดระหวางกลุม
เกษตรกรท่ีรวยท่ีสุด (ควินไทลท่ี 5) และกลุมเกษตรกรท่ียากจนท่ีสุด (ควินไทลท่ี 1) ในชวงแผนการพัฒนาเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 (ปเพาะปลูก 2557/58) มีความแตกตาง 12.82 เทา บรรลุเปาหมาย แตท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบ
กับแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 (ปเพาะปลูก 2554/55) พบวา มีความแตกตางเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
จาก 12.62 เปน 12.82 เทา ในชวงกลางของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ปเพาะปลูก 2557/58)  
(ตารางท่ี 25) 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

แผนภาพที ่13 เปรียบเทยีบสดัสวนหนี้สินตอทรัพยสนิ 
                   เกษตรในชวงแผนพฒันาการเกษตรฯ     
                   ฉบับที่ 10 และ 11 
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แผนภาพที ่14  สัดสวนหนีส้ินตอทรัพยสนิของครัวเรือน   
                    เกษตรกร 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รอยละ 
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ตารางท่ี 25 การกระจายรายไดของครัวเรือนเกษตร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 
 

หนวย : ลานครัวเรือน 

การจัดกลุมครัวเรือนเกษตรกร 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

ปเพาะปลูก 
2554/55 

ปเพาะปลูก
2555/56 

ปเพาะปลูก
2556/57 

ปเพาะปลูก
2557/58 

ควินไทล 1 (20ลําดับ% แรก จนท่ีสุด) 4.27 4.82 4.14 3.96 
ควินไทล 2 8.51 9.46 8.63 8.94 
ควินไทล 3 13.06 14.30 13.51 14.21 
ควินไทล 4 20.22 21.89 20.82 22.13 

ควินไทล 5 (20% สุดทาย รวยท่ีสุด) 53.94 49.54 52.90 50.76 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

สัดสวนควินไทล 5/ควินไทล 1(เทา) 12.62 10.29 12.79 12.82 

ท่ีมา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร  สํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร  
        สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุ : ควินไทล คือ การแบงกลุมครัวเรือนออกเปน 5 กลุมๆละเทาๆกัน เรียงตามลําดับรายไดประจําจากมากไปหานอย 

 
ท้ังนี้ หากพิจารณาทิศทางการปรับตัวของสัดสวนรายไดประจําในกลุมเกษตรกรยากจน

ท่ีสุดแลวจะเห็นวา มีทิศทางท่ีลดลงตอเนื่องทุกป จากปการเพาะปลูก 2555/56 มีสัดสวนของรายไดอยูท่ี  
รอยละ 4.82 ลดลงเหลือ รอยละ 3.96 ในปการเพาะปลูก 2557/58 สอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของสัดสวนความแตกตางระหวางรายไดของกลุมเกษตรกรจนท่ีสุด และกลุมรวยท่ีสุดท่ีมีสัดสวนความแตกตาง
เพิ่มขึ้นทุกปเชนกัน หากปลอยใหเปนเชนนี้ตอไป โดยไมมีการแกไขชองวางหรือความแตกตางของรายได
ระหวางกลุมเกษตรกรยากจนท่ีสุดและกลุมร่ํารวยที่สุดจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ภาคการเกษตรในอนาคตได 

แนวทางการแกไข ควรสนับสนุนสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอย เพ่ือสราง
อํานาจการตอรองในการขายผลผลิตทางการเกษตรใหไดรับราคาสูงข้ึน การรวมกลุมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ผลผลิตดวยการแปรรูป การถายทอดความรูในการใชนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือใชในการลดตนทุนการผลิต การใช
เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เพ่ือการสืบคนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมถึงการประยุกตภูมิปญญาดั้งเดิม
และเทคโนโลยีตาง ๆ ใหเกิดเปนองคความรูใหมท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึน โดยใหอยูในรูปแบบ 
ของเกษตรกรชวยกันคิดและชวยกันทํา มีหนวยงานภาครัฐคอยเปนพ่ีเลี้ยงใหการสนับสนุนชวยเหลือตามบทบาท
หนาท่ี เปนตน ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานเหลานี้อาจอยูในรูปแบบของการรวมตัวเปนเกษตรกรแปลงใหญเพ่ือ
สรางอํานาจการตอรองใหผลประโยชนตกอยูในกลุมเกษตรกรรายยอยมากท่ีสุด นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยไดรวมกันพัฒนาความคิด องคความรู นําไปสูการปฏิบัติจริงโดยใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแกนหลักในการประสานดําเนินการใหแกเกษตรกรในชุมชนใหเกิดข้ึนเปน
รูปธรรมจริงอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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2) การสรางความม่ันคง ปลอดภัยดานอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน  
  ดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือใหเกิดความสมดุลของเกษตรกรรม 
โดยจัดใหมีกลไกใหความรูและขับเคลื่อนท้ังระดับชุมชนและระดับประเทศ เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร
และเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึง ระบบเกษตรท่ีมีความสัมพันธและเก้ือกูลกับสภาพทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมของแตละภูมินิเวศ มีการผลิตท่ีหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงและการพึ่งพาปจจัยภายนอก   
อันจะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองในท่ีสุด (ธันวา จิตตสงวน,2543) รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนหลัก ๆ ไดแก 
เกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย  เกษตรธรรมชาติ  เกษตรทฤษฎีใหม และ วนเกษตร แตรูปแบบท่ีเกษตรกร
ไทยนิยมทําและเปนท่ีทราบโดยท่ัวไป เชน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย  และวนเกษตร 
เปนตน  

ผลการดําเนินงานท่ีผาน จะเห็นไดวา พ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนมีทิศทางการเติบโตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
ทุกป ในอัตราการขยายตัว (ป 2555 - 2558) รอยละ 11.42 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่นาพอใจ ทั้งนี้ 
เปนผลมาจากความพยายามของรัฐบาลในการรณรงคใหเกษตรกรหันมาสนใจการผลิตแบบไมทําลายสิ่งแวดลอม 
และลดความเสี่ยงความเสียหายของผลผลิตจากภัยธรรมชาติ โดยอยูในรูปแบบของทําการเกษตรทฤษฎีใหม 
หรือเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย เนนการปรับปรุงและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเปนปจจัยการผลิตพ้ืนฐานทางการเกษตรท้ังดินและน้ํา โดยสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการทําสารอินทรีย/
สารชีวภาพ และใชวิธีธรรมชาตินํามาใชในกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพ่ือลดปริมาณการใชสารเคมีใหอยู
ในอัตราท่ีเหมาะสมชวยลดการสูญเสีย (ปุย) ท่ีไมมีความจําเปน เปนการลดตนทุนการผลิต  เชน การถายทอด
ความรูการทําปุยอินทรียประเภทตาง ๆ การผลิตสารไลแมลงจากสมุนไพร  การใชสารชีวภาพตาง ๆ เพ่ือใช  
ในกระบวนการปองกันและกําจัดศัตรูพืช การตรวจวิเคราะหดินเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงบํารุงดิน
ไดอยางเหมาะสมและตรงตอความตองการของชนิดพืชท่ีปลูก  รวมถึงการสนับสนุน/สงเสริมเกษตรกรรายยอย
ปลูกพืชหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ําและใชเปนอาหารเพื่อการบริโภค
เปนการลดรายจายใหแกครัวเรือน ประกอบกับกระแสการกีดกันทางการคาของโลก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
ซ่ึงสอดคลองกับกระแสการตื่นตัวความตองการอาหารปลอดภัยและสุขภาพของผูบริโภคภายในประเทศ ทําให
เกษตรกรสวนหนึ่งปรับเปลี่ยนการผลิตจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรเคมี มาเปนเกษตรผสมผสาน/
เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรอินทรีย และใชสารอินทรียและวิธีธรรมชาติทดแทนการใชสารเคมี หรือใชสารเคมี  
ในปริมาณท่ีลดลง 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจากเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ท่ีกําหนดใหมีพ้ืนท่ี
ทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกับผลการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 พบวา 
บรรลุเปาหมาย  ผลการพัฒนาสามารถเพิ่มพื้นที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
(ป 2554) มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 219,390.66 ไร  เพ่ิมข้ึนเปน 284,918.45 ไร ในป 2558 หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 29.87 (ตารางท่ี 26) 
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แผนฯ10 แผนฯ11 

62.78 41.65 

37.22 58.35 

แผนภาพท่ี 15 เปรียบเทียบสัดสวนระดับการศึกษาภาคบังคับกับสูงกวาภาคบังคับ 
                   ของครัวเรือนเกษตร  

ภาคบังคับ 

สูงกวาภาคบังคับ 

ตารางท่ี 26 พ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมย่ังยืน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 
หนวย:ไร 

เกษตรกรรมย่ังยืน 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

- เกษตรผสมผสาน/ทฤษฎี
ใหม/วนเกษตร 

211,455.53 193,279.32 204,038.59 222,500.32 247,502.58 

- เกษตรอินทรีย 7,935.13 12,106.50 9,145.09 13,023.03 37,415.87 
รวม 219,390.66 205,385.82 213,183.68 235,523.35 284,918.45 

ท่ีมา : มูลนิธิสายใยแผนดิน/กรีนเนท (http://www.greemnet.or.th/sites/default/files/Thai%20OA%2016.pdf) 

 
 
3) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตร  

เปนการดําเนินงานเพ่ือปลูกฝงและสรางแรงจูงใจใหเยาวชนรักและภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 
และเปนการขับเคลื่อนภาคเกษตรในอนาคต ซึ่งเปาหมายในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนด 
ใหมีผูมีการศึกษาสูงเขาสูภาคเกษตรมากข้ึน เม่ือสิ้นสุดแผนฯ ในป 2559 

 ผลการพัฒนาการเกษตร พบวา บรรลุตามเปาหมาย  สัดสวนประชากรภาคเกษตรมีระดับ
การศึกษาสูงกวาภาคบังคับในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 (ป 2559) รอยละ 58.35 และมีอัตราการเพ่ิมของ
ผูมีการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ (ป 2555 - 2559) รอยละ 3.84 เพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10          
(ป 2554) ท่ีมีสัดสวนรอยละ 37.22 และมีอัตราการลดลงรอยละ 15.90 (แผนภาพท่ี 15) 

 

 
ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 พบวา ประชากรภาคเกษตร

มีระดับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 เพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะการศึกษา
ในระดับอาชีวะศึกษา มัธยมปลาย และอุดมศึกษา มีอัตราการขยายตัว (ป 2555 - 2559) รอยละ 5.35  
5.15  และ 4.26 ตามลําดับ สูงกวาอัตราการขยายตัวในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 ซ่ึงเปนผล  
มาจากภาครัฐไดจัดทําแผนงานและโครงการตาง ๆ เพ่ือจูงใจใหสมาชิกในครัวเรือนท่ีไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน
ประกอบอาชีพในภาคเกษตร เชน จัดทําโครงการฝกอาชีพและถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร สนับสนุนให
สมาชิกในครัวเรือนไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน เนนการอบรมวิชาชีพตามความตองการของเกษตรกร เพ่ือพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพเกษตร สรางรายไดและโอกาสในการศึกษาใหกับเกษตรกรรุนใหม เพ่ือใหเกิด 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตร เชน โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ที่กําหนดกิจกรรม
ถายทอดองคความรูดานการเกษตรใหแกบุคคล 3 กลุม ประกอบดวย กลุมท่ี 1 ผูสนใจท่ัวไปท่ีประสงคจะหันมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เขารับการอบรมและจัดพ้ืนท่ีไวรองรับใหคนกลุมไดทดลองทําการเกษตรและ  
หากทําไดจะไดรับมอบพ้ืนท่ี ส.ป.ก. เพ่ือเขาใชประโยชนจริงรายละไมเกิน 5 ไร  กลุมท่ี 2 นักเรียน/นักศึกษา
ในระดับอาชีวะศึกษาโดยกําหนดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนข้ึนในวิทยาลัยเกษตรกรรม มีการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตระดับ ปวช. จนถึง ปวส. เม่ือจบการศึกษาแลวหากสนใจจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมภาครัฐจะพิจารณา
รายบุคคลตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดสรรพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ใหทดลองทําการเกษตร และหากทําไดจะไดรับมอบ
พ้ืนท่ี ส.ป.ก. เพ่ือเขาใชประโยชนจริงรายละไมเกิน 5 ไร เชนเดียวกับกลุมท่ี 1  และกลุมท่ี 3 เปนกลุมลูกหลาน
เกษตรกรหรือเปนเกษตรกรอยูแลวและมีความพรอมท่ีจะเรียนรูเพ่ิมเติม เขารับการอบรมอยางตอเนื่องระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน หรือ ไดรับการคัดเลือกนําพาไปดูงานดานการเกษตรท้ังภายในและตางประเทศ    

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) แบงเกษตรกรออกเปน 3 กลุมเชนกัน 
ประกอบดวย กลุมท่ี 1 กลุมเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ เปนกลุมผูนําท่ีประสบความสําเร็จในการทําการเกษตร
และสามารถถายทอดความรู ใหแกเกษตรกรท่ัวไปได  กลุมท่ี 2 เปนกลุมเกษตรกรปราดเปรื่องมีความสําเร็จ 
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชนกัน แตยังไมมีความสามารถในการถายทอดความรู และกลุมท่ี 3 กลุม
เกษตรกรท่ีตองการการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือกาวข้ึนสูการเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง  เพ่ือใหการถายทอดความรู
ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงภายใตโครงการนี้ยังไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษา ดําเนินโครงการบมเพาะ
ผูประกอบธุรกิจเกษตรรุนใหม ใหการอบรมนักศึกษาท่ีจบระดับปริญญาตรี เพ่ือเขาสูการเปนผูประกอบการ
ภาคเกษตร (ตารางท่ี 27) 

 
ตารางท่ี 27 สัดสวนการศึกษาของครัวเรือนเกษตร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 

 

หนวย : รอยละ 

ระดับการศึกษา 
สูงกวาภาคบังคับ 

สัดสวนการศึกษาของครัวเรือนเกษตร 
แผนฯ 10  
(ป 2554) 

อัตราการ
ขยายตัว 

แผนฯ 11 
( ป2559) 

อัตรา 
การขยายตัว 

ประถมปลาย 19.91 -2.19 18.66 0.40 
มัธยมตน(ม.3) 6.98 -26.87 11.97 0.86 
มัธยมปลาย(ม.6) 6.74 11.01 11.02 5.15 
อาชีวะศึกษา 2.11 -29.46 6.21 5.35 
อุดมศึกษา 1.27 -35.79 6.63 4.26 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 แตอยางไรก็ตามอุปสรรคท่ียังพบในการพัฒนา หรือสรางแรงจูงใจใหผูจบการศึกษา
สูงกวาภาคบังคับหันมาเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนใหญเกษตรกรและลูกหลานของเกษตรกร
ยังมีแนวคิดปฏิเสธการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเห็นวาเปนอาชีพท่ีเหนื่อยและไดรับผลตอบแทน      
ไมคุมคา ดังนั้น ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการสงเสริม และสนับสนุนอยางตอเนื่องกับสิ่งที่เปนแรงจูงใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตร รวมถึงการรณรงคและปลูกฝงใหเกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรเห็นคุณคาและ
ความมีเกียรติของเกษตรกร ขณะเดียวกันตองพัฒนาภาคเกษตรใหมีความกาวหนาใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทน
คุมคาตอการลงทุนไมแตกตางจากภาคการผลิตอ่ืน โดยใชศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(ศพก.) เปนองคกรหลักในการดําเนินงาน 
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4) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
ดําเนินการสนับสนุนการรวมกลุมในระบบสหกรณ วิสาหกิจหรือวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร 

เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และเปนที่พึ่งของสมาชิก โดยสนับสนุน
การรวมกลุมใหมีศักยภาพเพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินกิจการ และเขาสูระบบมาตรฐานใหมีความเขมแข็ง
และมีความสามารถในการดําเนินงาน โดยการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรตาง ๆ ทุกระดับ 
โดยมีเปาหมายองคกรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร มีการดําเนินงานที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 4 และ
มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 ในป 2559 

 
ผลการพัฒนา พบวา องคกรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร มีการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 4 ในป 2559  บรรลุผลตามเปาหมาย กลาวคือ สถาบันเกษตรกรมีการดําเนินงานไดมาตรฐาน
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2559) เพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 (ป 2554) 
รอยละ 10.45 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 4  แตอยางไรก็ตาม ถึงแมผลการดําเนินงาน จะบรรลุเปาหมาย 
แตจากสัดสวนสถาบันเกษตรกรท่ียังไมผานมาตรฐาน ในป 2559 รอยละ 17.06 เปนสัดสวนท่ีควรใหการพิจารณา
ถึงแนวทางท่ีจะตองสงเสริม/สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพตอไป เพ่ือยกระดับใหเปนสถาบันเกษตรกรท่ีผาน
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
(แผนภาพท่ี 16 และ 17) 

       

 
ท้ังนี้ จากความพยายามในการดําเนินงานของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพใหแกสถาบัน

เกษตรกรทุกดาน เพ่ือยกระดับการดําเนินงานใหไดมาตรฐานตามประกาศของกรมสงเสริมสหกรณ (สหกรณ 7 ขอ 
กลุมเกษตรกร 5 ขอ) ดวยการกําหนดแผนงานและโครงการรองรับแผนงานท่ีชัดเจนเพื่อใชพัฒนาศักยภาพ
ของสถาบันเกษตรกรในทุกดาน สงผลใหจํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีผานเกณฑมาตรฐานเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2559) สูงข้ึนจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 (ป 2554) รอยละ 10.45 
เปนการเพ่ิมข้ึนสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 4 โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของสถาบันเกษตรกรท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานระหวางป 2555 - 2559 รอยละ 2.13 ซ่ึงสถาบันฯ ท่ีอยูในรูปสหกรณมีการพัฒนาศักยภาพสูการเปน
สถาบันฯ ท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึนทุกปในอัตราการเพ่ิมระหวางป 2555 - 2559 รอยละ 6.01 ในขณะท่ีกลุมเกษตรกร

แผนฯ 10 แผนฯ 11 

ผานมาตรฐาน 5,292 5,845

ไมผาน 1,942 1,202

 -
 1,000
 2,000
 3,000
 4,000
 5,000
 6,000
 7,000

หน
วย

 : 
แห

ง 

แผนภาพท่ี 16  ผลการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของ       
                    สถาบันเกษตรกร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ  
                    ฉบับท่ี 10 และ 11 
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แผนภาพท่ี 17 จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีผานมาตรฐาน 
       ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

ที่มา : กรมสงเสริมสหกรณ ที่มา : กรมสงเสริมสหกรณ 
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แผนภาพท่ี 20  ปริมาณธรุกิจของสถาบันเกษตรกร ป 2555 - 2558     
                    จําแนกประเภท 

สหกรณ กลุมเกษตรกร 

ไดรับการพัฒนาจนกาวเขาสูการเปนกลุมเกษตรกรผานมาตรฐานในแตละปคอนขางไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 
โดยมีอัตราการเพ่ิม รอยละ 0.23 (แผนภาพท่ี 18)  

 

 
สําหรับปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจในป 2554 ซ่ึงเปนปสุดทายของ

แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 รวม 278,766.30 ลานบาท  ผลการพัฒนาสามารถเพ่ิมปริมาณธุรกิจ  
ในป 2558 ได เปน 319,865.53 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจระหวางป 2555-
2558 รอยละ 3.31   
  ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรในป 2558 มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน
จากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 รอยละ 14.74 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 14 (แผนภาพท่ี 
19 และ 20) 
 

 

อยางไรก็ตาม  หากพิจารณาผลความสําเร็จตามเปาหมายจากสถาบันเกษตรกร 2 ประเภทแลว 
พบวา สถาบันเกษตรกรท่ีเปนสหกรณมีความกาวหนาในการขยายตัวของปริมาณธุรกิจในทิศทางบวกกลาวคือ 
มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจระหวางป 2555 - 2558 รอยละ 3.73 ซึ่งสอดคลองกับทิศทางของ
สัดสวนสหกรณผานมาตรฐานท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.01 ในขณะท่ีกลุมเกษตรกรมีทิศทางของปริมาณ
ธุรกิจลดลง รอยละ 8.13 และเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนการผานมาตรฐานของกลุมเกษตรกรแลว พบวา 
มีอัตราการเพ่ิมของกลุมท่ีผานมาตรฐานคอนขางตํ่า อยูท่ีรอยละ 0.23 เทานั้น หากปลอยใหสถานการณ
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สหกรณ กลุมเกษตรกร 

แผนภาพที่ 18  สัดสวนสถาบันเกษตรกรที่ผานและไมผานมาตรฐาน จําแนกรายประเภท 

ที่มา :  กรมสงเสริมสหกรณ 
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แผนภาพท่ี 19  ปริมาณธุรกิจสถาบันเกษตรกรในชวง  
                  แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10  

และ11 

   

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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เปนเชนนี้ตอไป อาจสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของภาคเกษตร เนื่องจากกลุมเกษตรกรและสมาชิก
ในกลุมมีจํานวนมาก หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความสําคัญอยางใกลชิด เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปญหานํามาสู
การกําหนดแนวทางการแกไขไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพตอไป 

สรุปผลภาพรวมของยุทธศาสตรท่ี 1 ผลความสําเร็จอยูในเกณฑปานกลางถึงดีมาก ในดาน
การลดความเหลื่อมล้ําของรายได (สัดสวนการถือครองรายไดของกลุมเกษตรกรท่ีรวยท่ีสุดกับกลุมท่ียากจน
ท่ีสุด) การเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการศึกษาเขาสูภาคเกษตร แตอยางไรก็ตาม   
ยังตองเรงแกไขในดานสัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร
ใหเพ่ิมข้ึน และลดสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนลง (ตารางท่ี 28 และ 29) 

 
ตารางท่ี 28 สรุปผลการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

รวม/เฉล่ีย 
รอยละของ
เปาหมาย 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรตอรายไดเงิน
สดสุทธิของครัวเรือนเกษตร  
(รอยละ) 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
5 เม่ือสิ้นสุด

แผนฯ 
35.55 36 28.76 29.73 28.50 na 30.82 -13.30 

2. สัดสวนหนี้สินตอ
ทรัพยสินของครัวเรือน
เกษตร (รอยละ) 

ลดลง 5.33 6 6.91 8.18 8.31 na 7.26 36.16 

3. สัดสวนรายไดของ
เกษตรกรกลุมที่มีรายไดนอย
ที่สุดและมากที่สุด (เทา) 

ความแตกตาง
ลดลง 15 เทา 

12.62 10 12.79 12.82 na na 11.97 79.78 

4. จํานวนเกษตรกรทํา
เกษตรกรรมย่ังยืน (ไร) 

เพ่ิมข้ึน 219,391 205,386 213,184 235,523 284,918 na 234,753 7.00 

5. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับ
การศึกษาที่เขาสูภาคเกษตร 
(รอยละ) 

เพ่ิมข้ึน 45.79 50.56 56.09 57.22 61.38 58.35 56.72 23.87 

6. จํานวนเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกรมีการดําเนินงานมี
มาตรฐาน (แหง) 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
4 

5292 5,455 5623 5817 6046 5845 5,757 8.79 

7. ปริมาณธุรกิจ (ลานบาท) เพ่ิมข้ึนรอยละ 
14 

278,766 319,272 335,316 335,682 319,865 na 327,534 17.49 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 
ตารางท่ี 29 สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
 

รายการ เปาหมาย ผลการพัฒนา คาคะแนน 
ผลประเมิน

แปลผล 
1. สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรตอ 
    รายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร  
    (รอยละ) 

 เพิ่มขึ้น รอยละ 5 เมื่อส้ินสุด
แผนฯ  

รอยละ 30.82  
(ลดลง  

รอยละ13.30) 
1.00 ตองเรงแกไข 

2. สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือน 
    เกษตร (รอยละ) 

 ลดลง 
เปรียบเทียบกับแผนฯ 10  

รอยละ 7.26 
(เพิ่มขึ้น  

รอยละ 36.16) 
1.00 ตองเรงแกไข 

3. สัดสวนรายไดของเกษตรกรกลุมที่มีรายได   
    นอยที่สุดและมากที่สุด (เทา) 

 ความแตกตาง 
ลดลง 15 เทา  

11.97 เทา 
(รอยละ 79.78  
ของเปาหมาย) 

3.00 ปานกลาง 

4. จํานวนเกษตรกรทําเกษตรกรรมยั่งยนื (ไร) 
 เพิ่มขึ้น  

เปรียบเทียบกับแผนฯ 10 
234,753 ไร  

(เพิ่มขึ้น รอยละ 7.00) 
5.00 ดีมาก 



71 
 

 
ตารางท่ี 29 สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (ตอ) 
 

รายการ เปาหมาย ผลการพัฒนา คาคะแนน 
ผลประเมิน

แปลผล 

5. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการศึกษาที่เขาสู 
    ภาคเกษตร (รอยละ) 

 เพิ่มขึ้น 
เปรียบเทียบกับแผนฯ 10  

 เพิ่มขึ้น 
 รอยละ 23.87 

5.00 ดีมาก 

6. จํานวนเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมกีาร 
    ดําเนินงานมีมาตรฐาน (แหง) 

 เพิ่มขึ้น รอยละ 4 
เปรียบเทียบกับแผนฯ 10  

เพิ่มขึ้น  
รอยละ 8.79 

5.00 ดีมาก 

7. ปริมาณธุรกิจ (ลานบาท)  เพิ่มขึ้น รอยละ 14   เพิ่มขึ้น รอยละ 17.49 5.00 ดีมาก 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เกณฑคะแนน มีดังนี ้

ระดับ 5 รอยละ  90.00 – 100.00    คือ  ดีมาก 
ระดับ 4 รอยละ  80.00 – 89.99 คือ  ดี 
ระดับ 3 รอยละ  70.00 – 79.99 คือ  ปานกลาง 
ระดับ 2 รอยละ  60.00 – 69.99      คือ  ตองปรับปรุง 
ระดับ 1 รอยละ นอยกวา 60.00       คือ  ตองเรงแกไข 

 
5) ประเด็นขอคนพบ 

  5.1) ปญหาภาคเกษตรของไทยประสบภัยแลงตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน เกษตรกร
ประสบความเสียหายจากการลงทุนเพ่ือการผลิตทางการเกษตร โดยไดรับผลตอบแทนไมคุมคาตอการลงทุน 
หรือถึงข้ันขาดทุนเพราะผลผลิตเสียหายจากภาวะภัยแลง ทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน
เกษตรเพ่ิมข้ึน  

5.2) สัดสวนรายไดของกลุมเกษตรกรจนท่ีสุดและกลุมรวยท่ีสุด มีความแตกตางเพ่ิมข้ึนทุกป
ซ่ึงถาไมเรงแกไข ในระยะยาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอภาคการเกษตร 

5.3) การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตร สวนใหญเกษตรกร และ
ลูกหลานของเกษตรกรยังมีแนวคิดปฏิเสธการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรรม เนื่องจากเห็นวาเปนอาชีพท่ีเหนื่อย
และไดรับผลตอบแทนไมคุมคา  

5.4) การพัฒนาสถาบันเกษตรกร ยังมีสถาบันเกษตรกรรอยละ 17.06 ไมผานมาตรฐาน
ตามเกณฑการประเมิน  โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรมีทิศทางของปริมาณธุรกิจลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวน
การผานมาตรฐานของกลุมเกษตรกรแลว พบวา มีอัตราการเพ่ิมของกลุมท่ีผานมาตรฐานคอนขางต่ํา ซ่ึงจําเปน 
ตองพัฒนาเพ่ือใหผานเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของภาคเกษตร เนื่องจาก
กลุมเกษตรกรและสมาชิกในกลุมมีจํานวนมาก 

 

6) แนวทางการดําเนินงานในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 
6.1) การลดสัดสวนหนี้สินในระยะยาว ควรสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรใชขอมูลสารสนเทศ

และนวัตกรรมในการวางแผนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การทําการเกษตรในรูปแบบผสมผสาน    
อยางตอเนื่อง เชน เกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม หรือเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความหลากหลาย
ของผลผลิต เปนการกระจายรายไดท่ีจะไดรับจากผลผลิตท่ีแตกตางกันไปในชวงเวลาตาง ๆ และชวยลดความเสี่ยง
จากความเสียหายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ และความผันผวนของราคาผลผลิต อีกท้ังยังสามารถชวยลดคาใชจาย
ในครัวเรือนจากการบริโภคผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตเองได   
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6.2) สําหรับการลดสวนความแตกตางระหวางกลุมเกษตรกรจนที่สุดและกลุมรวยที่สุด
ควรสนับสนุนสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอย สรางอํานาจการตอรองในการขายผลผลิตทางการเกษตร
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลผลิตดวยการแปรรูป  ถายทอดความรูในการใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการลดตนทุนการผลิต 
ใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เพ่ือการสืบคนขอมูล รวมถึงการประยุกตภูมิปญญาดั้งเดิมและเทคโนโลยีตาง ๆ ใหเกิด
เปนองคความรูใหมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยใหอยูในรูปแบบของเกษตรกรชวยกันคิด 
และชวยกันทํา มีหนวยงานภาครัฐคอยเปนพี่เลี้ยงใหการสนับสนุนชวยเหลือตามบทบาทหนาที่ เปนตน 
ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของการรวมตัวเปนเกษตรกรแปลงใหญ และการใชศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนแกนหลักในการประสานดําเนินการใหแกเกษตรกรในชุมชนใหเกิดขึ้น
เปนรูปธรรมจริงอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

6.3) ในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการสงเสริม และสนับสนุน
อยางตอเนื่องกับการสรางแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตร รวมถึงรณรงคและปลูกฝงใหเกษตรกรและ
ลูกหลานเกษตรกรเห็นคุณคาและความมีเกียรติของเกษตรกร   

6.4) สําหรับการเพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกรท่ีไมผานเกณฑการประเมิน ควรพิจารณา   
ถึงแนวทางท่ีจะตองสงเสริม/สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพตอไป เพ่ือยกระดับใหเปนสถาบันเกษตรกรท่ีผาน
มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน โดยภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของตองใหความสําคัญในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ศึกษา 
ถึงสาเหตุของปญหานํามาสูการกําหนดแนวทางการแกไขไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพตอไป 
 

4.2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคง
อาหาร 

การผลิตสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีปริมาณเพียงพอสําหรับบริโภคภายในประเทศ เพียงพอ
ในการใชเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและการสงออก แตยังมีประสิทธิภาพ 
การผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากสภาพปญหาดินเสื่อมโทรม ปริมาณน้ําไมเพียงพอกับความตองการ 
การใชปจจัยการผลิตในปริมาณท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการใชปจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีท่ีถูกตอง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีทําใหเกิดความแปรปรวนของปริมาณ
น้ําฝน รวมท้ังภัยธรรมชาติท่ีคาดการณไดยาก ในขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมถึง
ประชากรท่ีอยูในภาคเกษตรดวย ทําใหภาคเกษตรตองเผชิญกับความเสี่ยงดานแรงงานมากข้ึน นอกจากนั้น  
ยังตองพ่ึงพาตางประเทศท้ังปจจัยการผลิตและตลาดสงออก  และขณะท่ีความตองการสินคาเกษตรและอาหาร
ท้ังภายในประเทศและของโลกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือ
รองรับความตองการ และความม่ันคงดานอาหารในอนาคต 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และแกไขปญหา
สินคาบางชนิดท่ีการผลิตไมไดมาตรฐาน และไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสราง
ภูมิคุมกันภาคการเกษตรใหเขมแข็ง กําหนดแนวทางเชิงรุก และสรางความสมดุลสําหรับการผลิตสินคาเกษตร 
ผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1) ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ไดมีการดําเนินงาน

ตามแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 2 หลายดานท่ีเปนรูปธรรม ดังนี้ 
1.1) การพัฒนาการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในเชิงพาณิชย

และอุตสาหกรรม เนนการสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพ 
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1.1.๑) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยดําเนินการในดานตาง ๆ 
ดังนี้  

(1) ผลักดันการดําเนินงานยุทธศาสตรรายสินคาไปสูการปฏิบัติ มีงบประมาณ
ดําเนินงานโครงการตาง ๆ เชน โครงการสงเสริมปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีทดแทนสวนเกา เพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปดเสรีการคา AFTA โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ภายใตแผนการปรับ
โครงสรางการผลิตขาว ป 2559 แผนการปรับโครงสรางสินคาปศุสัตวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต
น้ํานมโคครบวงจรแผนการปรับโครงสรางสินคาประมงโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง
ถ่ัวเหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน  

(2) การลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร โดยสงเสริมการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ัง ปจจัยตางๆ เพ่ือการผลิตท่ีเหมาะสมตามความสามารถของ
เกษตรกร รวมท้ัง การใชปุยท่ีถูกวิธีและจําเปนตามคุณสมบัติของดินแตละชนิด โดยดําเนินงานโครงการตาง ๆ 
ตอเนื่อง 3-5 ป เชน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตกาแฟ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตถ่ัวเหลือง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวเหลือง โครงการหมูบานชุมชนตนแบบการลดตนทุน
การผลิตขาว โครงการลดตนทุนการผลิตพืช ปรับระบบการปลูกขาว (พืชหลังนา) โครงการอนุรักษและพัฒนา  
การผลิตไกพ้ืนเมือง โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร โครงการสงเสริม
และสนับสนุนเงินทุนสําหรับธุรกิจใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร การสงเสริมการใชปุยอินทรีย โดยการจัดตั้ง
ธนาคารปุยอินทรีย ไดแก ธนาคารน้ําหมักชีวภาพ ธนาคารปุยหมัก และธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสด การผลิต
ปุยอินทรียสูตรพระราชทาน โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

การบริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุและการผลิตพันธุใหมีคุณภาพ 
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและกลุมเกษตรกรท่ีมีศักยภาพใหมี
บทบาทในการพัฒนาพันธุและผลิตพันธุ เชน โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับ
อาเซียนโครงการศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง) โครงการยกระดับการผลิต
และกระจายเมล็ดพันธุดีของสถาบันเกษตรกร โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว เปนตน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยดานการเกษตร เพ่ือแจงให
เกษตรกรเตรียมพรอมรับกับสถานการณ เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติและ 
ภัยเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอการผลิตการเกษตรไดทันทวงที โดยมีการจัดทํารายงานเตือนภัยดานการเกษตร 
(Early Warning Information Reports) เผยแพรผาน AFSIS Website (http://www.afsis.org) รายงาน
ประมาณการสถานการณลวงหนาของสินคาเกษตร (Agricultural Commodity Outlook Reports) 

 

1.1.2) การสงเสริมและสนับสนุนการทําประมงทะเลลึก และพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําเศรษฐกิจ รวมกับผูประกอบการภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพ เชนแผนการปรับโครงสรางสินคาประมง 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงผลิตหอยแครง 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร การสงเสริมความรูตามแนวปฏิบัติการใช
แรงงานท่ีด ีเปนตน 
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1.1.3) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาปศุสัตว รวมถึงสัตวเลี้ยง
ใหสามารถแขงขันไดสอดคลองตามความตองการและกลไกตลาด เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรในเรื่อง
เงินทุน พันธุสัตว อาหารสัตว ความรูและเทคโนโลยีการจัดการฟารมและการเลี้ยงสัตวเชนโครงการเรงรัดการผลิต
โคเนื้อคุณภาพ โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ ไกพื้นเมือง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตน้ํานมโคครบวงจร เปนตน 

 

1.1.4) การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร โดยผลักดันและสรางโอกาสใหเกิด
แนวความคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในภาคเกษตรสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดการสรางนวัตกรรม
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ ตลอดจนเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและฐานความรูทางชีวภาพ 
เชน โครงการสงเสริมการผลิตขาวตลาดเฉพาะ ภายใตแผนการปรับโครงสรางการผลิตขาว ป 2559 สราง
ตราสินคา ตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑท่ีแสดงคุณประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับ เปนทางเลือกสําหรับผูบริโภค 
ในประเทศ และผลักดันไปสูตลาดตางประเทศเชนโครงการสงเสริมผลิตภัณฑสหกรณ/กลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน
สินคา การผลิตสินคาเกษตรอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเชน โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร   
สูมาตรฐาน ป 2557 – 2560 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2557 - 2559  

 

1.1.5) กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เนนสินคาเกษตรสําคัญตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการเกษตรและสินคาเปาหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรครัวไทยสูครัวโลก 
โดยการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ีใชขอมูลทางกายภาพในระดับตําบล ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการไวแลว 
เพ่ือการสงเสริมเชื่อมโยงถึงโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยการผลิต Matching Demand และ Supply ท่ีเชื่อมโยง 
ถึงการพิจารณาการผลิตและตลาดในแตละพ้ืนท่ี เชน โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคา
เกษตรท่ีสําคัญ (Zoning) โครงการการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) การประกาศ
เขตเกษตรเศรษฐกิจการผลิตสินคา 20 ชนิด ประกอบดวย พืช 13 ชนิดสินคา ปศุสัตว 5 สินคา ประมง 2 สินคา 
จัดทําแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 2 ชนิด ไดแก ขาว และปาลมน้ํามัน  

 

1.1.6) การพัฒนาโลจิสติกสของสินคาเกษตร โดยในป 2556 จัดทําโครงการ
ศึกษาการจัดทําระบบขอมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคการเกษตร และพัฒนาระบบการจัดการ
เครือขายโซอุปทานและโลจิสติกสสินคาเกษตร 6 ชนิดสินคา ไดแก สับปะรด ปาลมน้ํามัน ออย พริก มะมวง 
และสมโอ จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสและโซอุปทานภาคการเกษตร ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2556 - 2559) 

 

1.๒) สงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Production) กําหนดมาตรการ
จูงใจเพ่ือสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสะอาด โดยการดําเนินงานดานเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and 
Cool Agricultural Economy) และสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ลดการเผาตอซังเพ่ือลดมลพิษจากแหลงผลิต
ภาคเกษตร รวมท้ังผลักดันใหภาคเกษตรและอุสาหกรรมเกษตรนําวัสดุเหลือใชในฟารมและโรงงาน กลับมาผลิต
พลังงานทดแทนใชในฟารมและโรงงาน เชน โครงการจัดทําฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก ผลการศึกษา
เรื่องการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโครงการพัฒนาฐานการผลิตดานทรัพยากรดินสูเมืองเกษตรสีเขียว  โครงการ
สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร การพัฒนาเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ียโสธร Model 
เปนตน  
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1.๓) เสริมสรางการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนพืชอาหารและพลังงานใหเกิดความม่ันคง  
สงเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนใหมีความเหมาะสม สนับสนุนใหดําเนินมาตรการเพ่ือจัดสรร
ผลผลิตใหเพียงพอตอการบรโิภคและทดแทนพลังงาน โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางยั่งยืน 
(ปาลมน้ํามัน) โครงการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีนารางเพ่ือปลูกปาลมน้ํามันใน 5 จังหวัดชายแดนใตสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งระบบสํารองอาหารระดับประเทศ พรอมกลไกการกระจายอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สํารองเมล็ดพันธุพืชเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ตลาดสินคาเกษตร โดยการสงเสริมการจัดตั้งศูนยกลางการคาสินคาเกษตร (Hub) ท่ีเปนธุรกิจแบบครบวงจร
หรือการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรใหมีความหลากหลายในดานชนิดและมาตรฐานสินคา 
ในตลาดหลักท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปนการสรางโอกาสใหเกษตรกรกลุมเกษตรกรท่ีผลิตสินคา   
ไดมาตรฐานสามารถนําสินคาเขาไปจําหนาย เนนการใชระบบตลาดกลางในระดับพ้ืนท่ีหรือชุมชนโดยสถาบัน
เกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรเปนผูรวบรวมผลผลิตเพ่ือกระจายไปยังตลาดระดับตางๆ และสามารถเขาสูตลาด
สมัยใหม (Modern trade) รวมท้ังการสรางหลักประกันความม่ันคงของพ้ืนท่ีจําหนายสินคา เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบตลาดสินคาเกษตร และชวยสรางความเขมแข็งใหกับอาชีพเกษตรกรสนับสนุนการสราง
เครือขายการผลิต การตลาด และการบริโภคท่ีเก้ือกูลกัน โดยการใหหนวยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกรมีบทบาทในการบริหารจัดการสินคาเกษตรและมีสวนรวมในการจัดการดานการตลาด 
กับภาคเอกชนเชน โครงการตลาดเกษตรกรเปนตน 

 

2) ผลการพัฒนา 
  จากการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
ตลอดชวงระยะเวลา 5 ป ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน เพียงพอตอความตองการ มูลคาสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาผลการพัฒนาจากตัวชี้วัดตาง ๆ ท่ีกําหนดไวชัดเจน เชน ปริมาณผลผลิตสินคา
เกษตร ตนทุนการผลิต มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม คาใชจายการวิจัยและพัฒนา โดยเนนสินคาเศรษฐกิจสําคัญ   
ท่ีมีสัดสวนปริมาณและมูลคาสูง ดังนี้  
 

2.1) ประสิทธิภาพการผลิต 
2.1.1) การเพ่ิมปริมาณผลผลิต  

(1) ดานพืช ผลผลิตสินคาเกษตรสําคัญ ซ่ึงแบงเปนกลุม ๆ ไดแก กลุมธัญพืช
และพืชอาหาร กลุมไมยืนตน กลุมไมผล กลุมพืชผัก กลุมพืชน้ํามัน กลุมไมดอก เม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 กับในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 พบวา กลุมธัญพืช
และพืชอาหารเกือบทุกชนิดสินคามีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ไดแก ขาวนาป ออยโรงงาน มันสําปะหลัง
โรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว  สําหรับกลุมพืชอ่ืน ๆ มี ลําไย ยางพารา ปาลมน้ํามัน ท่ีมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
โดยรวม พบวา ปริมาณผลผลิตพืชสําคัญเพิ่มสูงขึ้นจาก 155,497 พันตัน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 10 เปน 189,427 พันตัน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 เพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 21.82 

(2) ดานปศุสัตวสินคาสําคัญ ไดแก สุกร ไกเนื้อ โคเนื้อ และกระบือ ทุกชนิด  
มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยผลผลิตไกเนื้อมีอัตราเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตลอดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ 11 
หลังจากการระบาดของโรคไขหวัดนก ในชวงกอนหนาไดรับการแกไขปญหาจนผลผลิตไกเนื้อสามารถกลับมา
สงออกไปยังตางประเทศได สงผลทําใหมีการผลิตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สุกรมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ในภาพรวมของแผน 
มีการเพ่ิมข้ึนจากชวงตนของแผนฯ เชนกัน ทําใหปริมาณผลผลิตดานปศุสัตวภาพรวมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
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(3) ดานประมง สินคาสําคัญ ไดแก กุงขาวแวนนาไม มีอัตราการลดลงเฉลี่ย 
รอยละ 8.79 โดยปริมาณการผลิตลดลงอยางมากในชวงป 2557 - 2558  เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
ประสบปญหาโรคตายดวนท่ีเกิดข้ึน ทําใหกุงท่ีเกษตรกรเลี้ยงตายกอนถึงเวลาท่ีเหมาะสม เกษตรกรไมสามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิต จนบางรายตองพักการเลี้ยงชั่วคราว เพราะการเลี้ยงใชเงินทุนคอนขางสูงเม่ือเกษตรกรไมได
ผลผลิตหลายรอบจะประสบปญหาในการลงทุนเลี้ยงรอบตอ ๆ ไป 

โดยภาพรวมนับไดวา ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ปริมาณผลผลิต
สินคาเกษตรสําคัญเพ่ิมข้ึน จากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 บรรลุเปาหมาย (ตารางท่ี 30) 

 
ตารางท่ี 30 ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ   

 

รายการ แผนฯ 10 

แผนฯ 11 เปรียบเทียบ 
แผนฯ 10  
และ 11 

(รอยละ) 
2555 2556 2557 2558 2559 เฉล่ีย 

รวมสินคาภาคเกษตร Na. 1,610,829 1,601,868 1,706,867 1,706,170 1,785,082 1,682,527 - 
1. หมวดพืชท่ี
สําคัญ (พันตัน) 155,497 194,813 197,854 197,797 175,566 181,104 189,427 21.82 

   1.1 กลุมธัญพืชฯ 136,752 173,272 175,357 175,038 153,674 160,686 167,605 22.56 
   1.2 กลุมไมยืนตน 3,477 3,940 4,232 4,455 4,423 4,397 4,289 23.61 
   1.3 กลุมไมผล 4,450 4,481 4,220 4,272 3,927 3,630 4,106 -7.73 

   1.4 กลุมพืชผัก 449 498 353 341 365 316 375 -16.48 
   1.5 กลุมพืชน้ํามัน 10,369 12,584 13,644 13,641 13,127 12,029 13,005 25.42 
   1.6 กลุมไมดอก Na. 38 48 50 50 46 46 21.05 

2. หมวดปศุสัตว 
(พันตัว) Na. 1,218,212 1,203,339 1,308,708 1,352,442 1,420,209 1,300,946 6.79 
3. หมวดประมง 
(พันตัน) Na. 2,991 2,821 2,565 2,596 2,665 2,728 -8.79 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
หมายเหตุ : กลุมไมดอก หมวดปศุสัตว หมวดประมง เปรียบเทียบ ป 2555 กับ ป 2559 

 
ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาผลผลิตตอไรของสินคาพืชสําคัญหลายชนิด มีผลผลิตตอไร

เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาท่ีไดรับการสงเสริม
ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 เชน ขาวนาป มันสําปะหลังโรงงาน ลําไย ทุเรียน สับปะรดโรงงาน 
เงาะ กลวยหอม ลิ้นจี่ หอมแดง มันฝรั่ง ปาลมน้ํามัน ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง อยางไรก็ตาม มีสินคาอีกหลายชนิด
ท่ีผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลง เชน ขาวนาปรัง ยางพารา กาแฟ พริกไทย และมะพราว เปนตน (ตารางท่ี 31) 

 
ตารางท่ี 31 ผลผลิตตอไรสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ดานพืช  

หนวย : กิโลกรมั 

รายการ แผนฯ 10 
แผนฯ 11 เปรียบเทียบแผนฯ 

10 และ 11 
เพ่ิม/ลด (รอยละ) 

2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 

1. กลุมธัญพืชและพืชอาหาร        

ขาวนาป 405 419 436 432 419 438 429 5.98 

ขาวนาปรัง 658 669 642 632 605 662 642 - 2.43 

ออยโรงงาน 11,108 12,118 12,263 12,145 9,150 9,430 11,021 - 0.78 
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ตารางท่ี 31 ผลผลิตตอไรสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ดานพืช (ตอ) 
หนวย : กิโลกรมั 

รายการ แผนฯ 10 
แผนฯ 11 เปรียบเทียบแผนฯ 

10 และ 11 
เพ่ิม/ลด (รอยละ) 

2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 

มันสําปะหลัง 3,351 3,492 3,561 3,611 3,437 3,479 3,516 4.91 

ขาวโพดเลีย้งสัตว 644 657 657 654 608 623 640 - 0.59 

2. กลุมไมยืนตน         

ยางพารา 242 233 241 243 235 224 235 -  2.73 

กาแฟ 136 135 126 145 104 120 126 -  7.62 

พริกไทย 528 489 517 456 511 440 483 -  8.63 

3. กลุมไมผล         

ลําไย 596 842 823 946 822 718 830 39.25 

ทุเรียน 967 902 986 1,107 1,050 890 987 2.11 

สับปะรดโรงงาน 3,654 3,874 3,880 4,237 4,085 4,015 4,018 9.96 

เงาะ 1,025 1,061 1,053 1,134 1,129 792 1,034 0.88 

มังคุด 599 517 682 701 482 448 566 - 5.45 

กลวยหอม 2,932 4,277 4,033 3,526 3,349 3,172 3,671 25.24 

ลองกอง 431 324 433 493 393 374 403 - 6.32 

ลิ้นจี ่ 378 481 360 520 420 268 410 8.41 

4. กลุมพืชผัก         

หอมแดง 1,886 2,225 1,808 1,965 1,979 1,811 1,958 3.80 

กระเทียม 990 1,031 839 905 1,027 1,049 970 - 2.04 

หอมหัวใหญ 4,189 4,198 3,938 4,282 4,009 4,202 4,126 - 1.51 

มันฝรั่ง 2,384 2,394 2,325 2,538 2,567 3,003 2,565 7.62 

5. กลุมพืชนํ้ามัน         

ปาลมนํ้ามัน 2,725 3,057 3,296 3,100 2,083 2,409 2,789 2.36 

มะพราว 938 793 787 782 763 755 776 - 17.24 

ถ่ัวเขียว 113 113 115 117 115 117 115 1.76 

ถ่ัวเหลือง 257 260 273 246 254 261 259 0.70 

ถ่ัวลิสง 252 259 260 270 267 269 265 5.33 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560  

 
สรุปภาพรวม ดานผลผลิตของสินคาเกษตรที่สําคัญ สวนใหญมีแนวโนม

ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ผลท่ีไดเกิดจากการพัฒนาพันธุพืช 
พันธุสัตว ท่ีมีการใหผลผลิตตอพ้ืนท่ีมากข้ึนกวาเดิม ตลอดจนมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกตามนโยบาย
การสงเสริมของภาครัฐ ในสินคายางพาราและปาลมน้ํามันในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 ท่ีผานมา 
เริ่มไดรับผลผลิตท่ีออกสูตลาด สําหรับผลผลิตตอไรของสินคาท่ีไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง ไดแก ขาวนาป 
กลวยหอม ลําไย ปาลมน้ํามัน มีผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน 
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2.1.2) การลดตนทุนการผลิต 
ตนทุนการผลิตของสินคาเกษตรท่ีสําคัญ สวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง

เกือบตลอดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 จนกระท่ังในชวงป 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมี
การดําเนินงานตามนโยบายหลักในการลดตนทุนการผลิต โดยสินคาเกษตรท่ีสําคัญที่ตนทุนมีแนวโนมลดลง 
ไดแก ขาวนาป พบวาตนทุนในการผลิตขาวนาปของเกษตรกรลดลงอยางมากในชวงป 2558 - 2559 เนื่องจาก
เปนชวงท่ีมีโครงการสงเสริมการผลิตขาวท่ีเนนการลดตนทุนอยางตอเนื่อง ทําใหภาพรวมการผลิตขาวนาป ตนทุน
มีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.58 ดานปศุสัตว ไดแก ไกเนื้อ มีตนทุนการเลี้ยงที่ลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.58 
เนื่องจากการเลี้ยงท่ีเปนระบบปด ผูเลี้ยงมีความรูและรูปแบบการเลี้ยงท่ีมีความปลอดภัยจากโรคและปจจัย
ท่ีมากระทบทําใหตนทุนการผลิตลดลง 

สําหรับสินคาชนิดอ่ืน ๆ มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เชน ออย
โรงงาน ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง เนื่องจากคาแรงงานท่ีใชในกระบวนการผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงออย
เปนพืชท่ีใชแรงงานคอนขางมากในการผลิตตั้งแตการปลูก การดูแลรักษา ฉีดพนสารเคมี ดายหญา สุมโคนออย 
ใสปุย การเก็บเก่ียว และคาขนสงท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาเชื้อเพลิงท่ีสูงข้ึนดวย ดานปศุสัตว ไดแก สุกร ตนทุนการเลี้ยง
สุกรมีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปและการเกิดโรคตาง ๆ โดยลดลงในป 2555 และ   
ป 2558 เพ่ิมข้ึนในป 2556-2557 และป 2559 และภาพรวมการผลิตสุกร ตนทุนการผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยรอยละ 3.07 

สรุปภาพรวม ดานตนทุนการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ สวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ในชวงดําเนินการตามแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ยังไมประสบผลสําเร็จ แตมีสัญญาณที่ดีในชวง
ปลายแผนฯ ป 2559 ท่ีสินคาเกษตรสําคัญสวนใหญมีแนวโนมตนทุนการผลิตลดลง เชน ขาวนาป ขาวนาปรัง 
ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไกเนื้อ กุงขาวแวนนาไม ยางพารา และปาลมน้ํามัน ซ่ึงเปนผลท่ีสะทอนจากผล
การดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีกําหนดให ป 2559 เปนปแหงการลดตนทุน
การผลิตของสินคาเกษตร (ตารางท่ี 32) 
 
ตารางท่ี 32 ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ  
 

รายการ แผนฯ ๑๐ แผนฯ 11 

ป ๒๕๕4 ป ๒๕๕5 ป ๒๕๕6 ป ๒๕๕7 ป ๒๕๕8 ป ๒๕๕9 เฉลี่ย 

ขาวนาป ตนทุน บาท/ตัน 10,399 10,521 10,705 10,885 10,137 9,060 10,262 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ  

1.17 1.75 1.68 - 6.87 - 10.62 -  2.58 

ขาวนาปรัง ตนทุน บาท/ตัน 7,776 8,230 8,736 9,317 8,990 7,947 8,644 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ  

5.84 6.15 6.65 - 3.51 - 11.60 0.71 

ขาวโพด ตนทุน บาท/กก. 5.95 6.47 6.86 6.88 7.44 7.16 6.96 

 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ 

 8.74 6.03 0.29 8.14 - 3.76 3.89 

ออยโรงงาน ตนทุน บาท/ตัน 663 711 787 822 1,097 1,026 888.60 

 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ 

 7.24 10.69 4.45 33.45 - 6.47 9.87 

มัน
สําปะหลัง 

ตนทุน บาท/กก. 1.68 1.73 1.81 1.87 1.88 1.91 1.84 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ 

 2.98 4.62 3.31 0.53 1.60 2.61 
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ตารางท่ี 32 ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ตอ) 

 
รายการ แผนฯ ๑๐ แผนฯ 11 

ป ๒๕๕4 ป ๒๕๕5 ป ๒๕๕6 ป ๒๕๕7 ป ๒๕๕8 ป ๒๕๕9 เฉลี่ย 
ปาลมนํ้ามัน ตนทุน บาท/กก 2.77 2.85 2.63 2.87 3.13 3.1 2.92 

อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ  

2.89 - 7.72 9.13 9.06 - 0.96 2.48 

ยางพารา ตนทุน บาท/กก. 52.43 64.2 65.24 63.83 64.75 63.53 64.31 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ  

22.45 1.62 - 2.16 1.44 - 1.88 4.29 

สุกร ตนทุน บาท/กก. 60.91 58.67 59.48 71.75 67.54 69.49 65.39 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ  

- 3.68 1.38 20.63 - 5.87 2.89 3.07 

ไกเน้ือ ตนทุน  บาท/กก. 35.59 32.81 34.27 34.97 33.14 31.83 33.40 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ  

- 7.81 4.45 2.04 - 5.23 - 3.95 - 2.10 

กุงขาวแวน
นาไม 

ตนทุน บาท/กก. 99.35 102.54 105.58 108.46 108.99 107.03 106.52 
อัตรา
เปล่ียนแปลง รอยละ 

  3.21 2.96 2.73 0.49 - 1.80 1.52 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560   

 
2.1.3) ราคาและมูลคาผลผลิต 

ในชวงแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับท่ี 11 ราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญเกือบทุกชนิด 
ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจของประเทศคูคา โดยดัชนี
ราคาสินคาเกษตรท่ีมีอัตราการขยายตัวเปนบวก หรือเพ่ิมสูงข้ึนในกลุมพืช ไดแก กลุมไมผล พืชผัก และพืชน้ํามัน 
ซ่ึงมีอัตราการขยายตัว รอยละ 12.87, 12.00 และ 6.00 ตามลําดับ สําหรับกลุมไมยืนตน และธัญพืช ซ่ึงมี
สัดสวนปริมาณสินคามากกวาพืชกลุมอ่ืน มีอัตราการหดตัว คิดเปนรอยละ 15.88 และ 6.17 ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 33) 

 
ตารางท่ี 33 ดัชนีราคาสินคาเกษตรท่ีเกษตรกรขายไดท่ีไรนาป 2555 – 2559  
 

รายการ 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

อัตราการขยายตัว 
(รอยละ) 

2555 2556 2557 2558 2559 
อัตราการขยายตัว 

(รอยละ) 
รวมสินคาภาคเกษตร 10.19 154 153 144 136 141 2.98 

หมวดพืชท่ีสําคัญ 10.80 169 159 144 137 143 - 4.78 
1. กลุมธัญพืชฯ  8.12 175 172 153 149 137 - 6.17 
2. กลุมไมยืนตน 16.43 173 144 107 87 94 - 15.88 
3. กลุมไมผล  9.33 149 163 186 199 248 12.87 
4. กลุมพืชผัก 15.05 129 143 120 153 216 12.00 
5. กลุมพืชนํ้ามัน   9.70 173 144 175 164 217 6.00 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560   
หมายเหตุ : ใชป 2548 เปนปฐาน 
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ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 
ทั้งหมวดพืชสําคัญ และปศุสัตว มีมูลคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 24.89 จากการที่ปริมาณสินคาสําคัญ  
มีการผลิตมากและมีสัดสวนสูง เชน ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา สุกร และไกเนื้อ ท่ีเพ่ิมข้ึน
มากกวาในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 แมวาราคาจะลดลง ยกเวนปาลมน้ํามัน และสุกรท่ีราคาสูงข้ึน 
สําหรับสินคาประมง มีอัตราการขยายตัวติดลบ รอยละ 14.08 จากปริมาณการผลิตท่ีลดลงของกุงขาวแวนนาไม 
(ตารางท่ี 34) 
 
ตารางท่ี 34 มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญป 2555 – 2559 

หนวย : ลานบาท 

รายการ แผนฯ 10 

แผนฯ 11 เปรียบเทียบ 
แผนฯ 10 
และ 11 
(รอยละ) 

2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 

รวมสินคาภาคเกษตร 1,054,249 1,537,273 1,398,326 1,286,767 1,173,942 1,186,762 1,316,614 24.89 
1. หมวดพืชที่
สําคญั 889,368 1,176,298 1,027,677 903,964 790,341 781,466 935,949 5.24 
   1.1 กลุมธัญพืชฯ 464,694 618,449 566,476 498,792 432,728 386,228 500,534 7.71 
   1.2 กลุมไมยืนตน 303,177 418,664 324,748 249,004 199,511 215,432 281,472 - 7.16 
   1.3 กลุมไมผล 61,120 55,395 67,218 73,305 86,552 92,312 74,956 22.64 
   1.4 กลุมพืชผัก 7,532 10,015 7,686 9,813 8,639 8,443 8,919 18.41 
   1.5 กลุมพืชน้ํามัน 52,846 65,292 53,628 64,971 54,430 71,551 64,789 22.60 
2. หมวดปศสุตัว 164,881 186,618 209,034 237,392 241,364 255,327 225,947 37.04 
3. หมวดประมง 

Na. 
 

174,356 
 

161,615 
 

145,412 
 

142,237 
 

149,969 
 

154,718 
 

อัตราการ
ขยายตวั 
- 14.08 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2560   
หมายเหตุ : * หมวดสินคาประมง คิดอัตราการขยายตัวเฉล่ียในชวงแผนฯ 11  

 
2.2) การพัฒนาการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินคาโดยกําหนด
มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพสินคา สนับสนุนและสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกษตรกรผลิต
สินคาเกษตรและอาหารตามมาตรฐานท่ีกําหนด อาทิ การปฏิบัติทางการเกษตร ท่ีดี (Good Agricultural 
Practices : GAP) การใชหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) และ
ใหมีการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือสรางความม่ันใจดานความปลอดภัยแกผูบริโภคในดานพืช 
ประมงและปศุสัตว โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

2.2.1) การแกไขกฎหมาย 
ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2556 เพ่ือใหมีหนวยงานท่ีใหบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอยางเพียงพอ และกําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร ในชวงการดําเนินการตามแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 จํานวน 119 เรื่อง
จําแนกเปน 
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2.2.2) กําหนดมาตรฐาน 
(1) มาตรฐานสินคา 38 เรื่อง เชน นอยหนา สละ เสนไหมดิบสาวดวยเครื่องจักร 

น้ําผึ้ง มังคุด ทุเรียน กุงทะเล ขม้ินชัน มะขามหวาน ขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร รังนก เมล็ดถั่วลิสง เห็ดฟาง 
ปลากะพงขาว ถ่ัวฝกยาว กากถ่ัวเหลือง เห็ดเข็ม มะมวง มะละกอ และแกวมังกร เปนตน 

(2) มาตรฐานระบบ 70 เรื่อง เชน แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร  
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ําจืด  สําหรับสะพานปลา การปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบ และหลักการปฏิบัติสําหรับการรวมผลไมสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน 

(3) มาตรฐานขอกําหนดท่ัวไป 11 เรื่อง เชน การชันสูตรโรคปากและเทาเปอย 
การชันสูตรโรคไขหวัดใหญในสุกร การจัดกลุมสินคาเกษตร : พืช และสารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด เปนตน 

การดําเนินการดังกลาวทําใหผูท่ีเก่ียวของมีมาตรฐานสําหรับใชในการผลิต
สินคาเกษตรและอาหาร และรับรองมาตรฐานท่ีครอบคลุมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมากข้ึนตามความตองการ
ของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีใหความสําคัญกับอาหารท่ีปลอดภัยไดมาตรฐานท่ีกําหนดมากข้ึน
(ตารางท่ี 35) 

 
ตารางท่ี 35 การพัฒนาดานมาตรฐาน และการรับรองระบบงาน 

หนวย : เรื่อง 

ประเภท 
แผนฯ 11 รวม 

 ป 2555 ป 2256 ป 2557 ป 2558 ป 2559 
1. มาตรฐานสินคา 11 6 13 8 - 38 
2. มาตรฐานระบบ 17 9 16 13 15 70 
3. มาตรฐานขอกําหนดท่ัวไป 2 1 2 2 4 11 

รวมท้ังหมด 30 16 31 23 19 119 
ท่ีมา : สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2560  

  
2.2.3) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา 

ดําเนินการครอบคลุมการผลิตสินคาและผลิตภัณฑจากพืชปศุสัตวและประมง
ตั้งแตการควบคุมการนําเขายาและสารเคมีตองหามในการผลิตขยายจํานวนฟารมมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ท่ีไดรับการรับรองใหมากข้ึนและเร็วข้ึนเนนการรับรองแบบกลุมสําหรับสินคาท่ีมี
ความพรอมและขยายสถานประกอบการและโรงงานประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ 
HACCP โดยบูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมจํานวนฟารมมาตรฐานจํานวนสถาน
ประกอบการ โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีไดมาตรฐานใหครอบคลุมสินคาพืชประมงและปศุสัตว 

ผลการพัฒนาระหวางป 2555 – 2559 ดําเนินการไดเกินเปาหมาย ไดแก 
ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟารมดานพืชประมงและปศุสัตวรวม 1,192,930 แปลง/ราย 
คิดเปนรอยละ 140 ของเปาหมาย ในจํานวนนี้เปนการตรวจสอบและออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชและสารพิษ
ตกคางประมาณ ปละ 45,000 ฉบับ การใหบริการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพความปลอดภัยสินคาสัตวน้ํา/
โรงงานแปรรูปสัตวน้ําประมาณปละ 94,000 ตัวอยาง และตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ
ปศุสัตวประมาณปละ 178,000 ตัวอยาง นอกจากนั้น ตรวจรับรองสถานประกอบการและโรงงานประเภท
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ตาง ๆ ท้ังโรงงานดานพืช สถานท่ีผลิต ดานประมง โรงงานอาหารสัตว โรงฆาสัตว และแปรรูปเพ่ือการสงออก
รวม 181,184 แหง คิดเปนรอยละ 134 ของเปาหมาย (ตารางท่ี 36) 
 
ตารางท่ี 36 การตรวจรับรองมาตรฐานฟารม และโรงงาน/โรงงานแปรรูปในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ  
                ฉบับท่ี 11 
 

ป 
ฟารม (แปลง/ราย) โรงงานแปรรูป (แหง) 

แผน ผล รอยละ แผน ผล รอยละ 

2555 217,535 352,952 162 3,013 3,666 122 

2556 176,000 327,306 186 2,593 4,470 172 

2557 140,308 171,717 122 42,140 56,969 135 

2558 167,900 180,280 107 42,150 56,951 135 

2559 152,870 160,675 105 44,983 59,128 132 

รวม 854,613 1,192,930 140 134,879 181,184 134 
ท่ีมา : รายงานของหนวยงาน ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมประมง และกรมปศสุัตว, 2560 

 
2.3) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  

จากการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร
(Gross Domestic Product: GDP) (แบบปริมาณลูกโซ)0

1 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงตนแผนฯ ระหวางป 2555 - 
2557 และลดลงในชวงปลายแผนพัฒนาการเกษตรฯ ป 2558 - 2559 ซ่ึงเฉลี่ยอยูท่ี ๐.620 ลานลานบาท 
และ ๐.624 ลานลานบาท โดยภาพรวมในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี ๑1 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคเกษตรเฉลี่ย 0.643 ลานลานบาท สูงกวาแผนพัฒนาการเกษตรฯ 10 ซ่ึงมีปริมาณเฉลี่ย 0.607 ลานลานบาท 
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 5.93   

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร (ณ ราคาประจําป) มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันคือ
เพ่ิมข้ึนในชวงตนแผนฯ ป 2555 ถึงป 2556 เฉลี่ย 1.422 และ 1.462 ลานลานบาท และเริ่มลดลง
ในชวงกลางแผนฯ ป 2557 ถึงปลายแผนฯ ป 2559 ท่ีลดลงเปน 1.330 1.192 และ 1.197 ลานลานบาท 
ตามลําดับ  โดยภาพรวมแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมอยูเฉลี่ย 1.321 
ลานลานบาท  สูงกวาแผนพัฒนาการเกษตรฯ 10 ซ่ึงมีปริมาณเฉลี่ย 1.044 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 26.53 (ตารางท่ี 37) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
การคํานวณรายไดประชาชาติในมูลคาที่แทจริง (real term) โดยโครงสรางความสัมพันธของราคาสินคาและบริการแตละปมีความทันสมัยหางจาก

ปจจุบันเทากับ t-1 ทําใหอัตราการขยายตัวมีความถูกตองและสะทอนทิศทางเศรษฐกิจไดดีกวาเดิม แตมีขอเสียในดานขาดคุณสมบัติการรวม (Non-
additive) คือ ผลรวมจากรายการยอยตางจากรายไดประชาชาติรวม 
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ตารางท่ี 37 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร และผลิตภัณฑมวลรวม  
   ภาคนอกเกษตรเฉล่ียในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1๑                  

  หนวย : ลานลานบาท 

สาขา แผนฯ 10 
แผนฯ 11 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 เฉลี่ย 

แบบปริมาณลกูโซ*        
ภาคเกษตร 0.607 0.656 0.660 0.657 0.620 0.624 0.643 
ภาคนอกเกษตร 7.299 8.269 8.517 8.610 8.947 9.258 8.720 
GDP รวม 7.896 8.903 9.146 9.230 9.501 9.808 9.318 

ณ ราคาประจําป        
ภาคเกษตร   1.044   1.422   1.462   1.330   1.192   1.197    1.321 
ภาคนอกเกษตร   9.068 10.936 11.459 11.874 12.481 13.163 11.982 
GDP รวม 10.111 12.357 12.921 13.204 13.673 14.361 13.303 

ท่ีมา : สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหต ุ: คํานวณโดยใชฐานขอมลูจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  * ขาดคุณสมบัติการรวม (Non-additive) คือ ผลรวมจากรายการยอยตางจาก GDP รวม 

 
เม่ือพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรในชวงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 11 พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร (แบบปริมาณลูกโซ) มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจาก     
รอยละ 2.27 ในชวงตนแผนฯ เหลือรอยละ 0.67 ในปสุดทายของแผนฯ โดยอัตราการหดตัวในชวงกลางแผนฯ 
จนกระท่ังชวงสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ภาคเกษตรหดตัวเฉลี่ยรอยละ 0.43 ตอป  

ปจจัยหลักท่ีเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของภาคเกษตรในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 คือ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติท่ีคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะปญหาภัย
แลงและภาวะฝนท้ิงชวงท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องตั้งแต ป 2556 - 2559 สรางความเสียหายตอการเพาะปลูกพืชท่ี
สําคัญหลายชนิด ประกอบกับปญหาโรคตายดวนในกุงทะเลท่ีทําการเพาะเลี้ยง ทําใหปริมาณผลผลิตกุงทะเล
เพาะเลี้ยงลดลงอยางมาก นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ีสําคัญอยูในภาวะถดถอย ประกอบกับการแขงขัน
ของสินคาเกษตรในตลาดโลกมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
ของไทย ทําใหราคาสินคาเกษตรหลายชนิดมีแนวโนมลดลงตามไปดวย (ตารางท่ี 38) 
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ตารางท่ี 38 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรายสาขา ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ  
                ฉบับท่ี 1๑ 

หนวย: รอยละ 

สาขา แผนฯ 10 
แผนฯ 11 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 เฉลี่ย 
แบบปริมาณลกูโซ        

ภาคเกษตร 2.09 2.71 0.71 -0.55 -5.67 0.67 -0.43 

ภาคนอกเกษตร 3.05 7.84 2.99 1.10 3.91 3.48 3.86 
GDP รวม 2.96 7.24 2.73 0.91 2.94 3.23 3.41 

ณ ราคาประจําป        
ภาคเกษตร 10.98 8.46 2.87 -9.07 -10.34 0.42 -1.53 
ภาคนอกเกษตร 5.67 9.40 4.78 3.62 5.11 5.47 5.68 
GDP รวม 6.20 9.29 4.56 2.19 3.55 5.03 4.92 

ท่ีมา : สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหต ุ: คํานวณโดยใชฐานขอมลูจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
สําหรับโครงสรางการผลิตของภาคเกษตร พิจารณาจากสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม

ภาคเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจําป) พบวา มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน โดยสัดสวน
ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมนอกภาคเกษตร มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 
จากรอยละ 11.50 ในป 2555 เหลือรอยละ 8.34 ในปสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงเกิดจากการท่ีมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรท่ีมีแนวโนมหดตัวอยางตอเนื่อง โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 9.99 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ 

อยางไรก็ตาม ภาคการเกษตรยังคงมีบทบาทสําคัญและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ประเทศในหลายมิติ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จากการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ      
ท่ีสามารถสรางรายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศเปนมูลคาสูงอยางสมํ่าเสมอในแตละป (ตารางท่ี 39) 

 
ตารางท่ี 39 สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขาตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวงแผนพัฒนา   

ฉบับท่ี 1๑ 
                                                                                                         หนวย: รอยละ 

สาขา แผนฯ 10 
แผนฯ 11 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 เฉลี่ย 

ภาคเกษตร 10.33 11.50 11.32 10.07 8.72 8.34 9.99 

ภาคนอกเกษตร 89.67 88.50 88.68 89.93 91.28 91.66 90.01 

GDP รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหต ุ: คํานวณโดยใชฐานขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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2.3) การวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร 
2.3.1) การเพ่ิมสัดสวนงานวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร 

ดําเนินการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พืช สัตว ประมง และเทคโนโลยีการผลิต 
ใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 รวมท้ังผลักดันผลงานวิจัยดานการเกษตร
ไปดําเนินการตออยางเปนรูปธรรม อาทิ การวิจัยพัฒนาพันธุขาว วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุพืช การพัฒนา
เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
การดําเนินการดานความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวบรวมและอนุรักษแหลงพันธุกรรมพืช จุลินทรีย แมลง 
และเห็ด รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาสงเสริมการผลิตสินคาใหมท่ีใหผลตอบแทนสูง และเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืชเพ่ือลดตนทุนการผลิต การวิจัยดานการประมง จําแนกเปนวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและ
ปรับปรุงพันธุ การทําประมงทะเลและสํารวจแหลงประมง และผลิตภัณฑประมง การวิจัยพัฒนาและปรับปรุง
พันธุปศุสัตว เชน การวิจัยดานสุขภาพสัตว การผลิตสัตว มาตรฐานสินคา สิ่งแวดลอมดานปศุสัตว เศรษฐกิจ
และสังคมดานปศุสัตว เปนตน การวิจัยการพัฒนาท่ีดินและถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยดําเนินการวิจัย
ดานการจัดการดิน พัฒนาฟนฟูเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม เชน การใชประโยชนหญาแฝก                
การจัดการดิน (ดานอนุรักษดินและน้ํา) และการจัดการดินท่ีมีปญหา ฯลฯ 

ท้ังนี้ ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดสนับสนุนงานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณดําเนินการ ซ่ึงเม่ือพิจารณาสัดสวนคาใชจายเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาดานการเกษตรตองบประมาณรายจายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา คาเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับ 10 มีสัดสวน 2.59 เพ่ิมเปน 3.50 แตในระหวางชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
ป 2558 ท่ีมีสัดสวนลดลง และมีทิศทางเพ่ิมข้ึนในป 2559 และเม่ือพิจารณางบประมาณเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาดานการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) สาขาเกษตร พบวา มีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 0.21 
ของ GDP สาขาเกษตร ซ่ึงสูงกวาสัดสวนในแผนฯ 10 คิดเปนรอยละ 46.25 แตต่ํากวาคาเปาหมายท่ีตั้งไว
ท่ีสัดสวนรอยละ 0.50 ของ GDP สาขาเกษตร ดังนั้น ควรมีการสนับสนุนงบประมาณดานวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีสอดคลองกับการใชประโยชนของเกษตรกรและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด
การยอมรับและมีการใชประโยชนงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและเพ่ิมข้ึนแทจริง (ตารางท่ี 40 และแผนภาพท่ี 21)
  

ตารางท่ี 40 สัดสวนคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ     
                สาขาเกษตร  

งบประมาณ : ลานบาทสัดสวน : รอยละ 

สาขา แผนฯ 10 
แผนฯ 11 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 เฉลี่ย 
1. GDP สาขาเกษตร 1,310,993 1,422,000 1,462,000 1,330,000 1,192,000 1,197,000 1,320,600 
2. งบประมาณวจิัยและพัฒนา     
    ดานการเกษตร 

1,911 2,842 2,909 2,961 2,420 2,842 2,795 

3. สัดสวนงบวจิัยฯ ตอ GDP    
    สาขาเกษตร 

0.15 0.20 0.20 0.22 0.20 0.24 0.21 

4. งบประมาณประจําปของ กษ. 73,914 77,993 73,039 77,276 81,892 88,958 79,832 
5. สัดสวนงบวจิัยฯ ตองบประมาณ 
    ของ กษ. 

2.59 3.64 3.98 3.83 2.96 3.19 3.50 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2560 
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2.3.2) ผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชประโยชน 
ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการได ตลอดแผนพัฒนาการเกษตรฯ 

ฉบับที่ 11 รวมทั้งสิ้น 76 แผนวิจัย และโครงการวิจัยจํานวน 1,210 เรื่อง โดยมีการดําเนินการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ตั้งแตชวงตนแผนฯ และลดลงในชวงปสุดทายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 และ
จากจํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ไดนําไปใชประโยชนในภาคเกษตรกรจํานวน 97 เรื่อง  
คิดเปนรอยละ 73 ของงานวิจัย เปาหมายท่ีดําเนินการ 133 เรือ่ง  

ทั้งนี้ พบวา การนํางานวิจัยไปใชประโยชนยังนอยเมื่อเทียบกับงานวิจัย
ท่ีดําเนินการท้ังหมด ทําใหการพัฒนาภาคการเกษตรมีตนทุนการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญในระดับสูง ท้ังดาน
การผลิต โลจิสติกส การเก็บรักษา ทําใหสินคาเกษตรยังคงเปนสินคาท่ีมีมูลคาต่ํา ดังนั้น จึงควรนําผลการวิจัย
และพัฒนาท่ีดําเนินการไดมาใชประโยชนใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาภาคการเกษตร
เกิดมูลคาเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย (ตารางท่ี 41) 

 
ตารางท่ี 41 ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการและการนําไปใชประโยชน 
 

รายการ หนวยนับ 
แผนฯ 11 

 

รวม 
 2555 2556 2557 2558 2559 

1. ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการ 
    - แผนวิจัย  

 
แผน 

 
19 

 
17 

 
20 

 
17 

 
3 

 
76 

    - โครงการ  เรื่อง 27 251 355 440 137 1,210 

2.  ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน   

     - เปาหมาย 

 
 

เรื่อง 

 
 

15 

 
 

25 

 
 

30 

 
 

33 

 
 

30 

 
 

133 
     - ผลการใชประโยชน 
 

เรื่อง 
รอยละ 

20 
133 

22 
88 

14 
47 

33 
100 

8 
27 

97 
73 

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559, สํานักงบประมาณ 2560  
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 0.60

แผนฯ 10 2555 2556 2557 2558 2559 แผนฯ 11 

แผนภาพท่ี 21 แนวโนมสัดสวนงบวิจัยและพัฒนาการเกษตรตอ GDP สาขาเกษตร 

เปาหมาย 

ผล 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
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สรุปภาพรวม ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินคาเกษตร และความม่ันคงดานอาหาร สวนใหญการพัฒนาอยูในระดับดีมาก โดยมีตัวชี้วัดท่ีผลการดําเนินงาน
ต่ํากวาเปาหมาย คือ ตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาเกษตรตลอดแผนฯ ท่ีผานมายังดําเนินการไดในระดับ      
ท่ีคอนขางต่ํา และสดัสวนงบประมาณวิจัยตอ GDP สาขาเกษตร (ตารางท่ี 42) 

 
ตารางท่ี 42 สรุปผลการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร 

และความม่ันคงอาหาร 
 

ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 

แผนฯ 10 แผนฯ 11 
รวม/เฉล่ีย 

รอยละของ
เปาหมาย 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. ผลผลิตรวม (ตัน)  เพ่ิมข้ึน         
    1.1 ดานพืช  115,497 194,813 197,854 197,797 175,566 181,104 189,427 21.82 
    1.2 ดานปศุสัตว  na 1,218,212 1,203,339 1,308,708 1,352,442 1,420,209 1,300,946 6.79 

    1.4 หมวดประมง  na 2,991 2,821 2,565 2,596 2,665 2,728 (8.79) 
2. ตนทุนการผลิตตอ 
    หนวยของสินคาเกษตร  
    (บาท/ตัน) 

ลดลง         

    2.1 ดานพืช 
รวม 26 
สินคา 

422,042 470,959 488,130 483,774 501,427 499,387 488,735 15.80 

    2.2 ดานปศุสัตว 
รวม 4 
สินคา 

135,789 159,460 170,420 200,030 197,160 191,870 183,788 35.35 

    2.3 หมวดประมง 
รวม 1 
สินคา 

99,350 102,540 105,580 108,460 108,990 107,030 106,520 7.22 

3. จํานวนฟารม/โรงงาน 
    ที่ไดรับการรับรอง 
    คุณภาพมาตรฐาน 

         

    3.1 จํานวนฟารม  
          (ฟารม) 

854,613 na 352,952 327,306 171,717 180,280 160,675 1,192,930 139.55 

    3.2 จํานวนโรงงาน  
          (โรง) 

134,879 na 3,666 4,470 56,969 56,951 59,128 181,185 134.33 

    3.4 มูลคาสินคา 
          เกษตรและ 
          ผลิตภัณฑ  
         (ลานลานบาท) 

เพ่ิมข้ึน 0.607 0.656 0.660 0.657 0.620 0.624 0.643 6.00 

    3.5 สัดสวนคาใชจาย 
          ในการวิจัยและ 
          พัฒนาดาน 
          การเกษตร  
         (รอยละ) 

เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 
0.50  

0.15 0.20 0.20 0.22 0.20 0.24 0.21 42.00 

   3.6. ผลงานวิจัย 
          และพัฒนา 
          ดานการเกษตร 
          ถูกนําไปใช 
          ประโยชน (เรื่อง) 

133 เรื่อง na 20 22 14 33 8 97.00 72.93 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 43 สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
การจดัการสินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร 

 

รายการ เปาหมาย ผลการพัฒนา คาคะแนน 
ผลประเมิน

แปลผล 

1. ผลผลิตรวม (พันตัน)   เพิ่มขึ้น     

    1.1 ดานพืช 155,497 
เพิ่ม 189,427 
(รอยละ 21.82) 

5.00 ดีมาก 

    1.2 ดานปศุสัตว 
เปรียบเทียบ ป 55 กับ 

ป 59 
เพิ่ม  

รอยละ 6.79 
5.00 ดีมาก 

    1.4 ดานประมง 
  

เปรียบเทียบ ป 55 กับ 
ป 59 

ลดลง 
รอยละ 8.79 

1.00 ตองเรงแกไข 

2. ตนทุนการผลิตตอหนวยของสินคาเกษตร  
    (บาท/ตัน) 

ลดลง  

 

เพิ่มขึ้น 
 

  

    2.1 ดานพืช 422,042 (26 สินคา)  488,735 1.00 ตองเรงแกไข 

    2.2 ดานปศุสัตว 135,789 (4 สินคา) 183,788 1.00 ตองเรงแกไข 

    2.3 ดานประมง 99,350 (1 สินคา) 106,520 1.00 ตองเรงแกไข 

3. จํานวนฟารม/โรงงานที่ไดรับการรับรอง 
    คุณภาพมาตรฐาน 

    

    3.1 จาํนวนฟารม  (ฟารม) 854,613 1,192,930 5.00 ดีมาก 

    3.2 จาํนวนโรงงาน  (โรง) 134,879 
(รอยละ 39.59  
ของเปาหมาย) 
181,184 

5.00 ดีมาก 

    3.3 มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ  
          (ลานลานบาท) 

เพิ่มขึ้น  
เปรียบเทียบกับแผนฯ 10 

(รอยละ 134.33  
ของเปาหมาย) 

0.643 
(รอยละ 6) 

5.00 ดีมาก 

    3.4 สัดสวนคาใชจายในการวิจยัและ 
          พัฒนาดานการเกษตร (รอยละ) 

0.50 
0.21 

 (รอยละ 42  
ของเปาหมาย) 

1.00 ตองเรงแกไข 

    3.5 ผลงานวจิัย และพัฒนาดานการเกษตร 
          ถกูนําไปใชประโยชน (เร่ือง) 

133 
97 

(รอยละ 72.93  
ของเปาหมาย) 

3.00 ปานกลาง 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เกณฑคะแนน มีดังนี ้

ระดับ 5 รอยละ  90.00 – 100.00    คือ  ดีมาก 
ระดับ 4 รอยละ  80.00 – 89.99 คือ  ดี 
ระดับ 3 รอยละ  70.00 – 79.99 คือ  ปานกลาง 
ระดับ 2 รอยละ  60.00 – 69.99      คือ  ตองปรับปรุง 
ระดับ 1 รอยละ นอยกวา 60.00       คือ  ตองเรงแกไข 
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3) ปญหาอุปสรรค 
3.1) สภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนในชวงการดําเนินงานตามแผนฯ 11 ทําใหกระทบ

ตอการผลิตของเกษตรกรท่ีมีความผันผวนตามไปดวย สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตท่ีลดลง การเกิดโรค/
ศัตรูพืชระบาด ทําใหเกษตรกรตองใชตนทุนในการปองกันรักษาท่ีมากข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกร
สงูข้ึน  

3.2) งบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรยังนอยเม่ือเทียบกับ GDP สาขาเกษตร 
ตลอดชวงเวลาท่ีดําเนินงานตามแผนสัดสวนดังกลาวคิดแลวยังไมถึงครึ่งของเปาหมายท่ีวางไว การขาดงบประมาณ
ท่ีเหมาะสมจะทําใหการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร ไมเกิดการพัฒนาดานการผลิต
ท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมปริมาณผลผลิตใหแกเกษตรกร 

3.3) การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชอยูในระดับปานกลาง ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การจัดการสินคาบางรายการ ยังไมไดรับการยอมรับในตลาดอยางกวางขวาง 

3.4) การเพ่ิมข้ึนของคาแรงงาน ทําใหตนทุนดานแรงงานเพ่ิมข้ึนอยางมาก เนื่องจากภาคการเกษตร
เปนภาคท่ีใชแรงงานอยางเขมขนในทุกกระบวนการผลิต  

3.5) การตรวจรับรองมาตรฐานฟารมถึงแมจะดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไวในแตละป 
แตเม่ือพิจารณาในภาพรวมเปรียบเทียบกับจํานวนเกษตรกรและจํานวนฟารมท่ีทําการเกษตรท้ังหมด พบวา 
จํานวนดังกลาวยังเปนสัดสวนท่ีนอย ดังนั้น การเพ่ิมการตรวจรับรองใหครอบคลุมการผลิตท้ังประเทศ จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยดานอาหาร และผลผลิตของประเทศมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

3.6) การใหความรูแกผูท่ีเก่ียวของดานสินคาคุณภาพมาตรฐานยังมีนอย ทําใหผูท่ีตระหนัก
ในการเลือกสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดยังอยูในวงจํากัด ดังนั้น ความตองการสินคามาตรฐาน
ท่ีมีนอยและยังไมสามารถแบงตลาดไดอยางชัดเจน ทําใหสินคาคุณภาพท่ีผลิตไดถูกตลาดสินคาท่ัวไปท่ีมีปริมาณ/
ขนาดใหญกวากลบกระแสสินคาคุณภาพไดมาตรฐานไป 

3.7) การดําเนินงานโครงการ/แผนงาน ตามแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ยังมีขอจํากัด
หลายๆ ดาน ทําใหผลการพัฒนาตอบสนองเปาหมายไดไมเต็มท่ี การพัฒนาสินคาบางรายการจึงยังไมบรรลุคา
เปาหมาย  

 

 4) ขอเสนอแนะ  
4.1) จากการดําเนินงานโครงการและการสงเสริมดานตาง ๆ ของภาครัฐ สงผลใหเกษตรกร 

ผูประกอบการมีขีดความสามารถในการผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ควรใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา
สินคา ซ่ึงจะเปนตัวชวยเสริมและจูงใจท่ีชัดเจนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.2) การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรท่ีสําคัญ จําเปนตองขับเคลื่อนใหเกิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม โดยใชอุปสงคและอุปทานสินคาในตลาดโลกเปนเปาหมาย และมีโครงการ/แผนงานรองรับ
ในการผลิต การตลาด และการพัฒนาสินคาอยางตอเนื่องตอไปดวย 

4.3) การวิจัย และพัฒนา ยังคงตองสงเสริมอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงการสงเสริม
การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใช เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการสินคา ใหไดรับ
การยอมรับในตลาดอยางกวางขวาง 
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4.2.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และย่ังยืน 
ทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตรมีความสําคัญตอการพัฒนาภาคเกษตร เนื่องจาก  

เปนปจจัยการผลิตพ้ืนฐานในการทําการเกษตร โดยเฉพาะดานทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง
และความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาที่ผานมามีการนําทรัพยากรการเกษตรไปใชประโยชนเกินกวา
อัตราการเกิดทดแทน หรือการฟนตัวตามธรรมชาติ ทําใหความอุดมสมบูรณลดลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนปญหา
ของการใชที ่ดินที่ไมเหมาะสม การใชสารเคมีทางการเกษตร การขาดแคลนน้ํา แหลงทําการประมง       
ถูกทําลาย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษย  

 

จากสภาพปญหาดังกลาว ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 จึงมุงพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
สมดุล และยั่งยืน มีหนวยงานท่ีรวมดําเนินการ ไดแก กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ผลความสําเร็จในยุทธศาสตรท่ี 3 มีดังนี้ 

 

1) การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 ดําเนินการเพื่อชวยรักษาฐานการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหคงความอุดมสมบูรณ 

เกิดความสมดุล และยั่งยืน รวมถึงเพ่ืออํานวยความสะดวกใหสามารถรองรับตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาดใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
 การดําเนินงานในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 มีการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ิมปริมาณ

เก็บกักน้ํา และขยายพ้ืนท่ีชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกลบริหาร
จัดการน้ําใหสูงขึ้น ขยายขอบเขตการสูบน้ําดวยไฟฟา เสริมสรางการมีสวนรวมของเกษตรกรและชุมชน 
ในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูเดิม ฟนฟูการขุดลอกคูคลอง พรอมท้ังพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
ในไรนาและชุมชน 

1.1.1) การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน  
ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2555 – 2559 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน 

รวม 1.34 ลานไร หรือรอยละ 40.12 ของเปาหมาย 3.35 ลานไร เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณท่ีถูก
ปรับลดลง ตองรอการอนุมัติวงเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ     
เม่ือใกลฤดูฝน ทําใหมีชวงระยะเวลาในการกอสรางสั้นลง น้ําทวมขัง ผูรับจางรับงานหลายโครงการ สงผลใหเกิด
ความลาชา รวมท้ังปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ ท่ีดินในพ้ืนท่ีขางเคียง เปนตน  

 

อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดจํานวนพื้นที่ชลประทานมีการปรับเปาหมายรายป
ซ่ึงไมสอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตร โดยตั้งแตป 2555-2559 มีการกําหนดเปาหมาย
เพียง 1,535,112 ไร คิดเปนรอยละ 45.97 ของเปาหมายรวม 5 ป (ตารางท่ี 44) 
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ตารางท่ี 44 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี  11 

 

ป เปาหมาย 
แผนฯ 11 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น (ไร) 
เปาหมายรายป ผล รอยละ 

- ป 2555  
เพ่ิมข้ึน 

3.35 ลานไร 
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

271,951 
 

204,695 75.27 
- ป 2556 231,058 181,956 78.75 
- ป 2557 315,039 272,921 86.63 
- ป 2558 317,941 293,269 92.24 
- ป 2559 399,123 385,218 96.52 

รวม 5 ป 1,535,112 1,338,059 87.16 
ท่ีมา : รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 - 2559 
หมายเหต ุ: พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน เปนขอมูลการดําเนินงานของกรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน    
              เพ่ือเกษตรกรรม 

 
1.1.2) จํานวนปริมาณเก็บกักน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 

เม่ือพิจารณาจากขอมูลจํานวนปริมาณเก็บกักน้ําของกรมชลประทาน ในชวง
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 พบวา ปริมาณเก็บกักน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนรวม 5 ป จํานวน 288.87 ลานลูกบาศกเมตร 
หรือคิดเปนรอยละ 63.10 ของเปาหมาย จะเห็นไดวาปริมาณเก็บกักน้ําในแตละปมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ 
เนื่องจากปริมาณเก็บกักน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจะข้ึนอยูกับจํานวนแหลงน้ําท่ีและขนาดความจุของแหลงน้ําท่ีสรางเสร็จ 
ในแตละป (ตารางท่ี 45) 
 
ตารางท่ี 45 จํานวนปริมาณเก็บกักน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน ป 2555 - 2559 

หนวย : ลานลูกบาศกเมตร 

ปงบประมาณ เปาหมาย 
จํานวนปริมาณเก็บกักนํ้า

ท่ีเพ่ิมขึ้น รอยละ 

แผนฯ 11    
- ป 2555 130.03 107.03 82.31 
- ป 2556 27.17 16.67 61.35 
- ป 2557 34.95 9.52 27.30 
- ป 2558 129.70 19.70 15.19 
- ป 2559 135.93 135.93 100.00 

รวม 457.78 288.87 63.10 
ท่ีมา : เอกสารรายงานประจําป 2559 กรมชลประทาน 
หมายเหต ุ: ขอมูลเฉพาะโครงการขนาดใหญรวมกับโครงการขนาดกลาง เฉพาะกรมชลประทาน 

 
1.1.3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา 

พิจารณาจากจํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานหารดวยปริมาณ
น้ําตนทุน โดยตั้งแตป 2554 ซ่ึงเปนปสุดทายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 จนสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2559) ปริมาณน้ําตนทุนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง คือ มีปริมาณน้ําใช ณ 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 31.85 (1,000 ลานลูกบาศกเมตร) เหลือ 20.04 (1,000 ลานลูกบาศกเมตร)
สวนจํานวนพ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทานหมายถึงจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ไดแก นาขาว พืชผัก พืชไร
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ผลไม ไมยืนตน รวมท้ังพ้ืนท่ีบอปลา บอกุงท่ีทําการผลิตสินคาการเกษตรในแตละป ในเขตพ้ืนท่ีรับบริการน้ํา
จากระบบชลประทาน มีแนวโนมลดลงเชนกัน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ในป 2559 
มีจํานวน 28.18 ลานไร จากพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมท้ังหมดของประเทศไทยจํานวน 149 ลานไร 

 

อยางไรก็ตาม เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 พบวาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้ําเทากับ 1.41 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากป 2554 ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา
เพียง 1.07 เนื่องจากมีแผนการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ เชน แผนการบริหารจัดการน้ํา และ
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและการจัดจัดสรรน้ําในชวงฤดูฝน ฯลฯ รวมถึงการจัดสรรน้ําในเขื่อนและอาง
เก็บน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําท่ีเก็บกักไวได (ตารางท่ี 46) 
 
ตารางท่ี 46 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา 

 

แผน/ป 
นํ้าตนทุน 

(1,000 ลานลบ.ม.) 
(1) 

พ้ืนท่ีรับบริการ
นํ้าจากระบบ
ชลประทาน 

(ลานไร) 
(2) 

พ้ืนท่ี
ชลประทาน 

(ลานไร) 

ประสิทธิภาพ
การใชนํ้า 

(รอยละ) 
(2/1) 

Growth 

(รอยละ) 

แผนฯ 10 (ป 2554) 31.85 34.21 24.31 1.07 17.34 

แผนฯ 11      

- ป 2555 45.33 34.97 24.32 0.77 -28.18 

- ป 2556 31.47 36.79 24.52 1.17 51.54 

- ป 2557 33.07 37.06 24.58 1.12 -4.14 

- ป 2558 24.53 30.97 24.75 1.26 12.66 

- ป 2559 20.04 28.18 24.78 1.41 11.41 

ท่ีมา : เอกสารการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการของกรมชลประทาน  
 ป 2559-25560 

หมายเหตุ : - นํ้าตนทุน (1,000 ลาน ลบ.ม.) หมายถึง ปริมาณนํ้าใชการ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน ในแตละป 
- ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพ้ืนท่ีบริหารจดัการนํ้าในเขต 

  ชลประทานหารดวยปรมิาณนํ้าตนทุน 

 
ผลจากการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรตามแผนพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบชลประทาน โดยใหความสําคัญของการใชน้ําชลประทานที่กอสรางแลวเสร็จใหเกิดประโยชนสูงสุด    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิต การเพ่ิมมูลคา การตลาด และการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนใหเกิด
ความเขมแข็งและยั่งยืน ตั้งแตป 2554 – 2557 มีพื้นที่ดําเนินการ รวม 396,174 ไร จําแนกเปนพื้นท่ี
ในป 2554 จํานวน 108,434 ไร ป 2555 จํานวน 87,051 ไร ป 2556 จํานวน 97,845 ไร และป 2557 
จํานวน 102,844 ไร เกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 22,764 ราย จําแนกเปนเกษตรกรในป 2554 
จํานวน 8,675 ราย ป 2555 จํานวน 6,927 ราย ป 2556 จํานวน 7,162 ราย และป 2557 จํานวน 
7,726 ราย กอใหเกิดผลกระทบในดานประสิทธิภาพการใชท่ีดิน เกษตรกรมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรเฉลี่ย 10.26 ไร
ตอครัวเรือน เปนพ้ืนท่ีนา 7.34 ไรตอครัวเรือน พบวา การใชประโยชนท่ีดินจากแหลงน้ําชลประทานในปเพาะปลูก 
2555/56 มีประสิทธิภาพการใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.70 จําแนกเปนการใชท่ีดินในฤดูแลง เกษตรกร 
มีการใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนจาก 7.93 ไรตอครัวเรือน กอนเขารวมโครงการ เปน 8.89 ไรตอครัวเรือน หลังเขารวมโครงการ 
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หรือมีประสิทธิภาพการใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.36 (จากรอยละ 77.29 เปนรอยละ 86.65) สวนการใชท่ีดิน
ในฤดูฝน เกษตรกรมีการใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนจาก 9.93 ไรตอครัวเรือน กอนเขารวมโครงการเปน 10.17 ไรตอครัวเรือน 
หลังเขารวมโครงการ หรือมีประสิทธิภาพการใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.34 (จากรอยละ 96.78 เปนรอยละ 99.12) 

 

ประสิทธิภาพการผลิต พืชท่ีเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ีโครงการ ไดแก พืชอาหาร 
(ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว  มันสําปะหลัง) พืชน้ํามัน (ปาลมน้ํามัน) ไมผล (มะมวง ลําไย และทุเรียน) และไมยืนตน
(ยางพารา) ซ่ึงผลิตขาวเปนพืชหลักในพ้ืนท่ีโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนจากการบริหารจัดการน้ํา
รวมกัน ทําใหไดรับน้ําเพื่อปลูกขาวและพืชอื่น ๆ โดยมีผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจาก 630.46 กิโลกรัมตอไร
ในปเพาะปลูก 2553/54 เปน 666.65 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2555/56 (ขาวนาปเพิ่มขึ้น
จาก 605.11 เปน 646.12 กิโลกรัมตอไร และขาวนาปรังเพ่ิมข้ึนจาก 662.98 เปน 689.93 กิโลกรัมตอไร) 
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนครัวเรือนละ 39,850 บาท (จาก 38,283 เปน 78,133 บาท
ตอครัวเรือน) ซ่ึงรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน สวนหนึ่งมาจากการดําเนินนโยบายโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล 

 

การพัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกร โดยพัฒนา
องคความรูและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยเกษตรกรรอยละ 89.79 ท่ีไดรับการถายทอดความรูไดนําความรู 
ไปปฏิบัติตาม โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว และรอยละ 10.21 ไมไดนําไปปฏิบัติ เนื่องจาก   
เห็นวาวิธีการปฏิบัติยุงยาก และไมเขาใจเนื้อหาที่ไดรับการถายทอดความรู และเสริมสรางความเขมแข็ง
ขององคกรเกษตรกรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม และสมาชิกกลุมไดเขารวมประชุมรอยละ 82.91 
โดยสมาชิกกลุมผูใชน้ํารอยละ 72.32 มีสวนรวมในการจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

 

การพัฒนาอาชีพ พบวา เกษตรกรรอยละ 11.77 มีสวนรวมในการทํากิจกรรม
การผลิต เชน การรวมกลุมผลิตผักปลอดสารพิษ โดยรวมกันวางแผนการผลิตผักแตละชนิดสงจําหนาย
ตามหางสรรพสินคา และตลาดนัดภายในจังหวัด สวนกลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเปนการเลี้ยงไวเพ่ือบริโภค 

 

1.2) การบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
1.2.1) เรงรัดการฟนฟู และปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเส่ือมโทรม 

ดําเนินการโดยใชท้ังวิธีกลและวิธีธรรมชาติ จากการใชระบบพืชในพ้ืนท่ีท่ีเปน
ปญหาตอการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร เชน พ้ืนท่ีดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินขาดอินทรีย เปนตน โดยการสงเสริม
การใชปูนมารลในการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว ใชหินปูนฝุนในการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเค็มภาคใต การปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด
โดยการใชโดโลไมท และสงเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม รวมถึงการปลูกหญาแฝกและการปลูกพืชคลุมดิน 
เพ่ือปองกันและลดปญหาการชะลางพังทะลายของหนาดิน 
 

ผลการดําเนินงานตลอดชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 สามารถ
ดําเนินการปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรดินรวมท้ังสิ้น 11.04 ลานไร หรือเฉลี่ยปละ 2.21 ลานไร   
สูงกวาเปาหมายของแผนฯ ท่ีกําหนดใหมีการดําเนินการไมนอยกวาปละ 2.15 ลานไร ซึ่งเปนผลมาจาก
การดําเนินงานตามนโยบายในหลาย ๆ ดาน ท่ีมุงท่ีจะพัฒนาและฟนฟูดิน การใหคําแนะนํา และการใหบริการ
ความรูผานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ โครงการปลูก
หญาแฝก โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน โครงการฟนฟูและปองกันการพังทลายของดิน และการสนับสนุน
เมล็ดพันธุพืชปุยสด เปนตน (ตารางท่ี 47) 
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ตารางท่ี 47 ผลการปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
 

ป เปาหมายแผน ฯ 11 
พืน้ทีท่รพัยากรดนิที่ไดรบัการปรบัปรุง    

ฟนฟูและพัฒนา (ไร) 
2555  

ไมนอยกวาปละ 
2.15 ลานไร 

2,219,906 
2556 2,255,359 
2557 2,165,437 
2558 2,135,216 
2559 2,261,846 
รวม 10.75 11,037,764 

เฉล่ียตอป 2.15 2,207,553 
ท่ีมา : รายงานประจําป ของกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2555 - 2559 

 
ในชวงตั้งแตป 2555 - 2559 มีจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการ

ดานการพัฒนาท่ีดิน โดยดําเนินกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่รวมกับจังหวัด และคลินิกเคลื่อนที่ใหบริการ
วิเคราะหดิน และใหคําแนะนําการใชปุย การจัดการดิน น้ํา  พืช โดยการนําตัวอยางดินท่ีมีปญหามาวิเคราะหดิน
อยางละเอียดในหองปฏิบัติการ และการบริการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ท้ัง 12 เขต 
และคลินิกดินเคลื่อนท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดิน พรอมท้ังสงเสริม สนับสนุนการใชสารอินทรียลดสารเคมีทางการเกษตร 
โดยการสนับสนุนสารเรง พด. เพ่ือผลิตและใชน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 3,004,028 ราย คิดเปนรอยละ 104.19  
ของเปาหมาย 2,883,000 ราย (ตารางท่ี 48) 

 
ตารางท่ี 48 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและบริการดานการพัฒนาท่ีดิน 

หนวย : ราย 
ป เปาหมาย ผล รอยละ 

2555 700,000 721,825 103.11 
2556 700,000 708,181 101.16 
2557 5,000 5,043 100.86 
2558 700,000 710,705 101.52 
2559 778,000 858,274 110.31 
รวม 2,883,000 3,004,028 104.19 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
นอกจากนี้ จากการประเมินผลผลิตขาวนาปในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการสงเสริมการพัฒนา

พ้ืนท่ีดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีเปาหมาย 46,000 ไร จํานวน 16 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย ชัยภูมิ สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ นครพนม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ ขอนแกน อุดรธานี มหาสารคาม
หนองคาย กาฬสินธุ สกลนคร และบึงกาฬ เปรียบเทียบกับผลผลิตขาวเฉลี่ยของเกษตรกรกอนและหลังไดรับ
การสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตในพื้นที่ดินเค็มนอยและปานกลางในพื้นที่ของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม 
ปงบประมาณ 2558 โดยกรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการแกไขปญหาดินเค็ม แบงพ้ืนท่ีการดําเนินงานตามระดับ
ของการเกิดปญหาดินเค็ม ไดแก พ้ืนท่ีดินเค็ม ปานกลาง พ้ืนท่ีดินเค็มนอย และพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ประกอบดวย 
กิจกรรมทางดานวิศวกรรม เชน การปรับรูปแปลงนา การปลูกไมยืนตนทนเค็มและหญา มาตรการทางดานเขตกรรม
และระบบการปลูกพืช การควบคุมการแพรกระจายของดินเค็ม มาตรการถายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทํา
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แปลงสาธิต ซ่ึงการดําเนินงานท้ังหมดเนนการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนท่ีดินตามศักยภาพของดิน 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม และสามารถใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน 
ซ่ึงพบวา ผลผลิตขาวนาปเฉลี่ยตอไรในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการสงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็ม มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.15 

 

1.2.2) กําหนดเขตการใชท่ีดิน 
ในชวงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี  11 มีการกําหนดเขตการใชท่ีดิน

ตามความเหมาะสมของดิน การสํารวจวิเคราะหจัดทําแผนท่ีแนวเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ และปรับปรุง
ฐานขอมูลทรัพยากรดิน รายละเอียดดังนี้ 

 

ป 2555- 2556 ดําเนินการจัดทําเขตการใชที่ดิน ตามความเหมาะสม
ของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ยางพารา ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง และขาวโพด
เลี้ยงสัตว การจัดทําเขตการใชท่ีดินระดับตําบล 624 และ 500 ตําบล วางแผนการใชท่ีดินระดับลุมน้ําสาขา 
๔๕ และ 55 ลุมน้ําสาขา ตามลําดับ 

 

ป 2558 การสํารวจวิเคราะหจัดทํา แผนท่ีแนวเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ 
และจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือใชในการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญ ๆ 
ของประเทศ เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและเปนนโยบายเรงดวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยจะตองมีการจัดทําแผนท่ีแนวเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจปละ ๕ ชนิดพืช เพ่ือสนับสนุนการกําหนดเขต 
การใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงในป ๒๕๕๘ กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินกิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลสภาพ 
การใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกําหนดเขตการใชท่ีดิน การสํารวจและวิเคราะหทางเศรษฐกิจเพ่ือ
การกําหนดเขตการใชที่ดิน การสํารวจวิเคราะหทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินคาเกษตรท่ีสําคัญ (Zoning) การสํารวจและจัดทําเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยไดสํารวจและ  
จัดงบประมาณเพ่ือดําเนินการได ๖ ชนิดพืช ไดแก ขาวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ออยโรงงาน ลําไย ถ่ัวเหลือง
ฤดูแลง และขาวโพดฤดูแลง 

 

นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินโดยดําเนินการจัดทํา
แผนท่ีกลุมชุดดินมาตราสวน ๑ : ๒๕,๐๐๐ แลวเสร็จท้ังประเทศในป ๒๕๕๓ และแผนท่ีดังกลาวสามารถนําไป
วางแผนการใชท่ีดินเพ่ือความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ไดในระดับหนึ่ง 
แตการนําแผนท่ีกลุมชุดดินนี้ไปขยายลงในระดับไรนาหรือแผนตําบลตองมีความเปนปจจุบันและมีความถูกตองสูง 
เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากแผนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดมีการปรับฐานขอมูล
ทรัพยากรดินใหเปนปจจุบันอยางมีระบบ โดยการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินเบื้องตนลงบนภาพถาย
ออรโธสี ซ่ึงปจจุบันดําเนินการในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) ในพ้ืนท่ีภาคกลางสวนท่ีเหลือ ภาคตะวันออก 
และภาคใต เพ่ือใหมีผลการดําเนินงานสามารถนําขอมูลดินมาใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดอยางครบถวน 
ท้ังในดานวางแผนการใชท่ีดินระดับตําบล หรือในระดับรายแปลงของเกษตรกรและดานภัยพิบัติตาง ๆ เชน 
น้ําทวม ดินถลม การชะลางพังทลายของหนาดิน การเกิดดินเค็มรวมท้ังปญหาภัยแลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
เปนตน ซ่ึงในป ๒๕๕๘ ดําเนินการได ๕๕,๑๐๐,๐๐๐ ไร  โดยการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินเบื้องตน
ลงบนภาพถายออรโธสี การจัดการดินและปุยและโปรแกรมดินไทย การศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศการวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของทรัพยากรดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ และปฐพีกลศาสตร 
เปนตน 
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1.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
ทรัพยากรประมง  มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เปนแหลงผลิตอาหาร

โปรตีนสําหรับประชาชน และเปนแหลงท่ีมาของรายไดการจางแรงงาน และอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ แตเนื่องจาก
ความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ทําใหมีการใชทรัพยากรประมงสูงกวาศักยภาพ
การผลิตของทรัพยากรประมงตามธรรมชาติ รวมท้ังกอใหเกิดปญหาการทําลายทรัพยากรประมงจากการท้ิง
สารปนเปอนจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนลงสูทะเล ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11  
มีการดําเนินการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการปรับตัว
ของทรัพยากรประมง โดยมุงเนนพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ
รุนแรงจากภัยธรรมชาติ ยกเลิกเครื่องมือประมงท่ีทําลายลาง รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการทําปะการังเทียม 
เพ่ือเพ่ิมแหลงท่ีอยูอาศัยใหกับสัตวน้ํา 

 

1.3.1) เรงรัดและผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมาย 
กรมประมงไดดําเนินการควบคุม จัดระเบียบการทําประมงใหเปนไปตามกฎหมาย  

กติกาชุมชน เพ่ือใหทรัพยากรสัตวน้ํานํามาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ปองกันไมใหพันธุสัตวน้ํา
สญูพันธุ โดยการกําหนดพ้ืนท่ีแหลงน้ําเปาหมายในการจัดการฟนฟู รวมท้ังกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา 
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือควบคุม และเฝาระวังจัดระเบียบการทําประมง 

ผลการดําเนินงาน ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 กรมประมง
ไดดําเนินการเพ่ือรองรับกฎระเบียบ Illegal Unreported and Unregulated (IUU) หรือการทําประมงท่ีผิด
กฏหมายขาดการรายงานและไรการควบคุมของประเทศคูคาเพ่ือยืนยันวาสินคาประมงท่ีสงออกไปยังยุโรปไมได  
มาจากการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัดชายทะเล ไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมชาติ สงขลา ปตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยการตรวจสอบรับรอง
สัตวน้ําและออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา รวม 59,069 ฉบับ ควบคุมการทําประมงใหสอดคลองกับกฎระเบียบ 
IUU จํานวน 167,194 ลํา ปรับปรุงสุขอนามัยเรือประมง จํานวน 6,101 ลํา และประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ตามระเบียบ IUU รวม 318 ครั้ง (ตารางท่ี 49) 

 
ตารางท่ี 49 การดําเนินการเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคา ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
 

ป 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 

(จังหวัด)1/ 

ตรวจรับรอง/ออก
ใบรับรองจบั 

สัตวนํ้า 
(ฉบับ) 

ควบคุมการทํา
ประมงใหสอดคลอง
กับกฎระเบียบ IUU 

(ลํา) 

ปรับปรุง
สุขอนามัย
เรือประมง 

(ลํา) 

ประชาสัมพันธ 
(ครั้ง) 

2555 22 13,414 8,022 1,100 15 
2556 22 12,651 6,056 912 11 
2557 22 13,724 2,130 1,120 16 
2558 22 10,599 39,102 1,173 30 
2559 22 8,681 111,884 1,796 246 
รวม - 59,069 167,194 6,101 318 

ท่ีมา : รายงานประจําป 2555 – 2559 กรมประมง 
หมายเหตุ : 1/ ตั้งแตป 2555 – 2559 ดําเนินการในพ้ืนท่ี 22 จังหวัดชายทะเล  
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ท้ังนี้ ตั้งแตป 2558 - 2559 กรมประมงไดดําเนินการเพ่ือรองรับกฎระเบียบ 
IUU ของประเทศคูคาอยางเรงดวน เพ่ิมมาตรการหลาย ๆ ดาน โดยจะเห็นไดวา มีปริมาณการควบคุมการทํา
ประมงใหสอดคลองกับกฎระเบียบ ปรับปรุงสุขอนามัยเรือประมง และการประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ตามระเบียบ IUU เพ่ิมข้ึน  เนื่องจากคณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) สหภาพยุโรป 
(Europe Union) ไดมีคําประกาศแจงเตือนประเทศไทยอยางเปนทางการ เพ่ือใหรับทราบถึงความเปนไปได   
ท่ีประเทศไทยจะถูกระบุวาเปนประเทศท่ีสามท่ีไมใหความรวมมือในการตอตานการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ถาหากไมมีการดําเนินการใด ๆ สหภาพยุโรปจะระงับการนําสินคาสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑประมงของไทยเขาสูตลาดสหภาพยุโรป 

นอกจากการดําเนินการดังกลาวแลว ในป 2558 ไดดําเนินการแกไขปญหา
การทําประมง IUU ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม สรางภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศไทย โดยวางแนวทางจัดระเบียบเรือประมงในนานน้ําและนอกนานน้ํา รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เชน ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล กองทัพเรือ กรมเจาทา และตํารวจน้ํา 
ตรวจเฝาระวังการทําประมงผิดกฎหมายในนานน้ําไทย ใหความรูและฝกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติและผูประกอบการ
ภาคการประมงในเรื่องการปองกันการประมง IUU รวมท้ังรัฐบาลประกาศใหการแกไขปญหาการประมง IUU 
เปนวาระแหงชาติ และไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเพ่ือแกไขปญหาการคามนุษยและการทําประมงผิดกฎหมาย  

 

1.3.2) พัฒนาและฟนฟูแหลงทรัพยากรประมง  
ดําเนินการควบคุมการทําประมงและบริหารจัดการการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรประมงใหเปนไปอยางมีระเบียบ และอยูในขอบเขตท่ีสามารถควบคุมได รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุน
การทําปะการังเทียม เพ่ือเพ่ิมแหลงท่ีอยูอาศัยใหกับสัตวน้ํา และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการควบคูไปกับการใชมาตรการตาง ๆ  

 

ผลการดําเนินงาน ต้ังแตป 2555 – 2559 มีพ้ืนท่ีแหลงน้ําท่ีไดรับการจัดการ
และฟนฟู 44.80 ลานไร คิดเปนรอยละ 101.82 ของเปาหมาย 44 ลานไร เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 ดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย รวมท้ังจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด จันทบุรี 
ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ภูเก็ต พังงา และประจวบคีรีขันธ รวม 70 แหง คิดเปนรอยละ 116.67 
ซ่ึงสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย 60 แหง (ตารางที่ 50) นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการตรวจติดตาม
และควบคุมการทําประมง 9,357 ครั้ง ออกใบอนุญาตทําการประมง 239,666 ฉบับ ออกมาตรการจัดการ
ทรัพยากรประมง 26 เรื่อง และดําเนินงานดานกฎหมายทําการประมง 6,167 เรื่อง (ตารางท่ี 51)  

 

ตารางท่ี 50 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทรัพยากรประมง ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
 

ป เปาหมายแผนฯ 11 
พ้ืนท่ีประมงท่ีไดรับ 

การบริหารจัดการ (ลานไร) 
แหลงอาศัยสัตวทะเล 

(แหง) 
2555 

พ้ืนท่ีทําการประมงและ 
แหลงอาหารสัตวทะเล 
ไดรับการบรหิารจดัการ 

ไมนอยกวาปละ 8.8 ลานไร  
และ 60 แหง 

8.80 20 
2556 9.00 10 
2557 9.00 14 
2558 9.00 15 
2559 9.00 11 
รวม 44.80 70 

ท่ีมา : รายงานประจําป 2555 – 2559 ของกรมประมง 
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ตารางท่ี 51 มาตรการควบคุมการทําการประมง ป 2555 - 2559 
 

ป 
ตรวจติดตาม/

ควบคุม  
(ครั้ง) 

ออกใบอนุญาต 
ทําการประมง  

(ฉบับ) 

ออกมาตรการจัดการ
ทรัพยากรประมง 

(เรื่อง) 

ดําเนินการดานกฎหมาย 
ทําการประมง 

(เรื่อง) 
2555 1,869 32,716 1 566 
2556 1,914 56,635 5 629 
2557 1,873 43,652 2 639 
2558 1,852 61,042 na 644 
2559 1,849 45,621 18 689 
รวม 9,357 239,666 26 6,167 

ท่ีมา : รายงานประจําป 2555 – 2559  ของกรมประมง 

 
ผลจากการจัดการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรประมง รวมท้ังการผลิตพันธุสัตวน้ํา

เพ่ือปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติและในพ้ืนท่ีฟารมทะเล รวม 9,277 ลานตัว ซ่ึงในแตละปมีสัดสวนใกลเคียงกัน
ประมาณ 1,709.08 – 1,877.57 ลานตัว ท้ังนี้ ผลการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวในพ้ืนท่ีน้ําจืด (แหลงน้ํา
ขนาดใหญและอางเก็บน้ํา) และพ้ืนท่ีทะเลท่ีมีการปลอยพันธุสัตวน้ํา พบวา ปริมาณสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง 
(Catch Per Unit Effort : CPUE) ในพ้ืนท่ีน้ําจืดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 629 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตร
ตอคืน ในป 2555 เปน 743 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ในป 2559 หรือมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
รอยละ 16.82 สวนพ้ืนท่ีทะเลมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 24.32 กิโลกรัมตอชั่วโมง เปน 37.14 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
ในป 2559 หรือคิดเปนปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.60 อยางไรก็ตาม ในบางปพบวาปริมาณสัตวน้ําตอหนวย
ลงแรงประมง (CPUE) ลดลง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีน้ําจืด ซ่ึงมีสาเหตุจากการเกิดภาวะภัยแลงยาวนาน สงผลกระทบ
ตอระดับการเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ําต่ํากวาระดับปกติและแมน้ําบางสายมีปริมาณน้ํานอยมาก มีผลทําใหในบาง
แหลงน้ําพอแมพันธุสัตวน้ําถูกทําประมงมากข้ึนในชวงกอนการสืบพันธุวางไข และความลาชาในการขยายพันธุ
เพ่ือเพ่ิมประชากรรุนใหม เนื่องจากปจจัยการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่เขาสูฤดูฝนลาชา จึงสงผลกระทบ
ตอการทดแทนท่ีของประชากรรุนใหมนอยลง (ตารางท่ี 52) 
 
ตารางท่ี 52 ผลการพัฒนา ฟนฟูทรัพยากรประมง และการปลอยพันธุสัตวน้ํา ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ  
                ฉบับท่ี 11 
 

 
ป 

จํานวนสัตวนํ้าท่ี
ผลิต/ปลอยลงสู 

แหลงนํ้า 
(ลานตัว) 

ปริมาณสัตวนํ้าตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) 
พ้ืนท่ีนํ้าจืด พ้ืนท่ีทะเล 

ปริมาณ 
(กรัม/พ้ืนท่ีขาย  
100 ตร.ม./คืน) 

รอยละ 
การเปลี่ยนแปลง 

 (+/-) 

ปริมาณ 
(กก./ชม.) 

รอยละ 
การเปลี่ยนแปลง 

 (+/-) 

2555 1,877.57 629 28.80 24.32 -20.37 
2556 1,875.74 583 -7.31 20.59 -15.34 
2557 1,726.57 687 17.84 32.96 60.08 
2558 1,714.15 636 -7.42 35.17 6.71 
2559 1,709.08 743 16.82 37.14 5.60 

ท่ีมา : รายงานประจําป 2555 – 2559 ของกรมประมง 
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1.3.3) การศึกษา วิจัย และพัฒนาการประมง 
ตลอดชวงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ไดมีการดําเนินงานศึกษา 

วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ เชน วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากะพงดํา การเพาะพันธุ
และอนุบาลปลากระเบนกิตติพงษ/ปลานีออน วิจัยและศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาคอลายถ่ี การเลี้ยง
ปลาหมอรวมกับกบนาในบอดิน ฯลฯ จํานวน 323 เรื่อง พัฒนาการทําการประมงและสํารวจแหลงประมง เชน 
การขยายพันธุดอกไมทะเลหนวดสั้น การศึกษาโปะน้ําต้ืนทางฝงทะเลอันดามัน เพื่อการบริหารจัดการประมง 
การประมงกุงมังกร ฯลฯ จํานวน 161 เรื่อง รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑประมง เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากปลานวลจันทรทะเล และเครื่องขอดเกล็ดปลาสกรูเกลียวแบบตอเนื่อง ฯลฯ จํานวน 60 เรื่อง (ตารางท่ี 53) 

 
ตารางท่ี 53 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการประมง ป 2555 - 2559 

หนวย : เรื่อง 

ป 
พัฒนาการเพาะเลี้ยง/

ปรับปรุงพันธุ 
พัฒนาการทําประมงและ

สํารวจแหลงประมง 
พัฒนาผลิตภัณฑประมง 

2555 69 29 13 
2556 88 32 9 
2557 56 29 13 
2558 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   37 18 
2559 42 34 7 
รวม 323 161 60 

ท่ีมา : รายงานประจําป 2555 – 2559 กรมประมง 

 
2) การสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรใชทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสมและย่ังยืน 

ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรใชสารเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม โดยการ
เผยแพรองคความรู เสริมสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชปุยและสารเคมีทางการเกษตร
ใหกับเกษตรกร เพ่ือไมใหกอเกิดสารเคมีตกคางในดินและน้ํา รวมท้ังสนับสนุนการผลิตปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ 
และปุยพืชสด 

 

ผลการดําเนินงานการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย 
อาทิ การพัฒนาตอยอดกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร พัฒนาเตรียมความพรอม
เกษตรกรสูการผลิตระบบเกษตรอินทรีย และพัฒนาสนับสนุนสงใหมีการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมี หรือ
ทําเกษตรอินทรียตามความตองการของกลุม พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย สงเสริม
การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง สงเสริมเกษตรอินทรียในโรงเรียน รณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช รวมท้ังสนับสนุน
โครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย ตลอดในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
สามารถดําเนินการได 5,088,511 ไร  
 

ท้ังนี้ จากการท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดประเมินผลตนทุนการผลิตของเกษตรกรหลังการใชสารอินทรีย
ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรจากกลุมเกษตรกรท่ีจัดตั้งขึ้นเครือขายการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตรในพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีดําเนินการในป 2557 ในกลุมพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดพืช ไดแก ขาว ออย 
ขาวโพด มันสําปะหลัง (ตนทุนการผลิตที่ลดลง หมายถึง การลดตนทุนของปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน ไดแก การลดตนทุนการใชปุยเคมี ลดปริมาณการใชสารเคมี
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ทางการเกษตร รวมท้ังองคความรูท่ีไดถายทอดใหเกษตรกรในการใชปุยเคมี การผลิตปุยอินทรียและวิธีการใช
ในอัตราท่ีเหมาะสมและถูกตองสอดคลองตามลักษณะดินและพืชแตละชนิด) พบวา ตนทุนการผลิตของเกษตรกร
หลังสารใชสารอินทรียลดลงรอยละ 39.06 
 

3) การสนับสนุนและผลักดันใหเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
ดําเนินการโดยการสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรหรือชุมชนทองถ่ินผูมีบทบาทในการปกปอง 

ดูแลทรัพยากรทางการเกษตร สนับสนุนและผลักดันใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรการเกษตร เพ่ือลด
ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดจากการแยงสิทธิการใชทรัพยากร โดยการใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรในทองถ่ินตนเองใหมากข้ึน ท้ังดานการบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและสมดุล 

 

3.1) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 
 ดําเนินการพัฒนาองคความรูและสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสีย และภาคีเครือขายเขามา

มีสวนรวมในการบริหารจัดการลุมน้ําในทุกระดับ เพื่อลดความขัดแยงในการใชน้ําระหวางภาคประชาชน
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 กรมชลประทานไดมีการข้ึน
ทะเบียนองคกรผูใชน้ําชลประทานทุกประเภทในบัญชีของเขตสํานักงานชลประทานท่ี 1 – 17 ประกอบดวย 
กลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพ้ืนฐาน  หมายถึง ขอบเขตพ้ืนท่ีครอบคุลมพ้ืนท่ีแฉกสงน้ํา 1 แฉก หรือคูน้ํา 1 สาย  
พ้ืนท่ี 1 กลุมผูใชน้ําชลประทานไมเกิน 1,000 ไร) กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน (มีขอบเขตพ้ืนท่ีครอบคลุม
พ้ืนท่ีคลองสงน้ําสายใหญหรือคลองซอย หรือคลองแยกซอย หรือโซนสงน้ํา 1 โซน ไมเกิน 20,000 ไรตอ 1 กลุม) 
สมาคม (มีการจดทะเบียนเปนสมาคมผูใชน้ําชลประทานกับกระทรวงมหาดไทย มีขอบเขตและการบริหาร
เชนเดียวกับกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน) สหกรณผูใชน้ําชลประทาน (มีการจดทะเบียนเปนสหกรณผูใชน้ํา
กับกรมสงเสริมสหกรณ ขอบเขตและการบริหารเชนเดียวกับกลุมบริหารการใชน้ําชลประทานผลการดําเนินงาน
ตั้งแตป 2555 – 2559  พบวามีการจัดตั้งกลุมพ้ืนฐาน รวม 195,786 กลุม คิดเปนพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 72,277,581 ไร  
เปนพ้ืนท่ีขององคกรผูใชน้ําชลประทานตอพ้ืนท่ีชลประทานขนาดใหญ - กลาง ในสัดสวนประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
จากรอยละ 63.23 ในป 2555 เปนรอยละ 69.54 ในป 2558 

 

 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาการดําเนินงานในแตละป จะเห็นวา จํานวนองคกรผูใชน้ําชลประทาน 
(กลุมพ้ืนฐาน) เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 9 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 4,996 กลุม และสัดสวนองคกร
กลุมผูใชน้ําชลประทานตอพ้ืนท่ีชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีพ้ืนท่ีชลประทาน
ขนาดใหญ – กลางในชวงป 2557 มีจํานวน 24.56 ลานไร  และ 10.41 ลานไร ในป 2558  (ตารางท่ี 54) 
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ตารางท่ี 54 จํานวนองคกรผูใชน้ําชลประทานท่ีข้ึนทะเบียนในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 1 – 17 ในชวง 
                แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
 

ป 
กลุมพ้ืนฐาน 

(กลุม) 
พ้ืนท่ีองคกรผูใชนํ้า 

(ไร) 

พ้ืนท่ีชลประทาน 
ขนาดใหญ – กลาง 

(ไร) 

สัดสวนพ้ืนท่ีองคกรฯ  
ตอพ้ืนท่ีชลประทาน 

(รอยละ) 
2555 44,017 15,481,980 24,484,604 63.23 
2556 44,109 15,998,909 23,546,420 67.95 
2557 44,663 16,074,355 24,563,595 65.44 
2558 13,984 7,241,345 10,413,155 69.54 
2559 49,013 17,480,992 na na 
รวม 195,786 72,277,581 83,007,774 1/ - 

ท่ีมา : บัญชีสรุปจาํนวนองคกรผูใชนํ้าชลประทานท่ีข้ึนทะเบียน กรมชลประทาน 
หมายเหต ุ: 1/ เปนผลรวมป 2555 - 2558 

 
3.2) การมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

 ดําเนินการใหชุมชนประมงเขามามีสวนรวมเพ่ือลดปญหาขอขัดแยงของชาวประมง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น โดยเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการและตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรประมง ในชวงตนแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2555)   
มีชุมชนประมงท่ีเขามีสวนรวมในการบริการจัดการ 33 ชุมชน และเพ่ิมข้ึนเปน 45 ชุมชน เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2559)  

 

 ท้ังนี้ จากการสํารวจความพึงพอใจของชุมชนประมงท่ีเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ในป 2555 – 2556 พบวา มีความพึงพอใจรอยละ 89.12 ซ่ึงจัดอยูในระดับดีมาก เปนผลมาจากการถายทอด
ความรู การใหคําแนะนํา และการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนท่ีใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม (ตารางท่ี 55) 

 
ตารางท่ี 55 จํานวนชุมชนประมง และความพึงพอใจท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
 

ป 
จํานวนชุมชนประมง  

(ชุมชน)1/ 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
ความพึงพอใจในการ   
 มีสวนรวม (รอยละ) 

2555 33 - 91.25 
2556 43 30.30 87.00 
2557 43 - na 
2558 45 4.65 na 
2559 45 - na 
เฉลี่ย - - 89.12 

ท่ีมา : รายงานประจําป 2555 – 2559 ของกรมประมง 
หมายเหต:ุ 1/  จํานวนชุมชนในแตละปนับรวมชุมชนเดิมดวย 
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4) การเตรียมความพรอมรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและวางระบบ
การปองกันและบรรเทาปญหาภัยธรรมชาติ 

เปนการดําเนินการเพ่ือปองกันและลดปญหาความรุนแรงของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เปนการลดความเสี่ยงจากอันตรายและความเสียหายท่ีจะเกิดกับเกษตรกร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําในชั้นบรรยากาศใหเกิดฝนในปริมาณและการกระจายท่ีเหมาะสม มีการดําเนินการดังนี้ 

4.1) การรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน 
 ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําพรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว การลดการเผาพ้ืนท่ี

โลงเตียน และการรณรงคไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน ผานโครงการรณรงคและประชาสัมพันธ 
งดการเผาตอซัง เพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน และโครงการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา พรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว 
เม่ือสิ้นแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ดําเนินการไดท้ังสิ้น 83,174 ไร คิดเปนรอยละ 100.21 
ของเปาหมาย 83,000 ไร (ตารางท่ี 56) 

 
ตารางท่ี 56 ผลการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน  

หนวย : ไร 
ป เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

2555 22,000 22,085 100.38 
2556 15,000 15,002 100.01 
2557 15,000 15,012 100.08 
2558 15,000 15,000 100.00 
2559 16,000 16,075 100.46 
รวม 83,000 83,174 100.21 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
4.2) สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง 

 เปนการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และเข่ือน รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีเปน
แหลงเก็บกักน้ํา และพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาภัยแลง โดยจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือปฏิบัติการฝนหลวง 
ชวยเหลือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ําท้ัง 25 ลุมน้ํา ในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด สําหรับการปองกันภัยแลง/ฝนท้ิงชวง 
จะดําเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 หนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว เปนแผนเฝาระวังและปฏิบัติการ ในชวงท่ีมี
ลักษณะอากาศท่ีไมคอยเหมาะสมในการปฏิบัติการ โดยจะทําการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว เพ่ือเฝา
ระวังสภาพอากาศและสามารถข้ึนปฏิบัติการฝนหลวงชวยเหลือไดอยางทันทวงทีในกรณีท่ีสภาพอากาศเอ้ืออํานวย  
ตอการปฏิบัติการฝนหลวง และระยะท่ีสอง  หนวยปฏิบัติการฝนหลวงปกติเปนแผนปฏิบัติการฝนหลวงตามแนว
พระบรมราโชบายในการสรางความชุมชื้นใหกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในชวงฤดูแลงและฝนท้ิงชวง 

 

 จากการดําเนินการดังกลาว สงผลใหมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ในชวงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 (ป 2555 - 2557) เฉลี่ยปละ 163.25 ลานไร สูงกวาเปาหมาย 
ท่ีกําหนดไวปละ 160 ลานไร โดยพ้ืนท่ีเปาหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงเฉลี่ยปละ 222.86 ลานไร 
คิดเปนรอยละ 96.89 ของเปาหมาย 230 ลานไร (ตารางท่ี 57) 
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ตารางท่ี 57 พ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ป 2557 - 2559 
หนวย : ลานไร 

ป 
พ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการปฏิบัติการ 

ฝนหลวง  
พ้ืนท่ีเปาหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการ 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 
2557 160  172.44 230 235.31 
2558 ๑๖๐  ๑๖๓.๗๘ ๒๓๐  ๒๒๓.๕๐ 
2559 160 153.52 230 209.75 
เฉลี่ย  163.25  222.86 

ท่ีมา : รายงานประจําป 2557 - 2559 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 
 นอกจากการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือปองกันภัยแลง/ฝนท้ิงชวงแลว ยังเปนการบรรเทา 

ปญหาไฟปาและหมอกควันในภาคเหนือ เปนสภาพปญหาในชวงฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
ของทุกป ภาคเหนือมักประสบกับปญหาไฟปา ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาหมอกควันตามมา ประกอบกับสภาพ
ภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนที่มีภูเขาลอมรอบ ทําใหมลพิษตางๆ ถูกกักไวและแผปกคลุมไปทั่วเมือง 
โดยพ้ืนท่ีดังกลาวไดแก บริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร นาน และตาก 
นอกจากนี้หมอกควันยังบดบังวิสัยทัศน เปนอุปสรรคในการคมนาคมขนสง มีผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียว 
และสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนผลจากการปฏิบัติการฝนหลวง นอกจากมีฝนตกในพ้ืนท่ีเปาหมายแลว 
ยังชวยบรรเทาหมอกควันท่ีเปนปญหา ประเมินไดจากคา PM10 ซ่ึงเปนคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 
๑๐ ไมครอน ท่ีปนเปอนในอากาศ เฉลี่ยในชวงเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยคา PM10 จะมีคาลดลงหรืออยูในเกณฑ
มาตรฐานหลังการปฏิบัติการ 
 

5) พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณ 

เนื่องจากสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม รวมท้ังกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันท่ีใชมาเปนเวลานานแลวไมสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเปนหนวยงาน
รับผิดชอบ ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเฉพาะใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน รวมท้ังการบังคับ
ใชกฎหมายใหมีความเปนธรรมและท่ัวถึง   

ผลการดําเนินในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ไดดําเนินออกกฎหมายใหม จํานวน 
3 ฉบบั และปรับปรุงแกไขยกเลิกกฎหมายเดิมท่ีลาหลังใหมีความทันสมัยมากข้ึน จํานวน 10 ฉบับ รวมท้ังสิ้น  
13 ฉบับ (ตารางท่ี 58) 
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ตารางท่ี 58 กฎหมายท่ีเกี่ยวของการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
 

รายการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก 
รายชื่อกฎหมาย 

1. ออกกฎหมายใหม 26 ธ.ค. 57 1) พระราชบัญญัติปองการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557 
 14 ก.ค. 58 2) พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทยพ.ศ. 2558 
 5 ส.ค. 5๙ 3) พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองคกรสํารองขาว

ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559 
2. ปรับปรุงแกไข  
ยกเลิกกฎหมายเดิม 
 

10 พ.ย. 56 1) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
33 เม.ย. 57 2) พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
26 ธ.ค. 57 3) พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

 2 มี.ค. 58 4) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 
 5 มี.ค. 58 5) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 
 2 มี.ค. 58 6) พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 28 เม.ย. 58 7) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 (ยกเลิก โดย พรก. 58) 
 5 ก.พ. 58 8) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติชลประทานราษฎร พ.ศ. 2558 
 13 พ.ย. 58 9) พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 26 ก.ย. 5๙ 10) รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. ...  
ท่ีมา : สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
สรุปผลการพัฒนาภาพรวมของยุทธศาสตรท่ี 3 จัดอยูเกณฑดีมาก และบรรลุผลตามเปาหมาย

ของแผน ยกเวนการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานท่ียังไมบรรลุผล ตองเรงแกไข (ตารางท่ี 59 และ 60) 
 
ตารางท่ี 59 สรุปผลการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล  
                และย่ังยืน 
 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

แผนฯ 
10 

แผนฯ 11 
รวม/เฉลี่ย 

รอยละ
ของ

เปาหมาย 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. พ้ืนที่ชลประทาน (ลานไร) 
3.35 ลานไร เมื่อ

ส้ินสุดแผนฯ 
na 0.20 0.18 0.27 0.29 0.39 1.34 39.94 

2. ทรัพยากรดนิไดรับการ 
    บริหารจัดการ (ลานไร) 

10.75 ลานไร 
เมื่อส้ินสุดแผนฯ 

na 2.22 2.26 2.17 2.14 2.26 11.04 102.68 

3. พ้ืนทีท่ําการประมง 
    ไดรับการบริหารจัดการ  
    (ลานไร) 

44 ลานไร เมื่อ
ส้ินสุดแผนฯ 

na 8.80 9.00 9.00 9.00 9.00 44.80 101.82 

4. จํานวนแหลงอาศัยสัตวน้ํา 
    ไดรับการบริหารจัดการ   
     (แหง) 

60 แหง na 20 10 14 15 11 70 116.67 

5. จํานวนองคกรเกษตรกร       
    ที่มีสวนรวมในการบริหาร  
    จัดการทรพัยากร 
    การเกษตร (กลุม) 

เพ่ิมขึน้ na 44,050 44,150 44,706 14,029 49,058 - 11.37 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 60 สรุปผลสําเร็จของการดําเนนิงานในยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ  
                สมดุล และย่ังยืน 
 

รายการ เปาหมาย ผลการพัฒนา คาคะแนน 
ผลประเมิน

แปลผล 

1. พื้นที่ชลประทาน (ลานไร)  3.35 ลานไร เมื่อส้ินสุดแผนฯ  
1.34 ลานไร 

(รอยละ 39.94 
ของเปาหมาย) 

1.00 ตองเรงแกไข 

2. ทรัพยากรดินไดรับการบริหารจัดการ 
    (ลานไร) 

 10.75 ลานไร เมื่อส้ินสุดแผนฯ  
11.04 ลานไร 

(รอยละ 102.68 
ของเปาหมาย) 

5.00 ดีมาก 

3. พื้นที่ทําการประมงไดรับการบริหารจัดการ  
    (ลานไร) 

 44 ลานไร เมื่อส้ินสุดแผนฯ  
44.80 

(รอยละ 101.67 
ของเปาหมาย) 

5.00 ดีมาก 

4. จํานวนแหลงอาศัยสัตวน้ําไดรับการบริหาร 
    จัดการ (แหง) 

  60 แหง  
70 แหง 

(รอยละ 116.67 
ของเปาหมาย) 

5.00 ดีมาก 

5. จํานวนองคกรเกษตรกรที่มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (กลุม) 

เพิ่มขึ้น (เปรียบเทียบ ป 55  
กับ ป 59) 

เพิ่มขึ้น 5,008 
กลุม 

 (รอยละ 11.37) 
5.00 ดีมาก 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เกณฑคะแนน มีดังนี ้

ระดับ 5 รอยละ  90.00 – 100.00    คือ  ดีมาก 
ระดับ 4 รอยละ  80.00 – 89.99 คือ  ดี 
ระดับ 3 รอยละ  70.00 – 79.99 คือ  ปานกลาง 
ระดับ 2 รอยละ  60.00 – 69.99      คือ  ตองปรับปรุง 
ระดับ 1 รอยละ นอยกวา 60.00       คือ  ตองเรงแกไข 

 
6) ประเด็นขอคนพบ  

 6.1) การขยายพื้นที่ชลประทาน พบวา การกําหนดเปาหมายในภาพรวมยังไมสอดคลอง  
กับแผนฯ ข้ึนอยูกับการไดรับจัดสรรงบประมาณในแตละป รอการอนุมัติวงเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ  
สงผลตอข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางลาชา ทําใหมีชวงระยะเวลาในการกอสรางสั้นลงฝนตกมีน้ําทวมขัง ผูรับจาง
รับงานหลายโครงการ รวมท้ังปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินในพ้ืนท่ีขางเคียง ปญหาฤดูการเพาะปลูกของพืชแตละชนิด
ตางชวงเวลากันทําใหไมสามารถเขาพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางได หรือในระหวางการดําเนินการกอสราง เกษตรกร 
มีความจําเปนตองใชน้ําจากพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ทําใหการกอสรางตองหยุดชะงักชั่วคราว ประกอบกับจํานวน
ประชากรเพ่ิมข้ึน ทําใหมีการขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็ว  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตชลประทานถูกปรับเปลี่ยน
ไปเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม สังคมเมือง สิ่งปลูกสรางท่ีอยูอาศัยและอ่ืน ๆ ทําใหพ้ืนท่ีชลประทานมีจํานวนลดลง   

 6.2) การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรประมง โดยการผลิตพันธุสัตวน้ําปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ 
จากภาวะภัยแลงที่ยาวนาน สงผลกระทบตอระดับการเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ําต่ํากวาระดับปกติและแมน้ํา
บางสายมีปริมาณน้ํานอยมาก ในบางแหลงน้ําพอแมพันธุสัตวน้ําถูกทําประมงมากข้ึนในชวงกอนการสืบพันธุ
วางไขทําใหปริมาณสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) ลดลง ประกอบกับความลาชาในการขยายพันธุ 
กระทบตอการทดแทนของประชากรสัตวน้ํารุนใหมนอยลง 
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 6.3) ในชวงระหวางการดําเนินงานของแผนพัฒนาการเกษตรฯ คณะกรรมาธิการยุโรป (The 
European Commission) สหภาพยุโรป (Europe Union) ไดมีคําประกาศแจงเตือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการ เพ่ือใหรับทราบถึงความเปนไปไดท่ีจะถูกระบุวาเปนประเทศท่ีสามท่ีไมใหความรวมมือในการตอตาน
การทําประมงท่ีผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไรการควบคุม สงผลกระทบตอการทําการประมง และการสงออก
สินคาประมงเปนอยางมาก 

 6.4) การมีสวนรวมของเกษตรหรือชุมชนในการบริหารจัดการแหลงน้ํา พบวา กลุมผูใชน้ํา
บางแหงยังไมมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะสมาชิกท่ียังไมคอยมีความเขาใจในการบริหารจัดการกลุมฯ   
 

7) แนวทางการดําเนินงานในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12  
 7.1) การจัดสรรงบประมาณ  

7.1.1) ควรสอดคลองกับเปาหมายของแผนฯ และเรงรัดการอนุมัติวงเงินงบประมาณ 
ใหแลวเสร็จ เตรียมกระบวนการตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสามารถกอสรางไดในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 7.1.2) หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ควรนําเปาหมายของแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 มาพิจารณากําหนด
แผนการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานในแตละป 

 7.1.3) ควรมีการควบคุมพ้ืนท่ีชลประทานใหใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากเขตชลประทานเปนเขตอุตสาหกรรม หรือหมูบานจัดสรร หรือกอสรางสิ่งปลูกสรางใด ๆ 
ในเขตชลประทานตองไดรับอนุญาตกอน เนื่องจากรัฐใชจายงบประมาณเพ่ือลงทุนกอสรางเข่ือน อางเก็บน้ําและ
แหลงน้ําตาง ๆ จํานวนมากมาย แตกลับใชประโยชนไมเต็มท่ี ทําใหสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก 

 7.2) การเพ่ิมทรัพยากรประมงในแหลงน้ําธรรมชาติ  ในประเด็นความลาชาควรศึกษาหาสาเหตุ
และเรงแกไข สวนผลกระทบจากภาวะภัยแลง หนวยงานคือ กรมประมงควรบริหารจัดการน้ํารวมกับ 
กรมชลประทาน และทําความเขาใจ ใหความรูในการจับผลผลิตประมง โดยเฉพาะพอแมพันธุ งดการจับสัตว
ในชวงฤดูวางไข 

 7.3) การแกไขปญหาการทําประมง IUU ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปซ่ึงในชวงท่ีผานมา 
ประเทศไทยไดพยายามแกไขปญหาตางๆ โดยกําหนดแนวทาง มาตรการตางๆ ประสานความรวมกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เชน ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล กองทัพเรือ กรมเจาทา 
และตํารวจน้ํา ตรวจเฝาระวังการทําประมงผิดกฎหมายในนานน้ําไทย ใหความรู และฝกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติและ
ผูประกอบการภาคการประมงในเรื่องการปองกันการประมง IUU รวมท้ังรัฐบาลประกาศใหการแกไขปญหา
การประมง IUU เปนวาระแหงชาติ และไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อแกไขปญหาการคามนุษยและ
การทําประมงผิดกฎหมาย ซ่ึงในระยะของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 ควรตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
และเขมงวดตอผูกระทําความผิด 

 7.4) สําหรับในกลุมผูใชน้ําท่ียังไมเขมแข็ง หนวยงาน คือ กรมชลประทาน ควรจัดการอบรม
ดานการบริหารจัดการน้ําใหกับกลุมผูใชน้ําอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาองคกรผูใชน้ําใหมี
ความเขมแข็ง และเขาใจในระบบการบริหารจัดการใหมากข้ึน รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดการดูแลแหลงน้ํา 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี 5 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายหลัก เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีอาชีพท่ีม่ันคง รายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ และ
มีความภูมิใจในอาชีพ อันจะสงผลตอความผาสุกของเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตสินคาเกษตร
และอาหารใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการ รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่ม การผลิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและจัดสรรการผลิตท่ีเหมาะสมระหวางการผลิตภัณฑและพลังงานทดแทน ซึ่งจะสงผลทําให
เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตอยางมีเสถียรภาพ รวมท้ังใหมีการบริการจัดทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
สมดุล และยั่งยืน เกิดการใชทรัพยากรการเกษตรท่ีเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน สําหรับการประเมินผล
เม่ือสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 สรุปผลการประเมิน ไดดังนี้ 
  

 5.1.1 ผลการพัฒนาในภาพรวม 
 จากเกณฑการพิจารณา 3 ตัวชี้วัด ผลการพัฒนาในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับดีมาก แตยัง

ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีปจจัยจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ
สภาพสังคมของครัวเรือน รวมท้ังการใชทรัพยากรเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตของสังคมเมืองท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน
รายละเอียดดังนี้ 

 

 1) วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพที่มั่นคง รายไดเพียงพอ
ตอการเล้ียงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ  โดยใชตัวชี้วัดคือ ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 80     
ในป 2559 ซ่ึงพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม พบวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
เล็กนอย มีคาดัชนีเฉลี่ยรอยละ 78.80 แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดีปานกลาง แตยังตํ่ากวา
เปาหมายท่ีกําหนดคาดัชนีเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 โดยเฉพาะดานการศึกษาตั้งแตป 2558 – 2559  สมาชิกครัวเรือน
เกษตรไดรับการศึกษาภาคบังคับนอยลง ตองเรงแกไข สวนดานเศรษฐกิจเกษตรมีสัดสวนหนี้สินมากกวา
ทรัพยสิน การออมมีนอย และดานสิ่งแวดลอมตองมีการปรับปรุง สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมใหเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการฟนฟู
ทรัพยากรดินยังดําเนินการไดนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรของประเทศ 

 

 2) วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร ใหมีท้ังคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอตอความตองการ รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและจัดสรร
การผลิตท่ีเหมาะสมระหวางอาหารผลิตภัณฑและพลังงานทดแทน โดยใชตัวชี้วัด คือ เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 3 ตอป  ซ่ึงพิจารณาจากดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร
หดตัวเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 0.43 ตอป ต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดใหขยายตัวรอยละ 3 ตอป มีปจจัยท่ีเปนอุปสรรค
คือ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศคูคา
อยูในภาวะถดถอย สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรตอ GDP ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 
มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 9.99 ขาดความสมดุล ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
รอยละ 90.01 การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกของภาคเกษตร พบวา ภาคเกษตรขยายตัว
รอยละ 2.10 เปนผลมาจากปจจัยทุนมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัยผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) รอยละ 0.85 
จะเห็นไดวา TFP กลับมาเปนบวก หลังจากติดลบมาตั้งแตแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 8 - 10 สะทอน
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ใหเห็นวามีการใชเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากขึ้น นอกจากนี้ สัดสวนการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาดานการเกษตรตอ GDP ภาคเกษตรมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 0.21 ของ GDP ซ่ึงยังไมสอดคลองกับเปาหมาย
ของแผนฯ 

 

 3) วัตถุประสงคท่ี 3  เพ่ือใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
สมดุล และย่ังยืน ตัวชี้วัดคือ พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการบริหารจัดการ (พื้นที่ชลประทาน ทรัพยากรดิน พื้นท่ี
ทําการประมง) สามารถดําเนินการไดท้ังสิ้น 57.18 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 98.42 ของเปาหมายรวม 
58.10 ลานไร ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาในพ้ืนท่ีท้ัง 3 ดาน ไมบรรลุเพียงดานเดียวคือ พ้ืนท่ีชลประทานท่ีดําเนินการ
ไดรอยละ 40 ของเปาหมาย เนื่องจากการกําหนดเปาหมายรายปไมสอดคลองกับเปาหมายของแผนฯ ในภาพรวม 
ซ่ึงเปนผลมาจากการจัดสรรงบประมาณท่ีไมสอดคลอง ข้ันตอนการอนุมัติงบประมาณ ปญหากรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
ของเกษตรกร รวมถึงผูรับเหมากอสรางท่ีรับงานหลายแหง  

 

5.1.2 ผลการพัฒนารายยุทธศาสตร 
 ภายใตแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ใชเกณฑการพิจารณา 18 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร จํานวน 7 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถ   
ในการผลิตการจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร จํานวน 6 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนา
ทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน จํานวน 5 ตัวชี้วัด ผลการประเมินการพัฒนาราย
ยุทธศาสตร พบวา จากเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนด 18 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุผลตามเปาหมาย 12 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดดังนี้  

 

 1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
 ภาพรวมของยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 7 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิ

ทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 (2) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน
ของครัวเรือนเกษตรลดลง (3) สัดสวนรายไดของเกษตรกรกลุมท่ีมีรายไดนอยท่ีสุดและมากท่ีสุดมีความแตกตาง
ลดลงเหลือ 15 เทา (4) จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึน (5) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการศึกษาอบรม
เขาสูภาคเกษตรมากข้ึน (6) จํานวนองคกรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 และ 
(7) มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนรอยละ 14    

 จากผลการประเมิน 7 ตัวชี้วัด พบวาไมบรรลุผล 2 ตัวชี้วัดคือ สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร และสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากภาคครัวเรือนเกษตรของไทยประสบปญหาภัยแลงตอเนื่องมาตั้งแตปการเพาะปลูก 2556/57 เกษตรกร
ไมสามารถประกอบกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรไดอยางเต็มท่ี ไมสามารถประกอบกิจกรรมการผลิตไดเลย
ในชวงประสบภัยแลง สงผลใหครัวเรือนเกษตรกรขาดรายไดจากการผลิตภาคเกษตร ประสบความเสียหาย
จากการลงทุนเพ่ือการผลิตทางการเกษตรโดยไดรับผลตอบแทนไมคุมคาตอการลงทุน ทําใหเกษตรกรมีภาระ
หนี้สินเพ่ิมมากข้ึน จําแนกตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 

 1.1) วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือใหเกษตรกรรายยอยมีความสามารถพ่ึงพาตนเองไดมีภูมิคุมกัน
พรอมรับความเส่ียงดานการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายไดท่ีท่ัวถึง พิจารณาจากตัวชี้วัดสัดสวนรายได
เงินสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 5 ในป 2559  
สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตรกรลดลง การกระจายรายไดของเกษตรกร และพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม
ยั่งยืน พบวา ในสวนครัวเรือนเกษตรกรมีสัดสวนรายไดเงินสุทธิทางการเกษตรตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือน



109 
 

เกษตรกรลดลงจากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 รอยละ 13.30 กลาวคือ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 
ครัวเรือนมีสัดสวนรายไดฯ รอยละ 36.20 และลดลงเหลือเพียงรอยละ 28.50 ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 สวนสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตรกรเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ครัวเรือน
เกษตรกรมีสัดสวนฯ รอยละ 5.33 และเพ่ิมสูงข้ึนเปนรอยละ 8.31 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (ปการเพาะปลูก 
2558/59) แสดงถึงภาระหนี้สินท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากกวาการครอบครองทรัพยสินเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 
ท้ัง 2 ตัวชี้วัดนี้ยังไมบรรลุผล 

 ในสวนท่ีบรรลุผล จะเปนตัวชี้วัดเก่ียวกับการกระจายรายไดของเกษตรกรระหวางกลุม
มีรายไดนอยท่ีสุด และกลุมมีรายไดมากท่ีสุด มีความแตกตางกันเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เปน 12.82 เทา 
ในชวงกลางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (ปการเพาะปลูก 2557/58) บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดใหลดลงเหลือ 
15 เทา ในป 2559 และเกษตรกรทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึน ผลการพัฒนาสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม
ยั่งยืน เพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 219,391 ไร เพ่ิมข้ึนเปน 284,918 ไร 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 7.00 

 

 1.2) วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อใหเกษตรกรรายยอยเชิงพาณิชยเปนผูมีความสามารถ
ในการผลิต และการตลาด กาวสูผูจัดการฟารมท่ีเปนมืออาชีพ รวมท้ังสรางเกษตรกรรุนใหมทดแทนรุนเดิม          
เพ่ือทําการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ  ซ่ึงใชเกณฑการวัดจากจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการศึกษาเขาสู
ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน พบวา บรรลุผล มีสัดสวนประชากรภาคเกษตรมีระดับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับในชวง
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 รอยละ 58.35 (ป 2559) เพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 
(ป 2554)  ท่ีมีสัดสวนรอยละ 45.79  

 

 1.3) วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อสงเสริมใหองคกรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหมี
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ใชเกณฑการวัดจากจํานวนองคกรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร     
มีการดําเนินงานท่ีไดมาตรฐาน และปริมาณธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ผลการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 
พบวา บรรลุผล มีองคกรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่การดําเนินงานมีมาตรฐานเฉลี่ย 5,757 แหง 
เพ่ิมสูงข้ึนจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 รอยละ 8.79 สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 4 และ
มีปริมาณธุรกิจเฉลี่ย 327,534 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 คิดเปนรอยละ 17.49 
สูงกวาเปาหมาย ท่ีกําหนดไวรอยละ 14  

 

 1.4) ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนา 
1.4.1) ภาคเกษตรของไทยประสบภัยแลงตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน เกษตรกร

ประสบความเสียหายจากการลงทุนเพ่ือการผลิตทางการเกษตร โดยไดรับผลตอบแทนไมคุมคาตอการลงทุน 
หรือถึงข้ันขาดทุน เพราะผลผลิตเสียหายจากภาวะภัยแลง ทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน
เกษตรเพ่ิมข้ึน  

1.4.2) สัดสวนรายไดของกลุมเกษตรกรจนท่ีสุดและกลุมรวยท่ีสุดมีความแตกตางเพ่ิมข้ึน
ทุกป ในระยะยาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาภาคการเกษตร กลุมเกษตรกรออกจากภาคเกษตรมากข้ึน 
โดยมุงสูภาคอุตสาหกรรม หรือไปประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

 
 



110 
 

1.4.3) การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตร สวนใหญเกษตรกร
และลูกหลานของเกษตรกรยังมีแนวคิดปฏิเสธการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรรม เนื่องจากเห็นวาเปนอาชีพท่ีเหนื่อย
และไดรับผลตอบแทนไมคุมคา ซ่ึงจะสงผลการทําการเกษตรของไทย ซ่ึงปจจุบันมีแตผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

1.4.4) สถาบันเกษตรกรบางแหงยังไมมีศักยภาพ ยังไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรมีทิศทางของปริมาณธุรกิจลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนการผานมาตรฐานของกลุม
เกษตรกรแลว พบวา มีอัตราการเพ่ิมของกลุมท่ีผานมาตรฐานคอนขางต่ํา ซ่ึงจําเปนตองพัฒนาเพ่ือใหผานเกณฑ
มาตรฐาน เพ่ือไมใหสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของภาคเกษตร เนื่องจากกลุมเกษตรกรและสมาชิก
ในกลุมมีจํานวนมาก 

 

 2) ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และ     
ความม่ันคงอาหาร 

ในภาพรวมของยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดเกณฑการวัดไว 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) 
ผลผลิตรวม และตนทุนการผลิตตอหนวยของสินคาเกษตร (2) จํานวนฟารม/โรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (3) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและแปรรูปเกษตร (4) สัดสวนคาใชจายเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาดานการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ (5) จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชประโยชน 
จากการประเมินผล สามารถบรรลุ 3 ตัวชี้วัด สวนอีก 2 ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล คือ ผลผลิตรวม และตนทุนการผลิต
ตอหนวยสินคาเกษตร โดยเฉพาะกุงขาวแวนนาไม ท่ีตลอดแผนฯ ท่ีผานมายังดําเนินการไดในระดับท่ีคอนขางต่ํา 
และสัดสวนงบประมาณวิจัยตอ GDP สาขาเกษตร  

 

2.1) วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง เปนฐานการผลิต
ของภาคการผลิตอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ และรายไดใหกับเกษตรกร ใชเกณฑการวัดในเรื่อง
ประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตเฉลี่ยในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 
กับในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 10 พบวา กลุมธัญพืชและพืชอาหารเกือบทุกชนิดสินคามีปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ยกเวนขาวนาปรังมีปริมาณลดลง เนื่องจากภาวะภัยแลงและรัฐบาลมีนโยบายลดพ้ืนท่ีปลูก 
ดานปศุสัตวสินคาสําคัญ ไดแก สุกร ไกเนื้อ โคเนื้อ และกระบือ ทุกชนิดมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน ดานประมง 
สินคาสําคัญ ไดแก กุงขาวแวนนาไม มีอัตราการลดลงเฉลี่ย รอยละ 9.30 โดยปริมาณการผลิตลดลงอยางมาก
ในชวงป 2557 - 2558 เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบปญหาโรคตายดวนท่ีเกิดข้ึน 

สําหรับตนทุนการผลิตของการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญ สวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ในชวงดําเนินการตามแผนฯ 11 ดังนั้น การบรรลุตัวชี้วัดดานตนทุนการผลิตท่ีกําหนดไววาตนทุนการผลิต
ตองลดลงนั้นยังไมประสบผลสําเร็จ แตมีสัญญาณท่ีดีในชวงปลายแผนฯ ป 2559 ท่ีสินคาเกษตรท่ีสําคัญสวนใหญ
มีแนวโนมตนทุนการผลิตลดลง เชน ขาวนาป ขาวนาปรัง ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไกเนื้อ กุงขาวแวนนาไม 
ยางพารา และปาลมน้ํามัน ซ่ึงเปนผลท่ีสะทอนจากผลจากการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และ
สหกรณท่ีกําหนดให ป 2559 เปนปแหงการลดตนทุนการผลิตของสินคาเกษตร 
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2.2) วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน ใชเกณฑการวัดในเรื่องจํานวนฟารม/โรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน พบวา สามารถ
บรรลุเปาหมาย จัดอยูในเกณฑดีมาก ผลการพัฒนาระหวางป 2555 – 2559 ดําเนินการไดเกินเปาหมาย 
ไดแก ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟารมดานพืช ประมง และปศุสัตวรวม 1,192,930 แปลง/
ราย คิดเปนรอยละ 139.59 ของเปาหมาย 

 

2.3) วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือใหประชาชนมีความม่ันคงดานอาหาร และมีผลผลิตเพียงพอ
กับความตองการดานอาหารและพลังงาน โดยใหความสําคัญกับความตองการดานอาหารเปนลําดับแรก 
ใชเกณฑการวัดในเรื่องมูลคาสินคามวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและแปรรูปเกษตร ภาพรวมในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี ๑1 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรเฉลี่ย 0.643 ลานลานบาท สูงกวาแผนพัฒนา
การเกษตรฯ 10 ซ่ึงมีปริมาณเฉลี่ย 0.607 ลานลานบาท เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 5.93 จัดอยูในเกณฑดีมาก 
ซ่ึงจากการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร (Gross Domestic 
Product: GDP) (แบบปริมาณลูกโซ) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงตนแผนฯ ระหวางป 2555 - 2557 และลดลง
ในชวงปลายแผนพัฒนาการเกษตรฯ ป 2558 - 2559 ซ่ึงเฉลี่ยอยูท่ี ๐.620 ลานลานบาท และ ๐.624 
ลานลานบาท ตามลําดับ 

 

2.4) วัตถุประสงคท่ี 4 เพ่ือสงเสริมใหมีและนําผลงานวิจัยพัฒนาดานการเกษตรไปใช
ประโยชนมากข้ึน ใชเกณฑการวัดในเรื่องสัดสวนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร และผลงานวิจัย
และพัฒนาดานการเกษตรถูกนําไปใชประโยชน พบวา ยังไมบรรลุผล ตั้งแตป 2555 – 2559  มีสัดสวน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงใกลเคียงกัน คือ มีสัดสวนรอยละ 0.20 – 0.24 ของ GDP ภาคการเกษตรหรือเฉลี่ยรอยละ 0.21  
ซ่ึงยังไมสอดคลองกับเปาหมายของแผนการพัฒนาการเกษตรท่ีตองการเพ่ิมสัดสวนงบวิจัยตอ GDP ภาคเกษตร
ใหมากข้ึน สวนการนํางานวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ท่ีดําเนินการ
โดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีทําการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตถกรรม
ดานขาว ปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด/ชายฝง และหมอนไหม ฯลฯ เผยแพรแลว 97 เรื่อง คิดเปนรอยละ 73 
ของงานวิจัยเปาหมายท่ีดําเนินการ จํานวน 133 เรื่อง  

 

2.5) ปญหาอุปสรรตอการพัฒนา 
2.51) สภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวน กระทบตอการผลติของเกษตรกรท้ังปริมาณ

ผลผลิตท่ีลดลง การเกิดโรค/ศัตรูพืชระบาด รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของคาแรงงาน ทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกร
สูงข้ึน  

2.5.2) งบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรยังนอยเม่ือเทียบกับ GDP 
สาขาเกษตร การขาดงบประมาณท่ีเหมาะสมทําใหการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร 
ไมเกิดการพัฒนาดานการผลิตท่ีเหมาะสม สวนการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชอยูในระดับปานกลาง  

2.5.3) การตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ถึงแมจะดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย
ท่ีตั้งไวในแตละป แตเม่ือพิจารณาในภาพรวมเปรียบเทียบกับจํานวนเกษตรกรและจํานวนฟารมท่ีทําการเกษตร
ท้ังหมด พบวา จํานวนดังกลาวยังเปนสัดสวนท่ีนอย ประกอบกับการใหความรูแกผูท่ีเก่ียวของดานสินคาคุณภาพ
มาตรฐานยังมีนอย  

2.5.4) การดําเนินงานโครงการ/แผนงาน ตามแผนฯ 11 ยังมีขอจํากัดหลาย ๆ ดาน 
ทําใหผลการพัฒนาตอบสนองเปาหมายไดไมเต็มท่ี การพัฒนาสินคาบางรายการจึงยังไมบรรลคุาเปาหมาย  
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3) ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และย่ังยืน 
สําหรับยุทธศาสตรท่ี 3 มีเกณฑการวัดโดยใช 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) การขยายพ้ืนท่ี

ชลประทานเพ่ิมข้ึน 3.35 ลานไร (2) ทรัพยากรดินไดรับการบริหารไมนอยกวาปละ 2.15 ลานไร (3) พ้ืนท่ี
ทําการประมงไดรับการบริหารจัดการไมนอยกวาปละ 8.8 ลานไร (4) มีแหลงอาศัยสัตวน้ํา 60 แหง  และ (5) 
จํานวนองคกรเกษตรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลจากการประเมิน สวนใหญ
สามารถบรรลุผล ยกเวนการขยายพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีปญหาจากการจัดสรรงบประมาณในแตละปและการอนุมัติ
งบประมาณ สงผลตอการกําหนดเปาหมายรายปท่ีไมสอดคลองกับเปาหมายของแผนฯ รวมท้ังปญหากรรมสิทธิ์
ท่ีดินของเกษตรกร และผูรับเหมาท่ีรับงานหลายแหง ทําใหงานลาชา จําแนกตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 

3.1) วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือสรางและพัฒนาการใชทรัพยากรการเกษตรและโครงสรางพ้ืนฐาน
การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหมีความเหมาะสม
ตอการผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน และเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   

ในวัตถุประสงคท่ี 1 และ 2 ใชเกณฑการวัดในเรื่องของทรัพยากรดินไดรับการบริหาร
จัดการไมนอยกวา 10.75 ลานไร เม่ือสิ้นสุดแผนการพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 พบวา สามารถดําเนินการได 
11.04 ลานไร คิดเปนรอยละ 102.70 ของเปาหมาย ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ของเกษตรกรอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดวยการจัดทําระบบโครงสรางอนุรักษดิน
และน้ํา การใชหญาแฝกและการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ตลอดจนแกไขพ้ืนท่ี 
ท่ีมีปญหาตอการเกษตร สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรใชสารเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม โดยการเผยแพร
องคความรู เสริมสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชปุยและสารเคมีทางการเกษตรใหกับเกษตรกร 
เพ่ือไมใหกอเกิดสารเคมีตกคางในดินและนํา รวมท้ังสนับสนุนการผลิตปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ และปุยพืชสด 
นอกจากนี้ไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เชน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําพรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว การลดการเผาพ้ืนท่ีโลงเตียนเพ่ือบรรเทา
ภาวะโลกรอน และการรณรงคไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน คิดเปนพ้ืนท่ีรวม 83,174 ไร  คิดเปน
รอยละ 100.21 ของเปาหมาย 83,000 ไร 

ตัวชี้วัดท่ี 2 เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 3.35 ลานไร เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับท่ี 11 พบวา ไมบรรลุผล ดําเนินการไดเพียง 1.34 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 40 ของเปาหมาย ซ่ึงมีปจจัย
ขอจํากัดดานงบประมาณ ขอกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ปญหาน้ําทวมขัง ทําใหการกอสรางตองชะลอ 
และจากผูรับเหมากอสราง อยางไรก็ตาม จากการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานทําใหมีปริมาณเก็บกักน้ําในชวงแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 เพ่ิมข้ึนรวม 5 ป จํานวน 288.87 ลานลูกบาศกเมตร 

ตัวชี้วัดท่ี 3 พ้ืนท่ีทําการประมงไดรับการบริหารจัดการไมนอยกวา 44 ลานไร เม่ือสิ้นสุด
แผนพัฒนาการเกษตร พบวา ดําเนินการได 44.80 ลานไร หรือรอยละ 101.82 ของเปาหมาย และสรางแหลง
อาศัยสัตวได 70 แหง หรือรอยละ 116.67 ของเปาหมาย 60 แหง นับวาบรรลุผล ซ่ึงเปนจากการพัฒนา
และฟนฟูแหลงทรัพยากรประมงท่ีเสื่อมโทรม การฟนพูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา และการบริหารจัดการ
ควบคุมการทําประมง รวมท้ังมีเรงรัดและผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ซ่ึงผลจากการจัดการพัฒนา
และฟนฟูทรัพยากรประมง รวมท้ังการผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติและในพ้ืนท่ีฟารมทะเล 
รวม 9,277 ลานตัว พบวา ปริมาณสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) ในพ้ืนท่ีน้ําจืดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเปน 
743 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน หรือมีปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.82 พ้ืนท่ีทะเลมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
เปน 37.14 กิโลกรัมตอชั่วโมง หรือคิดเปนปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.60 ในป 2559 
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3.2) วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอม ใชเกณฑการวัดเก่ียวกับจํานวนองคกรเกษตรกรท่ีมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ํา และประมง เพ่ือลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดจากการแยงสิทธิการใชทรัพยากร โดยการใหเกษตรกร
เขามามีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรในทองถ่ินตนเองใหมากข้ึน ผลการพัฒนาสามารถบรรลุผล 
โดยผลการดําเนินงานมีจํานวนองคกรเกษตรกรที่มีสวนรวมรวม 49,058 กลุม หรือเพิ่มขึ้น 5,008 กลุม 
เปนจํานวนกลุมผูใชน้ํา/บริหารจัดการแหลงน้ํา 49,013 กลุม และชุมชนประมง 45 กลุม 

 

3.3) ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนา 
3.3.1) การกําหนดเปาหมายในภาพรวมยังไมสอดคลองกับแผนฯ ข้ึนอยูกับการไดรับ

จัดสรรงบประมาณในแตละป ข้ันตอนการอนุมัติท่ีสงผลตอข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางลาชา ฝนตกมีน้ําทวมขัง 
ผูรับจางรับงานหลายโครงการ รวมท้ังเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินในพ้ืนท่ีขางเคียง ฤดูการเพาะปลูกของพืชแตละชนิด
ตางชวงเวลากัน ทําใหไมสามารถเขาพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางได หรือในระหวางการดําเนินการกอสราง เกษตรกร  
มีความจําเปนตองใชน้ําจากพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ทําใหการกอสรางตองหยุดชะงักชั่วคราว ประกอบกับจํานวน
ประชากรเพ่ิมข้ึน ทําใหมีการขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็ว พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตชลประทานถูกปรับเปลี่ยน
ไปเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม สังคมเมือง สิ่งปลูกสรางท่ีอยูอาศัยและอ่ืน ๆ ทําใหพ้ืนท่ีชลประทาน มีจํานวนลดลง   

3.3.2) การผลิตพันธุสัตวน้ําปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ จากภาวะภัยแลงท่ียาวนาน 
สงผลกระทบตอระดับการเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ําต่ํากวาระดับปกติ และแมน้ําบางสายมีปริมาณน้ํานอยมาก
ในบางแหลงน้ําพอแมพันธุสัตวน้ําถูกทําประมงมากข้ึนในชวงกอนการสืบพันธุวางไข ทําใหปริมาณสัตวน้ําตอหนวย
ลงแรงประมง (CPUE) ลดลง ประกอบกับความลาชาในการขยายพันธุ กระทบตอการทดแทนของประชากรสัตวน้ํา
รุนใหมนอยลง 

3.3.3) การดําเนินความรวมมือดานกฎหมายระหวางประเทศ ในชวงระหวาง
การดําเนินงานของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ประเทศไทยถูกระบุวาเปนประเทศท่ีสามท่ีไมใหความรวมมือในการตอตาน
การทําประมงท่ีผิดกฎหมายขาดการรายงานและไรการควบคุมจากคณะกรรมาธิการยุโรป สงผลกระทบตอ
การทําการประมง และการสงออกสินคาประมงเปนอยางมาก 

3.3.4) การบริหารจัดการน้ํา และการมีสวนรวมของเกษตรหรือชุมชนในการบริหาร
จัดการแหลงน้ํา พบวากลุมผูใชน้ําบางแหงยังไมมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะสมาชิกที่ยังไมคอยมีความเขาใจ
ในการบริหารจัดการกลุมฯ   

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 การบริหารจัดการแผน สิ่งท่ีควรพิจารณาคือ การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ควรมีความสอดคลองกัน
ตั้งแตการจัดสรรงบประมาณ การกําหนดเปาหมายรายปของหนวยงานท่ีดําเนินการแผนงาน/โครงการตาง ๆ 
กับเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตรตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะสัดสวนการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาดานการเกษตรในชวงของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญใหมากข้ึน เนื่องจาก
เปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีจะสามารถสนับสนุนภาคการผลิต และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศได รวมท้ังรองรับการพัฒนาภาคเกษตรไปสู Thailand 4.0 ตอไป 
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5.2.2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตร จากภาวการณท่ีภาคเกษตรมีอัตราการเจริญเติบโตแบบ
หดตัวเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 จากปจจัยภายนอกทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาการเกิดโรคระบาดตาง ๆ นอกจากนี้การพึ่งพาตลาด
ตางประเทศของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสงผลใหเศรษฐกิจตองเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของปจจัยภายนอก ประกอบกับภาคเกษตรเปนการผลิตสินคาระดับตนน้ําและสินคาขั้นกลางมีมูลคาไมสูง
ไดผลตอบแทนต่ํา การผลิตยังพ่ึงธรรมชาติเปนหลัก สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ดังนั้น ในชวงของแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 ควรดําเนินการดังนี้  

1) ควรเนนการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเทคโนโลยี
ท่ีใชในภาคเกษตรใหมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตถกรรมมาใชประโยชนเนน
การเขาถึงเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายยอยและกลุมเกษตรกร เพื่อลดปญหาตนทุนการผลิตและ
การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ซ่ึงปจจุบันจะเปนแรงงานสูงอายุ รวมท้ังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร
ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

2) สรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได สรางความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม พรอมท้ัง
สงเสริมการพัฒนาองคความรูโดยใช ศพก. และศูนยเรียนรูตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน เปนแหลงเรียนรูของเกษตรกร
ในชุมชน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการฟารมไดแบบครบวงจรตั้งแตการผลิต แปรรูป และการตลาด 

3) ใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเชื่อมโยงการบริหารจัดการรวมกัน
ตลอดหวงโซ ท้ังภาครัฐ เกษตรกร และผูประกอบการ  มุงเนนการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความปลอดภัย รวมท้ังสงเสริมการนําระบบโลจิสติกสินคาเกษตรและโซอุปทานมาใช 
 

 5.2.3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากร ในดานการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานซ่ึงเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายของแผนได เนื่องมาจากความไมสอดคลองของการกําหนด
เปาหมายของหนวยงานกับเปาหมายของแผน ขอจํากัดดานการอนุมัติงบประมาณ ปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
สงผลตอการดําเนินงานลาชา นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงและขอจํากัด เชน ทรัพยากรถูกนําไปใชอยางตอเนื่อง
และขาดการอนุรักษ ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมและระบบนิเวศนถูกทําลาย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดอุทกภัย
และภัยแลงท่ีบอยครั้งรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอการผลิตภาคเกษตรโดยตรงและปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึน
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน ดังนั้น ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 12 ควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) ในชวงการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพ่ือผลักดันใหการบริหารจัดการทรัพยากรบรรลุตาม
เปาหมาย ตองใหความสําคัญในการกําหนดเปาหมายรายปท่ีจะสงผลถึงเปาหมายของแผนพัฒนาการเกษตร
นอกจากนี้ ตองเรงชี้แจงทําความเขาใจกับเกษตรกรเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และความรวมมือในการเพ่ิมและ
พัฒนาแหลงน้ํา เนนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  

2) ขับเคลื่อนการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนนการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรการเกษตรใหคงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางภูมิคุมกันทางการเกษตรตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3) สัดสวนการนําเขาสารเคมียังมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากการระบาดของ
ศัตรูพืช สงผลใหเกษตรกรมีการสารเคมีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลเสียตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมรวมถึง
สุขอนามัยของเกษตรกรผูใชสารเคมี ในสวนของปุยเคมีสัดสวนการนําเขาลดลงไมมาก จึงจําเปนตองมีการรณรงค
และแกไขอยางเรงดวน สงเสริมใหเกษตรกรผลิตสารอินทรียใหมากข้ึน เพ่ือทดแทนสารเคมีทางการเกษตรอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังใหความรูการใชปุยตามคาวิเคราะห เพ่ือลดตนทุนการผลิต และรักษาโครงสรางดินใหสมบูรณ 
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การติดตามและประเมินผลระดับโครงการ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
 โครงการท่ีสําคัญภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
1) สรางเสถียรภาพรายไดใหกับเกษตรกร (โครงการรับจํานําขาว) 
2) จัดทําทะเบียนเกษตรกร 
 3) สนับสนุนการแกไขปญหาหนี้สิน และฟนฟูอาชีพของเกษตรกร 
4) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา 
5) ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
6) พัฒนาระบบการคุมครองท่ีดินใหเกษตรกรรายยอย 
7) สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 
8) โครงการสรางอาชีพใหมใหคนวางงาน 
9) โครงการยกระดับฝมือแรงงานนอกภาคเกษตรเพ่ือยกระดับรายได 
10) ตรวจแรงงานนอกระบบ (แรงงานในงานเกษตรกรรม) 
11) โครงการพัฒนาแรงงานในและนอกระบบ “ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”  
12) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
13) พัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวง 
14) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
15) ถายทอดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
16) ถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 
17) โครงการพัฒนาภูมิปญญาทางบัญชีสูบัญชีตนทุนอาชีพ 
18) ฐานขอมูลกับชุมชนดานการเกษตร 
19) ถายทอดความรูเพ่ือปรับตัว และรับมือกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
20) สงเสริมใหมีการนําของเหลือในครัวเรือนหรือในชุมชนมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน 
21) สงเสริมการเกษตรกรรมยั่งยืน 
22) สงเสริมใหเกษตรกรและชุมชนมีความรูดานอาหารศึกษา 
23) สงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืช – ผักปลอดสารพิษในครัวเรือน (City Farm) 
24) สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
25) พัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม 
26) อาสาสมัครเกษตร 
27) เผยแพรและประชาสัมพันธดานการเกษตร 
28) รายการโทรทัศนเพ่ือการเกษตร 
29) สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร 
30) สงเสริมและพัฒนาระบบการรวมกลุมสถาบัน/องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
31) สนับสนุนและพัฒนาองคความรูแกผูบริหารสถาบันเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
32) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
33) แผนงานสงเสริม และพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
34) โครงการสงเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความม่ังคงดานอาหาร 
โครงการท่ีสําคัญภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง

เกษตรและสหกรณในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ท่ีสําคัญมีดังนี ้
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยดานการเกษตร 
3) ผลักดันการดําเนินงานยุทธศาสตรรายสินคา 
4) กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)  
5) พัฒนาการเชื่อมโยงดานการผลิตการแปรรูแปแลการตลาด 
6) บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุและการผลิตพันธุ 
7) กําหนดมาตรฐาน พัฒนาระบบตรวจสอบรับรอง และพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 
8) สงเสริมการทําเกษตรพันธะสัญญา 
9) ลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 
10) พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกสดานการเกษตร 
11) ระบบการสํารวจอาหารรองรับภัยพิบัติ (Food Emergency) 
12) โครงการจัดระบบการปลูกขาว (พืชหลังนา) 
13) โครงการนิคมการเกษตร 
14) พัฒนาสุขภาพสัตว 
15) ใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
16) ดําเนินการเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคา 
17) สรางตราสินคาและตราสัญลักษณ 
18) เสริมสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑอาหารไทย 
19) ผลักดันและสรางโอกาสใหเกิดแนวความคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในภาคเกษตร 
20) สงเสริมแหลงผลิตสินคาเกษตรใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
21) พัฒนาองคความรูของอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเชื่อมโยง กับ Food Inteelligence Center 
22) โครงการกอสรางอาคารชานชาลาขนถายสินคา 
23) โครงการกอสรางศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จ. เชียงราย ระยะท่ี 1 
24) โครงการกอสรางทางหลวง ทางหลวงชนบท สนับสนุนการขนสงแบบตอเนื่อง 
25) โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา 

– แกงคอย 
26) โครงการกอสรางสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง (ไอ.ซี.ดี) แหงท่ี 2 
27) งานกอสรางทาเทียบเรือเชียงแสนแหงท่ี 2 จ.เชียงราย 
28) กอสรางสถานีขนสงสินคาทางลําน้ํา เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
29) เกษตรอินทรีย 
30) การใชเทคโนโลยีสะอาดกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร 
31) สงเสริมและจัดการแกไขปญหาการผลิตสินคาปศุสัตวใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(แผนงานโครงการดําเนินการในยุทธศาสตรสินคาเกษตร) 
32) สนับสนุนการใชตลาดกลางสินคาเกษตร 
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33) โครงการจัดระบบตลาดสินคาเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 
34) สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตการตลาดและการบริโภค 
35) พัฒนาทักษะและองคความรูดานการตลาดสินคาเกษตร 
36) สนับสนุนตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
37) ความรวมมือระหวางประเทศ 
38) การศึกษาขอมูลกฎระเบียบตาง ๆ ของประเทศคูคา 
39) การเปดเสรีการคา 
40) การประชุมเจรจาภายใตกรอบความตกลง 
41) การจัดกิจกรรมแสดงสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตร 
42) สงเสริม ปกปอง และแกไขปญหาอุปสรรคทางการคา 
43) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพ่ือรองรับระบบ National 

Single Window 
44) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาเอทานอลในภูมิภาคเอเชีย 
45) โครงการศึกษาการบริหารจัดการพืชอาหารและพืชพลังงานของประเทศไทย 
46) วิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สัตวน้ํา และจุลินทรีย 
47) วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
48) วิจัยพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
49) สนับสนุนใหมีการพัฒนางานวิจัยพันธุพืช พันธุสัตว พันธุสัตวน้ํา และจุลินทรีย โดยการดัดแปลง

พันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและย่ังยืน 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 

2) กระจายการถือครองท่ีดิน 
3) บริหารจัดการดิน 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
5) โครงการสงเสริมการประมงนอกนานน้ํา 
6) โครงการนํารองการพัฒนามาตรฐานเรือประมงเพ่ือลดแรงงานประมง 
7) แผนการจัดสรางปะการังเทียม 
8) เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการใชปุยอินทรและสารเคมี 
9) เรงรัดการกํากับดูแลและควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางจริงจัง 
10) กํากับดูแลการขายสารเคมีการเกษตร 
11) พัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายสารเคมี

การเกษตรทกชนิด 
12) แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ 
13) ฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
14) พัฒนาตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย 
15) เสริมบทบาทในการปกปองดูแลทรัพยากร 
16) สนับสนุนใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรในทองถ่ินตนเอง 
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17) ปองกันภัยพิบัติดานการเกษตรระบบการเผาระวังเตือนภัย และระบบการเฝาระวังเตือนภัย และ
ระบบการกระจายขอมูลสูเกษตรกร 

18) เตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
19) ปองกันบรรเทาภัยจากน้ํา 
20) โครงการจัดทําฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
21) โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
22) ปฏิบัติการฝนหลวง และการบริการดานการบิน 
23) วิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง 
24) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 
25) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
26) ศึกษาแนวทางรองรับและเตรียมความพรอมการดําเนินงานตาม กฎ ระเบียบดานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 
 

 ท้ังนี้ ตลอดระยะ 5 ป ในชวงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับท่ี 11 ไดมีการติดตามและประเมินผล
โครงการสําคัญภายใตแผนฯ เพ่ือสะทอนผลท้ังเชิงบวก และเชิงลบท่ีเกิดจากการดําเนินงาน ใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินในการปรับปรุง แกไขการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนฯ 
โดยสัมภาษณเจาหนาท่ี และเกษตรกรท่ีเก่ียวของ สรุปผลไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการทางการเกษตร (อาสาสมัครเกษตร

หมูบาน) วัตถุประสงคเพ่ือใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไดรับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของอาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเพ่ือให อกม. ไดมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูในหนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ผลการประเมิน 
1.1)  การดําเนินงานคัดเลือก และพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบานที่เขารวมโครงการ 

ใหความรูความเขาใจ ชวยประสานงาน และใหขอมูลขาวสารตอเกษตรกรในการสรางกลุมสัมพันธ บทบาท
หนาท่ี เทคนิคการถายทอดความรู การข้ึนทะเบียนเกษตรกร/ผูปลูกพืชเศรษฐกิจ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมูบาน  การติดตามสถานการณการเกษตร และการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยในหมูบาน 
75,181 ราย 

1.2)  ผลกระทบ 
1.2.1) การรับทราบบทบาทของ อกม. พบวา หลังผานการอบรม อกม. รอยละ 92.00 

ข้ึนไป รับทราบและเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง เชน การประสานงาน การติดตามสถานการณการเกษตร 
และการมีสวนรวมระหวางหมูบาน/หนวยงานในการทําแผนพัฒนาการเกษตร 

1.2.2) ความพรอมของ อกม. ตอการปฏิบัติงาน ท้ังดานประชาสัมพันธ การให
ความรูการเกษตร และการแกไขปญหา การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานกับเกษตรกร และเปนผูชวย
การปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีของภาครัฐ พบวา เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ อกม. มีความเห็นวา 
อกม. มากกวารอยละ 90.00 มีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
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1.2.3) การปฏิบัติงานตามภารกิจท้ัง 4 ดานของ อกม. พบวา บทบาทที่ อกม. 
ปฏิบัติหนาท่ีไดมากท่ีสุด คือ การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานการเกษตรของหมูบาน รอยละ 95.35 รองลงมา คือ 
การมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูบาน และการติดตามสถานการณการเกษตร รวมท้ังรายงาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเรงดวน รอยละ 86.38 และ 82.06 ตามลําดับ สวนบทบาทการประสานงาน
ถายทอดความรูและแกไขการเกษตรของเกษตรกรในหมูบาน ปฏิบัติหนาท่ีไดลําดับสุดทาย รอยละ 72.09 

1.2.4) การรับบริการของเกษตรกรจาก อกม. พบวา เกษตรกรมีสัดสวนจํานวน
ใกลเคียงกันระหวางเคยไดรับบริการกับไมไดรับบริการจาก อกม. รอยละ 54.72 และ 45.28 ตามลําดับ 
โดยเกษตรกรท่ีไมไดรับบริการ เนื่องจากไดรับความรูและประสบการณมากอนแลว รวมท้ังแกไขปญหาดวย
ตนเอง 

1.2.5) การยอมรับและรับทราบบทบาทของ อกม. จากการสอบถามเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตรประจําตําบล และเกษตรกรในหมูบาน พบวา อกม. รอยละ 93.76 ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
และเกษตรกรในพ้ืนท่ี และเปนท่ีรูจักของเกษตรกร รอยละ 59.75 แตยังมีเกษตรกร รอยละ 45.91 ท่ีไมทราบ
บทบาทดังกลาว เนื่องจาก อกม. รับบทบาทหลายหนาท่ี เกษตรกรเห็นวาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีแตไมทราบวา
ปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือบทบาทใด   

1.2.6) ความเชื่อมโยงระหวาง อกม. กับอาสาสมัครเกษตรของหนวยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ยังมีความเชื่อมโยงระหวางกันนอยมาก มีเพียงรอยละ 38.45 ของ อกม. ท่ีมีการประสานงาน
กับอาสาสมัครเกษตรสาขาอ่ืน ๆ เนื่องจากไมทราบวาเปน อกม. และไมสามารถใหความชวยเหลือครอบคลุม
ทุกดาน โดยมีอาสาสมัครท่ีประสานกับ อกม. มากท่ีสุด คือ หมอดินอาสา รองลงมาเปน ปศุสัตวอาสา ประมง
อาสา อาสาสมัครชลประทาน และเกษตรหมูบาน  

1.2.7) ความพึงพอใจ ดานเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ อกม. 
เชน การข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และข้ึนทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) อยูในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 
4.38 และ 4.35  และในดานของ อกม. มีความพึงพอใจตอบทบาทหนาท่ีของตนเองในระดับปานกลางถึงนอย 
เนื่องจากไมมีคาใชจายในการปฏิบัติหนาท่ี สงผลใหเกิดการขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

1.2.8) ขอเสนอแนะ  
(1) การพัฒนา อกม. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

สิ่งสําคัญ คือ การประสานความเชื่อมโยงระหวางอาสาสมัครเกษตรดานตาง ๆ หนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหรับทราบ เขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ซ่ึงเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  นอกจากนี้ ควรพัฒนาองคความรูดานการเกษตรแก อกม. 
ใหครอบคลุมทุกดาน พรอมท้ังสนับสนุนขอมูลขาวสารท้ังดานการผลิต และการตลาดท่ีทันตอสถานการณ 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีครอบคลุมไดมากข้ึน รวมท้ังใหเกิดความเชื่อถือและยอมรับจากเกษตรกร 
มากข้ึน 

(2) ในประเด็นที่ อกม. มีความพึงพอใจตอบทบาทของตนเองในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากในการดําเนินการท่ีผานมาไมไดรับสนับสนุนท้ังคาตอบแทน และคาใชจายในการดําเนินงาน 
ดังนั้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการตาง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเก่ียวกับการจายคาตอบแทน 
ควรพิจารณา อกม. เปนกลุมแรก 

 
 
 



124 
 

2) โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ
กระทรวงศึกษาธกิาร  พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม วัตถุประสงคเพ่ือสรางเกษตรกรรุนใหมท่ีมี
ความรูท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเกษตรกรรายอ่ืน
ไดเรียนรู โดยผานกลไกของของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมงและวิทยาลัยการอาชีพ
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืน และเปนการแกไขปญหาเกษตรกรขาดความรู ความเขาใจ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต แบงเปน 3 กลุม คือ บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ นักเรียน/นักศึกษา (ปวช./ปวส.) และเกษตรกร 
ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ 2555 – 2559 

 

2.1) ผลการดําเนินงาน    
 ตั้งแตป 2555-2559  สรางโอกาสการเขาถึงองคความรูแกเกษตรกร ผานหลักสูตร

การพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน 23,373 ราย (รอยละ 104.34) และการเขาถึงท่ีดินผานหลักสูตรการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม และหลักสูตร ปวส.เกษตรกรรมรวม 667 ราย (รอยละ 51.31) จัดรูปและพัฒนาแปลงท่ีดิน
ทํากินรายแปลงของเกษตรกร 14,760 ราย ตามเปาหมาย และถายทอดความรู พัฒนาทักษะดานอาชีพ 
ท้ังดานปศุสัตว ประมง และบัญชี รวม 103,916 ราย (รอยละ 105.82) 

 

 2.2) ผลการติดตาม 
  2.2.1) พ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย และนครราชสีมา  

(1) หลักสูตรการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม เกษตรกรรอยละ 81.00 
เปนผูท่ีมีประสบการณทางการเกษตรมากอน และคาดวาจะนําความรูไปประกอบอาชีพและถายทอดตอ
แกเกษตรกรใกลเคียง แตเกษตรกรท้ังหมดยังไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง  

(2) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน เกษตรกรรอยละ 89.00 
คิดวาจะนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติใชท้ังในเรื่องการเตรียมดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การคัดเมล็ดพันธุ การดูแล
รักษา สวนท่ีเหลือมีปญหาท่ีดินทํากิน ขาดแคลนแหลงน้ํา และไมมีระบบสงน้ํา ทําใหยังไมแนใจวาจะไดนําความรู   
ไปปฏิบัติใช 

(3) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม มีผูเขารับการอบรม
ในป 2550 จํานวน 36 ราย โดยผานการเรียนการสอนจากวิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสีมาครบทุกราย และ
เขาฝกปฏิบัติในแปลงท่ีดินของรัฐ  โดยทุกรายไดรับหนังสือตกลงการเขาทําประโยชนในท่ีดินรายละ 2.5 ไร และ
ผานการประเมินความเหมาะสมการใชประโยชนในท่ีดินของรัฐไปแลว 12 ราย ซ่ึงผูเขารับการอบรมไดนําความรู
ไปปรับใชในการประกอบอาชีพดานการเพาะปลูกพืช (ผัก ไมผล ทํานา) รอยละ 71.00 ดานปศุสัตว  (เลี้ยงวัว 
สุกร เปด ไก) รอยละ 21.00 และดานประมง รอยละ 8.00 

(4) ประเด็นขอคนพบ   
 เกษตรกรท่ีเขารับการอบรมบางสวนไมมีพ้ืนฐานความรูดานการเกษตร

มากอน  ไมเขาใจและปฏิบัติตามไมได ประกอบกับหลักสูตรการอบรมใชเวลานาน เกษตรกรไมสามารถเขารับ
การอบรมไดอยางตอเนื่อง 
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(5) ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานท่ีรวมบูรณาการการถายทอดความรูในดานตาง ๆ ควรพิจารณา

เนื้อหาหลักสูตรใหมีความเขาใจงาย เนนการฝกปฏิบัติ ตลอดจนติดตามนิเทศงานอยางตอเนื่อง เรงรัดการจัดสรร
ท่ีดินและออกเอกสารสิทธิ์ใหกับเกษตรกรรุนใหมท่ีผานการอบรมและประเมินความพรอมแลว  

2.2.2) พ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย  
(1) การพัฒนากลุมเปาหมายในหลักสูตร “การพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม” 

และหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม” จํานวน 28 ราย  พบวา ผูเขารับการพัฒนาเขาสู
ภาคเกษตรกรรมรอยละ 89.29 ซ่ึงผูท่ีเขาสูภาคเกษตรกรรมประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถ
สรางอาชีพของตนเองมีรายไดเลี้ยงครอบครัวคิดเปนรอยละ 40.00  สวนท่ีเหลือรอยละ 10.71 ไมไดเขาสู
ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากศึกษาตอคิดเปนรอยละ 66.67 และไมผานการประเมินเพ่ือขอรับจัดสรรท่ีดิน
คิดเปนรอยละ 33.33 ในสวนของหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน” รวมกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดหนองคาย สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินจังหวัดหนองคาย สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย และสํานักงานสหกรณจังหวัดจัดอบรมใหความรู
การแปรรูปกลวยหอมทองท่ีตกเกรด และการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย หลังจากการอบรมเกษตรกรไดนําความรู
ดานการแปรรูป การตลาดการวางแผนการผลิต และการทําบัญชีครัวเรือนไปปฏิบัติจํานวน 22 ราย คิดเปน
รอยละ 44.00 

(2) ผลการสํารวจเกษตรกรในแตละหลักสูตร  
 (2.1) บุคคลทั่วไป หลักสูตร “การพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม” 

มีผูสมัครเขารับการพัฒนา 14 ราย  พบวา เขาสูภาคเกษตรกรรม 13 ราย  มีวัตถุประสงคท่ีเขารวมโครงการฯ  
เนื่องจากเห็นวาอาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคง ยั่งยืน และเปนอาชีพที่อิสระคิดเปนรอยละ 61.54 ในสวน
ของปจจัยแหงความสําเร็จในอาชีพเกษตรกรรมข้ึนอยูกับความขยัน อดทน รักในอาชีพท่ีทํา คิดเปนรอยละ 69.23 
ไดรับการจัดสรรท่ีดินแลว รอยละ 57.14 เปนพ้ืนท่ีเฉลี่ย 3 ไรตอราย  ในจํานวนนี้ไดรับมอบเอกสารสิทธิแลว
คิดเปนรอยละ 25.00 สวนท่ีเหลือรอยละ 35.71 ยังไมไดรับการจัดสรรท่ีดิน และรอยละ 7.14 ไมผานการประเมิน 

 (2.2) นักเรียน/นักศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ
ยุคใหม” จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเขารับการพัฒนา 14 ราย พบวา เหตุผลท่ีเขารวมโครงการฯ 
มีความสนใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ตองการที่จะประกอบอาชีพอิสระ และตองการที่ดิน
ในการประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษาไดเขาสูภาคเกษตรกรรม 2 ราย และนําความรูดานการวางแผนผลิตพืช
เพ่ือใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ชองทางการตลาด การปลูกพืชหมุนเวียน การวิเคราะหดินและการทําปุยชีวภาพ
ไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยไมขอรับการจัดสรรที่ดิน เนื่องจากใชที่ดินทํากินของพอแม 
ในการประกอบอาชีพ จํานวน 1 ราย และไมสามารถขอรับการจัดสรรที่ดินได เนื่องจากประกอบอาชีพ 
เปนลูกจางประจําในหนวยงานภาครัฐจํานวน 1 ราย 

 (2.3) เกษตรกรท่ัวไป หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน” 
มีผูเขารับการพัฒนา 90 ราย พบวา เหตุผลท่ีเขารวมโครงการฯ เนื่องจากตองการมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง
คิดเปนรอยละ 60.00  สวนเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมการแปรรูปกลวยหอมทองตกเกรด และการเพาะเห็ดฟาง
กองเตี้ย หลังจากไดนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพของตนเอง พบวา ผูเขารับการพัฒนา 
รอยละ 50.00  มีรายไดและผลผลิตเพ่ิมข้ึน และรอยละ 40.00 มีตนทุนการผลิตลดลง  โดยมีรายไดเฉลี่ย
ภาคเกษตรกรรม 64,750 บาทตอป และรายไดเฉลี่ยนอกภาคเกษตรกรรม 29,000 บาทตอป นอกจากนี ้  
ผูเขารับการพัฒนาไดนําความรูไปถายทอดใหแกเพ่ือนบาน 
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(3) ขอเสนอแนะ 
 (3.1) ผูเขารวมบางรายไมทราบเง่ือนไขการเขารวมโครงการฯ ท่ีชัดเจน 

เชน การขอรับจัดสรรท่ีดิน ดังนั้น หนวยงานภาคีเครือขายควรจัดประชุมชี้แจงเง่ือนไขการเขารวมโครงการฯ 
การขอรับจัดสรรท่ีดินเพ่ือเขาทําประโยชนแกผูท่ีสมัครเขารวมโครงการใหชัดเจน 

 (3.2) การปรับเปลี่ยน โยกยายผูบริหารระดับสูงของสถานศึกษาท่ีเขารวม
โครงการฯ  ทําใหนโยบายการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม และคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
ควรเชิญผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาคี เชน สถาบันการศึกษาท่ีเขารวมโครงการ มารวมประชุมเพ่ือเกิด
ความรวมมือระหวางภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง 

 (3.3) การเก็บบันทึกขอมูลผูท่ีเขารับการพัฒนาเขาสูอาชีพเกษตรกรรม
แตละรายยังไมครบถวนและตอเนื่อง ดังนั้น สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหนวยงานภาคี 
ควรมีการติดตามผลและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของผูท่ีผานการพัฒนาเขาสูอาชีพเกษตรกรรม และประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ รวมถึงรวบรวมองคความรูเพ่ือนํามาใชแลกเปลี่ยนหรือพัฒนาตอไป 

2.2.3) พ้ืนท่ีจังหวัดแพร 
(1) สาํนักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดแพร (ส.ป.ก. แพร) ดําเนินกิจกรรม

การสรางโอกาสเขาถึงองคความรูผานหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืนในปงบประมาณ 2558 รับสมัคร
เกษตรกรเขารวมการพัฒนาจํานวน 50 ราย สามารถสรางรายไดเพิ่มใหกับครอบครัวไดจากความรูที่ไดรับ
การอบรม ถายทอดความรูใหเกษตรกรอ่ืนในเรื่องการทําปุย การเพาะเห็ดได แตไมมีการติดตามผลหลังการเขารับ
การอบรมของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง 

(2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ไดรวมใหความรูกับผูเขารับการอบรม  
2 กลุมเปาหมาย  

 (2.1) กลุมบุคคลท่ัวไป (หลักสูตรการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม) 
พบวา ระยะเวลาท่ีเขารับการอบรมนอย ทําใหไดเรียนรูไมครอบคลุมกระบวนการผลิต และพ้ืนท่ีท่ีเขาปฏิบัติจริง
อยูไกล ไมสามารถท่ีจะติดตามไปใหคําปรึกษาไดในพ้ืนท่ีจริง และผูเขารับการอบรมไมสามารถอยูในพื้นที่ท่ี
ไดรับการจัดสรรได  

 (2.2) กลุมเกษตรกรทั่วไป ที่เขารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา
เกษตรกรอยางยั่งยืน เปนกลุมบุคคลเดิมท่ีเคยไดรับการอบรมแลว มาอบรมตอยอดเพ่ิมเติม ผลจากการนําความรู
ไปใชประโยชน เกษตรกรรอยละ 50.00 สามารถเพ่ิมรายไดในครอบครัวไดเฉลี่ย 10,666.67 บาทตอป 
รอยละ 83.33 สามารถลดตนทุนการผลิตได 1,270 บาทตอไร   

(3) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 (3.1) กิจกรรมการสรางโอกาสเขาถึงองคความรู ในหลักสูตรการพัฒนา

เกษตรกรอยางยั่งยืน ผูเขารับการอบรมจะคัดเลือกจากเกษตรกรท่ีเคยเขารับการอบรมแลว มาตอยอดใหความรู
เพ่ิมเติม ทําใหโอกาสการเขาถึงองคความรูอยูในกลุมเดิม หรือการไดเขามาเรียนรูของเกษตรกรไมท่ัวถึง ดังนั้น 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดควรมีการคัดเลือกเกษตรกรเขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร
อยางยั่งยืน  ใหครอบคลุมท้ังกลุมเดิม และขยายไปในกลุมใหม 
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 (3.2) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาในการอบรมเหลือเพียง 2 เดือน ทําใหการเรียนรูตองรีบเรง ผูเขารับการอบรมบางรายเรียนรูไมทัน 
และพ้ืนท่ีท่ีเขาทดลองใชอยูในพ้ืนท่ีไกลจากสถานศึกษา ทําใหการดูแลไมสามารถทําไดอยางใกลชิด ดังนั้น สํานักงาน 
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พิจารณาระยะเวลา  
ในการเขารับการอบรมของกลุมบุคคลท่ัวไป “หลักสูตรการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม” ใหมีความสอดคลอง
กับระยะเวลาในการผลิตสินคาเกษตรในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 (3.3) การเขาใชพ้ืนท่ีควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ 
เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเขาใชพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกษตรกรท่ีเขาใชพ้ืนท่ีไมสามารถอยูใน
พ้ืนท่ีได เนื่องจากสาเหตุของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และภัยแลง เปนตน 

 

3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือพัฒนา

เกษตรกรใหมีความพรอม มีศักยภาพในการแขงขันเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร และคุณภาพของสินคาเกษตร โดยมีเปาหมายเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนามีรายไดไมต่ํากวา 
180,000 บาทตอครัวเรือนตอป และมีคุณสมบัติผานเกณฑ 6 ประการ เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2556   

 

3.1) ผลการติดตาม 
3.1.1) ป 2557-2558 พัฒนาใหเกษตรกรไทยเปน Smart Farmer ถายทอด

ความรูในดานการเกษตร ประมง ปศุสัตว บัญชี และการปรับปรุงบํารุงดิน ฯลฯ แกเกษตรกร จํานวน 379,805 
ราย ดําเนินการแลว 344,202 ราย หรือรอยละ 90.63 และพัฒนาเจาหนาท่ีใหเปน Smart Officer จํานวน 
1,452 ราย หรือรอยละ 82.03  ของเปาหมาย 1,720 ราย 

3.1.2) ผลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรตัวอยาง ท้ังเกษตรกรปราดเปรื่อง
ตนแบบ กลุม Existing และกลุม Developing (ป 2557) 

(1) ดานรายได เกษตรกรปราดเปรื่องกลุม Existing มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน
มากท่ีสุด 2,089,114 บาทตอป รองลงมาเปนกลุมเกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบ เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,186,787 
บาทตอป และนอยท่ีสุดเปนกลุม Developing เฉลี่ยครัวเรือนละ 710,029 บาทตอป 

(2) ความรูความสามารถของเกษตรกรในการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคน
ขอมูลทางการเกษตรได และนํามาประยุกตใชในฟารมของตนเองไดดี รอยละ 47.62 เปนเกษตรกรปราดเปรื่อง
ตนแบบ รองลงมารอยละ 21.05 เปนกลุม Developing  ซ่ึงสวนใหญจบการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ และผาน
การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมาแลว 

(3) การพัฒนาผลผลิต ซ่ึงพบวาเกษตรกรปราดเปรื่องท้ัง 3 กลุม ทําการผลิต
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต (GAP) มากท่ีสุดเปนเกษตรกร
ปราดเปรื่องกลุม Existing รอยละ 37.50 สวนกลุมตนแบบ และกลุม Developing มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ  
รอยละ 28.57 และรอยละ 26.32 ตามลําดับ  

(4) ปญหาในการทําการเกษตร พบวา เกษตรกรปราดเปรื่องทั้ง 3 กลุม 
ประสบปญหาคลาย ๆ กัน ซ่ึงในกลุม Developing จะมีปญหามากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.90 รองลงมา
เปนกลุม Existing รอยละ 55.00 และกลุมตนแบบ รอยละ 53.33  โดยปญหาท่ีพบรอยละ 47.34 เปนปญหา
การขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร รอยละ 29.38 เก่ียวกับโรคพืช/สัตว และแมลงศัตรูพืช นอกนั้นเปนปญหา
ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ํา และดินเสื่อมโทรม 
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(5) ความตองการจากภาครัฐท่ีเกษตรกรตองการ สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยรอยละ 42.82 ตองการเพ่ิมผลผลิต และรอยละ 22.15 ตองการลดตนทุน 
การผลิตท่ีเหลือเปนเรื่องเก่ียวกับการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ความรูในการใชปจจัยการผลิตท่ีถูกตอง และ
การแปรรูปผลผลิต รวมท้ังขอมูลการพยากรณสภาพอากาศ เปนตน 

(6) การพัฒนาเกษตรกรท่ีรวมตัวเปนกลุมแบบธรรมชาติ สมาชิกกลุมจะให
ความสําคัญกับกระบวนการกลุมในการแกไขปญหาและพัฒนารวมกัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้ ยังพบวาเกษตรกรยังไมคอยใหความสําคัญกับขอมูล/ขาวสารตาง ๆ ทําใหการวางแผนการผลิต 
การปรับปรุงวิธีการทําการเกษตร การเชื่อมโยงระหวางการผลิต และตลาดยังไมมีประสิทธิภาพ 

(7) ขอเสนอแนะ 
 (1) ควรเพ่ิมชองทางการเขาถึงแหลงขอมูล ขาวสาร ไปสู Smart Farmer 

และหลักสูตรท่ีอบรมใหยืดหยุนไดตามสภาพพ้ืนท่ีและอาชีพของเกษตรกร 
 (2) การถายทอดองคความรูระหวางเกษตรกรปราดเปรื่องกลุมตนแบบ 

กลุม Existing Smart Farmer และกลุม Developing Smart Farmer ควรจัดกลุมเกษตรกรท่ีอยูในกลุม/พ้ืนท่ี
เดียวกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการถายทอดความรูและการเชื่อมโยงสูการนําไปปฏิบัติจริง 

3.1.3) ผลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรตัวอยาง ท้ังเกษตรกรปราดเปรื่อง
ตนแบบ กลุม Existing Smart Farmer  และกลุม Developing Smart Farmer (ป 2558) 

(1) ดานรายได  เกษตรกรปราดเปรื่องตนแบบมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน
มากท่ีสุด 680,128.57 บาทตอป รองลงมาเปนเกษตรกรกลุม Existing Smart Farmer เฉลี่ยครัวเรือนละ 
412,232.00 บาทตอป และเกษตรกรกลุม Developing Smart Farmer เฉลี่ยครัวเรือนละ 142,370.37 
บาทตอป 

(2) การจัดอบรม/ถายทอดความรูใหแกเกษตรกร ประกอบดวย ความรู
ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการทําเกษตร (พืช ปศุสัตว และประมง) การลดตนทุนการผลิต การจัดการฟารม 
การจัดทําบัญชี การวิเคราะหศักยภาพเกษตรกร มาตรฐานสินคาเกษตร มาตรฐานฟารม การแปรรูปสินคา
เกษตร การสรางเครือขาย Smart Farmer ตนแบบ การจัดทําแผนการพัฒนาสูเกษตรกรปราดเปรื่อง และ
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ  นอกจากนี้แตละหนวยงานยังไดมีการถอดองคความรูจากเกษตรกร
ปราดเปรื่องตนแบบ 

(3) จุดออน/ปญหาในการทําการเกษตรของเกษตรกร พบวา เกษตรกร
รอยละ 46.27  มีปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร  รอยละ 29.85 ประสบปญหาดานโรคพืช แมลงศัตรูพืช 
และสัตวศัตรูพืช รอยละ 11.94 ผลผลิตมีราคาตกต่ํา  รอยละ 8.96 ปจจัยการผลิตมีราคาแพง รอยละ 7.46 
ขาดความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร 

(4) ความตองการในการสนับสนุนความรูจากภาครัฐของเกษตรกร  พบวา 
เกษตรกร รอยละ 53.73 ตองการความรูดานการผลิต (พืช ปศุสัตว และประมง) รอยละ 37.31 ดานการตลาด
สินคาเกษตร รอยละ 17.91 ดานการปองกันและกําจัดโรค แมลงศัตรูพืช สัตวศัตรูพืช และวัชพืช รอยละ 11.94  
ดานการลดตนทุนการผลิต (พืช ปศุสัตว และประมง) และรอยละ 10.45 ดานการปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุย
อยางถูกวิธี 
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(5) ขอเสนอแนะ 
 (5.1) การบูรณาการระหวางหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณยังไมเปนรูปธรรมเทาท่ีควร เนื่องจากแตละหนวยงานตางมีเปาหมายเกษตรกรปราดเปรื่องของตัวเอง 
นอกจากนี้ ยังพบวามีรายชื่อเกษตรกรซํ้าซอนกัน ควรมีการบูรณาการรวมกันตั้งแตการคัดเลือกเกษตรกร 
การคัดกรองเกษตรกร การอบรมในภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน รวมท้ังหารือแนวทางแกไขปญหาของ
เกษตรกรรวมกัน สงเสริมการคิดนอกกรอบ เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรูใหม ๆ กลาท่ีจะคิดและลงมือปฏิบัติ 
สงผลใหสามารถพัฒนาเปนเกษตรกรท่ีมีศักยภาพตอไป 

 (5.2) การเรงรัดจัดอบรมในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกษตรกร
ไมสามารถเขารับการอบรมได เชน การจัดอบรมในชวงท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลูกควรใหความสําคัญกับ 
การสนับสนุนความรูและขอมูลท่ีเกษตรกรตองการ ท้ังดานการผลิต การตลาด การศึกษาดูงาน และความตองการ
พ้ืนฐาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับพัฒนาการเกษตร หรือแกไข/ปรับปรุงการทําเกษตร
ของตนเอง ใหประสบผลสําเร็จยิ่งข้ึน รวมท้ังควรมีการประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรใหมทุกป เพ่ือใหทราบ
ถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาของภาครัฐ 

 

3.2) ผลการประเมิน 
 จากการประเมินผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 19 จังหวัด ภาคเหนือ 5 จังหวัด ภาคกลาง 

9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด และภาคใต 2 จังหวัด จํานวนเกษตรกร 849 ราย มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 3.2.1) ผลการพัฒนา จากแนวทางการดําเนินการโครงการฯ ไดคัดกรองเกษตรกร
เพ่ือใหการพัฒนาออกเปน 3 กลุม ประกอบดวยเกษตรกรกลุม Existing Smart Farmer ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติ
ผานเกณฑทุกตัวชี้วัดตามท่ีโครงการกําหนดกลุม Developing Smart Farmer เปนเกษตรกรท่ียังไมผานเกณฑ
ตัวชี้วัด และกลุมตนแบบเปนเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติเปน Existing Smart Farmer อยูแลว และมีคุณสมบัติพิเศษ
ความสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรู และมีสถานท่ีใชศึกษาดูงาน 

(1) เกษตรกรกลุมตนแบบ รอยละ 78.00 ไดรับการสงเสริมใหเปนวิทยากร
ถายทอดความรูดานการเกษตรใหแกเกษตรกรรายอ่ืน รอยละ 56.00 เจาหนาท่ีพาไปศึกษา ดูงาน รอยละ 16.00 
ไดรับการสนับสนุนเปนเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) นอกจากนี้เกษตรกร
รอยละ 77.00 ไดรับการถอดองคความรูเพ่ือนําไปเผยแพร ประกอบดวยความรูดานการปลูกพืช การทําปศุสัตว 
การทําประมง การทําเกษตรแบบผสมผสาน การทํานา และการลดตนทุนการผลิต ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รอยละ 56.25 ไดเผยแพรองคความรูผานสื่อในรูปของเอกสารเผยแพร และเว็บไซตของหนวยงาน และ
รอยละ 43.75 เผยแพรโดยวิทยากรบรรยาย ไดแก เจาหนาท่ี และเกษตรกรตนแบบ 

(2) เกษตรกรกลุม Existing Smart Farmer  รอยละ 95.08 ไดรับการพัฒนา
โดยการอบรมถายทอดความรู  ในจํานวนนี้รอยละ 65.10 ไดรับการถายทอดความรูจากเกษตรกรตนแบบ 
รองลงมารอยละ 64.34 ไดรับการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ  รอยละ 44.67 เจาหนาท่ีพาไปศึกษาดูงาน และ
รอยละ 43.03 ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือเปน Smart Farmer ตนแบบ 

(3) เกษตรกรกลุม Developing Smart Farmer รอยละ 97.80 ไดรับ 
การพัฒนาโดยการอบรมถายทอดความรู โดยรอยละ 53.35 ไดรับการถายทอดความรูจากเกษตรกรตนแบบ
รองลงมารอยละ 65.85 ไดรับการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณและรอยละ 35.37 เจาหนาท่ีพาไปศึกษาดูงาน 
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 3.2.2 การนําความรูไปปฏิบัติ 
(1) เกษตรกรกลุมตนแบบ เกษตรกรทุกรายนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

และการไดรับคัดเลือกใหเปนเกษตรกรตนแบบ สงผลใหเปนท่ีรูจักและมีเครือขายเพ่ิมข้ึน สามารถถายทอด
ความรูใหผูอ่ืนได มีการบริหารจัดการดีข้ึนไดรับความรูมากข้ึนอยางตอเนื่อง เขาถึงหนวยงานตาง ๆ ไดงายขึ้น 
เม่ือเปรียบเทียบรายไดกอนและหลังเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรรอยละ 43.16 มีรายไดเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 212,933.06 บาทตอครัวเรือนตอป 

(2) เกษตรกรกลุม Existing Smart Farmer เกษตรกรรอยละ 93.64 
นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนสงผลใหเกษตรกรรอยละ 27.57 มีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 182,068.00 บาท
ตอครัวเรือนตอป และจากการประเมินผลหลังการพัฒนาของหนวยงาน พบวา เกษตรกรรอยละ 2.35 สามารถ
ยกระดับเปนเกษตรกรกลุมตนแบบได 

(3) เกษตรกรกลุม Developing Smart Farmer เกษตรกรรอยละ 92.44
นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน สงผลใหเกษตรกรรอยละ 24.47 มีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 163,028.63 บาท
ตอครัวเรือนตอป และจากการประเมินผลหลังการพัฒนาของหนวยงานเกษตรกร รอยละ 33.67 สามารถ
ยกระดับเปนเกษตรกรกลุม Existing Smart Farmer ได 

 3.2.3) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอโครงการฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ตอความรูท่ีไดรับในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.23 มีความพึงพอใจตอชวงเวลาการอบรม ในระดับมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.18 มีความพึงพอใจตอการเอาใจใส/ติดตามใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.25  และมีความพึงพอใจตอความสามารถของวิทยากรในการถายทอดความรูในระดับมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.32 

 3.2.4) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 (1) เกษตรกรบางรายประสบปญหาภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคในพืช

และสัตว รวมทั้งประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ทําใหมีรายไดลดลงหลังจากเขารวมโครงการฯ ควรมี
การติดตามผลหลังใหการพัฒนาเพื่อสอบถามถึงปญหาที่เกิดขึ้น และใหการพัฒนาเพิ่มเติม หรือสนับสนุน
การรวมกลุมใหกับเกษตรกร รวมท้ังการสนับสนุนความรูแบบตอยอด เชน การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิต 
การสรางจุดเดนใหกับสินคา และการเพ่ิมชองทางการตลาด เปนตน 

 (2) การอบรมใหความรูแกเกษตรกรของบางหนวยงานเปนการอบรมรวมกัน
ทุกกลุม โดยไมไดแยกเกษตรกรออกเปน 3 กลุม ตามท่ีไดคัดกรองคุณสมบัติไว นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญ  
ไมทราบวาตัวเองอยูในกลุมใด ดังนั้น ควรประชาสัมพันธโครงการฯ ใหกับเกษตรกรทราบ โดยชี้แจงวิธีการดําเนินงาน
โครงการฯ และการจําแนก/คัดกรองเกษตรกรตามคุณสมบัติ รวมท้ังแจงใหเกษตรกรทราบวาตัวเองอยูในกลุมใด 
และการถายทอดองคความรูระหวางเกษตรกรท้ัง 3 กลุม จะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน หากเปนเกษตรกรท่ีอยู   
ในพ้ืนท่ีเดียวกัน เนื่องจากสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู และปรึกษาปญหากันไดตลอดเวลา 

 (3) การถายโอนงานจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมาใหกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน เชน ฐานขอมูลเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกร 
เปนตน นอกจากนี้ เจาหนาท่ีของบางหนวยงานไมไดรับการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ ดังนั้น 
ทุกหนวยงานควรมีการบูรณาการความรวมมือกันตั้งแตการคัดเลือกเกษตรกร การคัดกรองเกษตรกร การอบรม
ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมท้ังหารือแนวทางแกไขปญหาของเกษตรกรรวมกัน เพ่ือใหการดําเนินงานมีความ
ตอเนื่องยิ่งข้ึน 
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4) โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 
วัตถุประสงคเพ่ือใหบริการแกเกษตรกรในการแกไขปญหาดานการผลิตทางการเกษตรได

อยางรวดเร็วทันเหตุการณ และเพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และ
ศูนยบริการฯ ในการพัฒนาฟนฟูเกษตรกรใหสามารถทําการผลิตทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน รวมถึงการแกปญหารวมกัน  

 

4.1) ผลการดําเนินงาน    
 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ ตั้งแตป 2555-2559 

รวม 1,553 ครั้ง รอยละ 108.22 ของเปาหมาย 1,435 ครั้ง เกษตรกรลงทะเบียนรับบริการรวมท้ังสิ้น 
671,642 ราย รอยละ 203.56 ของเปาหมาย 329,939 ราย  

 

4.2) ผลการประเมิน 
 4.2.1) พ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน นครพนม ประจวบคีรีขันธ และนครศรีธรรมราช 

 (1) ผูเขาชมงานใน รวม 6,333 ราย สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 5,100 ราย  
โดยทราบขาวการจัดงานจากสื่อบุคคล 

 (2) การใหบริการคลินิก หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมใหบริการใหคําปรึกษา ตรวจวิเคราะห แกไขปญหาของเกษตรกร 11 คลินิก มีผูลงทะเบียนใชบริการท้ัง   
4 จังหวดั รวม 12,163 ราย เปนเกษตรกรในจังหวัดลําพูน 6,143 ราย นครพนม 2,089 ราย ประจวบคีรีขันธ 
1,555 ราย และนครศรีธรรมราช 2,376 ราย  

 (3) การสงเสริมฝกอาชีพ โดยการสาธิต เชน การทําสบูเหลว การทําสารปรับปรุง     
บํารุงดินจากเชื้อราไตรโคเดอรมา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสตอเบอรี่  การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวและน้ําผลไม 
การเพาะถ่ัวงอก ดอกไมประดิษฐจากขวดพลาสติก การรอยลูกปดหินสี การทําไมกวาดจากทางมะพราว และ
การเลี้ยงจิ้งหรีดในบอซีเมนต เปนตน 

 (4) การจําหนายผลิตภัณฑจากกลุมแมบานและวิสาหกิจชุมชน 111 ราน 
สินคาท่ีนํามาจําหนาย เชน พันธุพืช ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูป พืชผัก อาหารปรุงสุก เสื้อผา ฯลฯ  
มียอดการจําหนายรวม 359,935 บาท  

 (5) การประกวด ประกอบดวยการประกวดผลผลิตทางการเกษตรใน 4 จังหวัด 
รวม 15 ชนิด การประกวดอาหารหรือผลิตภัณฑแปรรูป ไดแก การประกวดขันโตก และตําสมตํา นอกจากนี ้   
มีการแขงขัน ไดแก แขงขันสมตําลีลา แขงขันกรีดยาง และคัดมังคุด 

 (6) ประโยชนจากการจัดงาน พบวา ผูเขาชมงานท้ัง 4 จังหวัด เห็นวาไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมงาน สามารถนําไปปรับใชประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใชในชีวิตประจําวัน 
โดยผูเขารวมงานมากกวารอยละ 88.66 เห็นวาไดรับประโยชนระดับมาก 

 (7) ขอเสนอแนะ 
(7.1) ความสนใจและประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ ในภาพรวมเกษตรกร 

ใหความสนใจในการเขาชมงานและซักถามเจาหนาที่ตามคลินิกตาง ๆ คอนขางมาก แตนําปญหา/ตัวอยาง
มาปรึกษาคอนขางนอย บางรายไมนําตัวอยางมา เจาหนาท่ีควรใหคําแนะนําในการเตรียมตัวเขารับบริการ
ปรึกษาปญหาในแตละคลินิก 
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(7.2) การประชาสัมพันธ สวนใหญผานสื่อบุคคล ทําใหผูเขารวมงาน
เปนกลุมเปาหมายท่ีคอนขางจํากัด ภายในงานมีจุดกระจายเสียงนอยเกินไป ทําใหไมทราบกิจกรรมภายในงาน 
เชน การสาธิต และการอบรม เปนตน ควรเพ่ิมชองทางและขยายระยะเวลาการประชาสัมพันธกอนการจัดงาน 

(7.3) สถานท่ีจัดงานมีความเหมาะสม เชน มีบริเวณกวางขวาง ไมแออัด
ในแตละคลินิกมีความเหมาะสมในการซักถามหารือกันระหวางเจาหนาท่ีและเกษตรกร รวมท้ังนักเรียนท่ีมา
ศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนรู และการคมนาคมสะดวก แตควรปรับปรุงในเรื่องปายบอกทางไปหองน้ําจุดท้ิงขยะ 
และบริการน้ําดื่ม 

 4.2.2) พ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี  
(1) จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ รวม 4 ครั้งตอป รวมกับโครงการบําบัดทุกข

บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม คืนความสุขใหประชาชนของจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด 
(2) การใหบริการคลินิก เปดใหบริการคลินิกหลัก 9 คลินิก ไดแก คลินิกพืช 

ดิน ขาว ปศุสัตว ประมง บัญชี ชลประทาน สหกรณ และกฎหมาย สวนคลินิกอ่ืน ๆ ประกอบดวย จังหวัดสระบุรี 
หมอนไหม ผสมเทียม และองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย บริหารศัตรูพืช พันธุพืชเพาะเลี้ยง 
ยางพารา ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 

(3) จํานวนผูมาขอรับบริการ เปาหมายจังหวัดละ 600 คน พบวา มีผูมา
ขอรับบริการในจังหวัดสระบุรี 1,277 คน (รอยละ 213 ของเปาหมาย) จังหวัดชลบุรี 1,757 คน (รอยละ 293 
ของเปาหมาย) และจังหวัดระยอง 2,086 คน (รอยละ 348 ของเปาหมาย) 

(4) ประชุมเตรียมการจัดงาน มีการจัดประชุม 2 ครั้ง เพื่อเตรียมงาน
กับคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ กอนการจัดงาน 14 - 30 วัน และเตรียมความพรอม
ในระดับอําเภอ พรอมจัดทีมเขาไปสอบถามสภาพปญหา และประชาสัมพันธ กอนการจัดงาน 7 วัน 

(5) ประชาสัมพันธ ผานหอกระจายขาว ผูนําหมูบาน เจาหนาท่ีสํานักงาน
เกษตรอําเภอ และวิทยุทองถ่ิน กอนการจัดงาน 7 วัน 

(6) ผลการจัดงาน 
 (6.1) วัตถุประสงคของการเขาชมงาน รอยละ 58.82 ตองการ

เขาชมงานเพ่ือหาความรู รอยละ 34.39 ไดรับเอกสาร/แผนพับทางดานการเกษตร รอยละ 6.79 เขาไปปรึกษา
ปญหาดานการเกษตร เชน ปญหาน้ําขาดแคลน ตนยางมีน้ํายางนอย ปญหาศัตรูพืช การเลี้ยงปลาใหถูกวิธี  
และการแกไขปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม ซึ่งมีเกษตรกรเพียงบางรายที่นําตัวอยางดิน และพืชมาปรึกษา 
สวนใหญไมไดนําตัวอยางไป เนื่องจากไมทราบวาตองนําตัวอยางไปดวย 

 (6.2) ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมงาน รอยละ 66.42 ไดรับความรู
เพ่ิมเติม รอยละ 7.30 ไดรับคําแนะนําเพ่ือแกไขปญหา รอยละ 26.28 ไดรับปจจัยการผลิตทางการเกษตร เชน 
สารเรง พด. น้ําหมักชีวภาพ พันธุพืช (ฝรั่ง สะเดา และเมล็ดพันธุพืชผักสวนครัว)  

 (6.3) การนําไปใชประโยชน รอยละ 71.74 ไดนําคําแนะนําไปใช
ในการแกไขปญหารอยละ 28.26 ไมไดใช เนื่องจากยังไมมีเวลาวาง และพืชยังไมเกิดโรค 

 (6.4) ผลจากการนําไปแกไขปญหา รอยละ 95.65 ทําใหปญหา
ทางการเกษตรลดลง ไดแก สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ สภาพน้ําดีข้ึน ตนพืชเจริญเติบโตดี และลดรายจาย
ในครัวเรือนได รอยละ 4.35 ยังไมสามารถแกไขปญหาได และพันธุพืชท่ีไดรับ นําไปปลูกแลวไมเจริญเติบโต   
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 (6.5) การอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได เกษตรกรรอยละ 92.00 
ไมไดเขารับการอบรม (รอยละ 53.00 เห็นวามีจํานวนผูเขารับอบรมมาก รอยละ 27.00 เห็นวาไมมีเวลา 
และรอยละ 20.00 มีอายุมาก) อีกรอยละ 8.00 เขารับการอบรมน้ํายาลางจาน น้ํายาปรับผานุม โดยเห็นวา
ลดรายจายได 

 (6.6) การถายทอดความรู เกษตรกรรอยละ 57.14 ถายทอดใหผูอ่ืน 
อีกรอยละ 42.86 ไมไดถายทอดตอ เนื่องจากไปดวยกัน และบานเรือนอยูหางไกล 

(7) ความพึงพอใจในการแกไขปญหา รอยละ 37.04 มีความพึงพอใจมาก 
รอยละ 51.85 มีความพึงพอใจปานกลาง รอยละ 11.11 ไมมีความพึงพอใจ เนื่องจากเจาหนาท่ีไมไดให
ความสนใจสอบถามปญหา  

(8) การจัดงานครั้งตอไป เกษตรกรรอยละ 96.88 ตองการใหจัดทุกป 
เนื่องจากเปนการเพ่ิมเติมความรู ไดรับแจกปจจัยการผลิต และตองการปรึกษาปญหา โดยรอยละ 64.52 
ตองการปรึกษาปญหาเดิม เชน ดินเสื่อมโทรม ขาดแหลงน้ํา โรคพืช การทําประมง อีกรอยละ 35.48 ตองการ
ปรึกษาปญหาท่ัวไป อีกรอยละ 3.12 ไมเห็นประโยชนจากการจัดงาน เพราะไมมีพ้ืนท่ีการเกษตร โดยมีอาชีพ
รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม 

(9) ประเด็นขอคนพบ 
 (9.1) ถึงแมวาจะมีประชาสัมพันธ ผานหอกระจายขาว ผูนําหมูบาน 

เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ และวิทยุทองถ่ิน กอนการจัดงาน 7 วัน แตเกษตรกรสวนใหญไมไดนําตัวอยางไป 
ดังนั้น เพ่ือใหขอมูลการจัดงานท่ัวถึง ควรเพ่ิมประชาสัมพันธแจงใหเกษตรกรเตรียมตัวนําตัวอยางไปตรวจ และ
ปรึกษาปญหา นอกจากนี้ ควรเพ่ิมระยะเวลาการจัดงานเปน 2 วัน เนื่องจากเกษตรกรมีเวลานอย แตตองการ
ศึกษาความรูใหครบทุกหนวยงาน 

 (9.2) เกษตรกรไดรับผลการตรวจวิเคราะหดินลาชา หนวยงานควรรีบ
แจงผลใหเกษตรกรทราบ พรอมคําแนะนําแกไขปญหา  รวมท้ังเพ่ิมปจจัยการผลิตใหเพียงพอตอความตองการ 
ของเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรยังตองการใหเพ่ิมรานคาท่ีจําหนายสินคาอุปโภค/บริโภคในราคาประหยัด
เขารวมงานดวย เพ่ือลดคาครองชีพในครัวเรือน 
 

5) โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (ป 2555) 
วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือขยายผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุนใหเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจในการดําเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาใหมีศักยภาพจนสามารถพ่ึงพาตนเอง นําพาตนเอง รวมท้ังครอบครัว
ใหบรรเทาและหลุดพนจากความยากจน เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ และมีศักยภาพจากข้ัน
ท่ีหนึ่ง สามารถพัฒนาไปสูข้ันท่ีสองและข้ันท่ีสามไดตอไป  

 

5.1) ผลการดําเนินงาน    
5.1.1) ป 2555 ศูนยปราชญชาวบานท่ีรวมดําเนินการจัดอบรมเกษตรกรรวม 

161 ศูนย ในพ้ืนท่ี 72 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ภูเก็ต บึงกาฬ และกรุงเทพมหานคร ไมมีศูนยปราชญฯ 
เขารวมโครงการ) จัดอบรมเกษตรกรได 17,321 ราย จากเปาหมาย 16,700 ราย 

5.1.2) ป 2556 จัดอบรมผานการเรียนรูของศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 
156 ศูนย มีเกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรม 17,608 ราย สูงกวาเปาหมาย 908 ราย คิดเปนรอยละ 105.44 
จากเปาหมาย 16,700 ราย 
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5.1.3) ป 2559 ศูนยเครือขายปราชญชาวบานเขารวมโครงการ 143 ศูนย คิดเปน
รอยละ 119.17 ของเปาหมาย 120 ศูนย (ขอยุติการเขารวมโครงการ 3 ศูนย จาก 146 เหลือ 143 ศูนย) 
สามารถฝกอบรมเกษตรกรท่ัวไปได 15,782 ราย คิดเปนรอยละ 103.83 ของเปาหมาย 15,200 ราย   

 

5.2) ผลการติดตามในพ้ืนท่ี    
5.2.1) ป 2555 พ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค สุโขทัย พิษณุโลก อุบลราชธาน ี

มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ หนองบัวลําภู อุดรธานี อางทอง ระยอง ตราด สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ 
ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง)   

(1) เกษตรกรท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับศูนยปราชญชาวบาน ซ่ึงผานการอบรม
ในป 2554 จํานวน 191 ราย พบวา เกษตรกรรอยละ 88.50 นําความรูจากการอบรมไปปฏิบัติแลว สามารถ
ลดรายจายไดเฉลี่ยเดือนละ 1,598.56 บาท  

(2) ขอคนพบ 
 (2.1) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ใชดุลยพินิจในการปฏิบัติ

ตามระเบียบท่ีโครงการกําหนดตางกัน สงใหศูนยปราชญชาวบานที่อยูคนละจังหวัดไดรับการปฏิบัติตางกัน 
ท้ัง ๆ ท่ีใชระเบียบเดียวกัน เชน การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการอบรมตามโครงการ ซึ่งเปนประเด็น 
ท่ีพบในทุก ๆ ป และการเพ่ิมหลักสูตรตามนโยบายของจังหวัด สงผลใหระยะเวลาในการถายทอดองคความรู
ท่ีมาจากภูมิปญญาของปราชญชาวบานมีจํากัด เกษตรกรไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง   

 (2.2) การอบรมหลายเรื่องในระยะเวลาท่ีจํากัด รวมท้ังการติดตาม
เพียงครั้งเดียว ไมสามารถกระตุนใหเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตได 

(3) ขอเสนอแนะ 
 (3.1) เกษตรกรท่ีผานการอบรมสวนใหญนําความรูไปใชแลวสามารถ

ลดรายจายได 1,598.56 บาทตอเดือน รวมท้ังชวยใหเกษตรกรไดรับแนวคิดในการผลิตโดยไมจําเปนตองใช
สารเคมี ซ่ึงเปนผลดีกับครอบครัวของเกษตรกรเองในการลดตนทุนการผลิต และยังชวยใหมีผลผลิตท่ีปลอดภัย 
สําหรับผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน เห็นสมควรใหสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการตอไป  

 (3.2) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรยั่งยืน 
ควรทบทวนแนวทาง การปฏิบัติตามระเบียบของโครงการใหชัดเจน เพ่ือใหทุกจังหวัดปฏิบัติกับศูนยปราชญชาวบาน
ในแนวทางเดียวกัน และในการเสริมหลักสูตรตามนโยบายของบางจังหวัดไมควรสอดแทรกในปริมาณท่ีมาก
เกินไป เพ่ือใหปราชญชาวบานไดถายทอดองคความรูท่ีมาจากภูมิปญญาไดครบถวน 

5.2.2) ป 2556 พ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ตาก เชียงราย นครสวรรค นครราชสีมา 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พัทลุง ระนอง สระแกว ฉะเชิงเทรา อางทอง และนนทบุรี 

(1) การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่เขารับการอบรม
จากศูนยปราชญชาวบาน พบวา เกษตรกรมากกวา รอยละ 60.00 มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการใชจาย 
การใชปจจัยการผลิต การทําการเกษตร การออม การคัดแยกขยะ และการจัดทําบัญชี สวนในเรื่องของการดื่ม
ของมึนเมา การสูบบุหรี่ และการเลนการพนัน ยังมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอย 

(2) ผลจากการนําความรูไปปฏิบัติใช ดวยการพ่ึงพาตนเองในการดําเนินชีวิต 
ไดแก การปลูกพืช เลี้ยงสัตวไวบริโภค ผลิตของใชในครัวเรือน และปจจัยการผลิต ทําใหเกษตรกรสามารถลด
รายจายภายในครัวเรือนไดเฉลี่ย 2,318 บาทตอเดือน 
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(3) แหลงเรียนรูท่ีเกษตรกรตองการไปอบรม รอยละ 59.20 เปนศูนยปราชญ
ชาวบาน รองลงมา รอยละ 23.50 เปนหนวยงานราชการ/สถาบันการศึกษา สวนที่เหลือตองการอบรม
ตามศูนยเรียนรูตาง ๆ และตามสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีการจัดอบรม   

(4) ประเด็นขอคนพบ 
 (4.1) การเรียกเก็บภาษียอนหลังจากปราชญชาวบาน เนื่องจากขาดความรู

เรื่องกฎหมายภาษีมูลคาเพ่ิม และการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันมีเพียงบางสวน ซ่ึงเปนในลักษณะ
การรวมกลุมกันทํามากกวาจะทําใชเฉพาะในครัวเรือน 

 (4.2) ศูนยปราชญชาวบานถายทอดความรูใหเกษตรกรหลายเรื่อง
ในเวลาจํากัด และการกําหนดไมใหเกษตรกรอบรมซํ้า ทําใหไมสามารถเรียนรูและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ทุกเรื่อง  

(5) ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือใหการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีการพัฒนาตอยอด และมีความยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกองนโยบายและเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ควรบูรณาการรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานจากการอบรมเหมือนเชนทุกป เนนการรวมกลุม และคัดเลือกกลุมเกษตรกร
ท่ีมีความเขมแข็ง เพ่ือพัฒนาตอยอดสูเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 และ 3 ตอไป ตลอดจนใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย
ภาษีแกปราชญชาวบาน 

5.2.3) ป 2559 จากการติดตามเครือขายและวิทยากรของศูนยปราชญชาวบาน
ป 2559 กระจายท่ัวทุกภาคในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี บึงกาฬ หนองคาย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ และรอยเอ็ด 
มีขอคนพบ ดังนี้   

(1) เกษตรกรบริเวณใกลเคียงศูนยปราชญฯ สวนใหญไดรับการอบรมไปแลว 
ทําใหในชวงปท่ีผานมามีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหมเพ่ือเขารวมอบรม เนื่องจากขอจํากัดของระเบียบ
ในเรื่องการจัดหาเกษตรกรมาเขารับการอบรมตองเปนเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทานั้น 

(2) กลุมเกษตรกรท่ีมีการขยายผลจากการผานอบรมจากศูนยปราชญฯ 
มีความตองการท่ีจะอบรมเพ่ือตอยอดความรู แตไมสามารถอบรมซํ้าได เนื่องจากขัดกับหลักเกณฑการคัดเลือก
เกษตรกร 

(3) ศูนยปราชญฯ หลายแหงท่ีกอตั้งในชวง 3 - 4 ปท่ีผานมา ขาดงบประมาณ
ในการสรางและปรับปรุงสถานท่ีอบรม 

 

6) โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ดานการเกษตร) 

 เนื่องจากจังหวัดสระแกวมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการทําการเกษตร มีแหลงน้ําหลายแหง 
แตยังใชประโยชนไดไมมากนัก เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรเชิงเดี่ยว คือ การทํานาเปนหลัก เม่ือวิเคราะห
ศักยภาพของพ้ืนท่ีแลว พบวา สภาพพ้ืนท่ีสามารถพัฒนาดานการเกษตรไดอีกมาก รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรดวยการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวไดอยางยั่งยืน ในป 2554 จังหวัดสระแกวรวมกับหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ จึงไดจัดทําโครงการฯ ข้ึน ในพ้ืนท่ีหมู 7 บานโคกไพล ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแกว  
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 วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการผลิตพืชใหมีความหลากหลาย สามารถลดรายจาย 
และยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของชุมชนใหถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใหเยาวชนในโรงเรียนมีผลผลิต
ทางการเกษตรใชในโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ดําเนินการใน 3 กิจกรรม ไดแก บานเกษตรสมบูรณ 
ศูนยเรียนรูการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และศูนยเรียนรูเกษตรในโรงเรียน 
งบประมาณดําเนินงาน 2,060,262 บาท 

 

 6.1) ผลการประเมินผล 
6.1.1) กิจกรรมบานเกษตรสมบรูณ ครัวเรือนเกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพมากข้ึน จากการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยงปลา สงผลใหครัวเรือนสามารถลดรายจายจากการนําผลผลิต
มาบริโภค 1,722 บาทตอครัวเรือนตอป รอยละ 54 ของมูลคาผลผลิตท้ังหมด เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก
การจําหนายผลผลิตทางการเกษตร 1,252 บาทตอครัวเรือนตอป รอยละ 39 ของมูลคาผลผลิตท้ังหมด และ
มีการแบงปนผลผลิตใหเพ่ือนบานในชุมชน 207 บาทตอครัวเรือนตอป รอยละ 7 ของมูลคาผลผลิตทั้งหมด 
ท้ังนี้ เกษตรกรยังคงทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ดานพืช รอยละ 90 ปศุสัตว รอยละ 93 และประมง รอยละ 100 

6.1.2) กิจกรรมศูนยเรียนรูการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรกรมีการลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู มีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลแปลงเพาะปลูก เลี้ยงสัตว 
และเลี้ยงปลา สําหรับการจัดการผลผลิตในศูนยเรียนรูฯ ดําเนินการในลักษณะรวบรวมผลผลิตแลวจําหนาย
ในนามของศูนยเรียนรูฯ แลวนํารายไดรอยละ 30 มาจัดสรรใหกับสมาชิกในกลุมตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ 
แหลงจําหนายท่ีสําคัญ คือ ตลาดสดท่ีอําเภอตาพระยา และตลาดโรงเกลือ ทําใหสามารถสรางรายได 71,641 
บาทตอป แบงเปน ดานพืช 57,411 บาท รอยละ 80 ของรายไดท้ังหมด ปศุสัตว 11,350 บาท รอยละ 16 
ประมง 2,880 บาท รอยละ 4 และเกษตรกรยังคงทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ดานพืช รอยละ 59 ปศุสัตว  
รอยละ 100 และประมง รอยละ 83 นอกจากนี้ ศูนยเรียนรูฯ ยังใชเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรภายในชุมชน
ไดอีกดวย 

6.1.3) กิจกรรมศูนยเรียนรูเกษตรในโรงเรียน ครูไดแบงหนาท่ีใหนักเรียนดูแลแปลง
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว และเลี้ยงปลา โดยกิจกรรมในศูนยเรียนรูฯ สามารถเปนแหลงผลิตผลผลิตใหโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียนได 4,535 บาทตอป รอยละ 19 ของมูลคาผลผลิตท้ังหมด สวนผลผลิตท่ีเหลือ
จากการนําไปผลิตเปนอาหารกลางวัน สามารถนําไปจําหนายเปนรายไดของโรงเรียนได 18,935 บาทตอป 
รอยละ 81 ของมูลคาผลผลิตท้ังหมด โดยมีพอคาจากนอกชุมชนเขามารับซ้ือผลผลิตท่ีโรงเรียน นักเรียนทุกราย
ยังคงทํากิจกรรมอยางตอเนื่องในภาคเรียนท่ี 2  และศูนยเรียนรูฯ ยังใชเปนแปลงเกษตรใหกับนักเรียนในระดับ 
ชั้นอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเขารวมโครงการฯ ไดมีพ้ืนท่ีลงมือปฏิบัติดวย 

6.1.4) ความสามารถในการพัฒนาเปนชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) ความพอประมาณ พบวา การท่ีโครงการฯ สงเสริมและการสนับสนุน

ปจจัยการผลิต เชน พันธุพืชผักสวนครัว พันธุสัตว และพันธุสัตวน้ําใหแกเกษตรกร และใหความรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นั้น เปนการสอนใหเกษตรกรท่ีมีรายไดนอยไดรูจักการพ่ึงพาตนเอง โดยนําผลผลิตท่ีปลูกมาบริโภค 
ทําใหลดรายจายใหกับครัวเรือนได เหลือแลวจึงขายทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนโดยการรวมกลุมกันขายผลผลิตทาง
การเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสําหรับใชจายอยางพอประมาณ 

(2) ความมีเหตุมีผล เนื่องจากโครงการฯ ไดสอนใหเกษตรกรรูจักความมีเหตุ
มีผลในการดํารงชีวิตอยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง แตในระยะแรกไมไดสอนใหวางแผนการผลิตกอนที่จะลงทุน
ทําการเกษตร แตเม่ือเกษตรกรไดเริ่มทํากิจกรรมตามที่โครงการฯ กําหนดไปสักระยะหนึ่งไดพบสาเหตุของ
การเกิดปญหาและเกิดการเรียนรู ใชเหตุผลในการแกไขปญหาไดดวยตัวเอง ท้ังในเรื่องของกําลังความสามารถ
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และกําลังทรัพยของตน โดยครั้งตอไปกอนจะเริ่มทําการเกษตรเกษตรกรจะปลูกพืชผักสวนครัวกอน เพ่ือใหมี
รายไดจํานวนหนึ่งท่ีเพียงพอ แลวจึงนําเงินไปลงทุนซ้ือสัตวมาเลี้ยง เพราะตองใชระยะเวลาการเลี้ยงนานกวาจะ
ไดผลผลิตหรือมีรายได เกษตรกรไดเรียนรูความมีเหตุมีผลและใชเหตุผลในการดําเนินโครงการ 

(3) ความมีภูมิคุมกัน โครงการฯ ไดอบรมถายทอดความรูเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ใหกับเกษตรกรหลายดาน เชน ดานพืช ปศุสัตว และประมง เพ่ือใหเกษตรกรมีทางเลือกอ่ืนนอกจากการทํานา 
และเกษตรกรสามารถนําผลผลิตสวนเกินไปจําหนายเพ่ือเพ่ิมรายได  นอกจากนี้ ยังไดถายทอดความรูในเรื่อง
การปรับปรุงบํารุงดิน การสหกรณ ซึ่งเปนความรูเสริม เพื่อนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และการทําบัญชี
ครัวเรือน ซึ่งสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับครัวเรือนเกษตรได โดยทําใหเกษตรกรมีทางเลือกและทางรอด
จากการผลิตอาหารอ่ืนไดเพ่ิมข้ึน 

(4) ความรูควบคูคุณธรรม เกษตรกรสามารถนําความรูและประสบการณ 
ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไปถายทอดสูบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจตองการจะเรียนรูวิธีการทําการเกษตร โดยสอนในลักษณะ
การแบงปน แลกเปลี่ยนความรูทางการเกษตรระหวางกัน และไดนําผลผลิตที่มีมากเกินความตองการบริโภค
ในครัวเรือนแบงปนใหกับเพ่ือนบาน ซ่ึงถือวามีคุณธรรม และรูจักการเสียสละ แบงปน หลังจากเหลือจึงนํา
ผลผลิตไปจําหนาย 

 

 6.2) ประเด็นขอคนพบ 
6.2.1) การดําเนินงานในพ้ืนท่ี ยังขาดการวางแผนการดําเนินงานรวมกันของหนวยงาน

ตาง ๆ ทําใหกิจกรรมบางกิจกรรมไมไดถูกกําหนดใหเริ่มตนกอน-หลังอยางเหมาะสม เชน การปรับปรุงบํารุงดิน 
ซ่ึงควรเริ่มกอนกิจกรรมการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกพืชท่ีหลากหลาย 

6.2.2) การกระจุกตัวของกลุมเปาหมายโครงการฯ ท่ีอยูในหมูบานเดียวกัน สงผล
กระทบตอการจําหนายผลผลิต เนื่องจากเม่ือผลผลิตออกมาจํานวนมากเกินความตองการบริโภคในครัวเรือน 
เกษตรกรจะไมสามารถจําหนายผลผลิตภายในชุมชนได เพราะมีผลผลิตคลายคลึงกัน 

 

 6.3) ขอเสนอแนะ 
6.3.1) ควรกําหนดใหหนวยงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานโครงการรวมกัน เพ่ือให

เกิดความสอดคลองกับข้ันตอนการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี 
6.3.2) ควรจัดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน 

เชน ควรทํากิจกรรมดานการปรับโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร ไดแก การปรับปรุงบํารุงดิน การพัฒนาแหลงน้ํา 
กอนท่ีจะสงเสริมใหมีการทําการเกษตรดานตาง ๆ ตอไป 

6.3.3) หนวยงานราชการที่เกี่ยวของดานการสงเสริม และพัฒนาการเกษตร
ในพ้ืนท่ี ควรเขาไปใหความรูแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนและการจัดการผลผลิต 
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางเกษตรไมวาจะเปนสภาพท่ีดินและแหลงน้ํา ซ่ึงหากไดมี 
การปรับปรุงการดําเนินการวางแผนรวมกันตามลําดับข้ันตอนท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติจริง และเลือกทําการผลิต
ท่ีแตกตางกัน หรือขยายตลาดออกไปภายนอกชุมชน และดําเนินการโดยไมขามข้ันตอนก็สามารถพัฒนาเปน
ชุมชนตนแบบไดในโอกาสตอไป 
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7) โครงการพัฒนาองคความรูโดยใชกระบวนการวิสาหกิจชุมชน  
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดดําเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูป

ที่ดิน เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ใหแกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
โดยการรวมกลุมเกษตรกรจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนพลิกฟนทางเลือกอาชีพ เนนความพอเพียง ดวยการบูรณาการ 
สรางกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และสรางความเขมแข็งอยางสมดุล เนนการผลิต
เพ่ือการบริโภคอยางพอเพียงเพ่ือใหเกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 
มีการบริหารจัดการการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจวิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ระยะเวลา
โครงการตั้งแตป 2555 - 2556   

 

7.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2556 ถายทอดองคความรูทางดานอาชีพที่สมาชิกไดแสดงความประสงค และ

เปนความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนสมาชิกและกลุม
วิสาหกิจชุมชน เขารวมโครงการจํานวน 8,441 ราย รอยละ 102.94 ของเปาหมาย 8,200 ราย 

 

7.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และเลย พบวา มีการจัดอบรม

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนแลว โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดแตละแหงจะเปนผูกําหนดหลักสูตรจาก
ความตองการ และความเหมาะสมในการประกอบอาชีพของสมาชิก เชน การปลูกพืชไร การเลี้ยงปศุสัตว/
ประมง การทําปุยอินทรีย และความรูเก่ียวกับการเปดตลาด AEC เปนตน 

 

7.3) ประเด็นขอคนพบ 
 7.3.1) กลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 67.00 เปนการรวมตัวขึ้นใหมเพื่อเขารวม

โครงการ มีจุดประสงคในการกูเงินจากกองทุนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม แตยังไมมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
ซ่ึงในหลักการของวิสาหกิจชุมชนตองการใหเกิดการรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน และรวมตัวประกอบกิจการ 
เพ่ือสรางรายไดและเกิดการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน   

 7.3.2) กลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 33.00 เปนกลุมท่ีมีการรวมกลุมกันอยูแลว และ
มีกิจกรรมการดําเนินการท่ีชัดเจน เชน การรวมกลุมทําหนอไมอัดปบ และการทําปุยอินทรียอัดเม็ด สามารถ
เพ่ิมรายไดและลดรายจายใหกับสมาชิกภายในกลุมไดปละ 647 - 1,000 บาท 

 

7.4) ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมและใชองคความรูตามกระบวนการวิสาหกิจชุมชนในกลุมท่ียังไมไดดําเนินการ และ
ติดตามผลในกลุมท่ีมีการดําเนินการตรงตามรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใชเปนตนแบบวิสาหกิจชุมชนตอไป  

 

8) โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ป 2556) 
ในป 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาเห็นวา แหลงเรียนรูทางการเกษตร

ของภาครัฐ โดยเฉพาะของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ
มีเปนจํานวนมาก หากไดรับการบูรณาการจะเกิดพลังในการสงเสริมอาชีพการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยกองนโยบายและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน จึงไดเสนอใหมีการรวมแหลงเรียนรูตาง ๆ 
ข้ึนเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ซ่ึงไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
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4 ตุลาคม 2548 เพ่ือเสริมสรางความรูในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร และฝกปฏิบัติผานกิจกรรมแบบ  
มีสวนรวมใหกับเกษตรกร นักเรียน เยาวชนในโรงเรียน  
 

8.1) ผลการดําเนินงาน 
 8.1.1) ป 2556 เสริมสรางความรู ปลูกฝงคานิยม และฝกทักษะในการทําการเกษตร

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกร และสรางแหลงผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียนแกนักเรียนผาน  
ศูนยเรียนรูหลักและโรงเรียนครบ 417 แหง รวม 15,664 ราย 

 8.1.2) ป 2559 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขารวมโครงการครบ 110 ศูนย 
เกษตรกรเขารวมโครงการ 3,427 ราย รอยละ 103.85 ของเปาหมาย 3,300 ราย และมีการติดตามเกษตรกร   
ท่ีเขารวมโครงการ 3,300 ราย ตามเปาหมาย 

 

8.2) ผลการติดตาม 
 8.2.1) ป 2556 จากการติดตามในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย พะเยา 

ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พัทลุง ระนอง สระแกว ฉะเชิงเทรา อางทอง และนนทบุรี  
 (1) เกษตรกรท่ีผานการอบรมในป 2555  มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต

คอนขางนอย โดยมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะการใชจายสิ่งฟุมเฟอย การผลิตอาหารบริโภคภายในครัวเรือน การทํา
ปจจัยการผลิต และการทําการเกษตรท่ีหลากหลาย ซ่ึงผลจากการปรับเปลี่ยนสามารถลดรายจายภายในครัวเรือน
ไดเฉลี่ย 2,222 บาทตอเดือน 

 (2) ประเด็นขอคนพบ 
(2.1) ลักษณะการถายทอดความรู ดําเนินการโดยคัดเลือกเกษตรกร

จากหลายตําบลมารวมอบรมพรอมกัน เนนการบรรยายมากกวาการฝกปฏิบัติ  
(2.2) การบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการถายทอดความรู 

ขาดความชัดเจน สงผลใหเกษตรกรเขารับการอบรมซํ้าซอน 
 (3) ขอเสนอแนะ 

การถายทอดความรู ควรเนนใหเกษตรกรไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง 
และมีโอกาสในการศึกษาดูงานจากผูท่ีประสบผลสําเร็จจากการทําการเกษตรโดยการพ่ึงพาตนเอง นอกจากนี ้
การถายทอดความรูในปตอ ๆ ไป ควรเปนหลักสูตรที่ตอเนื่องจากหลักสูตรเดิม เพื่อใหเกษตรกรที่เคยผาน
การอบรมในปท่ีผานมา สามารถเขารับการอบรมได และเปนการพัฒนาตอยอดจากหลักสูตรเดิม ซ่ึงจะทําให
เกิดการพัฒนาและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางยั่งยืน ตลอดจนติดตามผลหลังการอบรมอยางตอเนื่อง 

 8.2.2) ป 2559 เกษตรกรท่ีผานการอบรมป 2559 ซ่ึงอยูในบริเวณใกลเคียงกับ       
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกระจายท่ัวทุกภาคในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี พิษณุโลก 
สุโขทัย อุตรดิตถ มหาสารคาม และรอยเอ็ด รวม 64 ราย พบการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ และการลดลง
ของรายจายหลังจากผูเขารับการอบรมนําความรูไปปฏิบัติ ดังนี้   

 (1) การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของผูผานการอบรมป 2559   
(1.1) ดานการใชจาย พบวา ผูท่ีผานการอบรมรอยละ 53.13 นําความรู

จากการอบรมไปใชแลว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชจาย สวนท่ีเหลือรอยละ 46.87 ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
โดยในกลุมท่ีเปลี่ยนแปลงสวนใหญจะเปลี่ยนจากซ้ือของกินทุกอยางเปนซ้ือเฉพาะของกินท่ีผลิตเองไมได 
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(1.2) ดานการทําบัญชีรายรับ - รายจาย พบวา ผูที่ผานการอบรม 
รอยละ 54.50 นําความรูจากการอบรมไปใชแลว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทําบัญชี สวนท่ีเหลือรอยละ 45.50 
ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยในกลุมท่ีเปลี่ยนแปลงสวนใหญไมเคยทําบัญชีไดเริ่มมีการทําบัญชี  

(1.3) ดานการใชปุยเคมี พบวา ผูที่ผานการอบรมรอยละ 43.75 
นําความรูจากการอบรมไปใชแลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชปุยเคมี สวนท่ีเหลือรอยละ 56.25 ไมเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยในกลุมท่ีเปลี่ยนแปลงสวนใหญมีการใชปุยเคมีนอยลง 

(1.4) ดานการใชสารเคมี พบวา ผูที่ผานการอบรมรอยละ 34.37 
นําความรูจากการอบรมไปใชแลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชสารเคมี สวนท่ีเหลือรอยละ 65.63 ไมเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยในกลุมท่ีเปลี่ยนแปลงมีการใชสารเคมีนอยลง  

(1.5) ดานการทําการเกษตร พบวา ผูท่ีผานการอบรมรอยละ 75.00 
นําความรูจากการอบรมไปใชประโยชนแลว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตร สวนท่ีเหลือ รอยละ 25.00 
ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสวนใหญจะเพ่ิมการผลิตเพ่ือบริโภค 

(1.6) ดานการออม พบวา ผูท่ีผานการอบรมรอยละ 37.50 นําความรู
จากการอบรมไปใช แลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการออม สวนท่ีเหลือรอยละ 62.50 ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยในกลุมท่ีเปลี่ยนแปลงสวนใหญมีการออมอยูแลวและมีการออมมากข้ึน 

(1.7) ดานการดื่มเหลา เบียร และของมึนเมา พบวาผูท่ีผานการอบรม
สวนใหญ รอยละ 81.25 ไมเปลีย่นแปลงการดื่มเหลา เบียร และของมึนเมา สวนท่ีเหลือเพียงรอยละ 18.75 
นําความรูจากการอบรมไปใชแลว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยในกลุมท่ีเปลี่ยนแปลงมีการดื่มลดลง 

(1.8) ดานการสูบบุหรี่ พบวา ผูท่ีผานการอบรมสวนใหญ รอยละ 96.87   
ไมเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่ สวนที่เหลือเพียงรอยละ 3.13 นําความรูจากการอบรมไปใชแลวกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยในกลุมท่ีเปลี่ยนแปลงมีการสูบลดลง 

(1.9) ดานการเลนการพนัน พบวา ผูท่ีผานการอบรมสวนใหญรอยละ 81.25 
ไมเปลี่ยนแปลงการเลนการพนัน สวนท่ีเหลือรอยละ 18.75 นําความรูจากการอบรมไปใชแลวกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยในกลุมท่ีเปลี่ยนแปลงมีการเลนการพนันนอยลง 

 (2) การลดลงของรายจายหลัง ผูผานการอบรม ท่ีนําความรูจากการอบรม
ไปปฏิบัติแลวลดรายจายได เฉลี่ยเดือนละ 962.44 บาท   

 (3) ประเด็นท่ีพบ 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหลายแหงยังไมมีความพรอม เชน 

สถานท่ี วัสดุอุปกรณในการอบรม แรงงานคนในการพัฒนาศูนย และดูแลสถานท่ี รวมท้ังบางแหงไดรับการมอบหมาย
ใหเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ทําใหชวงเวลาอบรมซํ้าซอนกัน 

 

9) โครงการศูนยเรียนรูดานการประมง  
กรมประมงมีสถานที่สามารถจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูดานการประมง เพื่อขยายโอกาสให

เกษตรกรเขาถึงเทคโนโลยีดานการประมงอยางตอเนื่อง โดยการฝกปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบแก
เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พรอมท้ังดําเนินการ
ปรับปรุงศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด/ชายฝง และสถานีประมงน้ําจืด ใหรองรับในการฝกปฏิบัติและเรียนรู 
ดังนั้น กรมประมงจึงจัดตั้งศูนยเรียนรูดานการประมง ใหเปนเครือขายของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ของหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
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9.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2556 ปรับปรุงศูนยเรียนรูฯ 60 แหง และจัดฝกอบรมเกษตรกรแลว 2,442 ราย 

รอยละ 101.75 ของเปาหมาย 2,400 ราย 
9.2) ผลการติดตาม 

 จากการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ตาก เชียงราย พะเยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
พัทลุง ระนอง สระแกว ฉะเชิงเทรา อางทอง และนนทบุร ี

 9.2.1) ลักษณะการถายทอดความรู เปนการสรางองคความรูพรอมฝกปฏิบัติจริง 
รวมกับการดูงานในฟารมท่ีประสบผลสําเร็จท้ังภาครัฐและเอกชน โดยใชศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดของ
กรมประมง เปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ  

 9.2.2) เกษตรกรท่ีผานการอบรม เดิมมีการเลี้ยงปลาไวบริโภคในครัวเรือนอยูแลว 
แตตองการเพ่ิมทักษะความชํานาญเพ่ิมเติม โดยปจจุบันยังคงเลี้ยงอยางตอเนื่อง ทําใหมีอาหารโปรตีนราคาถูก
บริโภคในครัวเรือน และลดรายจายคาอาหารปลาท่ีผลิตเองไดเฉลี่ย 47 บาทตอเดือน และบางรายนําไป
ประกอบเปนอาชีพเชิงพาณิชย 

 

9.3) ประเด็นขอคนพบ 
 9.3.1) เกษตรกรไดรับการอบรมครบตามเปาหมาย แตความรูในบางเรื่อง เชน 

การเพาะพันธุปลาไมสามารถนําไปปฏิบัติได เนื่องจากตองใชเงินลงทุนคอนขางสูงในการจัดซื้ออุปกรณ 
โดยเกษตรกรจะไดรับปจจัยการผลิตหลังเสร็จสิ้นการอบรม ไดแก พันธุสัตวน้ํา และอาหารสําเร็จรูป  

 9.3.2) สําหรับความรูท่ีเกษตรกรสามารถนําไปปรับใช ไดแก การวางแผนการจัดการ 
และการปองกันปญหาระหวางการเลี้ยงสัตวน้ําไปปรับใชในฟารมของตนเอง 

 

9.4) ขอเสนอแนะ 
 สําหรับการถายทอดความรูสําหรับปตอไป นอกเหนือจากการถายทอดความรูท่ัวไป 

ควรสงเสริมในดานการรวมกลุมของเกษตรกรในการทํากิจกรรมรวมกัน เชน การเพาะพันธุสัตวน้ํา ซ่ึงมีปญหา
ที่ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง เกษตรกรรายเดียวไมสามารถดําเนินการได นอกจากนี้ ยังเปนการสรางแหลง
เพาะพันธุคุณภาพในชุมชน และควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอยอดของเกษตรกร 
แทนการสนับสนุนปจจัยการผลิตทุก ๆ ป ซ่ึงจะทําใหชวยประหยัดงบประมาณภาครัฐลงได  

 

10) โครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักท่ีมีงานวิจัยเก่ียวกับทรัพยากรดิน การจัดการดินท่ีมี

ปญหา การปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและน้ํา รวมถึงดําเนินการอบรมถายทอดความรูเรื่องดินและ
การพัฒนาท่ีดินเพ่ือการเกษตรใหแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป จึงไดจัดตั้งโครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินขึ้น เพื่อใหเปนแหลงศึกษาดูงาน แหลงเรียนรูและสาธิตงานพัฒนาที่ดินและการทําเกษตร
แบบผสมผสาน ตลอดจนเปนศูนยเครือขายใหแกศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  

10.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2556 ดําเนินการพัฒนาตอยอดในศูนยฯ เดิม และขยายผลในศูนยฯ ใหม 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรู สาธิต ศึกษา ดูงานดานการพัฒนาท่ีดิน 2,400 แหง ครบตามเปาหมาย 
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10.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ตาก เชียงราย พะเยา ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี พัทลุง ระนอง สระแกว ฉะเชิงเทรา อางทอง และนนทบุรี  
 10.2.1) วัตถุประสงคของการมาศึกษาดูงานภายในศูนยเรียนรู รอยละ 90.63 

ตองการมาขอรับปจจัยการผลิตตาง ๆ เชน สารเรง พด. พันธุหญาแฝก และเอกสารความรู รอยละ 50.00 
มาปรึกษาวิธีการทําน้ําหมัก/ปุยหมัก รอยละ 46.88 มาปรึกษาปญหาเกี่ยวกับเรื่องดิน และมาเที่ยวชม
ภายในศูนยฯ รอยละ 21.88 

 10.2.2) แหลงเรียนรูท่ีเกษตรกรตองการไปเรียนรูในครั้งตอไป รอยละ 45.50 
เรียนรูที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รองลงมา รอยละ 42.40 เรียนรูที่ศูนยปราชญชาวบาน 
รอยละ 6.10 เรียนรูท่ีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และรอยละ 6.00 เรียนรูท่ีหนวยงานราชการ 

 

10.3) ประเด็นขอคนพบ 
 10.3.1) การถายทอดความรู ดําเนินการในลักษณะใหความรูแกผูสนใจมาศึกษา

ดูงานการพัฒนาท่ีดิน เปนจุดดูงาน ไมมีการอบรม โดยมีหมอดินเปนผูใหความรูแกเกษตรกร  
 103..2) การสนับสนุนศูนยเรียนรู แบงเปน ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ท่ีดินท่ีพัฒนาตอยอด และศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินท่ีจัดตั้งใหม โดยสนับสนุนเงินทุนเปนคาจัดซ้ือ
วัสดุและอุปกรณ ไดแก กากน้ําตาล วัสดุท่ีใชในการทําน้ําหมัก และถังหมัก ซ่ึงบางพ้ืนท่ีมีปญหาอุปกรณไมเพียงพอ   

 

10.4) ขอเสนอแนะ 
 การถายทอดความรูตามโครงการ ควรมีรูปแบบการดําเนินงานใหเกษตรกรท่ีสนใจ

ไดเรียนรู โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติเพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติได 
 

11) โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจหลักในการจัดหาท่ีดิน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

การเกษตร พัฒนาเกษตรกรในดานความรู อาชีพ การจัดการ การแปรรูป การตลาด เพื่อทําใหยุทธศาสตร
การขจัดความยากจนบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2548 โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ไดจัดทําโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือเปนตนแบบ
ใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน สามารถ
ถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

 

11.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2556 พัฒนาแหลงเรียนรูการพัฒนาการใชท่ีดินใหมีประสิทธิภาพ 400 

ศูนย พรอมท้ังขยายองคความรูแกเกษตรกร 32,717 ราย สูงกวาเปาหมายรอยละ 2.24  
 

11.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย พะเยา ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ี

พัทลุง ระนอง สระแกว และฉะเชิงเทรา 
 11.2.1) การถายทอดความรู เปนลักษณะการบอกเลาประสบการณที่ประสบ

ผลสําเร็จของเกษตรกร ซ่ึงพบวา เกษตรกรท่ีมาถายทอดความรูยังขาดความชํานาญในการเปนวิทยากร และ
บางแหงเปนการมาศึกษาดูงานท่ีแปลงของเกษตรกร  
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 11.2.2) องคความรูท่ีถายทอด ไดแก การบริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุด การสรางสมดุลระบบธรรมชาติใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การบริหารจัดการผลผลิตดวยเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 

11.3) ประเด็นขอคนพบ 
 การถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกร เปนเพียงการใหเกษตรกรมาศึกษาดูงาน

ท่ีแปลงของเกษตรกรเปนลักษณะการบอกเลาประสบการณท่ีประสบผลสําเร็จของเกษตรกร พบวา เกษตรกร
ท่ีมาถายทอดความรูยังขาดความชํานาญในการเปนวิทยากร และบางแหงเปนการมาศึกษาดูงานที่แปลง
ของเกษตรกร เนื่องจากงบประมาณสําหรับการขยายองคความรูสูเกษตรกรเฉลี่ยเพียงรายละ 80 บาท  
ซ่ึงไมเพียงพอตอการจัดอบรม 

 

11.4) ขอเสนอแนะ 
 11.4.1) การขยายองคความรูสูเกษตรกร ควรปรับแนวทางการดําเนินงาน

ใหเกษตรกรไดเรียนรู ควบคูกับการฝกปฏิบัติจริง และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรม
ท่ีดําเนินการ 

 11.4.2) ควรปรับลดจํานวนเกษตรกรเปาหมายในการถายทอดความรู เพ่ือให
เกิดการเรียนรูท่ีชัดเจนและท่ัวถึง  
 

12) โครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร (ป 2556) 
กรมสงเสริมสหกรณ เปนองคกรหลักท่ีมุงพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง เพ่ือให

สมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  จึงจัดทําโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางยึดองคกร
เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ สรางกระบวนการเรียนรู ใชคณะกรรมการดําเนินงาน ประธานกลุมสมาชิก 
และวิทยากรกระบวนการ หรือผูนํากลุม รวมท้ังฝายจัดการ เปนกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือใหสหกรณ/กลุม
เกษตรกรนําแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม ป 2556 ดําเนินการ
ในกลุมเปาหมายท่ีเปนสหกรณและกลุมเกษตรกร 156 แหง ไดรับงบประมาณ 19,574,600 บาท 

 

12.1) ผลการดําเนินงาน 
 สหกรณและกลุมเกษตรกรสมัครเขารวมโครงการครบตามเปาหมาย 156 กลุม 

และจัดอบรมกรรมการ พนักงาน และสมาชกิสหกรณ/กลุมเกษตรกร 156 แหง รวม 10,869 ราย  
 

12.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย พะเยา ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ี

พัทลุง ระนอง สระแกว ฉะเชงิเทรา อางทอง และนนทบุร ี
 12.2.1) กิจกรรมท่ีดําเนินงาน เปนการจัดอบรมคณะกรรมการ พนักงานสหกรณ/

กลุมเกษตรกร และสมาชิกของสหกรณเก่ียวกับหลักการของสหกรณ และแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แลวใหสมาชิกรวมกลุมจัดทําแผนการผลิตและการตลาด โดยสหกรณสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินการกลุมละ 
50,000 บาท  ซ่ึงสินคาท่ีผลิตจะจําหนายภายในชุมชน  

 12.2.2) ผลการสงเสริมกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการในป 2555 จังหวัด
แมฮองสอน พบวา 
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 (1) กลุมเกษตรกรแมลานอย มีการจัดตั้งกลุมผูผลิตดอกไมจันทน 
สมาชิก 8 คน ไดนําจุดออนของชุมชนมาใชเปนโอกาสในการสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกกลุม และชวยลดรายจาย
ใหกับชุมชน ซ่ึงแตเดิมดอกไมจันทนตองสั่งซ้ือจากจังหวัดเชียงใหมในราคาท่ีสูง โดยเริ่มผลิตและจําหนายในชวง
เดือนสิงหาคมและกันยายนไดเงินรวม 1,200 บาท  

 (2) กลุมแปรรูปกลวยหอม มีสมาชิกดําเนินการ 4 คน นํากลวยหอม
มาแปรรูปเปนกลวยฉาบจําหนายภายในชุมชน มียอดจําหนาย 2,450 บาท   

 (3) กลุมผูปลูกพืชผักสวนครัว มีสมาชิก 6 คน ผลิตผัก เชน ผักกาด 
ผักกวางตุง บวบ แตงกวา ผักบุง ฯลฯ ในรอบท่ี 1 จําหนายผลผลิตได 31,000 บาท  และกลุมทําน้ํายาลางจาน 
มีสมาชิก 8 คน ในชวงแรกยังเปนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 (4) กลุมสมาชิกของสหกรณผูเพาะเห็ดหอมบานปาแป นําเงินที่ได
ไปจัดทําเปนแปลงเรียนรู การปลูกผักในโรงเรือนพลาสติก เริ่มมีเกษตรกรหมุนเวียนเขาไปปลูกผักและเรียนรู 
ในโรงเรือนพลาสติกแลว 

 12.2.3) สวนการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี พัทลุง ระนอง 
สระแกว ฉะเชิงเทรา อางทอง และนนทบุรี พบวา เปนการถายทอดความรูในรูปแบบบรรยายทฤษฎีเปนสวนใหญ 
ไมมีการฝกปฏิบัติจริง ทําใหเกษตรกรไมสามารถนําความรูไปปฏิบัติได  ซ่ึงกิจกรรมท่ีดําเนินการเปนการใชความรู
จากประสบการณของตัวเองมาดําเนินกิจกรรม  

 

12.3) ประเด็นขอคนพบ 
 12.3.1) การจดัทําบัญชีของกลุมยังไมเปนระบบและปจจุบัน ตลอดจนมีการเปลี่ยน

เจาหนาท่ีบอย ทําใหขอมูลโครงการขาดความตอเนื่อง 
 12.3.2) การถายทอดความรูสวนใหญเนนการบรรยายทฤษฎี มากกวาการฝกปฏิบัต ิ
 

12.4) ขอเสนอแนะ 
 12.4.1) การบริหารจัดการกลุม เพ่ือใหเกิดความโปรงใส และมีการจัดการท่ีเปน

ระบบ กรมสงเสริมสหกรณควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณในการใหความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชี
ท่ีถูกตอง และควรมีการติดตามอยางตอเนื่องท้ังในกลุมเดิมและกลุมใหม 

 12.4.2) องคความรูท่ีถายทอด ควรมาจากภูมิปญญาในทองถ่ิน และเนนการฝก
ปฏิบัติ  
 

13) โครงการพัฒนาภูมิปญญาทางบัญชีตนทุนอาชีพ  
ดําเนินการถายทอดความรูใหเกษตรกร เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มีความรูความเขาใจ 

สามารถจัดทําบัญชีและวิเคราะหตนทุนอาชีพ ปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรจากการผลิตเปนการแปรรูป
ผลผลิต และเปน ฐานรากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมท้ังปรับใชองคความรูดานบัญชีใหสอดคลอง
กับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนวยงานรับผิดชอบคือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

13.1) ผลการดําเนินงาน (ป 2557) 
 13.1.1) อบรมใหความรูการจัดทําบัญชี และการใชขอมูลทางบัญชีในการประกอบ

อาชีพแกเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 200,677 ราย สูงกวาเปาหมาย 677 ราย  
 13.1.2) ซักซอมทําความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี

เพ่ือเปนผูสอน ๖,793 ราย รอยละ 103.41 จากเปาหมาย 6,569 ราย โดยมีการปรับลดเปาหมายระดับ
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จังหวัดลงตามความเหมาะสมจากเดิม 6,700 ราย และจัดอบรม/สัมมนาอาสาสมัครเกษตรดานบัญชีแลว 
171 ราย หรือรอยละ 97.71 ของเปาหมาย 175 ราย 

 

13.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง นครราชสีมา ราชบุรี และกาญจนบุรี ในกิจกรรม

การสอนแนะ กระตุน และติดตามเกษตรกรท่ีไดรับการสอนแนะนําการทําบัญชี และกิจกรรมอาสาสมัคร
ทางดานบัญชี (ครูบัญชีอาสา) พบประเด็นสําคัญดังนี้ 

 13.2.1) ดานหนวยงานผูปฏิบัติ พบวา มีหนวยงานอื่นที่จัดอบรมใหความรู
ทางดานบัญชี นอกจากในโครงการท่ีภาครัฐเขาไปสงเสริม ซ่ึงทําใหเกิดความหลากหลายท้ังรูปแบบ และวิธีการ
จดบันทึก เชน บัญชีรับ - จาย ครัวเรือน บัญชีตนทุนอาชีพ และบัญชีฟารม ทําใหเกิดภาระกับเกษตรกรในการ
ลงบัญชีหลาย ๆ เลม และความสับสนในการจําแนกรายการตาง ๆ ซ่ึงมีคําจํากัดความท่ีแตกตางกัน 

 13.2.2) ดานเกษตรกร สวนใหญคอนขางมีอายุและใหผูอ่ืนจดบันทึกบัญชีแทน 
ประกอบกับภาษาท่ีใชในสมุดเปนศัพททางบัญชี ซ่ึงยากตอความเขาใจและจําแนกในการลงบัญชี ทําใหเกิด
ความเขาใจคลาดเคลื่อน และลงบัญชีผิดประเภทได มีการจัดทําบัญชีแบบงายอยูบางแลว ทราบแตผลกําไรหรือ
ขาดทุน แตไมไดนํามาใชวิเคราะหการวางแผนการผลิต นอกจากนี้ ยังพบวาเกษตรกรบางรายไมไดนําความรู 
ไปใชในการทําบัญชี หรือในรายท่ีมีการทํา ก็เปนเพียงการดําเนินการในชวงแรกเทานั้น  

 13.2.3) ดานครูบัญชีอาสา คาตอบแทนการติดตามเกษตรกรคอนขางนอย เฉลี่ย
รายละ 40 บาท บางรายยังขาดประสบการณในการถายทอดความรูในการจัดทําบัญชี โดยเฉพาะครูบัญชีอาสา
รายใหม ทําใหไมสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรเขาใจและนําไปปฏิบัติได และในแตละปตองปรับเปลี่ยน
เปนเกษตรกรรายใหม ไมซํ้ารายเดิม ทําใหประสบปญหาในการหาเกษตรกร และตองใชเวลาในการเดินทาง
มากข้ึน เนื่องจากตองไปหาเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิม ทําใหเกษตรกรท่ีเคยไดรับการสอนแนะในปกอน ไมได
รับการกระตุนหรือตรวจติดตาม  

 13.2.4) ขอเสนอแนะ 
 (1) ควรมีการบูรณาการระหวางกรมตรวจบัญชีสหกรณ และหนวยงาน

ตาง ๆ ท่ีใหการสงเสริมและจัดอบรมการทําบัญชีใหกับเกษตรกร เพ่ือหารือและรวมกําหนดแนวทางการสอนแนะ
การทําบัญชี และปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสมุดบัญชีใหอยูในรูปแบบเดียวกัน มีการใชภาษาท่ีงายไมซับซอน 
พรอมท้ังมีการอธิบายนิยามศัพททางบัญชีใหชัดเจน เพ่ือเปนการลดภาระใหกับเกษตรกรในการทําความเขาใจ 
และสามารถลงบัญชีไดอยางถูกตอง 

 (2) มีการชี้แนะใหเกษตรกรทราบถึงขั้นตอนการทําบัญชีที่ถูกตอง 
และครบถวน เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีการจดบัญชีในเบื้องตนเทานั้น การทําบัญชีอยางตอเนื่องและครบถวน
ทุกข้ันตอน ทําใหเกษตรกรสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือใชวางแผนการลดตนทุนการผลิตได 

 (3) ควรนําตัวอยางการทําบัญชีหรือผลท่ีเกิดจากการนําขอมูลทางบัญชี
มาใชในการวิเคราะห หรือลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรในรายท่ีประสบผลสําเร็จมาเผยแพร และประชาสัมพันธ
ใหเกษตรกรไดรับทราบ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชี 

 (4) ระยะเวลาการตรวจติดตามและกระตุนการทําบัญชีควรปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง และไมท้ิงระยะเวลานานเกินไป เพ่ือใหการจัดทําบัญชีของเกษตรกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมท้ังแกไขเก่ียวกับการลงบัญชีของเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังควรมีการตรวจติดตามเกษตรกรรายเดิม
ท่ีไดรับการสอนแนะในปท่ีผานมา โดยเปนการกระตุนใหเกษตรกรทําบัญชีอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน เพ่ือให
เกษตรกรนําความรูทางบัญชีท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 (5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาตอบแทนใหแกครูบัญชีอาสา
เพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสม และจัดอบรมครูบัญชีอาสาท้ังรายเกาและรายใหม โดยเนนเทคนิคในการสอนแนะ 
เทคนิคการจูงใจแกเกษตรกรในการทําบัญชี รวมท้ังควรมีการฝกปฏิบัติการสอนแนะดวย 
 

14) โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสหกรณ/กลุมเกษตรกรสูมาตรฐานสินคา  
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําโครงการสงเสริมผลิตภัณฑสหกรณ/

กลุมเกษตรกรสูมาตรฐานสินคา ระยะท่ี 1 ตั้งแตป 2550 - 2552  สงผลใหสินคาสหกรณ/กลุมเกษตรกร
มีการพัฒนาเปนอยางมาก ท้ังดานการพัฒนาคุณภาพสินคาและบรรจุภัณฑ มีสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับ
การพัฒนาท้ังสิ้น 300 กลุม  มีการปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือใหสินคาไดรับมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) จํานวน 84 กลุม  สินคาสหกรณมียอดจําหนายเพ่ิมข้ึน ตลอดจนสามารถเพ่ิมชองทางจําหนาย
ไดมากข้ึน จากผลการดําเนินงานในระยะท่ี 1  สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณเห็นวาโครงการฯ ดังกลาวเปนประโยชน
ตอสหกรณ/กลุมเกษตรกร จึงดําเนินโครงการสงเสริมผลิตภัณฑสหกรณ/กลุมเกษตรกรสูมาตรฐานสินคาระยะ
ท่ี 2 ป 2553 - 2555  เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของกลุมเปาหมายในการพัฒนาสินคาใหยกระดับมาตรฐาน
ท่ีสูงข้ึน โดยการผานมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการท่ีดีสําหรับการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP)  
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภค และขยายการดําเนินงานไปสูสหกรณ/กลุมเกษตรกรและกลุมในสังกัดอ่ืน ๆ 
ไดมีโอกาสพัฒนาสินคาใหไดมาตรฐาน ท้ังในสวนของโรงเรือนและบรรจุภัณฑ  อันจะนํามาสูการนําสินคาสหกรณ
เขาสูการยอมรับในระดับบนตอไป รับผิดชอบโดยกรมสงเสริมสหกรณ 

 

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสินคาของสหกรณ/กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพในสังกัดใหได
มาตรฐาน  และเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและโอกาสทางการตลาด เปาหมายพัฒนาบรรจุภัณฑของสหกรณ/
กลุมเกษตรกร 300 กลุม  และพัฒนาโรงเรือนใหไดมาตรฐานองคการอาหารและยา (อย.) 90 กลุม          
เพ่ือดําเนินโครงการในป 2553 - 2555 
 

14.1) ผลการดําเนินงาน  
 ในภาพรวมตั้งแตป 2553 - 2555 มีสินคาและผลิตภัณฑของสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ผานการรับรองมาตรฐาน 300 กลุม  และโรงเรือนผานการรับรองจากองคการอาหารและยา (อย.) 90 กลุม 
ครบตามเปาหมาย 

 

14.2) ผลการประเมิน 
 14.2.1) ดานการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ  มีสมาชิกของสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการในป 2553 รอยละ 84.73 ไดรับการถายทอดความรูในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑ การจัดทําแผนการผลิตและการตลาด สงผลใหมีการพัฒนาท้ังผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น
จากกอนเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 45.72 และรอยละ 59.04 ตามลําดับ 

 14.2.2) ดานคุณภาพมาตรฐาน พบวา สินคาของสหกรณและกลุมเกษตรใน 4 
หมวดหลัก คือ อาหาร ของใช/ของท่ีระลึก ผา/เครื่องแตงกาย และเครื่องดื่ม สวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐาน
ชุมชนหรือสินคา OTOP ท่ีออกโดยหนวยงาน นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานอ่ืน ๆ เชน อย. GMP และ Q เปนตน 

 14.2.3) ดานการสรางโอกาสทางการตลาด กลุมเกษตรกรรอยละ 55.27  
มีชองทางการจําหนายเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีการจําหนายเฉพาะภายในทองถ่ิน ภายหลังจากสินคาและผลิตภัณฑ
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาใหมีความหลากหลายท้ังรูปแบบ รสชาติ บรรจุภัณฑ สามารถ
เพ่ิมชองทางการจําหนายไดมากกวา 2 ชองทาง คิดเปนรอยละ 90 สงผลใหมียอดจําหนาย 730,928 บาท 
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เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยกลุมละ 252,838 บาทตอป และมีกําไรสุทธิเฉลี่ย 163,507 บาทตอป เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยกลุมละ 
31,855 บาทตอป โดยสมาชิกของกลุมไดรับการจัดสรรเงินปนผลจากผลกําไรและสวัสดิการ เชน การไปศึกษา  
ดูงาน ของขวัญ เงินชวยเหลือในแตละโอกาส ฯลฯ  เพ่ิมข้ึนกลุมละ 46,178 บาทตอป  (จาก 33,852 บาท
ตอปในป 2552 เปน 80,030 บาทตอปในป 2554) 

 14.2.4) ดานความยั่งยืน มุงเนนใหเกิดการผลิตในการผลิตสินคาและผลิตภัณฑ
ท่ีตอเนื่องและยั่งยืน สงเสริมใหใชวัตถุดิบและภูมิปญญาท่ีมีภายในทองถ่ินในการผลิตสินคา โดยพบวา สหกรณ
และกลุมเกษตรกรรอยละ 61.58 ใชวัตถุดิบภายในทองถ่ิน มีเพียงรอยละ 15.27 ท่ีใชวัตถุดิบนอกทองถ่ิน 
สวนใหญเปนสินคาเก่ียวกับผาและสิ่งทอ สวนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณ/กลุมเกษตรกรในเรื่อง
ของบรรจุภัณฑยังไมมีการเชื่อมโยง จะมีแตเฉพาะดานวัตถุดิบเพียงรอยละ 40 ทําใหตองซื้อวัตถุดิบในราคา
ท่ีแพงกวาและสงผลตอตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน   

 

14.3) ขอเสนอแนะ  
 สหกรณ/กลุมเกษตรกรยังตองการความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ใหมี

ความหลากหลายมากข้ึน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนท่ีสนใจของผูบริโภค นอกจากนี้ความตอเนื่อง
ในการพัฒนาของสหกรณ/กลุมเกษตรกรยังมีไมมาก ดังนั้น การดําเนินโครงการฯ ในระยะตอไป ควรใหความรู
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาดใหกับเจาหนาท่ีโครงการฯ และสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการฯ อยางตอเนื่อง  ควรสงเสริมใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรใชวัตถุดิบในชุมชนมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเครือขายดานวัตถุดิบ และจัดประกวดผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพ่ือกระตุนใหกลุม
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีผลิตภัณฑไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ สรางโอกาส
ทางการตลาดมากข้ึน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากลตอไป   
 

15) โครงการสงเสริมตลาดสินคาสหกรณ (ศูนยกระจายสินคา)  

กรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการเชื่อมโยง
เครือขายสินคาสหกรณ รวมท้ังศูนยกระจายสินคาสหกรณ และเสริมสรางความเขมแข็งในการเชื่อมโยงเครือขาย
การตลาดสินคาสหกรณ ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

 

15.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2557 สหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ มีจํานวนท้ังสิ้น 82 สหกรณ ในพ้ืนท่ี 76 

จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 2 แหง  
 

15.2) ผลการประเมิน 
 15.2.1) การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ  

 (1) ดานการผลิตการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาสหกรณ สามารถทําให
สหกรณผูผลิตไดมีการผลิตและพัฒนาสินคาตาง ๆ เพ่ือนํามาจําหนายใหกับเครือขาย และเอกชนได เชน ขาวสาร 
น้ําด่ืม น้ําตาล น้ํามันพืช กาแฟสําเร็จรูป เปนตน ทําใหสหกรณมีการผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 57.14 เปน
การเพ่ิมปริมาณการผลิตในสินคาเดิม รอยละ 33.33 และการเพ่ิมชนิดสินคาใหม รอยละ 66.67  สวนสหกรณ 
ท่ีผลิตสินคาไดเทาเดิมมีรอยละ 42.86 ซ่ึงสวนใหญเปนสหกรณผูผลิตขาวสาร เนื่องจากปริมาณขาวเปลือก
ท่ีนําเขาสูกระบวนการผลิตมีปริมาณนอย ทําใหไมสามารถเพ่ิมการผลิตขาวสารได 
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 (2) ดานการตลาดสหกรณท่ีเปนศูนยกระจายสินคาทุกสหกรณ สามารถ
เพ่ิมชองทางการตลาดจากเดิมกอนท่ีจะเขารวมโครงการฯ เปนสหกรณท่ีมีเครือขายการตลาดอยูเดิมคิดเปน
รอยละ 68.42 ในจํานวนนี้หลังเขารวมโครงการมีเครือขายเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสมาชิกท่ีเปนตัวแทนจําหนาย
เพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมาเปนรานคาของชุมชนเพ่ิมข้ึน รอยละ 66.61 และกลุมอาชีพภายใน
จังหวัดรอยละ 33.33  สวนสหกรณท่ีไมมีเครือขายการตลาดอยูเดิมมีเพียงรอยละ 31.58 

 15.2.2) ความรูและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ การพัฒนาศักยภาพ
ของสหกรณท่ีเปนศูนยกระจายสินคามีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ผานทางการจัดประชุม สัมมนา อบรม
ใหความรูท้ังจากหนวยงานของราชการ เอกชน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความรูรวมกันจากประสบการณของแตละ
สหกรณ โดยสหกรณรอยละ 73.33 มีการพัฒนานําเทคโนโลยีตาง ๆ ท้ังการสื่อสาร หรือเครื่องอํานวยความสะดวก
ในการจําหนายสินคาเขามาเปนสวนหนึ่งของศูนยกระจายสินคา ประกอบดวย Smart Phone/Application 
รอยละ 37.50 โปรแกรมระบบสินคาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (เวอรชั่น 2.2) และของบริษัทเอกชน 
รอยละ 22.50 เครื่องอานบารโคด รอยละ 22.50 และการสั่งซ้ือสินคาทาง Internet  รอยละ 17.50 ท่ีเหลือ
อีกรอยละ 26.67 ไมมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชประโยชน  

 15.2.3) ความเขมแข็งของสหกรณ 
 (1) การดําเนินงานของสหกรณ ปจจัยท่ีจะบงบอกถึงความเขมแข็ง

ของสหกรณ คือ การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมตาง ๆ เชน การซ้ือหุนสหกรณ การฝากเงิน การขอสนับสนุน
สินเชื่อการซ้ือ - ขายสินคากับสหกรณ เปนตน ซึ่งพบวา การมีสวนรวมในการซื้อสินคาของสมาชิกสหกรณ 
ท่ีเปนศูนยกระจายสินคา มีสวนรวมในการซ้ือสินคาตาง ๆ กับสหกรณมากข้ึน เพราะสหกรณไดมีการปรับปรุง
สถานท่ี และสินคาท่ีจําหนายใหมีความหลากหลาย และตรงตอความตองการของสมาชิกมากขึ้น โดยสินคา
ท่ีสมาชิกซ้ือไดแก สินคาท่ัวไป (สินคาอุปโภค - บริโภค) เฉลี่ยทุก 15 วันตอครั้ง ปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(ปุย ยา และวัสดุทางการเกษตร) เฉลี่ย 1 - 2 ครั้ง ตอป และน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑเฉลี่ย 1 - 2 สัปดาห
ตอครั้ง  

 (2) ปริมาณธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากเดิมกอนเขารวมโครงการฯ 
กลาวคือเพ่ิมข้ึนในธุรกิจเงินฝากคิดเปนรอยละ 10.49 เนื่องจากมีการระดมเงินทุนของสหกรณ และการออม
ของสมาชิก รองลงมาเปนธุรกิจสินเชื่อ รอยละ 14.43 ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย รอยละ 11.50 ธุรกิจบริการ
และสงเสริมการเกษตร รอยละ 5.61 สวนธุรกิจรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ และธุรกิจแปรรูปผลิตผล/ผลิตภัณฑ
ลดลงรอยละ 28.94 และ 15.43 ตามลําดับ 

 15.2.4) มูลคาธุรกิจของสหกรณในระบบการเชื่อมโยงเครือขาย 
 (1) การเชื่อมโยงเครือขายการผลิต ศูนยกระจายสินคาสหกรณสามารถ

เชื่อมโยงเครือขายการผลิตกับผูผลิตท่ีเปนบริษัทเอกชน เชน บริษัทยูนิลิเวอร จํากัด  บริษัทเจี๋ยไต จํากัด บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด  บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด  บริษัทสหพัฒนพิบูลย จํากัด บริษัทเนสเล จํากัด 
และรานคาเอกชนในพ้ืนท่ีรวม 560 เครือขาย  คิดเปนมูลคาธุรกิจ 735,558,931 บาท  

 (2) การเชื่อมโยงเครือขายการตลาด โดยจําหนายสินคาผานเครือขาย
รานคาในชุมชน 872 แหง มูลคาธุรกิจ 196,415,261 บาท เครือขายชุมชนและหนวยงานภายนอก 541 แหง 
มูลคาธุรกิจ 130,139,999 บาท เครือขายสหกรณภายนอกจังหวัด 239 แหง มูลคาธุรกิจ 70,708,992 
บาท และเครือขายสหกรณภายในจังหวัด 116 แหง มูลคาธุรกิจ 43,139,999 บาท  
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 (3) การพัฒนาเครือขาย มีการดําเนินการกอนการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคา โดยเชื่อมโยงเครือขายดานการผลิต (ขาวสาร น้ําดื่ม ยางพารา เปนตน) การตลาด และการเงินในแตละ
จังหวัดเฉลี่ย 3.56 เครือขาย/จังหวัด ซ่ึงมากกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ อยางนอย 1 เครือขาย ซ่ึงรูปแบบท่ีใช
ในการพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายดานการผลิต สวนใหญใชการประชุมเครือขายรวมกันคิดเปนรอยละ 38.24  
รองลงมาเปนการพัฒนาสูมาตรฐานสากล และการจัดหาวัตถุดิบรวมกันรอยละ 17.65 เทากัน  

สวนการพัฒนาเครือขายดานการตลาด ใชการจัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาดคิดเปน รอยละ 47.82 รองลงมาเปนการขยายเครือขายการตลาดเพ่ิม รอยละ 15.22 การประชุม
เชื่อมโยงเครือขาย รอยละ 13.04 การประชาสัมพันธสินคาผานสื่อตาง ๆ รอยละ 8.70 การทําบรรจุภัณฑ
รวมกัน รอยละ 8.70 การศึกษาดูงานดานการตลาด/การเจรจาธุรกิจ รอยละ 4.35 และการสงสินคาขาย 
ทางไปรษณีย รอยละ 2.17  และการพัฒนาเครือขายดานการเงิน เปนการพัฒนาเชื่อมโยงระหวางสหกรณ
ออมทรัพยท่ีมีเงินฝากจํานวนมากกับสหกรณการเกษตรท่ีตองการเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยสหกรณออม
ทรัพยปลอยกูใหกับสหกรณการเกษตร เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย รอยละ 5 

 15.2.5) ขอเสนอแนะ 
 (1) สหกรณบางแหงมีเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน

เปนศูนยกระจายสินคา ทําใหมีความตองการเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ํา (รอยละ 1 บาทตอป) จากกองทุนพัฒนา
สหกรณ (กพส.) เพ่ิมจากเดิมท่ีกําหนดไวไมเกินสหกรณละ 1,000,000 บาท ดังนั้น กรมสงเสริมสหกรณ
ควรใหการพิจารณาสหกรณท่ีมีความตองการเงินทุน จาก กพส. เพ่ิมข้ึนจากเดิมตามความเหมาะสม 

 (2) เจาหนาท่ีของสํานักงานสหกรณจังหวัด ยังมีความตองการความรู
ดานสหกรณเพ่ิมเติมเพ่ือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจาหนาที่บางสวนเปนขาราชการบรรจุใหม 
หรือมีอายุการทํางานดานสหกรณนอย ทําใหบางครั้งยังไมมีความเขาใจงานดานสหกรณ ดังนั้น ควรใหการพัฒนา
องคความรูแกบุคลากรของสํานักงานสหกรณจังหวัดตามความตองการในการนําไปใชประโยชน ดานการสงเสริม
สหกรณ เชน ดานการบริหารจัดการตลาด ดานกฎหมายธุรกิจ ดานการคาปลีก - สง และดาน Logistic  

 (3) ศูนยกระจายสินคาสหกรณหลายแหง อยูระหวางการปรับตัว
เพ่ือรองรับการเปนศูนยกระจายสินคาสหกรณ ปญหาท่ีพบสวนใหญจะเปนในเรื่องบุคลากรซ่ึงยังไมเพียงพอกับ
การเปนศูนยกระจายสินคา เชน บางแหงมีเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลศูนยกระจายสินคา เพียง 1 คน ทําใหไม
คลองตัวในการทําธุรกิจ และมีการเปลี่ยนเจาหนาท่ีรับผิดชอบ ทําใหเกิดความไมตอเนื่อง ดังนั้น ควรรวมมือกัน
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือนํามาชวยในการดําเนินงานศูนยกระจายสินคาใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
เชน ระบบคอมพิวเตอรท่ีสามารถสั่งซ้ือ - ขายสินคาระหวางสหกรณหรือเอกชน เพ่ือความทันสมัย รวดเร็ว 
เปนการแกปญหาบุคลากรไมเพียงพอ 

 (4) การขนสงสินคาสหกรณจากสหกรณหนึ่งไปอีกแหงหนึ่ง บางครั้ง
ตองรอนาน ทําใหไมทันตอความตองการของสมาชิก สงผลใหสหกรณตองหันไปใชบริการ/ซ้ือสินคาของเอกชน
แทนในบางครั้ง ดังนั้น ควรเพ่ิมชองทางการขนสงสินคา เชน ใชรถไฟ บริการของบริษัทไปรษณียไทย หรือ บริษัท
ขนสงตาง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถนําสงดวยตนเองได 
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ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง  

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังใหสูงข้ึน และ
เปนการเพ่ิมพูนความรูเรื่องการจัดการมันสําปะหลังใหแกเกษตรกร เปาหมายเปนเกษตรกรในพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง 46 จังหวัด 11,440 ราย  ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ 2555 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 89,032,420 บาท  

 

1.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2554-2555 จัดทําแปลงตนแบบลดตนทุนการผลิตในพื้นที่ 22,730 ไร  

รอยละ 99.34ของเปาหมาย 22,800 ราย อบรมเกษตรกรครบ 22,880 ราย จัดทําธนาคารเชื้อพันธุ
มันสําปะหลังโดยผลิตตนพันธุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 157,825 ตน คิดเปนรอยละ 105.22 ของเปาหมาย 
150,000 ตน นอกจากนี้ ไดผลิตขยายพอ-แมพันธุแตนเบียน 284,295 คู แมลงชางปกใส 399,474 ตัว 
และผลิตขยายแตนเบียนเพ่ือปลอยแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,372,190 ตัว รวมท้ังในพ้ืนท่ีระบาดรวม 56 ลานตัว 

 

1.2) ผลการประเมิน (เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการป 2555) 
 1.2.1) การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติ โดยเฉพาะความรูในการคัดเลือก

ก่ิงพันธุ การจัดทําแปลงพันธุ การแชทอนพันธุ การใชศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช และการสํารวจติดตาม
สถานการณศัตรูมันสําปะหลัง พบวา มีเกษตรกรมากกวารอยละ 90.00ท่ีนําไปปฏิบัติใชในแปลงมันสําปะหลัง  
และหลังจากการนําแตนเบียนและแมลงชางปกใสท่ีไดรับแจกไปปลอย เกษตรกรรอยละ 88.20ไมพบการระบาด
ของเพลี้ยแปง 

 1.2.2) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีถูกตองเหมาะสม โดยใหเกษตรกร
ทําแปลงลดตนทุนเปรียบเทียบกับแปลงท่ีทําการผลิตอยูเดิม พบวา แปลงลดตนทุนการผลิตรอยละ 52.80
สามารถเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังไดโดยมีผลผลิตเฉลี่ย 4,497 กิโลกรัมตอไร มากกวาแปลงเปรียบเทียบ 399 
กิโลกรัมตอไร  รอยละ 39.40 มีผลผลิตเทาเดิม และรอยละ 7.80 มีผลผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรใสปุย
มันสําปะหลังลาชา คือ ในชวงอายุ 4 - 6 เดือน  แตยังต่ํากวาเปาหมายโครงการท่ีกําหนดใหเกษตรกรไมนอยกวา
รอยละ 60.00  มีผลผลิตเพ่ิม 

 1.2.3) การลดตนทุนการผลิต ในปเพาะปลูก 2555/56 แปลงลดตนทุนมีตนทุน
การผลิตเฉลี่ย6,029 บาทตอไร ต่ํากวาแปลงเปรียบเทียบ 88.16 บาทตอไร ทําใหแปลงลดตนทุนมีผลตอบแทน
สุทธิ 4,891 บาทตอไร มากกวาแปลงเปรียบเทียบ 1,003 บาทตอไร 

 1.2.4) ประเด็นขอคนพบ 
 การตรวจวิเคราะหดินบางจังหวัดไมมีหนวยงานตรวจวิเคราะหในพื้นท่ี 

หนวยงานไดแกไขปญหา  โดยการจัดซ้ือชุดอุปกรณการตรวจตัวอยางดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาใชแทน 
ประกอบกับในการสนับสนุนปุยตามคาวิเคราะหดินมีขอจํากัด ท้ังในเรื่องของแมปุยเคมีท่ีหายากและราคาแพง 
ทําใหเกษตรกรบางรายไมไดใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และทําการเพาะปลูกมันสําปะหลังไปกอนที่จะไดรับ
การสนับสนุน 
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 1.2.5) ขอเสนอแนะ 
 (1) การตรวจวิเคราะหดิน ควรแนะนําทางเลือกกรณีท่ีตรวจวิเคราะหคาดิน

รายแปลงไมทัน ใหใชผลการตรวจวิเคราะหคาดินในภาพรวมแตละพื้นที่แทน และในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต จําเปนตองใหความรูดานเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง เชน การคัดเลือกก่ิงพันธุ ทําแปลงพันธุ 
ปรับปรุงดิน และการจัดระบบน้ํา 

 (2) นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควรเสริมสรางความรู
แกเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในการจัดทําแผนการตลาด การรวมกลุมกันซ้ือปจจัยการผลิต และการแปรรูป
มันสําปะหลังเพ่ือสรางมูลคาแกผลผลิตมันสําปะหลัง 

 

2) แผนการปรับโครงสรางการผลิตขาว 
2.1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (ป 2559) 

 กรมการขาว กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตขาวคุณภาพดี เพิ่มสมรรถนะ
ในการบริหารจัดการผลิตขาวของชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแตการผลิต การจัดการคุณภาพ และการจัดการ
ดานการตลาด เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได เชื่อมโยงกับผูประกอบการและสหกรณการเกษตร 
เพ่ือใหชาวนาจําหนายขาวเปลือกในราคาท่ีเปนธรรม เปาหมายเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยลดตนทุนการผลิต
ตอหนวยผลผลิตและเพ่ิมผลผลิตตอไร รวมกลุมชาวนา 300 กลุม กลุมละ 200 ราย รวม 60,000 ราย 
พ้ืนท่ี 600,000 ไร ระยะเวลาโครงการป 2559 

 

 2.1.1) ผลการดําเนินงาน 
 (1) สงเสริมการจัดตั้งกลุมผลิตปจจัยสนับสนุนการผลิตขาว โดยสนับสนุน

เครื่องปลูกขาว/เครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุขาว 301 แหง จัดทําแปลงเรียนรู 187 แหง (เปาหมาย 
301 แหง) จัดสรรเมล็ดพันธุขาว 2,234 ตัน  

 (2) สงเสริมการตลาดระหวางผูนําชุมชนและเครือขาย และการบริหาร
จัดการชุมนุม 300 แหง จัดตั้งกลุมผลิตปุยอินทรีย /ปุยชีวภาพใน 58 จังหวัด ผลิตเมล็ดพันธุ พืชปุยสด 244 ตัน 
น้ําหมักชีวภาพ 377,686 ลิตร และปุยหมักสูตรพระราชทาน 1,512 ตัน 

 

 2.1.2) ผลการประเมิน 
 (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว พบวา เกษตรกรมีตนทุนการผลิต

บางสวนในป 2559 ลดลงจากป 2558 จํานวน 415.71 บาทตอไร จากการท่ีเกษตรกรไดรับการสนับสนุน
เมล็ดพันธุดีจากโครงการ องคความรูและเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย/ชีวภาพเพื่อลดการใชปุยเคมี ในสวน
ท่ีเปนคาแรง การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และคาวัสดุ การใชสารเคมีการเกษตร สารปรับปรุงบํารุงดิน 
และคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีลดลง สําหรับปริมาณผลผลิตในโครงการคาดวาจะเก็บเก่ียวประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 

 (2) การเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตขาวของชุมชนแบบครบ
วงจร พบวา รอยละ 93.33 ของกลุมเปาหมาย มีการวางแผนสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิต และการบริหาร
จัดการกลุม โดยคณะกรรมการบริหารภาพรวมของกลุม และคณะกรรมการบริหารกลุมยอย ไดแก กลุมผูผลิต 
ปุยอินทรีย กลุมผูบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน และกลุมบริหารจัดการเครื่องจักรกล  
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 (3) การจัดการดานการตลาด มีการประชุมเพ่ือการเชื่อมโยงตลาด โดยกลุม 
รอยละ 62.67 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมรวมกับผูประกอบการ เพ่ือหารือและชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ
การกําหนดชนิดพันธุขาว ปริมาณ คุณภาพท่ีผูประกอบการตองการโดยยังไมมีขอตกลงรวมกัน เนื่องจากตองรอ 
ใหใกลถึงฤดูกาลเก็บเก่ียว 

 (4) ผลกระทบเบื้องตน  
(4.1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 94.85 ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

และรอยละ 87.92 สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการไปปฏิบัติและถายทอดได อยางไรก็ตาม 
เกษตรกรยังปฏิบัติตามกระบวนการลดตนทุนไดไมครบทุกข้ันตอน  

(4.2) ผูนํากลุม รอยละ 83.82 เห็นวา กลุมสามารถท่ีจะพัฒนาใหเปน
แบบอยางท่ีดีใหแกกลุมอ่ืน ๆ ได เนื่องจากเชื่อวากลุมของตนเองมีความเขมแข็ง และตัวผูนําเอง มีความมุงม่ัน
ตั้งใจจริงท่ีจะทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ และมีการพัฒนาอยางจริงจัง และรอยละ 86.96 เห็นวาการเสริมสราง
ความรวมมือและความสามัคคีในชุมชนดีข้ึน เนื่องจากเกษตรกรมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ มีการปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและแกไขปญหารวมกัน  

(4.3) เกษตรกรและผูนํากลุมที่เขารวมโครงการ มีความพึงพอใจ
ตอภาพรวมของโครงการในระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 2.82 และ 2.64 ตามลําดับ เนื่องจากเห็นวาการเขารวม
กิจกรรมสงผลใหสามารถลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได รวมท้ังการรวมกลุมทําใหมีการเรียนรู
รวมกัน สรางอํานาจการตอรองราคาผลผลิต และเจาหนาท่ีมีความเอาใจใสอยางใกลชิด  

 (5) ขอคนพบและขอเสนอแนะ  
(5.1) การจัดทําแผนปฏิบัติงานรวมกันทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับ

พ้ืนท่ีควรชัดเจนและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังกําหนดใหมีเจาภาพหลัก (Focal Point) เพ่ือรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน และประสานงานในภาพรวมของโครงการ  

(5.2) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรควรคํานึงถึงความเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี และความตองการใชของสมาชิกกลุม รวมท้ังประชาสัมพันธสรางการรับรูเก่ียวกับการใชเมล็ดพันธุ เนื่องจาก
เกษตรกรบางสวนยังเขาใจวาการใชเมล็ดพันธุนอยลง จะทําใหไดผลผลิตลดลง  

(5.3) ผูนํากลุม ซ่ึงเปนแกนหลักสําคัญสวนใหญมีความตั้งใจจริงท่ีจะ
ดําเนินโครงการใหบรรลุผลสําเร็จ จึงควรใหรางวัลหรือใบประกาศนียบัตรแกกลุมท่ีมีความเขมแข็ง เพ่ือกระตุน 
จูงใจ และเปนแบบอยางท่ีดีตอไป 

 

2.2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวตลาดเฉพาะ (ป 2559) 
กรมการขาว เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการผลิต

สินคาขาวตลาดเฉพาะอยางเปนระบบ สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาขาวตลาดเฉพาะใหไดมาตรฐาน เปาหมาย
สงเสริมการผลิตสินคาขาวตลาดเฉพาะและพัฒนาตราสินคาขาว 4 กลุม ไดแก ขาวอินทรีย ขาว GI ขาว
โภชนาการสูง และขาว Q เกษตรกร 2,400 ราย 80 กลุม ระยะเวลาโครงการป 2559  

 

2.2.1) ผลการดําเนินงาน 
 (1) จัดอบรมหลักสูตรการผลิตขาวตลาดเฉพาะ และตอยอดผลิตภัณฑ

แปรรูปขาว 349 ราย (เปาหมาย 385 ราย) และพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุม 77 กลุม 
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(2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ 68 กลุม (177,725 กิโลกรัม) ท่ีเหลือ 12 กลุม 
ตองการเมล็ดพันธุพ้ืนเมืองท่ียังไมไดข้ึนทะเบียน และเครื่องมืออุปกรณ เชน เครื่องซีลสูญญากาศเครื่องตี
เยื่อกระดาษ เครื่องสกัดน้ํามันรําขาวบีบเย็น เครื่องอบแหงลมรอน เครื่องโรยเสนขนมจีน และเครื่องโม
แบบเปยกและแหง  

 

2.2.2) ผลการประเมิน 
(1) การดําเนินงานโครงการ มีบางกิจกรรมท่ีตองดําเนินงานตอเนื่องไปใน

ปงบประมาณ 2560 เนื่องจากมีปญหาการจัดหาผูรับจางในกระบวนการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-Bidding)   

(2) การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  
 (2.1) การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาขาวตลาดเฉพาะอยางเปน

ระบบ ตั้งแตการผลิต การแปรรูป การตรวจรับรองมาตรฐานสินคา และการเชื่อมโยงตลาด มีกลุมท่ีรวมโครงการ 
80 กลุม ตามเปาหมาย ซ่ึงบางกิจกรรมดําเนินการไดเฉพาะกลุมท่ีมีความพรอม โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุได
รอยละ 80 ของเปาหมาย สวนท่ีเหลือรอยละ 20 ไมไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว เนื่องจากกลุมมีความ
ตองการชนิดเมล็ดพันธุท่ียังไมไดรับการรับรองพันธุจากกรมการขาว  

 (2.2) การสงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาขาวตลาดเฉพาะใหไดมาตรฐาน 
ยังไมสามารถวัดผลตามวัตถุประสงคของโครงการได เนื่องจากกิจกรรมโครงการยังไมแลวเสร็จ เชน การจัดหา
บรรจุภัณฑขาวถุง และการตรวจรับรองคุณภาพการผลิต ฯลฯ 

(3) ผลกระทบระยะสั้น จากการดําเนินกิจกรรมบางสวนท่ีแลวเสร็จ เชน 
การอบรม การสัมมนา การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ กอใหเกิดผลเบื้องตน เชน 

 (3.1) การสนับสนุนเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศ รอยละ 83.33 
ไดนําไปใชซีลผลผลิตขาวแจกจายผูท่ีมาดูงานของกลุม รอยละ 16.67 ยังไมไดนําไปใช เนื่องจากรอบรรจุภัณฑ
ซ่ึงอยูระหวางออกแบบ โดยเกษตรกรบางรายไดรับถุงสุญญากาศ จากกลุมที่มีอยูแตเดิม รอยละ 47.83 
นาํไปใชแลว ทําใหมีผูสั่งซ้ือขาวมากข้ึน และไดรับราคาสูงข้ึน 5 - 10 บาทตอกิโลกรัม  

 (3.2) กลุมเกษตรกร รอยละ 57.14 มีปริมาณและมูลคาการคาขาว
ตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน รอยละ 42.86 มีปริมาณคงเดิม  

 (3.3) ผูบริโภค รูจักและเลือกซื้อขาวที่มีคุณสมบัติพิเศษจากการ
ประชาสัมพันธของเจาหนาท่ีทางอินเตอรเน็ต และสื่อโทรทัศน 

 (3.4) เกษตรกร ผูนํากลุม และเจาหนาท่ี มีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ในระดับมาก ดวยคะแนนเฉลี่ย 2.84 เนื่องจากมีการสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑขาว และชวยเพ่ิม
ชองทางดานการตลาด 

(4) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 (4.1) ดานการสงเสริม  

 (4.1.1) การสงเสริมการผลิตขาวตลาดเฉพาะอยางเปนระบบ 
มีกิจกรรมท่ีครอบคลุมและเหมาะสม ควรไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการตอเนื่อง โดยเฉพาะการขยายตลาด
ท้ังในและตางประเทศ การอํานวยความสะดวก เชน ลดราคาคาบริการจัดสงทางไปรษณีย และการขายสินคาขาว
ออนไลน 
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 (4.1.2) สงเสริมใหกลุมมีการบริหารจัดการภายในกลุมท่ีเขมแข็ง 
โดยกําหนดความรับผิดชอบดานการผลิต การแปรรูป และการตลาดท่ีชัดเจน รวมท้ังพัฒนาใหแตละกลุมมีสินคา 
ตราสัญลักษณท่ีเปนเอกลักษณ และสรางเครือขายโดยใชตราสัญลักษณรวมกันระหวางกลุม 

 (4.2) พัฒนาฐานขอมูลการผลิตและการตลาดขาวตลาดเฉพาะใหเขาถึง
ไดงาย ทันสมัย และเผยแพรขอมูลใหเกษตรกร หรือกลุมเกษตรกรนําไปใชประโยชนในการวางแผน การผลิต
และการตลาด  

 (4.3) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาใหมีสวนรวมในการ
ตรวจรับรองแปลง การตรวจรับรองสินคาเบื้องตน เพ่ิมการศึกษาวิจัย เผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยการแปรรูป
ขาวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการสูง เพ่ือขยายผลไปในเชิงธุรกิจ และเชิงพาณิชยใหมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ 
ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธคุณประโยชนของขาวท่ีมีลักษณะพิเศษทางโภชนาการผานทางสื่อโทรทัศน และสื่อ
สังคมออนไลนใหแพรหลายยิ่งข้ึน   

 (4.4) ผลักดันมาตรฐาน Organic Thailand ใหเปนท่ียอมรับในระดับ
สากล และเรงสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักใหแกเกษตรกร และกลุมเกษตรกรในการผลิตสินคา
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน รวมท้ังการนําตราสัญลักษณ และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาไปใชอยาง
ถูกตอง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภค  
 

2.3) โครงการปรับเปนเกษตรกรรมทางเลือก (ป 2559) 
 กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลัก วัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากปญหาราคาและผลผลิตขาวตกต่ํา พ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว สงเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
ใหแพรหลายสูเกษตรกร ใหชาวนามีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพ่ือสงเสริมการรวมกลุมใหเกิดความเขมเเข็ง มีความม่ันคงทางดานอาหารอยางพอเพียงและ
ยั่งยืน  เปาหมายชาวนา 9,440 ครัวเรือน  พ้ืนท่ี 24,320 ไร  ระยะเวลาโครงการป 2559  งบประมาณ 
38,847,800 บาท 

 

 2.3.1) ผลการดําเนินงาน 
 (1) การปรับเปนเกษตรกรรมทางเลือก เพ่ือชวยเหลือชาวนาท่ีไดรับผลกระทบ 

จากปญหาราคาและผลผลิตตกต่ําในพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวรวม 9,385 ครัวเรือน  จากเปาหมาย 
9,440 ครัวเรือน  คิดเปนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 28,155 ไร หรือรอยละ 99.42 ของเปาหมาย 28,320 ไร 
โดยพ้ืนท่ีเขารวมโครงการสวนใหญมีความสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีกําหนด   

 (2) จัดกระบวนการเรียนรู จัดทําแผนการผลิต และแผนการอบรมตาม
ความตองการของกลุม 469 กลุม จากเปาหมาย 472 กลุม มีกลุมท่ีดําเนินการคัดเลือก/จัดตั้งแปลงตัวอยาง
แลวคิดเปนรอยละ 72.13 และรอยละ 27.87 ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมไดจัดประชุมกลุม 

 

 2.3.2) ผลการประเมิน 
 (1) การถายทอดความรู เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู รอยละ 39.40 

ไดนําความรูไปใชในระดับมาก รอยละ 46.26 นําไปใชระดับปานกลาง และรอยละ 14.34 นําไปใชในระดับนอย  
เนื่องจากเกษตรกรบางรายเพ่ิงเริ่มทําการปรับเปลี่ยน 
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 (2) การสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 86.73 
ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน ปุย เมล็ดพันธุผักสวนครัว ตนกลามะนาว มะมวง พันธุปลา เปนตน  
ในจํานวนนี้ไดนําไปใชประโยชนแลวคิดเปนรอยละ 90.39 และยังไมไดใชประโยชนรอยละ 9.61  เนื่องจาก
เพ่ิงเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน เกษตรกรบางรายประสบปญหาภัยแลง ทําใหปจจัยการผลิตบางสวนเสียหาย 
และตองรอเก็บเก่ียวผลผลิตเดิมกอน 

 (3) การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี เกษตรกรดําเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทําเกษตรกรรม
ทางเลือกแลวคิดเปนรอยละ 74.05 ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 9,385 ครัวเรือน รอยละ 25.95 
อยูระหวางทําการปรับเปลี่ยน  ซ่ึงผลหลังการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี พบวา เกษตรกรรอยละ 25.36  มีรายจาย
คาอาหารในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 1,131 บาทตอเดือน โดยลดรายจายจากการนําผลผลิตที่ไดมาบริโภคใน
ครัวเรือน เชน ปลา ไก ผักสวนครัว สวนท่ีเหลือรอยละ 74.64 ยังไมสามารถลดได เนื่องจากยังไมมีผลผลิต  

 (4) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
(4.1) ดานเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีขอจํากัดในเรื่องแหลงน้ําสํารอง 

ทําใหเขารวมโครงการไมได ปญหาภัยแลง ทําใหตนกลาพันธุที่ไดรับเสียหาย โดยเกษตรกรเสนอใหสนับสนุน
เปนเงินทุนแทนปจจัยการผลิต เพ่ือจะไดตรงกับความตองการของตนเองในระยะเวลาตอเนื่อง 2-3 ปแรกของ
การปรับเปลี่ยน และชวยเหลือในเรื่องปรับสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีตองใชเงินคอนขางสูง  

(4.2) ดานเจาหนาที่ เห็นวาควรจัดสรรงบประมาณในการอบรม
ถายทอดความรูแกเกษตรกร เนื่องจากตองใชอุปกรณ และเอกสารประกอบการถายทอดความรู รวมทั้ง  
มีมาตรการสงเสริมแหลงน้ําสํารอง สําหรับเกษตรกรท่ีมีขอจํากัดไมตรงตามเง่ือนไขโครงการ  
 

2.4) โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว (ป 2559) 
 กรมการขาว เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือขยายศักยภาพการผลิตเมล็ด

พันธุขาวในพ้ืนท่ีขาดแคลน ดวยการจัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุขาว เพ่ิมหนวยสงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ในสวนภูมิภาคอยางเปนรูปธรรมใหกระจายอยางทั่วถึง และครบถวนทุกดาน และเพื่อเปนแหลงเรียนรู
ดานวิทยาการเมล็ดพันธุ เปาหมายจัดตั้งศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวจํานวน 15 ศูนย 15 จังหวัด ซ่ึงป 2559 
จัดตั้ง 5 ศูนย ในจังหวัดนครนายก ศรีสะเกษ บุรีรัมย อํานาจเจริญ และบึงกาฬ ระยะเวลาโครงการ ป 2559  
 

 2.4.1) ผลการติดตาม 
 จัดต้ังศูนยเมล็ดพันธุขาว โดยในกิจกรรมปรับพ้ืนท่ีกอสรางศูนยเมล็ดพันธุ

ขาว ขณะนี้ปรับท่ีถมดินเสร็จสิ้นแลว 5 ศูนย ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาวบุรีรัมย ศูนยเมล็ดพันธุขาวศรีสะเกษ  
ศูนยเมล็ดพันธุขาวอํานาจเจริญ ศูนยเมล็ดพันธุขาวนครนายก และศูนยเมล็ดพันธุขาวบึงกาฬ สวนกิจกรรม
การกอสรางศูนยเมล็ดพันธุขาวอยูระหวางการประกวดราคากอสรางทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ท้ัง 5 ศูนย 
แตยังไมมีการลงนามสัญญากอสราง 

 

3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง 
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองแบบพึ่งพาตนเองของชุมชน และ

สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวเหลือง เปาหมายเกษตรกร 400 ราย  
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3.1) ผลการการดําเนินงาน  
 ป 2555 อบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองใหกับเกษตรกร

แลวเสร็จ 400 ราย  จัดทําแปลงตนแบบการผลิตเมล็ดพันธุ 20 แปลง  และจัดประชุมเชื่อมโยงผูผลิตฤดูฝน
และฤดูแลง 60 ราย ครบตามเปาหมาย  

 

3.2) ผลการติดตามในพ้ืนท่ี (จังหวัดขอนแกน เชียงใหม และนาน) 
 3.2.1) การจัดทําแปลงตนแบบ สวนกลางไดจัดซ้ือเมล็ดพันธุชั้นขยาย (พันธุเชียงใหม 

60) จากศูนยพืชไรเชียงใหมเพ่ือจัดสงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่เปาหมายจังหวัดตาง ๆ แตละจังหวัด
จะไดรับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 1,200 กิโลกรัม  (อัตราไรละ 15 กิโลกรัม)  เชื้อไรโซเบียม 80 ถุง ถุงละ 200 กรัม 
(อัตราไรละ 200 กรัม)  พรอมท้ังคาใชจายในการจัดทําแปลงของจังหวัด   

 3.2.2) การอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง 
ไดอบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกกลุมเกษตรกรท่ีทําแปลงเรียนรู 2 ครั้ง  โดยครั้งท่ี 1 เปนการอบรม
เรื่องการวางแผนการผลิต การเตรียมดิน และการดูแลรักษา  และครั้งท่ี 2 เรื่องการตากและการทําความสะอาด
เมล็ดพันธุ ตรงตามเง่ือนไขของโครงการ 

 3.2.3) การประชาสัมพันธแปลงตนแบบใหแกชุมชนท่ีมีการปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูถัดไป  
ทุกจังหวัดไดมอบหมายใหทางเกษตรอําเภอท่ีมีการจัดทําแปลงตนแบบประชาสัมพันธ  โดยจัดทําสื่อเอกสาร
แจกประชาสัมพันธทางเสียงตามสายในหมูบาน/ชุมชน วิทยุชุมชน การประชุมคณะกรรมการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)  และใหเกษตรอําเภอนําเขาท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการ  
ท่ีประชุมกํานัน/ผูใหญบาน  เปนตน  หากตําบลใดตองการปลูกก็ใหพิจารณาจากตําบลท่ีมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุดกอนเปนลําดับแรก 

 3.2.4) ทัศนคติโดยรวมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรทั้งที่เปน
เจาของแปลงตนแบบ และเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกลุมทุกคนมีความสนใจท่ีจะเขารวมโครงการ โดยใหเหตุผลวา
ถ่ัวเหลืองมีราคาดีเปนท่ีตองการของตลาด ใหผลผลิตเฉลี่ยคอนขางดี สภาพดินเหมาะสมท่ีจะปลูก ปลูกงาย 
ไมมีโรคและแมลงรบกวน แตในฤดูฝนคอนขางหาท่ีปลูกยาก เพราะตองปลูกในท่ีดอน   

 3.2.5) ขอเสนอแนะ 
 กรมสงเสริมการเกษตรควรเรงรัดใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด

เพ่ือใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคและควรมีการสงเสริมอยางตอเนื่อง  
 

4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว 
วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการถายทอดความรูใหกับ

เกษตรกร เปาหมายเกษตรกร 3,600 ราย  ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ 2555 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 2,600,000 บาท   

 

4.1) ผลการดําเนินงาน 
 4.1.1) ป 2555  อบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

ใหกับเกษตรกร 3,600 ราย และจัดทําแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวจํานวน 
110 แปลง  ครบตามเปาหมาย 

 4.1.2) ป 2556 ถายทอดความรูเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุนการผลิต
แกเกษตรกรและจัดทําแปลงเรียนรูครบตามเปาหมาย 3,000 ราย และ 100 แปลง 
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4.2) ผลการติดตาม  
 จากการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี และลพบุรี  
 4.2.1) เกษตรกรแปลงตนแบบรอยละ 75.00 ทําการผลิตตามแนวทางการลดตนทุน

การผลิตอยางตอเนื่อง และเกษตรกรรอยละ 50.00 สามารถนําความรูไปถายทอดตอเกษตรกรรายอ่ืน  
 4.2.2) ผลจากการนําแนวทางการลดตนทุนการผลิตไปปฏิบัติใช พบวา เกษตรกร

รอยละ 13.00 ลดตนทุนการผลิตได 207 บาทตอไร (จาก 3,400 บาทตอไร ลดลงเหลือ 3,193 บาทตอไร) 
และมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 261 กิโลกรัมตอไร 

 4.2.3) ประเด็นขอคนพบ 
 (1) การจัดสงชุดตรวจสอบวิเคราะหดิน มีความลาชา ซ่ึงเกษตรกรเตรียม

แปลงปลูกเสร็จแลว 
 (2) การสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งในตลาดทองถิ่น

บางแหงไมมีปุยสั่งตัด หรือแมปุยจําหนาย ตองสั่งซ้ือครั้งเดียวในปริมาณมาก เปนภาระใหแกเกษตรกรตองสะสม
เงินทุนมากในการสั่งซ้ือ 

 4.2.4) ขอเสนอแนะ 
 (1) กรมสงเสริมการเกษตรควรประสานงานกับกรมพัฒนาท่ีดิน ในการให

ความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ การใชปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 
ซ่ึงจะสงผลในการลดคาใชจายในการผลิต  

 (2) สําหรับกรณีการจัดสงชุดตรวจวิเคราะหดินมีความลาชา ในการดําเนินงาน
ในปตอ ๆ ไป การจัดทําแผน ควรคํานึงถึงชวงเวลาการเพาะปลูกของเกษตรกรดวย และแนะนําทางเลือกกรณี 
ท่ีตรวจวิเคราะหคาดินรายแปลงไมทัน ใหใชผลการตรวจวิเคราะหคาดินในภาพรวมแตละพ้ืนท่ีแทน เนื่องจาก
มีความใกลเคียงกัน สวนกรณีของปุยสั่งตัดควรสงเสริมการรวมกลุมกันซ้ือจะถูกกวา 
 

5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตกาแฟ 
มีวัตถุประสงคในการเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไรและลดตนทุนการผลิต รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ

กาแฟใหไดมาตรฐาน เปาหมายสงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรจํานวน 1,500 ราย ระยะเวลา
ดําเนินการปงบประมาณ 2555 งบประมาณรวม 1,460,000 บาท  

 

5.1) ผลการดําเนินงาน  
 5.1.1) ป 2555 มีการจัดอบรมเกษตรกร 1,500 ราย และจัดทําแปลงตนแบบ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 83 แปลง ครบตามเปาหมาย  ศึกษาวิเคราะหการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กาแฟ  เรื่องผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตกาแฟของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม รวม 1 เรื่อง ตามเปาหมาย  

 5.1.2) ป 2556 จัดกระบวนการเรียนรูเกษตรกร 1,500 ราย และจัดทําแปลง
เรียนรู 60 แปลง ครบตามเปาหมาย 

 

5.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีจังหวัดนาน แพร ลําปาง และในพ้ืนท่ีภาคใต

ท่ีจังหวัดระนอง ชุมพร สรุปไดดังนี้ 
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 5.2.1) การเรียนรูดูงานในแปลงเรียนรู มีเกษตรกรในภาคเหนือ รอยละ 53.37 
และภาคใต รอยละ 51.51 ที่เคยไปดูงานในแปลงเรียนรู สวนที่เหลือไมเคยเขาไปเรียนรู เนื่องจากแปลง
เรียนรูอยูไกลจึงไมสะดวก และบางสวนการจัดทําแปลงยังไมแลวเสร็จ 

 5.2.2) การนําความรูจากการอบรมไปปฏิบัติของทั้ง 2 ภาค พบวา เกษตรกร
ในภาคเหนือมีการนําความรูไปปฏิบัติ รอยละ 41.00 และภาคใต รอยละ 20.83  

 5.2.3) ประเด็นขอคนพบ 
 เกษตรกรนําความรูจากการอบรมไปปฏิบัติคอนขางนอย โดยเฉพาะเกษตรกร

ในภาคใตท่ีบางสวนมีการทยอยปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนท่ีใหราคาดีกวาแซมในสวนกาแฟ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
และไมผล โดยรอการตัดโคน หรือปลอยท้ิงตนกาแฟเม่ือพืชแซมเติบโตเต็มท่ี  ประกอบกับตนกาแฟมีอายุมาก
เห็นวาไมสามารถฟนตนได และปญหาดานแรงงานรับจางทําสวนกาแฟคอนขางหายาก และคาจางแรงงานสูง 
สวนภาคเหนือตนกาแฟสวนใหญอายุยังไมมาก และยังไมถึงชวงเวลาในการปฏิบัติตาม เชน การตัดฟนตนกาแฟ  
สําหรับประเด็นการนําดินไปตรวจวิเคราะห เกษตรกรท่ีไมปฏิบัติตามเห็นวามีข้ันตอนยุงยาก และบางสวนเห็นวา
ดินของตนเองไมมีปญหา 

 5.2.4) ขอเสนอแนะ 
 ในการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ควรพิจารณาเฉพาะในรายท่ีมี

ความสนใจและตั้งใจจริง โดยควรใหขอมูลโครงการแกเกษตรกรอยางชัดเจน รวมท้ังความรูดานการตลาดกาแฟ
ท่ีจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาอาเซียน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการ  

 

6) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางย่ังยืน (ปาลมน้ํามัน) (ป 2559) 
กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสินคา

เกษตรใหเชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และความสมัครใจของเกษตรกร 
ปรับระบบสงเสริมการผลิตใหเกิดการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ีขนาดใหญ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสหกรณในการดําเนินงาน
เชิงพาณิชย โดยการปรับปรุงและสนับสนุนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตรท่ีจําเปนและการพัฒนา
ศักยภาพผูนําสหกรณในเชิงธุรกิจ เพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง โดยการสนับสนุน
ใหสหกรณของกลุมเกษตรกรสมาชิกผูผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือผลิตผลจนถึงการแปรรูป และ
การสงออกไดเปาหมายจัดตั้งกลุมสมาชิกใหเปนผูผลิตปาลมน้ํามันในแปลงใหญ 70 กลุม ระยะเวลาโครงการ 
ป 2559 
 

6.1) ผลการดําเนินงาน 
 จัดต้ังกลุมผูผลิตปาลมน้ํามัน 70 กลุม ถายทอดความรูการผลิตปาลมน้ํามันใหได

มาตรฐาน RSPO 3,500 ราย ครบตามเปาหมาย และพัฒนาอาชีพเสริมในแปลงปาลมน้ํามันแกเกษตรกร 
206 ราย (เปาหมาย 1,000 ราย) 

 

6.2) ผลการติดตาม 
 6.2.1) จังหวัดกระบี่ ผลการติดตามสหกรณนิคมคลองทอม จํากัด และสหกรณ

นิคมอาวลึก จํากัด พบวา ดําเนินการจัดต้ังกลุมสมาชิกใหเปนกลุมผูผลิตปาลมน้ํามันในแปลงใหญ อบรม สงเสริม
การผลิตปาลมน้ํามันใหไดมาตรฐาน RSPO และพัฒนาอาชีพเสริมในแปลงปาลมน้ํามันไดตามแผนท่ีกําหนด 
โดยเฉพาะนิคมสหกรณอาวลึก จํากัด จัดอบรมมาตรฐาน RSPO มาอยางตอเนื่อง และติดตามใหคําแนะนํากับ
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เกษตรกรท่ีเขารับการอบรมทุกเดือน รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมแกสมาชิก สงผลใหมีรายไดเพ่ิม 
2,733 บาทตอราย สามารถลดคาใชจายในครัวเรือนจากการนําผลผลิตมาบริโภคได 643.75 บาทตอราย 

 6.2.2) จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการติดตามสหกรณนิคมกาญจนดิษฐ จํากัด และ
สหกรณนิคมทาฉาง จํากัด พบวา มีดําเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุมสมาชิกใหเปนกลุมผูผลิตปาลมน้ํามันในแปลงใหญ
ตามแผน 19 กลุม สวนการอบรม สงเสริม การผลิตปาลมน้ํามันใหไดมาตรฐาน RSPO ยังไมมีการอบรมมาตรฐาน 
RSPO เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนในหลักสูตร มีเพียงแคการชี้แจงการบริหารจัดการกลุม การรวมกลุม การทําปุย
ใชเอง สวนการสงเสริม และพัฒนาอาชีพเสริมในแปลงปาลมน้ํามัน มีเฉพาะท่ีสหกรณนิคมทาฉาง จํากัด 100 ราย 
โดยสงเสริมปลูกพืช (ฝกทอง ฝกเขียว บวบ และผักสวนครัว) เพาะเห็ด และใหเงินสนับสนุนปจจัยการผลิต 
3,000 บาทตอราย สงผลใหมีรายไดเพ่ิม 550 บาทตอราย สามารถลดคาใชจายในครัวเรือนจากการนําผลผลิต
มาบริโภคได 1,000 บาทตอราย 

 6.2.3) จังหวัดชุมพร ผลการติดตามสหกรณนิคมทาแซะ จํากัด พบวา มีการจัดต้ัง
กลุมสมาชิกใหเปนกลุมผูผลิตปาลมน้ํามันในแปลงใหญครบ 20 กลุม จัดอบรม สงเสริม การผลิตปาลมน้ํามันใหได
มาตรฐาน RSPO  

 6.2.4) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 (1) นิคมสหกรณสวนใหญไมกลาท่ีจะอบรมการผลิตปาลมน้ํามันใหไดมาตรฐาน 

RSPO เนื่องจากกรมสงเสริมสหกรณยังไมมีเอกสารประกอบการอบรมที่ชัดเจน มีเพียงนิคมสหกรณอาวลึก
ท่ีดําเนินการ ทําใหเกษตรกรเห็นถึงความแตกตางของการผลิตตามมาตรฐาน RSPO เชน เกษตรกรที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน RSPO จะไดราคาเพ่ิมเติมจากราคาปกติ ตันละ 50 บาท เปนตน นอกจากนี้เกษตรกร
บางสวนยังไมคอยมีความรูในเรื่องของมาตรฐาน RSPO  ควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรมีความเขาใจ   
ถึงเหตุผลความจําเปนในการรับรองมาตรฐาน RSPO เพ่ือเปนแรงกระตุนใหเกษตรกรทําตามและพัฒนาตอยอด
ตอไป 

 (2) การสงเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมในแปลงปาลมน้ํามัน บางนิคม
ไมมีการดําเนินกิจกรรมนี้ ทําใหเกษตรกรขาดโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมเติม อาจเปนผลตอการสรางรายไดเพ่ิม 
การลดคาใชจายในครัวเรือน ดังนั้น จึงควรมีการดําเนินกิจกรรมนี้ในทุกพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกัน 

 (3) สถาบันเกษตรกรท่ีจะดําเนินกิจกรรมในการรับซ้ือปาลมน้ํามันจากสมาชิก
บางแหงยังไมมีความพรอมในดานสถานท่ี อุปกรณท่ี และบุคลากร สําหรับดําเนินกิจกรรมการรับซ้ือปาลมน้ํามัน
จากสมาชิก ทําใหสมาชิกตองนําผลผลิตไปขายใหเอกชน ดังนั้น กรมสงเสริมสหกรณ ควรจัดเตรียมความพรอม
ดานขอมูลสําหรับการถายทอดความรูใหกับสหกรณนิคม พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และบุคลากรใหมีความพรอม
สําหรับการรวบรวมผลผลิต 

 

7) โครงการหมูบานชุมชนตนแบบการลดตนทุนการผลิตขาว 
วัตถุประสงคเพ่ือผลักดันใหเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใชปจจัยการผลิตขาว

ใหเหมาะสม ดวยการใชชุดเทคโนโลยีท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตขาว และใหไดชุดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับ
การผลิตท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตขาวในพ้ืนท่ีปลูกขาวเฉพาะพ้ืนท่ีตาง โดยมีเปาหมายลดตนทุนในการผลิตขาว
ลงไดอยางนอยรอยละ 15 หรือไมนอยกวา 1,000 บาทตอตัน และมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบ
กับการใชเทคโนโลยีเดิม  ดําเนินการในพ้ืนท่ี 20 หมูบาน ไดแก จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร พิษณุโลก ลําปาง 
เชียงราย ลําพูน ชัยนาท สระบุรี นครนายก ลพบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ขอนแกน สกลนคร บุรีรัมย นครราชสีมา 
กาฬสินธุ รอยเอ็ด นครศรีธรรมราช และพัทลุง  
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7.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2555 - 2556 ดําเนินการสงเสริมการลดตนทุนการผลิตขาวในหมูบานชุมชน

ตนแบบปละ 20 จังหวัด โดยจัดทําแปลงเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาวจังหวัดละ 20 ไร และแปลงสงเสริม
จังหวัดละ 300 ไรตอหมูบาน 

 

7.2) ผลการประเมิน (เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการป 2555) 
 7.2.1) การปฏิบัติตามแนวทางการลดตนทุนการผลิต 7 ดาน คือ การใชเมล็ดพันธุ 

การปรับปรุงบํารุงดิน การเตรียมดิน การปลูก การปองกันและกําจัดศัตรูขาว การจัดการน้ํา และการใชปุยตาม
คําแนะนํา พบวา เกษตรกรไมไดปฏิบัติตามท้ัง 7 ดาน โดยหลงัเขารวมโครงการ เกษตรกรแปลงเรียนรูรอยละ 35.00
และแปลงสงเสริมรอยละ 37.00มีการปฏิบัติตามแนวทางการลดตนทุนการผลิต โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ การใชเมล็ดพันธุขาว และการปรับปรุงบํารุงดิน  

 7.2.2) ประสิทธิภาพการผลิต ในปเพาะปลูก 2555/56 พบวา ทั้งแปลงเรียนรู
และแปลงสงเสริม มีปริมาณผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึน โดยแปลงเรียนรูมีผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจาก 650.88 กิโลกรัม
ตอไร เปน 704 กิโลกรัมตอไร หรือรอยละ 8.25 และแปลงสงเสริมมีผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึนจาก 624 กิโลกรัม
ตอไร เปน 686.88 กิโลกรัมตอไร หรือรอยละ 10.07 หลังเขารวมโครงการ 

 7.2.3) การลดตนทุนการผลิต พบวา แปลงเรียนรูและแปลงสงเสริมมีตนทุนการผลิต
ตอตันลดลง โดย 

 (1) แปลงเรียนรูมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 6,562 บาทตอตัน หลังเขารวมโครงการ
เม่ือเปรียบเทียบกับแปลงนอกโครงการโดยวิธีการจับคูคะแนนความโนมเอียง พบวา แปลงเรียนรูมีตนทุนการผลิต
ต่ํากวา 1,130บาทตอตัน 

 (2) แปลงสงเสริม มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 7,328 บาทตอตัน หลังเขารวม
โครงการ เม่ือเปรียบเทียบกับแปลงนอกโครงการโดยวิธีการจับคูคะแนนความโนมเอียง พบวา แปลงสงเสริม 
มีตนทุนการผลิตต่ํากวา 3,410 บาทตอตัน เนื่องจากผลผลิตเฉลี่ยตอไร และราคาท่ีเกษตรกรขายไดสูง เปนผล
จากขาวมีคุณภาพ และขายเปนเมล็ดพันธุ 

 7.2.4) การเปลี่ยนแปลงดานผลตอบแทน พบวา ท้ังแปลงเรียนรูและแปลงสงเสริม
สามารถจําหนายผลผลิตขาวไดราคาสูง เฉลี่ยตันละ 16,215 และ 15,507 บาท เนื่องจากเกษตรกรขาย
เปนเมล็ดพันธุคุณภาพดี ทําใหมีผลตอบแทนตอตันเพ่ิมข้ึนหลังเขารวมโครงการ และมากกวาแปลงนอกโครงการ 
โดย 

 (1) แปลงเรียนรู มีผลตอบแทนตอตัน 9,653 บาท หลังเขารวมโครงการ 
และเม่ือเปรียบเทียบกับแปลงนอกโครงการโดยวิธีการจับคูคะแนนความโนมเอียง พบวา แปลงเรียนรูมีผลตอบแทน
ตอตันมากกวา 3,577.44 บาท หรือมากกวารอยละ 63.56 

 (2) แปลงสงเสริม มีผลตอบแทนตอตัน 8,179.52 บาท หลังเขารวมโครงการ 
และเม่ือเปรียบเทียบกับแปลงนอกโครงการโดยวิธีการจับคูคะแนนความโนมเอียง พบวา แปลงสงเสริมมีผลตอบแทน
ตอตันมากกวา 5,429.69 บาท หรือมากกวารอยละ 109.43 

 7.2.5) การสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยสนับสนุนใหรวมกลุม
ผลิตปุยอินทรีย พบวา ยังไมประสบผลสําเร็จ เปนเพียงการรวมกลุมในลักษณะทดลองทํา และแบงผลผลิต 
ท่ีทดลองทําไปใชกัน โดยไมมีการพัฒนาตอยอดหรือนําไปทําใชในแปลงนาของตนเอง และการผลิตเมล็ดพันธุ
พืชปุยสด/ปุยพืชสดตองรอการสนับสนุนจากหนวยงาน เนื่องจากเกษตรกรไมสามารถหาซ้ือเมล็ดพันธุได 
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 7.2.6) ประเด็นขอคนพบ 
 (1) การจัดสรรงบประมาณมีความลาชา ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือน

พฤษภาคม 2555 เกษตรกรไดเริ่มเตรียมดินและปลูกขาวไปแลว ทําใหไมไดปฏิบัติตามแนวทางการลดตนทุน
การผลิต 

 (2) การถายทอดความรูท้ังแปลงเรียนรูและแปลงสงเสริม ดําเนินการไป
พรอม ๆ กัน ซ่ึงการปฏิบัติไมเปนไปตามคูมือโครงการ ทําใหไมมีตนแบบสําหรับเรียนรู และการนําแนวทาง 
การลดตนทุนการผลิตไปปฏิบัติใชยังเปนลักษณะปรับใช ไมไดเปนตามเกณฑท้ังหมด เนื่องจากเกษตรกรยังไมมี
ความม่ันใจตอโครงการ โดยเฉพาะการปลูกขาวดวยวิธีการโยนกลา ซ่ึงเปนวิธีใหม ยังไมมีประสบการณและมีผู
รับจางทํานาแบบนี้ยังมีนอย 

 (3) การตรวจวิเคราะหดิน บางพื้นที่ไมมีหนวยงานตรวจสอบตองสงไป
ตรวจสอบท่ีอ่ืน ประกอบกับเกษตรกรบางรายไมนําดินสงตรวจตามเวลา ทําใหเกิดความลาชา ไมทันตอการเพาะปลูก 
จึงไมไดมีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และบางสวนใชปุยเคมีตามคําแนะนําของรานคาท่ีใหสินเชื่อแกเกษตรกร 

 7.2.7) ขอเสนอแนะ 
 (1) การถายทอดความรูเก่ียวกับแนวทางการลดตนทุนการผลิต ควรพัฒนา

เกษตรกรแปลงเรียนรูใหประสบผลสําเร็จกอนขยายผลสูแปลงสงเสริม และการสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิต
ควรใหความรู ความเขาใจตอเกษตรกรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนในระยะตอไป 

 (2) การสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ควรแนะนําทางเลือกกรณี
ท่ีตรวจวิเคราะหคาดินรายแปลงไมทันใหใชผลการตรวจวิเคราะหคาดินในภาพรวมแตละพื้นที่แทน เนื่องจาก
มีความใกลเคียงกัน 
 

8) โครงการลดตนทุนการผลิตพืช ปรับระบบการปลูกขาว (พืชหลังนา) 
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรมีความรูสามารถอธิบายการปลูกพืชหลังนา พืชปุยสด และ

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว อนุรักษดินและน้ําใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
เปาหมายฝกอบรมเกษตรกร 50,000 ราย ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ 2555 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
11,442,000 บาท  

 

8.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2555 ดําเนินการจัดอบรมเกษตรกรแกนนําและเกษตรกรท่ัวไปรวม 52,360 ราย 

และเบิกจายงบประมาณแลว 11,372,110 บาท รอยละ 99.39 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 11,442,000 บาท 
 

8.2) ผลการติดตาม 
 จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค ชัยนาท พิษณุโลก สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง 

อยุธยา และสระบุรี (ป 2555) 
 8.2.1) ระดับความรูกอนและหลังฝกอบรม กอนฝกอบรมเกษตรกรรอยละ 60 เห็นวา

ตนเองมีความรูเรื่องการปลูกพืชหลังนาและพืชปุยสดระดับปานกลาง รอยละ 34 มีความรูระดับนอย และ 
รอยละ 6 มีความรูระดับมาก หลังฝกอบรมเกษตรกรรอยละ 90 เห็นวาตนเองมีความรูระดับมากและรอยละ 10 
มีความรูระดับปานกลาง 
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 8.2.2) การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน เกษตรกรรอยละ 55 
นําความรูท้ังหมดหรือบางสวนไปใชประโยชน และรอยละ 45 ยังไมนําความรูไปใชประโยชน เนื่องจากสภาพ
อากาศแหงแลงและยังไมถึงชวงเวลาเพาะปลูก  

 8.2.3) ความพึงพอใจตอโครงการฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีข้ันตอน และหลักสูตรฝกอบรม 

 8.2.4) ขอคนพบ  
 ประโยชนจากการเวนปลูกขาว โดยปลูกพืชหลังนาและพืชปุยสดทดแทน 

เกษตรกรรอยละ 90 เห็นวาสามารถแกไขปญหาดินเสื่อมโทรม รอยละ 50 เห็นวาสามารถลดการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล รอยละ 35 เห็นวาทําใหผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึน และรอยละ 48 เห็นวาสามารถแกปญหา
การขาดแคลนน้ํา 

 8.2.5) ขอเสนอแนะ 
 ควรเนนการถายทอดความรูแกเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องประโยชน

ของโครงการ ท้ังดานการลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล การเพิ่มผลผลิตขาว และการแกปญหา
การขาดแคลนน้ํา 
 

9) แนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ฤดูการผลิต 2557/58  
จากสถานการณปญหาราคาขาวของไทยในตลาดโลกลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหราคา

ขาวเปลือกในประเทศไทยลดลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกับตนทุนการผลิตขาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการดําเนินการในการพัฒนาศักยภาพและการแกไขปญหาสินคาขาว ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ
เปนไปอยางมีประสิทธิผล คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีมติเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2557 เห็นชอบ 
ใหดําเนินมาตรการเรงดวนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวในฤดูการผลิต ป 2557/58 สรุปผลการประเมิน
มาตรการ/โครงการตาง ๆ ภายใตแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรฯ ท่ีสงผลกระทบตอเกษตรกรในระยะสั้นได 
ดังนี้ 

 

9.1) ผลการดําเนินงาน 
 เกษตรกรรับทราบวาภาครัฐมีการดําเนินการเพ่ือชวยเหลือผูปลูกขาว โดยรอยละ 99  

ทราบวามีโครงการชดเชยรายไดฯ รอยละ 82 ทราบวามีมาตรการลดตนทุนดานปจจัยการผลิต รอยละ 57  
ทราบวามีโครงการลดดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) 50,000 บาทตอราย 
รอยละ 54 ทราบวามีโครงการประกันภัยขาวนาป และรอยละ 54  ทราบวามีโครงการประกันยุงฉาง 

 

9.2) ผลการประเมิน 
 9.2.1) มาตรการหลัก ดําเนินการตามมาตรการลดตนทุนดานปจจัยการผลิตและ

การบริการ ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียว โดยตั้งเปาหมายการลดตนทุนท้ังสิ้น 432 บาทตอไร พบวา 
 (1) การทํานาของเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตไดเฉลี่ย 174 บาท

ตอไร คิดเปนรอยละ 40 ของเปาหมาย 432 บาท ยังไมบรรลุเปาหมาย ประกอบดวยการลดคาปจจัยแตละชนิด
ดังนี้ (ตารางท่ี 61)  
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ตารางท่ี 61 ผลการดําเนินงานตามมาตรการลดตนทุนดานปจจัยการผลิตและการบริการ 
 

ชนิดปจจัย 
เปาหมายลดตนทุน 

(บาท/ไร) 
ผลการลดตนทุน 

(บาท/ไร) 
รอยละ 

ของเปาหมาย 
- เมล็ดพันธุขาว -122 -63 52 
- ปุยเคมี -40 -53 133 
- สารเคมีคุม/ฆาหญา -20 -5 25 
- คาบริการรถเก่ียวขาว -50 -8 23 
- คาเชาท่ีนา -200 -45 16 

รวม -432 -174 40 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
จํานวนตนทุนการผลิตท่ีลดไมเปนไปตามเปาหมาย โดยผูประกอบการ

รานคา ไดแก ผูจําหนายปุยเคมีรอยละ 17 ผูจําหนายเมล็ดพันธุขาวภาคเอกชน รอยละ 50 และผูจําหนาย
สารเคมี รอยละ 45 ไมสามารถลดราคาได โดยใหเหตุผลเนื่องจากกอนมีโครงการจําหนายในราคาเทากับราคา
โครงการอยูแลว บางรายซ้ือมาในราคาแพง และบางรายมีสต็อกไวกอนมีโครงการ สวนผูใหบริการรถเก่ียวขาว
รอยละ 42 ไมลดราคา เนื่องจากเห็นวาราคาคาจางเดิมเหมาะสมอยูแลว เกษตรกรบางรายแจงพ้ืนท่ีต่ํากวา
พ้ืนท่ีใหบริการจริง และตนทุนการผลิตในการใหบริการสูง เปนตน สําหรับผูใหเชาท่ีนารอยละ 78 ไมสามารถ
ลดคาเชา เนื่องจากเก็บคาเชาถูกอยูแลว ไมไดข้ึนราคาคาเชานานานแลว และผูขอเชาเปนผูเสนอราคาใหเอง  
เปนตน 

 (2) ความพึงพอใจตอมาตรการลดตนทุนฯ ในภาพรวม เกษตรกรรอยละ 9   
มีความพึงพอใจระดับมาก  รอยละ 63 และ 28  มีความพึงพอใจปานกลางและนอย ตามลําดับ เนื่องจาก
ราคาปจจัยไมไดลดลงตามประกาศ ปจจัยการผลิตที่ลดบางชนิดเกษตรกรไมไดใช และบางรายซื้อปจจัย
การผลิตกอนมีมาตรการ  

 (3) ขอเสนอแนะ   
(1) เกษตรกรผูปลูกขาว เห็นวาเปนมาตรการท่ีเกิดประโยชนแกเกษตรกร

โดยตรง ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง และลดราคาปจจัยการผลิตทุกชนิดใหมากกวานี้ โดยดําเนินการใหเกิด 
ผลจริงทุกปจจัยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และเริ่มมาตรการใหเร็วกวานี้ นอกจากนี้รัฐบาลควรเรงแกไขปญหาราคาขาว
ตกต่ําและลดราคาน้ํามันท่ีใชภาคการเกษตรดวย 

(2) ผูจําหนายปจจัยการผลิต เห็นวาการลดราคาสินคาควรเริ่มกระบวนการ
ใหชัดเจนต้ังแตการนําเขาสินคาหรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต และแจงใหรานคาทราบลวงหนา 1 – 2  เดือน 
กอนประกาศใชมาตรการ เพ่ือใหรานคาลดการสต็อกสินคา รวมท้ังรัฐบาลควรเนนการปรับลดราคาน้ํามันท่ีใช
ในภาคการเกษตรเปนหลัก 

(3) ผูใหบริการรถเก่ียวขาว เห็นวาตนเองสามารถลดราคาคาบริการได
เฉพาะในพ้ืนท่ีนาท่ีอยูใกลเคียง ซ่ึงมีตนทุนต่ําในการขนยายรถเก่ียวขาวไปยังพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว ราคาท่ีรัฐบาล
ตองการใหผูใหบริการลดราคานั้นมากเกินไป และรัฐบาลควรมีมาตรการสงเสริมใหความรูเก่ียวกับการซอมแซม
รถเก่ียวขาวดวย 

(4) ผูใหเชานา เห็นวาภาครัฐควรใชมาตรการนี้กับผูใหเชานาที่มีพื้นท่ี
ใหเชาจํานวนมาก และงดเก็บภาษีท่ีดินแกผูใหเชานาท่ีลดราคาตามมาตรการ 
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 9.2.2) มาตรการสนับสนุน 
 (1) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือการผลิตแกเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2557/58 

จาก ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรจะไดรับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 3 ตอป ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน  ในวงเงิน
รายละ 50,000 บาท  พบวา 

(1.1) เกษตรกรรอยละ 8 กูเงินตามโครงการเฉลี่ย 46,520 บาทตอราย 
จากเปาหมาย 50,000 บาทตอราย  รอยละ 92 ไมกู ในจํานวนนี้รอยละ 42 ไมทราบวามีโครงการ รอยละ 30 
มีเงินทุนของตนเองเพียงพออยูแลว รอยละ 10 กูเงินจาก ธ.ก.ส. อยูกอนแลว สวนท่ีเหลือกูจากแหลงอ่ืน ๆ 
และเห็นวาข้ันตอนกูยุงยาก  

(1.2) ความพึงพอใจ เกษตรกรรอยละ 12 มีความพึงพอใจมาก 
รอยละ 52 และ 36 มีความพึงพอใจปานกลาง และนอย ตามลําดับ เพราะไมไดกู และประชาสัมพันธไมท่ัวถึง  

(1.3) ขอเสนอแนะ เกษตรกรเห็นวาควรประชาสัมพันธโครงการใหท่ัวถึง 
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการใหชัดเจน และดําเนินโครงการตอในปตอไป สวนการดําเนินโครงการพักชําระหนี้ 
แกเกษตรกรควรลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเหลือรอยละ 2 หรือ 1 รวมท้ังควรลดอัตราดอกเบี้ยตลอดท้ังป โดยเฉพาะ
ชวงท่ีเกษตรกรงดทํานา ธ.ก.ส. ควรงดเก็บดอกเบี้ย 

 (2) โครงการสินเชื่อเพ่ือชะลอการขายขาวเปลือก (ประกันยุงฉาง) โดยให
สินเชื่อแกเกษตรกรในอัตรารอยละ 80 ของราคาตลาด เพื่อชะลอการขายขาวในชวงออกสูตลาดมากดวย
การเก็บในยุงฉางในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 

(2.1) เกษตรกรท่ีมียุงฉางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือชะลอการขายขาวเปลือก (ประกันยุงฉาง) เพียงรอยละ 1 และรอยละ 99 ไมเขารวม 
เนื่องจากไมทราบวามีโครงการ ไมอยากรับผิดชอบดูแลรักษาขาว และตองรวมกลุมคํ้าประกัน  

(2.2) สําหรับผูท่ีเขารวมโครงการ พบวา ผูท่ีประกันขาวหอมมะลิ นําผลผลิต  
รอยละ 64 ของท้ังหมดเขารวมโครงการ และผูประกันขาวเหนียวนําผลผลิต รอยละ 54 เขารวมโครงการ 
เกษตรกรนําผลผลิตเพียงบางสวนเขารวมโครงการ เนื่องจากมียุงฉางขนาดเล็ก หรือผลผลิตบางสวนเก็บไวบริโภค
และทําพันธุ รวมท้ังบางสวนจําหนายเพ่ือนําเงินมาหมุนเวียน  

(2.3) ความพึงพอใจเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 84 มีความ
พึงพอใจมาก รอยละ 13 และ 3 มีความพึงพอใจปานกลางและนอย ตามลําดับ เนื่องจากยังตองรอราคาขาว
ในอนาคตซ่ึงยังไมแนนอน และระยะเวลาประกันสั้นเกินไป ราคาขาวไมนาขยับตัวสูงข้ึน 

(2.4) ขอเสนอแนะ เกษตรกรเห็นวาควรประชาสัมพันธโครงการใหท่ัวถึง            
เริ่มมาตรการใหเร็วข้ึน และดําเนินโครงการตอในปตอไป รวมท้ังขยายระยะเวลาการใหสินเชื่อจาก 4 เดือน 
เปน 6 เดือน ยุงฉางของเกษตรกรมีขนาดเล็ก ไมสามารถนําผลผลิตท้ังหมดเขารวมโครงการได บางรายตองการ
เขารวมโครงการแตไมมียุงฉาง และเห็นวาการหาเกษตรกรรวมคํ้าประกัน 5 ราย ดําเนินการไดยากควรลด
เหลือ 3 ราย 

 (3) โครงการประกันภัยขาวนาป ฤดูการผลิต 2557 เพ่ือประกันความเสี่ยง 
คุมครองไรละ 1,111 บาท เกษตรกรจายคาเบี้ยประกันไรละ 60 – 100 บาท และ ธ.ก.ส.จายสมทบคาเบี้ย
ประกันไรละ 10 บาท หากประสบภัยจะไดรับคาชดเชยไรละ 2,224 บาท พบวา 

(3.1) เกษตรกรรอยละ 3 เขารวมโครงการ และรอยละ 97 ไมรวม 
เนื่องจากไมทราบวามีโครงการ รอยละ 39 คิดวาไมเกิดภัย/เกิดไมบอยครั้ง รอยละ 37 สวนท่ีเหลือเห็นวา    
เบี้ยประกันสูง รายไดจากการปลูกขาวนอยไมคุม ยังไมเคยเกิดภัย และเงินชดเชยนอย  
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(3.2) ความพึงพอใจ เกษตรกรรอยละ 10 พึงพอใจมาก รอยละ 52 
และ 38 มีความพึงพอใจปานกลางและนอย ตามลําดับ เนื่องจากรัฐบาลมีเงินชวยเหลือขั้นพื้นฐานอยูแลว 
จึงไมจําเปนตองเขารวมโครงการ พ้ืนท่ีไมเสี่ยงภัย และพ้ืนท่ีตองเสียหายโดยสิ้นเชิง จึงจะไดรับเงินทดแทน  

(3.3) ขอเสนอแนะ เกษตรกรเห็นวาควรประชาสัมพันธชี้แจงรายละเอียด 
และเง่ือนไขในการทําประกันภัยใหชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการ การจายเงินทดแทน
ควรพิจารณาเปนรายบุคคลและพ้ืนท่ีท่ีเสียหายจริง ไมควรข้ึนอยูกับการประกาศภัยพิบัติของจังหวัด บางราย
เห็นวาโครงการนี้มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดภัยสูงมากกวา 

 (4) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว มีเปาหมาย
จัดการรณรงคการลดตนทุนการผลิตขาวเพ่ือคืนความสุขใหชาวนาในพ้ืนท่ี 59 จังหวัด พบวา 

(4.1) เกษตรกร รอยละ 22 ไดรับการถายทอดความรู โดยสวนใหญ
ไดรับการถายทอดในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 ซ่ึงใกลฤดูการเก็บเก่ียว 

(4.2) ความพึงพอใจ เกษตรกรรอยละ 11 มีความพึงพอใจระดับมาก 
รอยละ 53  และ 36 มีความพึงพอใจปานกลาง และนอย ตามลําดับ เนื่องจากไมไดรับการถายทอดความรู 
และไมสามารถนําไปปฏิบัติได 

(4.3) ขอเสนอแนะ เกษตรกรเห็นวาเปนมาตรการท่ีดี ทําใหเกษตรกร
ไดรับความรูและคําแนะนําในการลดตนทุน แตควรจัดการอบรมถายทอดความรูใหท่ัวถึงมากกวานี้ และเนน
การถายทอดความรูเก่ียวกับการลดตนทุนปุยและยากําจัดศัตรูพืช เพราะเปนปจจัยท่ีจําเปนตองใชในการปลูกขาว 

 

10) โครงการชดเชยรายไดใหเกษตรกรผูปลูกขาว และชาวสวนยางไรละ 1,000 บาท 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชวยเหลือเรื่องปจจัยการผลิต ทําใหมีเงินทุน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีเปาหมายจายเงินชวยเหลือเกษตรกรที่ปลูกขาวนาป 3.567 ลานครัวเรือน 
วงเงินชวยเหลือ 40,000 ลานบาท และเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีสวนยางเปดกรีดอยู 850,000 ครัวเรือน 
วงเงินชวยเหลือ 40,000 ลานบาท  โดยจายเงินชวยเหลือครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร ในอัตราไรละ 1,000 บาท  
  

10.1) ผลการประเมินผล 
 10.1.1) เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ฤดูการผลิต 2557/58   

 (1) การรับทราบขอมูล เกษตรกรสวนใหญทราบวามีมาตรการ
จากเจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูนําชุมชน และวิทยุ/โทรทัศน ซ่ึงเกษตรกรรอยละ 95 ไดรับ
ความชวยเหลือจากมาตรการ และรอยละ 5 ไมไดรับ เนื่องจากไมไดข้ึนทะเบียนผูปลูกขาว  

 (2) การจายเงินชดเชย เกษตรกรไดรับเงินชดเชยเฉลี่ย 13,860 บาท
ตอราย (เปาหมายไมเกิน 15,000 บาทตอราย) โดยไดรับสูงสุด 15,000 บาทตอราย (รอยละ 67 ของผูไดรับ) 
ต่ําสุด 1,500 บาทตอราย (รอยละ 0.15 ของผูไดรับ) ซ่ึงเงินชดเชยท่ีไดรับ เกษตรกรรอยละ 49 เก็บไวลงทุน
ทํานาในครั้งตอไปรอยละ 38 ใชเพ่ืออุปโภค/บริโภค รอยละ 10 ชําระคาปจจัยการผลิตขาวท่ีคางจายรอยละ 8 
ใชหนี้ผูใหกูยืม และรอยละ 4 ชําระหนี้ ธ.ก.ส. นอกจากนี้มีเกษตรกรบางสวนนําเงินไปใชจายลงทุนทําการเกษตร
ประเภทอ่ืน ๆ และเก็บออม 

 (3) ความพึงพอใจ เกษตรกรรอยละ 55 มีความพึงพอใจมาก รอยละ 36              
มีความพึงพอใจปานกลาง และรอยละ 9  มีความพึงพอใจนอย เนื่องจากเงินที่ชดเชยมีจํานวนนอยเกินไป  
ตองการใหจายเงินชดเชยตามจํานวนพ้ืนท่ีท่ีทํานาท้ังหมด  
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 (4) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว  
เกษตรกร เห็นวาเปนโครงการท่ีชวยเหลือเกษตรกรไดโดยตรงควรดําเนินการในปตอไปดวย แตมาตรการ     
เกิดประโยชนเฉพาะผูทํานาพ้ืนท่ีนอย จึงควรเพ่ิมพ้ืนท่ีชดเชย เชน ชดเชยพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด หรือชดเชย 2 
ใน 3 ของพ้ืนท่ีทํานา และชดเชยข้ันต่ํา 30 ไร รวมท้ังเพ่ิมเงินชดเชยเปน 2,000 – 3,000 บาทตอไร 

  10.1.2) เกษตรกรผูปลูกยางพารา  
(1) การรับทราบขอมูล เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญทราบวา

มีมาตรการชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ วิทยุ/โทรทัศน และผูนําชุมชน โดยรับ
ความชวยเหลือจากมาตรการมีเพียงรอยละ 10 ท่ีสามารถเขารวมโครงการ ที่เหลือไมไดเขารวม เนื่องจาก
คุณสมบัติไมครบตามท่ีโครงการกําหนด เชน พ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ และพ้ืนท่ียังไมไดเปดกรีด 

(2) การจายเงินชดเชย เกษตรกรไดรับเงินชดเชยเฉลี่ย 11,862 
บาทตอราย (เปาหมายเงินชดเชยไมเกิน 15,000 บาทตอราย)  ไดรับสูงสุด 15,000 บาทตอราย (รอยละ 51 
ของผูไดรับ) ต่าํสุด 1,750 บาทตอราย (รอยละ 0.37)  ซ่ึงเกษตรกรรอยละ 77 ของผูไดรับนําเงินชดเชย
ไปใชจายแลวเฉลี่ย 11,486 บาทตอราย คิดเปนรอยละ 97 ของจํานวนเฉลี่ยท่ีไดรับ ซ่ึงเกษตรกร รอยละ 64  
นําเงินไปใชจาย ใชซ้ือปุย/วัสดุอุปกรณสวนยาง รอยละ 34 อุปโภค/บริโภค รอยละ 10 เทากัน นําไปชําระ
หนี้สินคาปจจัยการผลิตยางท่ีคางจาย/ชําระหนี้ ธ.ก.ส. และรอยละ 9 ชําระหนี้เงินกูท่ัวไป นอกจากนี้บางสวน
นําไปใชจายอ่ืน ๆ เชน ขุดสระน้ํา ซอมแซมบาน ทําบุญ และทําการเกษตรอ่ืน ๆ  ท้ังนี้ เกษตรกรอีกรอยละ 23 
ท่ียังไมนําเงินชดเชยไปใชจาย เนื่องจากตองการเก็บออม และเก็บไวซ้ือวัสดุอุปกรณการทําสวนยาง เปนตน   

(3) ความพึงพอใจ เกษตรกรรอยละ 23  มีความพึงพอใจมาก 
รอยละ 54 มีความพึงพอใจปานกลาง  และรอยละ 23  มีความพึงพอใจนอย  เนื่องจากเงินชดเชยมีจํานวนนอย
และการจายเงินลาชา 

(4) ความเห็นของเกษตรกร เห็นวาเปนโครงการที่ชวยเหลือ
เกษตรกรไดโดยตรง ควรดําเนินการตอในปตอไป เงินท่ีไดรับชวยบรรเทาความเดือนรอนของเกษตรกรไดเปนมาตรการ  
ท่ีแกไขปญหาระยะสั้น และเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาควรเพ่ิมเงินชดเชยเปน  2,000 – 3,000 บาทตอไร 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีชดเชย เชน ชดเชยพ้ืนท่ีปลูกยางท้ังหมดหรือชดเชยข้ันต่ํา 20 - 30 ไร  รวมท้ังควรมีมาตรการ
ลดราคาปุย/วัสดุอุปกรณสวนยาง 

 

11) โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับอาเซียน  
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง (Hub) เมล็ดพันธุ

เขตรอนของเอเชีย ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเมล็ดพันธุท้ังระบบ และเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาว
สําหรับปรับเปลี่ยนใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมใชเมล็ดพันธุดี โดยสงเสริมเกษตรกร 30,000 ครัวเรือน 
ผลิตเมล็ดพันธุเพ่ือการสงออก และเพ่ิมมูลคาการสงออกเมล็ดพันธุของประเทศ เปน 8,000 ลานบาท และ
ยกระดับ “ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก” เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคา
เมล็ดพันธุพืชของไทย รวมท้ังผลิตเมล็ดพันธุดีผานกลไก ศูนยขาวชุมชน สหกรณการเกษตร และผูประกอบการ 
560,000 ตัน   

11.1) ผลการติดตาม 
 11.1.1) การผลิตเมล็ดพันธุผักและพืชไรเพื่อการสงออกและใชในประเทศ 

สามารถผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองชั้นพันธุขยายและนําไปใหเกษตรกรใชประโยชนแลว 301 ตัน และยกระดับ
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนคาใชจายทางการตลาดในการผลิต
และจําหนายผานสถาบันเกษตรกรได 1,513 ตัน รอยละ 65.78 ของเปาหมาย 2,300 ตัน  
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 11.1.2) การพัฒนาเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุท้ังระบบ ดําเนินการ
ยกระดับ “ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก” เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคา
เมล็ดพันธุพืชของไทย 

 11.1.3) ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  
 (1) คณะกรรมการสํารองเมล็ดพันธุขาวอนุมัติใหผลิต และสํารองเมล็ด

พันธุขาว 200 ตัน จากเปาหมาย 1,000 ตัน และพัฒนาเครือขายการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพด ี
270 ราย ตรวจประเมินรานจําหนายเมล็ดพันธุ ป 2557 จํานวน 88 ราน (รอยละ 88.00) นอกจากนี้ 
ไดตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุขาว (Q-Seed)  ในพ้ืนท่ีตามเปาหมาย 17,400 ไร  

 (2) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุผานศูนยขาวชุมชน 281 ศูนย ใน 60 
จังหวัด พรอมท้ังอบรมชาวนาชั้นนําในศูนยท่ีจัดตั้งใหม 400 ราย ตามเปาหมาย นอกจากนี้ ไดสนับสนุนเมล็ด
พันธุขาว 648,000 กิโลกรัม และจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 18,242 ไร รอยละ 32.46 ของเปาหมาย 
56,200 ไร 

 (3) สงเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีแกเกษตรกรในสถาบัน
เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุและยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพของสหกรณ โดย
สามารถผลิตเมล็ดพันธุดีชั้นพันธุจําหนายไดท้ังสิ้น 30,954 ตัน จากเปาหมาย 30,200 ตัน   

 (4) สงเสริมจัดตั้งหมูบานสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนใหเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุขาวใชเอง และกระจายเมล็ดพันธุขาวใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พรอมท้ัง
เปนตนแบบการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ดําเนินการในป 2556 และป 2557 รวม 20 หมูบาน โดยใน
ฤดูนาป 2556 และ 2557  มีพ้ืนท่ีทําแปลงเมล็ดพันธุ 5,391 ไร และ 5,539 ไร สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด 
5,000 ไร มีผลผลิตขาวนาปและนาปรังรวม 5,627 ตันตอป (เปาหมาย 2,500 ตันตอป) ทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 39,463 บาทตอฤดู (เปาหมาย 25,000 บาทตอฤดู) 

 11.1.4) ขอเสนอแนะ   
 จากประเด็นความไมพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตลาดรองรับผลผลิต

ไมแนนอน และขาดเงินทุนหมุนเวียน ทําใหตองกูยืมเงินนอกระบบมารับซื้อเมล็ดพันธุจากสมาชิก ดังนั้น 
ควรพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงระหวางแหลงผลิตเมล็ดพันธุกับเกษตรกรท่ีตองการผานกรมการขาว และสนับสนุน
ใหกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุไดเขารวมเปนสมาชิกชมรมผูผลิตเมล็ดพันธุ เพ่ือเปนการสรางเครือขายระหวางผูผลิต
เมล็ดพันธุ รวมท้ังใหความรูในการจดทะเบียนขอใบอนุญาตควบคุมเมล็ดพันธุ โดยกรมวิชาการเกษตร กรมการขาว 
กรมสงเสริมสหกรณ สนับสนุนองคความรู และโครงสรางพ้ืนฐานการปรับปรุงเมล็ดพันธุพืช 
 

12) โครงการศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)  
ดําเนินการเพ่ือสรางศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วคุณภาพดี 160 ศูนย และสราง

เครือขายเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว ถายทอดความรูแกเกษตรกร 3,200 ราย 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ กรมสงเสริมการเกษตร 

 

12.1) ผลการดําเนินงาน 
 พัฒนาเจาหนาท่ีและคณะกรรมการศูนย โดยจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

รวม 510 ราย จัดเวทีเรียนรูแกเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุรวม 3,200 ราย จัดตั้งและพัฒนาศูนยผลิตเมล็ด
พันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน 160 ศูนย และจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุ 6,400  ไร ครบตามเปาหมาย 
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12.2) ผลการติดตาม  
 จากการติดตามสมาชิกศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วคุณภาพดีของชุมชน 

โดยเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองติดตามสมาชิกในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ สุโขทัย ขอนแกน อุบลราชธานี และสุรินทร 
เมล็ดพันธุถ่ัวเขียวติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค และนครราชสีมา และเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง
ติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และอุดรธานี สรุปได ดังนี้ 

 12.2.1) ถ่ัวเขียว  
 (1) ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ มีสมาชิก 20 ราย รอยละ 36.00  

มีประสบการณการเพาะปลูกถ่ัวเขียวมากอนท่ีจะรวมกลุมเขารวมโครงการ เฉลี่ย 9.89 ป อีกรอยละ 64.00
เริ่มเพาะปลูกถ่ัวเขียวภายหลังเขารวมโครงการเปนครั้งแรก 

 (2) การสนับสนุนปจจัยการผลิต สมาชิกไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ไดแก  เมล็ดพันธุถ่ัวเขียวรายละ 10 กิโลกรัม (5 กิโลกรัมตอไร) ปุยยูเรีย 50 กิโลกรัม  ยาฆาแมลง 1 ลิตร  
เชื้อไรโซเบียม 400 กรัม  บางแหงไดรับเงินสดเปนคาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 200 บาท ถุงพลาสติกสาน 
10 ใบ เปนตน พรอมท้ังไดรับการอบรมและใหนําความรูไปจัดทําแปลงเรียนรูในพ้ืนท่ีของตนเองเฉลี่ยรายละ 2 ไร  

 (3) การเพาะปลูก สวนใหญใชวิธีการหวาน เฉลี่ย 6.39 กิโลกรัมตอไร 
ซ่ึงพบวา เกษตรกรไมตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุปน พ้ืนท่ีเพาะปลูกรอยละ 14.52 เสียหายจากการขาดแคลนน้ํา 
ศัตรูพืชรบกวน และน้ําทวมขังจากแปลงนาใกลเคียง จนไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ท่ีเหลืออีกรอยละ 85.48 
ไดรับผลผลิตเฉลี่ย 113.41 กิโลกรัมตอไร 

 (4) การจําหนาย สมาชิกขายผลผลิตใหกับพอคาในทองถ่ินเปนถ่ัวเขียว
ชนิดคละเกรดในราคาตลาดท่ัวไป กิโลกรัมละ 25 – 35 บาท  หรือราคาเฉลี่ย 29.79 บาทตอกิโลกรัม  มีรายได
จากการจําหนายถ่ัวเขียวเฉลี่ยไรละ 3,378.35 บาท เม่ือหักตนทุนการผลิต 1,741.93 บาทตอไร  มีรายได
สุทธิเฉลี่ยไรละ 1,636.42 บาท  

 (5) ความพึงพอใจ ในภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจตอโครงการใน
ระดับมากดวยคะแนนเฉลี่ย 2.36 (คะแนนเต็ม 3)  โดยมีความพึงพอใจระดับมากเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี การถายทอดความรู ชวงเวลาการไดรับเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว และคุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวท่ีผลิตได  
สวนราคาผลผลิตท่ีจําหนายได และแหลงจําหนายผลผลิต มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  

12.2.2) ถ่ัวเหลือง   
(1) ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชฯ มีสมาชิก 20 ราย รอยละ 35.33 มีประสบการณ

การเพาะปลูกถ่ัวเหลืองมากอนท่ีจะรวมกลุมเขารวมโครงการ เฉลี่ย 6.16 ป อีกรอยละ 64.67 เริ่มเพาะปลูก
เปนครั้งแรก 

(2) การสนับสนุนปจจัยการผลิต สมาชิกไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง รายละ 
30 กิโลกรัม (15 กิโลกรัมตอไร) ปุยอินทรีย 50 กิโลกรัม ปุยเคมี 50 กิโลกรัม ยากําจัดวัชพืช 1 ลิตร เชื้อไรโซเบียม 
400 กรัม ฮอรโมน 1 ถุง เปนตน และไดรับการอบรมความรูไปจัดทําแปลงเรียนรูในพ้ืนท่ีของตนเองรายละ 2 ไร   

(3) การเพาะปลูก สวนใหญใชวิธีการหวาน บางแหงใชวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ เฉลี่ย 15 
กิโลกรัมตอไร และไมตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุปน พ้ืนท่ีเพาะปลูกรอยละ 21.91 ประสบปญหาแหงแลง และศัตรูพืช
รบกวนจนไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ท่ีเหลืออีกรอยละ 78.09 ไดรับผลผลิตเฉลี่ย 132.99 กิโลกรัมตอไร  

(4) การจําหนาย สมาชิกขายผลผลิตใหกับพอคาในทองถ่ิน เปนถ่ัวเหลืองชนิดคละเกรด 
ราคากิโลกรัมละ 11 – 35  บาท หรือเฉลี่ย 27.24 บาทตอกิโลกรัม  มีรายไดจากการจําหนายผลผลิตเฉลี่ย 
ไรละ 3,622.16 บาท เม่ือหักตนทุนการผลิต 1,572.13 บาทตอไร ทําใหมีรายไดสุทธิเฉลี่ยไรละ 2,050.03 บาท   
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(5) ความพึงพอใจในภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับปานกลาง 
ดวยคะแนนเฉลี่ย 2.20 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการถายทอดความรู 
การสนับสนุนปจจัยการผลิต และมีความพึงพอใจระดับนอย เก่ียวกับชวงเวลาการไดรับเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 
คุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีผลิตได ราคาผลผลิตท่ีจําหนายได และแหลงจําหนายผลผลิต 

12.2.3) ถ่ัวลิสง  
(1) ศูนยผลิตเมล็ดพันธุฯ มีสมาชิก 20 ราย รอยละ 42 มีประสบการณ การเพาะปลูก

ถ่ัวลิสงมากอนท่ีจะรวมกลุมเขารวมโครงการ เฉลี่ย 14.57 ป สมาชิกท่ีเหลือเริ่มปลูกเปนครั้งแรก 
(2) การสนับสนุนปจจัยการผลิต สมาชิกไดรับสนับสนุนเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงรายละ 40 

กิโลกรัม (20 กิโลกรัมตอไร) ปุยเคมี 50 กิโลกรัม ยากําจัดวัชพืช 1 ลิตร เชื้อไรโซเบียม 400 กรัม เปนตน 
และไดรับการอบรมความรูไปจัดทําแปลงเรียนรูในพ้ืนท่ีของตนเองรายละ 2 ไร  

(3) การเพาะปลูก สวนใหญปลูกโดยการหวานและยกรอง เฉลี่ย 20 กิโลกรัมตอไร   
และไมตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุปน พ้ืนท่ีเพาะปลูกรอยละ 29.09 เสียหายจนไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได 
ท่ีเหลืออีกรอยละ 70.91 ไดรับผลผลิตเฉลี่ย 158.65 กิโลกรัมตอไร  

(4) การจําหนาย สมาชิกขายผลผลิตเปนถ่ัวลิสงชนิดคละเกรด ในราคากิโลกรัมละ 11 – 
35 บาท หรือเฉลี่ย 38.55 บาทตอกิโลกรัม ใหกับพอคาและกลุมแปรรูปในทองถ่ิน  มีรายไดจากการจําหนาย
ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 6,116.33 บาท เม่ือหักตนทุนการผลิต 2,253.56 บาทตอไร  ทําใหมีรายไดสุทธิเฉลี่ย
ไรละ 3,862.77 บาท  

(5) ความพึงพอใจ ในภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากดวย
คะแนนเฉลี่ย 2.78  ท้ังในดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี การถายทอดความรู การสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ชวงเวลาการไดรับเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง คุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงท่ีผลิตไดราคาผลผลิตท่ีจําหนายได และแหลง
จําหนายผลผลิต 

12.2.4) ขอเสนอแนะ 
(1) ในภาพรวม สมาชิกรอยละ 29 ลาออกจากโครงการ เนื่องจากบางรายไมมีประสบการณ

การเพาะปลูกเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวมากอน และไดรับผลผลิตเมล็ดพันธุในปริมาณต่ํา บางสวนมีความรู แตไม
ปฏิบัติตามหลักวิชาการ ไมตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุปน ดังนั้น ควรมีการติดตามและใหคําแนะนําความรูอยาง
ตอเนื่อง ท้ังการบริหารจัดการกระบวนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว
ผลผลิต รวมท้ังวิธีการกําจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหมท่ียังไมมีประสบการณในการปลูก 

(2) การจัดสงเมล็ดพันธุใหเกษตรกรสมาชิกไมเหมาะสมกับชวงฤดูการเพาะปลูก โดย
ไดรับเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวลาชาไมทันฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรบางแหงตองการปลูกถ่ัวเขียวในชวงเดือนมีนาคม 
– เมษายน แตไดรับเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวในเดือนกรกฎาคม และบางแหงไดรับเมล็ดพันธุถั่วเหลืองเร็วกวาชวง
ฤดูกาลเพาะปลูก กลาวคือ เกษตรกรบางแหงตองการปลูกถ่ัวเหลืองในชวงเดือนสิงหาคม แตกลับไดรับเมล็ดพันธุ
ในเดือนมิถุนายน เกษตรกรตองเก็บเมล็ดพันธุไว 2 เดือน ทําใหเสื่อมคุณภาพ อัตราการงอกต่ํา เปนตน หนวยงาน
ควรจัดสงเมล็ดพันธุใหสมาชิกตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดเหมาะสมกับชวงฤดูการเพาะปลูก ไมเร็วหรือลาชา
เกินไป 
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(3) การจําหนายผลผลิต เกษตรกรสวนใหญขายผลผลิตแบบคละเกรดใหกับพอคาทองถ่ิน 
ในลักษณะตางคนตางขาย ดังนั้น หนวยงานควรสนับสนุนใหเกษตรกรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุกอนจําหนาย
แทนการขายแบบคละเกรด ซ่ึงไดราคาไมสูง รวมท้ังสงเสริมการรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีจําหนาย 
ในลักษณะกลุม และประสานการเชื่อมโยงการตลาดจําหนายเมล็ดพันธุใหกับเกษตรกรในทองถ่ิน และบริเวณ
ใกลเคียง 

 

13) โครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีของสถาบันเกษตรกร  
ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ และยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุดีคุณภาพ

ของสหกรณรวมท้ังกระจายเมล็ดพันธุดี และเรงรัดเกษตรกรสมาชิกใชเมล็ดพันธุดีของสหกรณอยางทั่วถึง 
มีเปาหมายการผลิต 40,000 ตัน และยกระดับสหกรณผูผลิตเมล็ดพันธุขาว/ถ่ัวเหลืองไปสูระดับท่ีสูงข้ึน 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ กรมสงเสริมสหกรณ 

 

13.1) ผลการดําเนินงาน 
 13.1.1) จัดสัมมนาและศึกษาดูงานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ

ธุรกิจ และการตลาดเมล็ดพันธุแกเจาหนาท่ีสหกรณ 120 ราย ตามเปาหมาย  รวมท้ังสนับสนุนเงินอุดหนุน
เปนคาใชจายทางการตลาดในการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวใหสหกรณ 31,505 ตัน หรือรอยละ 81.62 
ของเปาหมาย 38,600 ตัน  และถ่ัวเหลือง 1,932 ตัน หรือรอยละ 138.00 ของเปาหมาย 1,400 ตัน  

 13.1.2) รวบรวมเมล็ดพันธุของสหกรณ 
 (1) เมล็ดพันธุขาวท่ีสหกรณรวบรวมได 35,010 ตัน หรือรอยละ 70.56 

จากเปาหมาย 49,617 ตัน  ผานมาตรฐานรับซ้ือคืนจากสมาชิก 34,900 ตัน  หรือรอยละ 74.46 จากเปาหมาย 
46,870 ตัน  และผานมาตรฐานหลังปรับปรุงสภาพแลวเสร็จ บรรจุหีบหอพรอมท่ีจะจําหนาย 31,505 ตัน  
หรือรอยละ 76.53 จากเปาหมาย 41,168 ตัน 

 (2) ปริมาณเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีสหกรณรวบรวมได 2,320 ตัน หรือ
รอยละ 58.00 จากเปาหมาย 4,001 ตัน  ผานมาตรฐานรับซ้ือคืนจากสมาชิก 2,318 ตัน  หรือรอยละ 58.74 
จากเปาหมาย 3,946 ตัน  และผานมาตรฐานหลังปรับปรุงสภาพแลวเสร็จ บรรจุหีบหอ พรอมท่ีจะจําหนาย 
1,932 ตัน  หรือรอยละ 51.08 จากเปาหมาย 1,932 ตัน 

 

13.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามสมาชิกสหกรณการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร  
 13.2.1) ประสบการณเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาว พบวา สมาชิกสหกรณการเกษตร

รอยละ 60 มีประสบการณการเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาวใหกับสหกรณการเกษตรมากอน เฉลี่ย 7 ป  
 13.2.2) การผลิตเมล็ดพันธุขาว สมาชิกเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาวในพ้ืนท่ีเฉลี่ย 

16.73 ไรตอราย ปลูกตามหลักการเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาว โดยวิธีทํานาดํา การดูแล การตรวจแปลงพันธุ 
เพ่ือตัดพันธุปน และการเก็บเก่ียวผลผลิต พันธุขาวท่ีสหกรณการเกษตรจัดหาใหสมาชิกปลูกเปนพันธุ กข 31  
กข 41  กข 47 และพิษณุโลก 2  สมาชิกใชเมล็ดพันธุปลูกเฉลี่ย 20 กิโลกรัมตอไร ไดผลผลิตเมล็ดพันธุขาว 
850.24 กิโลกรัมตอไร  

 13.2.3) ราคารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตรรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุขาว
ท่ีผานมาตรฐานจากสมาชิกในราคาท่ีสูงกวาตลาดท่ัวไป เฉลี่ยตันละ 1,000 – 2,000  บาท  สมาชิกจําหนาย
เมล็ดพันธุขาวใหสหกรณมีรายไดเฉลี่ยไรละ 9,086 บาท เม่ือหักตนทุนการผลิต 4,026 บาท  มีรายไดสุทธิ
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เฉลี่ยไรละ 5,060 บาท สูงกวาสมาชิกสหกรณท่ีจําหนายผลผลิตใหกับพอคาทองถ่ินในราคาตลาดท่ัวไปท่ีมี
รายไดจากการจําหนายผลผลิตขาวเฉลี่ยไรละ 7,123 บาท เม่ือหักตนทุนการผลิต 3,627 บาท มีรายไดสุทธิ
เฉลี่ยไรละ 3,496 บาท 

 13.2.4) ความพึงพอใจตอโครงการ ในภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจตอโครงการ
ในระดับมาก ดวยคะแนนเฉลี่ย 2.74 (คะแนนเต็ม 3) ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี การถายทอดความรู 
ชวงเวลาการไดรับเมล็ดพันธุคุณภาพของเมล็ดพันธุท่ีผลิตได รวมท้ังราคาผลผลิตท่ีจําหนายได และแหลงจําหนาย
ผลผลิต 

 13.2.5) ขอเสนอแนะ 
 การกระจายผลผลิตเมล็ดพันธุขาวในป 2557 สหกรณการเกษตร

ท่ีเขารวมโครงการ  บางแหงประสบปญหาจําหนายเมล็ดพันธุขาวไมหมด จึงหยุดรับซื้อคืนเมล็ดพันธุขาว
จากเกษตรกรสมาชิกในชวงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2557 ทําใหสมาชิกสหกรณตองจําหนายผลผลิตใหกับ
พอคาทองถ่ินในราคาตลาดท่ัวไป และบางรายสามารถจําหนายผลผลิตบางสวนใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเคียง
นําไปใชเปนเมล็ดพันธุปลูกในราคาท่ีสูงกวาตลาดท่ัวไปเล็กนอย นอกจากนี้เมล็ดพันธุชั้นพันธุขยาย สหกรณบางแหง
จัดหาใหสมาชิกไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหสมาชิกสหกรณตองซ้ือจากแหลงอ่ืนในราคาท่ีสูงกวา ดังนั้น 
ควรมีการประสานเชื่อมโยงเครือขายท้ังการผลิตและการตลาด ระหวางสหกรณการเกษตร และกลุมเกษตรกร 
เพ่ือกระจายผลผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีไปยังแหลงท่ีขาดแคลนเมล็ดพันธุดี นอกจากนี้ควรผลิตและจําหนาย
เมล็ดพันธุพืชอ่ืนท่ีใชน้ํานอย เปนท่ีตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีและตลาด โดยใหสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุพืชอ่ืน
ในชวงท่ีใหหยุดผลิตเมล็ดพันธุขาว 

 สําหรับการติดตามสมาชิกสหกรณการเกษตรโดยเมล็ดพันธุขาว
ติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท เพชรบุรี สุโขทัย อุตรดิตถ เชียงราย นครพนม และสุรินทร เมล็ดพันธุ    
ถ่ัวเหลือง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และสุโขทัย สรุปผลไดดังนี้ 

 (1) ขาว 
(1.1) ในภาพรวม สมาชิกเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาวในพ้ืนท่ีเฉลี่ย 

13.82 ไรตอราย สมาชิกรอยละ 55.15 มีประสบการณการเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาวใหกับสหกรณการเกษตร
มากอน เฉลี่ย 8.95 ป ปลูกตามหลักการเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาว โดยวิธีทํานาดํา การดูแล การตรวจแปลง
เพ่ือตัดพันธุปน และการเก็บเก่ียวผลผลิต ชนิดพันธุขาวท่ีสหกรณการเกษตรจัดหาใหเกษตรกรสมาชิกตัวอยาง
ปลูกคือ พันธุ กข 6  กข 31  กข 41  กข 49  ปทุม 80  สุพรรณ 1  และหอมมะลิ 105  โดยใชเมล็ดพันธุ
ปลูกเฉลี่ย 15.48 กิโลกรัมตอไร  ไดผลผลิตเฉลี่ย 816.37 กิโลกรัมตอไร   

(1.2) สหกรณการเกษตรรับซื้อคืนเมล็ดพันธุที่ผานมาตรฐาน
จากสมาชิก ในราคาเฉลี่ยตันละ 10,360 บาท  ซ่ึงสูงกวาราคาในตลาดท่ัวไป เฉลี่ยตันละ 1,000 – 2,000 บาท 

(1.3) สมาชิกมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก ดวยคะแนน
เฉลี่ย 2.81 (คะแนนเต็ม 3)  ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี การถายทอดความรู คุณภาพของ เมล็ดพันธุ
ท่ีสหกรณจําหนายใหคุณภาพของเมล็ดพันธุท่ีผลิตได ราคาผลผลิตท่ีจําหนายได และแหลงจําหนายผลผลิต 

 (2) ถ่ัวเหลือง 
(2.1) ในภาพรวม สมาชิกเพาะปลูกเมล็ดพันธุถั่วเหลืองในพื้นท่ี

เฉลี่ย 7.9 ไรตอราย สมาชิกรอยละ 72 มีประสบการณการเพาะปลูกเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใหกับสหกรณการเกษตร
มากอน เฉลี่ย 13.94 ป ปลูกตามหลักการเพาะปลูกเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง โดยวิธีการหยอดเมล็ดหรือโรยเปนแถว
การดูแล การตรวจแปลงพันธุเพ่ือตัดพันธุปน และการเก็บเก่ียวผลผลิต ชนิดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีสหกรณการเกษตร
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จัดหาใหสมาชิกปลูกเปนพันธุเชียงใหม 60 และเชียงใหม 2  สมาชิกใชเมล็ดพันธุปลูกเฉลี่ย 14.48 กิโลกรัม
ตอไร  ไดผลผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองเฉลี่ย 257.86 กิโลกรัมตอไร โดยผลผลิตรอยละ 100.00 ผานมาตรฐาน   

(2.2) สหกรณการเกษตรรับซื้อคืนผลผลิตจากสมาชิก เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 22.48 บาท  สมาชิกมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก ดวยคะแนนเฉลี่ย 2.71 ท้ังการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี การถายทอดความรู คุณภาพของเมล็ดพันธุท่ีสหกรณจําหนายให คุณภาพของเมล็ดพันธุท่ีผลิตได 
และแหลงจําหนายผลผลิต สําหรับราคาผลผลิตท่ีจําหนายไดสมาชิก มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 (3) ขอเสนอแนะ 
สหกรณการเกษตรบางแหงไมสามารถกําหนดราคาจําหนายถ่ัวเหลืองได 

เนื่องจากขายผลผลิตใหกับบริษัทนําเขาถ่ัวเหลือง ซ่ึงเปนผูกําหนดราคาเอง ซ่ึงเปนราคาท่ีคอนขางต่ํา ดังนั้น
ควรมีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนากับบริษัทท่ีรับซ้ือผลผลิตจากสหกรณการเกษตร  

 

14) มาตรการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ 
14.1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 

5,000 ลานบาท) (ป 2559) 
กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนสินเชื่อ  

เพ่ือการลงทุนแกสถาบันเกษตรกรนําไปใชขยายกําลังการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแปรรูป
ยางท่ีไดจัดสรางไวแลว หรือลงทุนจัดสรางโรงงานใหมในการแปรรูปยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลคา สนับสนุนสินเชื่อ
เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรในการแปรรูปยางพารา เปาหมายสนับสนุนสินเชื่อแกสถาบัน
เกษตรกร เพ่ือดําเนินการแปรรูปยางพารา (โรงงานแปรรูป) ไดแก โรงงานยางแทง โรงงานยางแผนรมควัน  
และยางอัดกอน โรงงานยางคอมปาวด  โรงงานน้ํายางขน  โรงงานยางเครป  และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ 
ยางสําเร็จรูป ระยะเวลาโครงการตั้งแตป 2557 – 2567 

 

14.1.1) ผลการดําเนินงาน 
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเขารวมโครงการ 209 แหง โดยธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรอนุมัติสินเชื่อแลว 149 แหง จําแนกเปนสหกรณ/กลุมเกษตรกร 83 แหง 
นําไปลงทุนจัดสรางโรงงานใหม 677.84 ลานบาท อีก 60 แหง นําไปปรับปรุง/ขยายกําลังการผลิต 515.60 
ลานบาท 

 

14.1.2) ผลการติดตาม 
จากการติดตามการดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด อุบลราชธานี 

และศรีสะเกษ  
(1) การรับทราบโครงการ สถาบันเกษตรกรท้ังหมดทราบวามีการดําเนิน

โครงการจากสํานักงานสหกรณจังหวัด มีเพียงสหกรณเครือขายยางพาราจังหวัดตราด สหกรณกองทุนสวนยาง
น้ํายืน และสหกรณกองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปท่ีดินฮักลําโดมใหญ ท่ีนอกจากจะทราบจากสํานักงานสหกรณ
จังหวัดแลว ยังทราบจากการยางแหงประเทศไทยดวย 

(2) ประสบการณดําเนินธุรกิจเก่ียวกับยางพารา  สถาบันเกษตรกร
ท้ังหมดมีประสบการณดําเนินธุรกิจเก่ียวกับยางพาราระหวาง 3 – 23 ป โดยดําเนินธุรกิจรับซ้ือน้ํายาง/ยาง
กอนถวยนํามาแปรรูปเปนยางข้ันตน อาทิ น้ํายางขน ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางแทง STR20 และยางเครป 
โดยจางแปรรูปหรือแปรรูปดวยสถาบันเกษตรกรเอง และสงออกไปจีน/จําหนายใหกับพอคาเอกชน รับซ้ือยาง
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กอนถวย/ยางแผนดิบ/น้ํายางสดสงออกไปจีน และมาเลเซียและจําหนายใหกับพอคาเอกชน เปนตลาดประมูล
ซ้ือขายยางพาราใหสินเชื่อ และจําหนายปจจัยการผลิตแกสมาชิก  

(3) จํานวนและวัตถุประสงคการขอสินเชื่อ สถาบันเกษตรกรท้ังหมด
ขอสินเชื่อระหวาง 13 – 385 ลานบาท แบงเปนสินเชื่อเพ่ือปรับปรุง/ขยาย/จัดซ้ือ/กอสรางโรงงาน (โรงงาน
ยางแทง STR20 และโรงรมควัน) ท่ีดิน อุปกรณเครื่องจักรกล และรายการผลิตระหวาง 13 – 300 ลานบาท 
และเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับรวบรวมผลผลิตระหวาง 3.6 – 85 ลานบาท 

(4) จํานวนสมาชิกท้ังหมดและท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการ 
สถาบันเกษตรกรมีสมาชิกท้ังหมดระหวาง 67 – 10,000 คน สถาบันเกษตรกรสวนใหญคาดวาสมาชิกท้ังหมด
จะไดรับประโยชนจากโครงการ ยกเวนสหกรณการเกษตรเบญจลักษ จํากัด สหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด 
สหกรณกองทุนสวนยางน้ํายืน จํากัด และสหกรณกองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปท่ีดินฮักลําโดมใหญ จํากัด คาดวา
สมาชิกท่ีปลูกยางพาราจะไดรับประโยชนจากโครงการระหวางรอยละ 35 – 60 

(5) เหตุผลการขอสินเชื่อ  สถาบันเกษตรกรขอสินเชื่อดวยเหตุผลตาง ๆ 
อาทิ ตองการปรับเปลี่ยนการผลิตใหสอดคลองกับชนิดวัตถุดิบท่ีสมาชิกผลิตในพ้ืนท่ี และตองการกําหนดราคา
และแปรรูปผลผลิตไดดวยตนเองเพ่ือพยุงราคาผลผลิต ชวยเหลือสมาชิกสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต ลดตนทุน
และสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได   

(6) ความกาวหนาการขอสินเชื่อ สถาบันเกษตรกรสวนใหญผานการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเรียบรอยแลว ขณะนี้ติดปญหาการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจากสถาบันเกษตรกรมีจํานวนสมาชิกนอยเกินไป ท่ีดินท่ีสถาบัน
เกษตรกรจะจัดซ้ือมีราคาคอนขางสูง ไมผานเกณฑการประเมินเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนและรายรับรายจาย
ไมคุมทุน ยังมีหนี้สินคางชําระ มีขนาดเล็กและจัดตั้งยังไมครบ 1 ป และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันสินเชื่อ
เปนของตนเอง ยกเวนสหกรณเครือขายยางพาราจังหวัดตราดท่ีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เห็นวายังไมมี
ความชัดเจนเรื่องการตลาด  

(7) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 สถาบันเกษตรกรท้ังหมดเห็นวาเปนโครงการท่ีดี เนื่องจากสินเชื่อ

มีดอกเบี้ยตํ่า มีสวนชวยเหลือเกษตรกร โดยทําใหสถาบันเกษตรกรสามารถรับซ้ือผลผลิตยางพาราไดในราคา   
ท่ีสูงกวาทองตลาด สามารถแปรรูปผลผลิตยางพาราสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต และมีราคาผลผลิตอางอิง    
ท่ีพอคาเอกชนท่ัวไปตองรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในราคาอยางนอยเทากับท่ีสถาบันเกษตรกรรับซ้ือ อยางไร
ก็ตาม โครงการนี้ยังมีจุดออน คือ สถาบันเกษตรกรสวนใหญยังเขาไมถึงแหลงสินเชื่อท่ีมาจาก ธ.ก.ส. และขาด
การติดตามดูแลจากภาครัฐอยางจริงจัง ซ่ึงสถาบันเกษตรกรมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 (7.1) ควรใหโอกาสสถาบันเกษตรกรเขาชี้แจงในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ  

 (7.2) สินเชื่อ ภาครัฐควรรับประกันสินเชื่อท้ังเงินตนและดอกเบี้ย 
สนับสนุนสินเชื่อใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพสูงเปนอันดับแรก สงเสริมการสรางเครือขายระหวาง
สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพสูงและที่มีศักยภาพนอยกวาใหมีอํานาจตอรองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ปรับปรุงกฎระเบียบการใหสินเชื่อเพ่ือใหสถาบันเกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อไดงาย จัดชั้นสถาบันเกษตรกร 
และพิจารณาใหสินเชื่อตามชั้นของสถาบันเกษตรกร  
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 (7.3) สนับสนุนผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมใหความรูเรื่องตาง ๆ 
แกสถาบันเกษตรกร อาทิ การผลิตใหไดมาตรฐาน การรับซ้ือน้ํายาง การทํายางแผนคุณภาพ การดูแลอุปกรณ
เครื่องจักรกลการเกษตร การบํารุงรักษาระบบไฟฟาพลังงาน และความรูใหมอ่ืน ๆ 

 (7.4) จัดหาตลาดใหกับสถาบันเกษตรกร เนื่องจากตามระเบียบ
สถาบันเกษตรกรไมสามารถสงออกเองได นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตและเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 
เพ่ือรวบรวมผลผลิตแกสถาบันเกษตรกรใหสามารถแขงขันรับซ้ือผลผลิตกับพอคาเอกชนท่ัวไปได   

 

14.2) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
(ป 2559) 

 กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม เปาหมายครัวเรือนเกษตรกร 100,000 ครัวเรือน ระยะเวลา
โครงการตั้งแตป 2557 - 2561 

 

 ผลการดําเนินงาน 
 เกษตรกรเขารวมโครงการ 85,479 ครัวเรือน สูงกวาเปาหมาย 50,000 

ครัวเรือน แผนการผลิตผานความเห็นชอบ 175,523 ราย ไดรับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรแลว 53,839 ครัวเรือน หรือรอยละ 107.68 ของเปาหมาย 50,000 ครัวเรือน 
 

14.3) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต (ป2559) 
 การยางแหงประเทศไทย เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคสนับสนุนการโคน

ยางเกาท่ีใหผลผลิตไมคุมคา โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา และควบคุมการปลูกยาง  
ในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมและพ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ เปาหมายลดผลผลิตยางในปแรกไดประมาณ 1.01 แสนตัน 
และเพ่ิมข้ึนปละ 1 แสนตัน จนถึงปท่ี 7 ลดลงไดถึง 7.11 แสนตัน ระยะเวลาโครงการตั้งแตป 2557 – 2564 

 

 ผลการดําเนินงาน 
 14.3.1) ยื่นขอโคนตนยางพารา ดําเนนิการแลว 407,245.49 ไร รอยละ 86.65 

ของเปาหมาย 470,000 ไร 
 14.3.2) สนับสนุนการโคนยางเกาท่ีใหผลผลิตไมคุมคา เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนท่ีให

ผลตอบแทนสูงกวา คิดเปนพ้ืนท่ีโคนตนยางพาราแลว 326,131 ไร (เปาหมาย 400,000 ไร) หรือคิดเปน
รอยละ 80.08 ของเปาหมายท่ียื่นขอโคน   

 14.3.3) ปลูกทดแทนดวยยางพันธุดี ไมผลหรือไมยืนตน ปาลมน้ํามัน และเกษตร
ผสมผสาน รวม 305,247 ไร หรือรอยละ 76.31 ของเปาหมาย 400,000 ไร 

 

14.4) โครงการผลิตเพ่ือเสริมรายไดในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ป 2559) 

 การยางแหงประเทศไทย เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคสงเสริมการปลูกพืช
แซมยาง พืชรวมยาง และเลี้ยงสัตวในสวนยางแกเกษตรกรรายยอย เพ่ือเปนรายไดเสริมในชวงท่ียางยังไมเปดกรีด 
และลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพารายไดจากยางเพียงอยางเดียว ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดิน และพืช
แซมยางแกเกษตรกรรายยอย แกไขระเบียบในการใหการสงเคราะหปลูกแทน เพ่ือทําใหเกษตรกรไดมีทางเลือก
ในการทําอาชีพผสมผสานในสวนยาง และสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําแกเกษตรกรรายยอย เพ่ือใชเปน
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เงินทุนในการดําเนินการ เปาหมายสงเสริมใหเกษตรกรผูรับการสงเคราะหปลูกแทน ระหวางป 2557 – 2564  
รอยละ 40 ของพ้ืนท่ี ใหการสงเคราะห หรือปละ 1.6 แสนไร (พ้ืนท่ีใหการสงเคราะหปละ 4 แสนไร) ไดใช
ประโยชนพ้ืนท่ีวางระหวางแถวยาง สําหรับปลูกพืชคลุมดินและพืชแซมยาง ระยะเวลาโครงการป 2559 

 

 ผลการดําเนินงาน 
 14.4.1) สงเสริมการปลูกพืชแซม และพืชคลุมดินในสวนยางได 78,878 ไร 

(เปาหมาย 160,000 ไร) เนื่องจากราคายางตกตํ่า ทําใหเกษตรกรชะลอการโคนยางและปลูกสรางสวนยางใหม 
 14.4.2) ดําเนินกิจกรรมหมูบานเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

178 กิจกรรม หรือรอยละ 174.51 ของเปาหมาย 102 กิจกรรม 
 14.4.3) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือผูรับการสงเคราะห 178 ราย 

รอยละ 136.92 ของเปาหมาย 130 ราย และพัฒนาหมูบานชาวสวนยางตามเปาหมาย 17 หมูบาน  
 14.4.4) สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 64 กลุม จากเปาหมาย 10 กลุม 

และใหเกษตรกรสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม 5,108 ราย หรือรอยละ 20.07 ของเปาหมาย 25,000 ราย  
 

14.5) โครงการพัฒนาตลาดตามแผนแมบทปรับโครงสรางระบบตลาดยางพารา (ป 2559) 
 การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการเกษตรและสถาบันเกษตรกรใหมีบทบาทสําคัญในหวงโซอุปทานยางพารา 
เปาหมาย ตลาดของกรมวิชาการเกษตร 6 แหง ไดแก ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎรธานี 
ยะลา บุรีรัมย และหนองคาย และตลาดของ สกย. 6 แหง ไดแก ตลาดยาง กยท. บึงกาฬ อุดรธานี จันทบุรี 
ตรัง สตูล และตลาดกลางท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ระยะเวลาโครงการ  
ป 2559  

 

 ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการเชื่อมโยงตลาดของกรมวิชาการเกษตร การเชื่อมโยงตลาด  

ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และการพัฒนาโปรแกรมซ้ือขายยางพาราใหครอบคลุมท้ังยางแผน
รมควันไมอัดกอน ยางแผนรมควันอัดกอน และยางแทง ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย  
 

14.6) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (ป 2559) 
 การยางแหงประเทศไทย เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคสงคปรับโครงสราง

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปาหมายเพิ่มปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศ โดยการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑยางท่ีมีคุณภาพ ระยะเวลาโครงการป 2559 

 

 ผลการดําเนินงาน 
โครงการนี้มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559)    

ผลการดําเนินงาน พบวา การเชื่อมโยงงานวิจัยกับหนวยงานท่ีวิจัยเก่ียวกับยางพารา และการเชื่อมโยงการพัฒนา
บุคลากรดานอุตสาหกรรมยางพารากับสถาบันการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย  
 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjnks37zZ_MAhXLjpQKHQBZD0gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rubber.co.th%2Fmain.php%3Ffilename%3Dindex&usg=AFQjCNE8roKQvTfRiyZwrBwUsskHWV1-7A&sig2=RMJ9pTCV1nBx8v8Y31W1VA&bvm=bv.119967911,d.dGo
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15) แผนการปรับโครงสรางสินคาปศุสัตว 
15.1) โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ (ป 2559) 

 กรมปศุสัตว เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพื่อสงวน อนุรักษพันธุ โดย
การปกปองพันธุกระบือ และพัฒนาอรรถประโยชนการเลี้ยงกระบือในระบบไรนาไทย เชื่อมโยงสูการผลิต 
แบบเกษตรอินทรีย สรางขีดความสามารถและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายผูผลิตกระบือ และพัฒนา 
การเลี้ยงกระบือเนื้อเชิงพาณิชย เปาหมายสรางสมดุลในการผลิตกระบือใหจํานวนกระบือกลับไปสูระดับเดิม 
(พ.ศ. 2550) ท่ีจํานวนประชากรกระบือรวมเพศผูและเพศเมียรายปรวม 1.5 ลานตัว  หรือประชากรกระบือ
เพศเมีย เพ่ิมจํานวนเปน 1 ลานตัว ภายในป 2567 ระยะเวลาโครงการตั้งแตป 2558 - 2567  

 

 15.1.1) ผลการดําเนินงาน (ป 2558-2559) 
 (1) การเรงรัดการผลิตกระบือ  

(1.1) จัดตั้งกลุมผูเลี้ยงกระบือได 494 กลุม จากเปาหมาย 500 กลุม  
(1.2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สนับสนุนสินเชื่อผานกลุมวิสาหกิจชุมชนแหงละ 1 ลานบาท เพ่ือจัดสรรใหสมาชิกนําไปซ้ือกระบือมาเลี้ยงเพ่ิม
ในวงเงินรวมท้ังหมด 500 ลานบาท จัดสรรไปแลวในป 2558 จํานวน 497.80 ลานบาท  

(1.3) สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตวสําหรับไวเลี้ยงกระบือในพ้ืนท่ี 
4,668 ไร จากเปาหมาย 5,000 ไร รวมทั้งใหบริการตรวจสุขภาพและวัคซีนปองกันโรคแกกระบือรวม 
26,428 ตัว  

(1.4) สนับสนุนพอพันธุกระบือแกกลุมเกษตรกร รวม 176 ตัว 
และใหบริการผสมเทียมได 194 ตัว รอยละ 1.55 ของเปาหมาย 12,500 ตัว 

 (2) มาตรการเพ่ือปกปองพันธุกระบือ ข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงกระบือได 
4,740 ราย หรือรอยละ 94.80 ของเปาหมาย 5,000 ราย และทําทะเบียน/ติดเครื่องหมาย 25,000 ตัว 
ตามเปาหมาย 

 

 15.1.2) ผลการติดตาม  
 จากการตดิตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี จังหวัดนครราชสีมา อุทัยธาน ี

แพร เชียงราย สุรินทร และบุรีรัมย  
 (1) พ้ืนท่ีหมูบานกลุมอนุรักษควายไทยบานโนนกระถิน หมู 8  ตําบล

หนองน้ําใส อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  
(1.1) เกษตรกรบางรายมีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) เชน สมาชิกไมยอมรับเง่ือนไขการคํ้าประกันภายใน
กลุมสมาชิก เกรงวาตองรับผิดชอบความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง  

(1.2) กระบือแมพันธุมีราคาแพง และคอนขางหายาก ตัวละ 45,000 - 
50,000 บาท พอพันธุท่ีกรมปศุสัตวใหยืมมีไมเพียงพอกับความตองการ และเกษตรกรไมมีแหลงน้ําเปนของ
ตนเอง สําหรับปลูกหญาเลี้ยงกระบือ   

(1.3) ขอเสนอแนะ กรมปศุสัตวควรหารือกับ ธ.ก.ส. เกี่ยวกับ
หลักเกณฑการเขารวมโครงการใหสอดคลองกับสภาพการเลี้ยงในทองถ่ินท่ีมีการเลี้ยงรวมกัน ขยายเวลาการซ้ือ
กระบือแมพันธุ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมพัฒนาท่ีดิน ในการสนับสนุนแหลงน้ํา 
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 (2) พ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี แพร และเชียงราย 
(2.1) จากการท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือนําไปซ้ือกระบือ สงผลใหเกษตรกรมีจํานวนกระบือเพ่ิมข้ึนจากกอนเขารวมโครงการเฉลี่ย
รายละ 4 ตัว สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรายละ 2 ตัว มีรายไดเสริมจากการขายมูลกระบือ กระสอบละ 18 – 
25 บาท  

(2.2) จากการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณเพ่ือจัดซื้อกระบือ
ใหเปนไปตามแผนภายในระยะเวลาคอนขางสั้น สงผลใหเกิดปญหาการเก็งกําไรและปรับราคากระบือเพ่ิมสูงข้ึน 
รวมท้ังการสงเสริมการเลี้ยงกระบือมากข้ึน ทําใหประสบปญหาการขาดแคลนหญาเลี้ยงสัตว  

(2.3) ขอเสนอแนะ กรมปศุสัตวควรหาแนวทางในการแกไขปญหา
ราคาซ้ือขายกระบือ และเรงสงเสริมใหมีการปลูกหญาเลี้ยงสัตวใหมากข้ึน 

 

15.2) โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตไกพ้ืนเมือง (ป 2559) 
 กรมปศุสัตว เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมปริมาณจํานวนแมไกพ้ืนเมือง

พันธุแทในชุมชน เพ่ิมอาหารโปรตีนใหแกผูบริโภคในระดับชุมชน สรางอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหผูบริโภคในระดับ
ชุมชน รวมท้ังขับเคลื่อนเครือขายเกษตรกรเลี้ยงไกพ้ืนเมืองใหเขมแข็งและเปนธุรกิจมากข้ึน เปาหมายเพ่ิมจํานวน
แมไกพ้ืนเมืองพันธุแทในชุมชน โดยใชพันธุไกพ้ืนเมืองพันธุแทของกรมปศุสัตวท้ัง 4 พันธุ ไดแก พันธุไกประดู
หางดํา ไกเหลืองหางขาว แดง และไกชี  มีเปาหมายการผลิต 46,591 ตัว เกษตรกรรวม 3,317 ราย พัฒนา
เครือขายเกษตรกรเลี้ยงไก ระยะเวลาโครงการตอเนื่องจากป 2558   

 

 15.2.1) ผลการดําเนินงาน (เปนงานตอเนื่องจากป 2558) 
 (1) เพ่ิมจํานวนแมไกพ้ืนเมืองพันธุแทในชุมชน โดยจัดหาพอ – แม

พันธุไกพ้ืนเมืองแทไดท้ังหมด 46,591 ตัว ตามเปาหมาย 
 (2) คัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแลว 3,290 ราย คิดเปน

รอยละ 99.19ของเปาหมาย 3,317 ราย จําแนกเปน ป 2558 จํานวน 3,036 ราย และป 2559 จํานวน 
254 ราย 

 

 15.2.2) ผลการติดตาม  
 (1) เกษตรกรเขารวมโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เปนเกษตรกร

รายยอยท่ีรวมกลุมกัน 14 กลุม ๆ ละ 25 ราย รวม 350 ราย ไดรับการสนับสนุนพอพันธุไกพ้ืนเมืองรายละ 
2 ตัว และแมพันธุรายละ 13 ตัว สวนอีก 1 ราย ดําเนินการในลักษณะฟารม ไดรับการสนับสนุนพอพันธุ 50 ตัว 
และแมพันธุ 300 ตัว ท้ังนี้ เนื่องจากเปนโครงการท่ีดําเนินการเพียงปเดียว ทําใหกิจกรรมในโครงการไมครอบคลุม 
ดังนั้น กรมปศุสัตวควรกําหนดแผนงาน/โครงการใหครอบคลุมตลอดหวงโซ และดําเนินการตอเนื่องอยางนอย 
3 ป จะทําใหสามารถกระจายพันธุไกพ้ืนเมืองสูชุมชนไดมากข้ึน 

 (2) โครงการพัฒนาเครือขายเกษตรกรเลี้ยงไกพ้ืนเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี
โดยการสนับสนุนพอพันธุจํานวน 748 ตัว และแมพันธุ จํานวน 4,837 ตัว สนับสนุนฟารมขนาดกลาง – ใหญ 
จังหวัดละ 1 ฟารม (แมพันธุ จํานวน 300 ตัว และพอพันธุ 50 ตัวตอฟารม) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
350 ราย ไดรับไกพันธุเหลืองหางขาวพอพันธุ 2 ตัว แมพันธุ 13 ตัว  
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15.3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตน้ํานมโคครบวงจร (ป 2559) 
 กรมปศุสัตว เปนหนวยหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับฟารมมาตรฐานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณผลผลิตน้ํานมท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการปรับโครงสรางฟารมเกษตรกร สรางขีดความสามารถ และ
เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม รวมท้ังพัฒนาการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย เปาหมาย สหกรณ
โคนม 3 สหกรณ ฟารมโคนม 150 ฟารม เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม รวมท้ังพัฒนาการเลี้ยง โดยการปรับปรุงระบบ
โรงเรือน/Cooling Tank ฟารมโคสาวทดแทน ศูนยอาหาร TMR/แปลงหญา และระบบ Logistic ขนสงนม 
ระยะเวลาโครงการป 2558 – 2562  

 

 15.3.1) ผลการดําเนินงาน 
 (1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร อนุมัติเงินกูแกสหกรณ 

3 แหง ไดแก สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด และสหกรณโคนมปากชอง จํากัด  
รวม 900 ลานบาท 

 (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคใหมีคุณภาพ โดยปรับโครงสราง
ฟารมโคนม เชน สรางโรงเรือนใหมพรอมติดตั้งระบบรีดนมแบบ Pipe Line และ Cooling Tank ฯลฯ จํานวน 
150 ฟารม  

 (3) พัฒนาระบบฟารมเลี้ยงโคสาวทดแทน 3 ฟารม โดยรับซื้อลูกโค
เพศเมียท่ีหยานมท่ีเกิดในฟารมท่ีเขาโครงการมาเลี้ยงครบ 1,000 ตัว ครบตามเปาหมาย  

 (4) จัดตั้งศูนยผลิตอาหารสัตว โดยปลูกพืชอาหารสัตวในพ้ืนท่ี 3,400 ไร 
(เปาหมาย 1,500 ไร) สวนการสรางโรงผลิตอาหารผสมครบสวน (TMR) กําลังการผลิต 90 – 140 ตันตอวัน  
อยูระหวางดําเนินการ 

 

 15.3.2) ผลการติดตาม 
 (1) สหกรณโคนมปากชอง จํากัด  

(1.1) คัดเลือกเกษตรกร 50 ราย โดยเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2558  
ไดจัดประชุมชี้แจงเกษตรกร เพ่ือรับฟงเง่ือนไข พรอมหลักเกณฑการดําเนินงานโครงการฯ จากเจาหนาท่ีธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้สหกรณโคนม
ปากชอง จํากัด ไดทดรองใชจายเงิน 20 ลานบาท เนื่องจาก ธ.ก.ส. สํานักงานใหญยังไมไดโอนเงินมาให เพ่ือ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน รถไถ รถตัดหญา เครื่องอัดฟาง เครื่องบดหญา รวมท้ังการทํา MOU ขอใชท่ีดิน
ของทหารเพ่ือปลูกแปลงหญา 800 ไร  การเจริญเติบโตของหญาดีมาก พรอมจําหนายใหสมาชิกท่ีตองการมาซ้ือ
ถึงท่ี 

(1.2) ขอเสนอแนะ กรมปศุสัตว ควรเรงรัด ธ.ก.ส. ใหดําเนินการ
โอนเงิน ใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร เพื่อจะไดมีความสะดวกในการบริหารจัดการในกลุม
ใหบรรลุวัตถุประสงค 

 (2) พ้ืนท่ีสหกรณโคนม วังน้ําเย็น จํากัด พบวา ทําเลท่ีตั้งฟารมของเกษตรกร   
มีความแตกตางกัน สงผลใหการปรับปรุงฟารมมีความลาชา และระบบไฟฟาในฟารมไมรองรับกับการติดตั้งระบบ 
Pipe Line และ Cooling Tank ทําใหเกิดปญหาไฟตก ซ่ึงหนวยงานไดดําเนินการแกไขเสร็จแลว  
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16) โครงการเรงรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 
วัตถุประสงค เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร  

รายยอยผูเลี้ยงโคเนื้อ ตอบสนองความตองการของตลาดโคเนื้อคุณภาพท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติผูบริโภคใหนิยมบริโภคเนื้อโคคุณภาพเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงมีเปาหมายผสมเทียมแมโคเนื้อ  ในประเทศ 50,000 
ตัว/ป  ผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพดี 30,000 ตัว ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ตั้งแต ป 2555 - 2558 และในป 
2555 ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 34,173,000 บาท  

 

16.1) ผลการดําเนินงาน 
 16.1.1) ป 2555 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยการถายทอดเทคโนโลยี

แกเกษตรกร โดยจัดตั้งกลุมผสมเทียมและใหบริการผสมเทียมแลว 420 กลุม 83,255 ตัว จัดระบบการใหบริการ
ผสมเทียมโคครบ 50 หนวย ตามเปาหมาย และใหบริการผสมเทียมโคเนื้อ 50,253 ตัว รอยละ 100.51                 

 16.1.2) ป 2556 จัดตั้งกลุมผสมเทียมโคเนื้อคุณภาพ 1,782 กลุม คิดเปน
รอยละ 89.10 สามารถใหบริการผสมเทียมได 105,170 ตัว สูงกวาเปาหมาย  5,170 ตัว และมีลูกโคท่ีเกิด
จากการผสมเทียมในป 2555 จํานวน 30,000 ตัว 

 

16.2) ผลการติดตาม 
 16.2.1) จังหวัดอุดรธานี และสกลนคร (ป 2555) 

 (1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีการเลี้ยงแมโคเนื้อพันธุลูกผสมบราหมัน
และผสมเทียมโดยใชน้ําเชื้อโคพอพันธุตางประเทศ (ชาโรเลสแองกัส) เพ่ือใหไดลูกโคลูกผสมท่ีมีคุณภาพสูง 
ดําเนินการโดยหนวยผสมเทียมท่ีโครงการจัดตั้งข้ึน สภาพท่ัวไปของเกษตรกร พบวา มีการเลี้ยงโคประมาณ 4 ตัว 
โดยเปนโคขุน 2 ตัว โคแมพันธุ 1 ตัว และลูกโค 1 ตัว  

 (2) ผลการผสมเทียมแมโคเนื้อ รอยละ 70 ผสมครั้งเดียวติด และ
รอยละ 30 ตองผสมมากกวา 1 ครั้ง เนื่องจากเกษตรกรยังสังเกตชวงเวลาการเปนสัดไมชํานาญพอ และแมโค
บางสวน มีสุขภาพไมสมบูรณเพราะขาดสารอาหาร  

 (3) ดานการดําเนินงานเกษตรกรเห็นวาการจัดตั้งศูนยผสมเทียมอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เจาหนาท่ีใหบริการดี และเกษตรกรมีความพึงพอใจตอพอพันธุโคท่ีนํามาผสม เพราะไดลูกโค
เนื้อท่ีตัวโต เลี้ยงงาย และขายไดราคาดี 

 (4) ขอคนพบ 
(4.1) ปญหาอุทกภัยในป 2554 ทําใหการดําเนินงานลาชาไป 

เริ่มตนประมาณตนป 2555 ทําใหลูกโคท่ีเกิดลาชาไปประมาณ ป 2556 
(4.2) การขาดแคลนอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพ ทําใหแมโคขาดสารอาหาร

ท่ีจําเปนและเพียงพอตอการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ สงผลใหสุขภาพของแมโคไมสมบูรณ ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีมีผลกระทบตออัตราการผสมติด  

 (5) ขอเสนอแนะ 
(5.1) การดําเนินการกับลูกโคท่ีจะเกิดในป 2556 ตองมีการปฏิบัติ

ตามข้ันตอน การรับรองพันธุโคเนื้อคุณภาพเพ่ือจําหนาย การจัดทําบัญชีรายชื่อเกษตรกร การผลิตโครุนระยะ
เตรียมขุน การขุนโค รวมถึงการจัดการ และการตลาดโคเนื้อคุณภาพ ใหตอเนื่องและเปนระบบ 
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(5.2) สงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุม และหาพื้นที่ปลูกพืช
อาหารสัตวท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอท้ังฤดูฝนและฤดูแลง เพ่ือใหแมพันธุโคเนื้อไดรับสารอาหารท่ีเหมาะสม
และมีรางกายท่ีสมบูรณพรอมใหลูกโคเนื้อท่ีมีคุณภาพ 

 16.2.2) พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง 
 (1) เกษตรกร รอยละ 66.00 รับทราบขาวสารและสมัครเขารวมโครงการ 

โดยการชักชวนของเจาหนาท่ีปศุสัตว และรอยละ 34.00  สนใจสมัครดวยตนเอง โดยนําโคเนื้อเขารวมโครงการ
เฉลี่ยรายละ 2 ตัว  

 (2) ดานการผสมเทียม เกษตรกรรอยละ 75.00 เลือกใชน้ําเชื้อ
จากพันธุชาโรเลส ท่ีเหลือเลือกใชพันธุบราหมัน และแองกัส โดยมีอัตราการผสมติดเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งตอตัว 

 (3) ประเด็นขอคนพบ 
เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเนื้อแบบปลอย ประสบปญหาไมมีพ้ืนท่ีเลี้ยง 

ขาดแคลนอาหารหยาบ และราคาโคเนื้อท่ีขายไดไมคุมคากับตนทุนการเลี้ยงท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
 

17) แผนการปรับโครงสรางสินคาประมง 
17.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร ( ป 2559) 

 กรมประมง เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคลดความเสียหายของผลผลิต 
จากโรคระบาดในกุงทะเล เพ่ือการลดตนทุนการผลิตกุง และสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มชองทางขายผลผลิต 
สูตลาด modern Trade เปาหมายเปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีผลผลิต ของการเลี้ยงกุงทะเลเพิ่มขึ้น
รอยละ 50 เกษตรกรสามารถลดตนทุนดานอาหารในการเลี้ยงกุงทะเลไดรอยละ 10 กลุมเกษตรกรสามารถ
สราง brand เปนกลุมไดเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต ระยะเวลาโครงการ ป 2559 
 

 17.1.1) ผลการดําเนินงาน 
 (1) ลดความเสียหายจากโรคระบาด โดยตรวจคัดกรองโรคในกุงทะเล 

6,895 ตัวอยาง จากเปาหมาย 6,195 ตัวอยาง จัดอบรมใหความรูการลดตนทุนการผลิตแกเกษตรกร 128 ราย 
จากเปาหมาย 177 ราย 

 (2) สรางมูลคาเพ่ิม/เพ่ิมชองทางขายผลผลิตสูตลาด Modern Trade 
โดยสงเสริมการทํา Branding ในกลุมสหกรณ 1 แบรนด รวมท้ังจัดหาตลาดและทําเกษตรพันธสัญญาแลว  
3 สัญญา 
 

 17.1.2) ผลการติดตาม (พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี) 
 (1) การพัฒนาศักยภาพของผูจัดการโครงการ  โดยกองวิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝงรวมกับสํานักงานประมงจังหวัด ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลอยางครบวงจร 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี  รวมกับสหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด จัดฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
ของผูจัดการโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร” ภายใตแผนปรับโครงสราง
และพัฒนาการผลิตตาม Roadmap ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ป พ.ศ. 2558 (กรมประมง) มีเกษตรกร
เขารวมโครงการฯ 87 ราย พ้ืนท่ีเลี้ยง 352.72 ไร และผลผลิตกุงรวม 576,233 กิโลกรัม 
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 (2) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 สหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด ประสบปญหาดานเงินทุน เนื่องจาก

เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกสหกรณขาดทุนจากการเลี้ยงกุง ซ่ึงมีปญหาจากโรคตายดวน (EMS) และโรคตัวแดง ทําให
ไมมีเงินมาชําระหนี้ไดตามกําหนด นอกจากนี้ เกษตรกรสวนใหญมีอายุมาก ขาดเกษตรกรรุนใหมมาทําการเกษตร
เลี้ยงกุงทะเล ปจจัยการผลิตมีตนทุนสูง  

 ดังนั้น กรมประมงควรมีมาตรการหรือแนวทางสนับสนุนใหเกษตรกร
รุนใหม ทําการประมงมากข้ึน เพ่ือใหเปน Young Smart Farmer โดยการอบรมถายทอดความรูในการเพาะเลี้ยง
รวมกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  

 

17.2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงผลิตหอยแครง (ป 2559) 
 กรมประมง เปนหนวยงานหลัก วัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีเลี้ยงหอยแครงท่ีอําเภอ

บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือสรางแหลงพอแมพันธุหอยแครง (Seed Bed) ใหเปนแหลงพันธุหอยในพ้ืนท่ี 
และเพ่ือปรับเปลี่ยนเทคนิคการเลี้ยงหอยแครงใหเหมาะสมและยั่งยืน เปาหมายพ้ืนท่ีเลี้ยงหอยแครงท้ังหมด 
9,920 ไร ไดรับการฟนฟูระบบนิเวศน แหลงพอแมพันธุหอยแครงใหม 1 แหลง ในพื้นที่ 5,000 ไร และ
เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตไดอยางนอย รอยละ 10 ระยะเวลาโครงการป 2559 

 

 17.2.1) ผลการดําเนินงาน 
 (1) บําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ีเลี้ยง เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศน โดยกําหนดพ้ืนท่ี

แปลงเลี้ยงหอยแครงครบ 3,005 ไร จัดสรางแหลงพอแมพันธุหอยแครง ดวยการหวานลูกพันธุหอยแครง
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีและสมุทรปราการ โดยเฝาระวังคุณภาพน้ําและดินในแหลงเลี้ยง/แปลงพอพันธุ
แมพันธุ 41 ครั้ง (เปาหมาย 36 ครั้ง)  

 (2) สงเสริมเทคนิคการเลี้ยงท่ีเหมาะสมและเตรียมความพรอมเพ่ือเขา
สูระบบมาตรฐานฟารม GAP แกเกษตรกร 151 ราย รวมท้ังตรวจระวังหอยแครงท่ีปลอยลงแหลงเลี้ยง และสุขอนามัย
ฟารมหอยแครงครบ 36 ตัวอยาง 

 

 17.2.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี พบวา ฟารมหอยแครงไดรับ

ผลกระทบ จากของเสียท่ีท้ิงจากฟารมสุกรในจังหวัดราชบุรี ผานทางคลองสงน้ําในจังหวัดสมุทรสงครามมาลง
ทะเลท่ีจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงกลุมจังหวัดควรตองเขามารวมแกไขปญหาดังกลาว 
 

17.3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเล้ียงปลานิลแบบครบวงจร (ป 2559) 
 กรมประมง เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล  

ของเกษตรกร ลดตนทุนการผลิตในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานฟารมปลานิลใหเขาสู
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (GAP) จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน และสหกรณผูเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อ
เปนตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลติ เชื่อมโยงผลผลิต สูตลาดใหแกสมาชิก และสงจําหนายผลผลิต
ปลานิลในหางสรรพสินคาภายในจังหวัด เปาหมาย มีผลผลิตปลานิลเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ลดตนทุนการเลี้ยงปลานิล 
รอยละ 10 รวมกลุมแปรรูปปลานิล 2 กลุม  ฟารมเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมตามมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (GAP) อยางนอย 900 ฟารม รวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน 5 กลุม และสงจําหนาย
ผลผลิตปลานิลในหางสรรพสินคาภายในจังหวัด ระยะเวลาโครงการตอเนื่องจากป 2558  
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 17.3.1) ผลการดําเนินงาน 
 (1) เพ่ิมผลผลิตการเลี้ยง โดยจัดอบรมการเพ่ิมผลผลิตแกเกษตร 900 ราย    

ผลิตปลานิลพันธุดี 900,000 ตัว พรอมท้ังจัดทําคูมือการลดตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิล 1,000 เลม ครบตาม
เปาหมาย 

 (2) ยกระดับฟารมมาตรฐาน GAP และตรวจประเมินฟารมเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการ 900 ฟารม โดยใหการรับรองมาตรฐานฟารม 416 ฟารม คิดเปนรอยละ 57.78 ของเปาหมาย 
720 ฟารม   

 (3) เพ่ิมมูลคาปลานิล ดวยการจัดตั้งกลุมแปรรูปปลานิล และกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูเพาะเลี้ยงปลานิล 9 กลุม จากเปาหมาย 7 กลุม และเชื่อมโยงตลาด 1 แหง  

 

 17.3.2) ผลการติดตาม 
 (1) พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี  

(1.1) เกษตรกรมีการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชลบุรี จํากัด พัฒนาการผลิต ทําใหสามารถขายผลผลิตไดกิโลกรัมละ 50 บาท สวนปลาขนาดเล็กนํามาแปรรูป
เปนปลานิลแดดเดียวขายไดกิโลกรัมละ 120 บาท 

(1.2) ประเด็นที่พบ ไมมีระบบการจัดการน้ํา (บอพักน้ํา) ทําให
เวลาจับปลาตองรอบอใกลเคียงจับกอน จึงจะสูบน้ําไปพักไวและจับปลาขายได ดังนั้น ควรมีระบบการจัดการน้ํา
เพ่ือท่ีเกษตรกรจะไดไมตองรอจับปลา เพราะราคาสินคาเกษตรมีการปรับเปลี่ยนราคาข้ึนลง ทําใหเสียโอกาส 
ในการขาย รวมท้ังเกิดปญหาการแพรกระจายของโรคได 

 (2) พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย และนครศรธีรรมราช  
(2.1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในจังหวัดเชียงราย ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GAP และมีปญหาเรื่องตนทุนคาอาหารสําเร็จรูปท่ีมีราคาสูง  
(2.2) เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช นิยมใชพันธุลูกปลานิล

จากบริษัทเอกชน และราคาผลผลิตท่ีไดรับมีสวนตางจากตนทุนการผลิตไมมาก เนื่องจากสวนใหญใชอาหาร
สําเร็จรูป และผูบริโภคไมนิยมบริโภคปลาน้ําจืด  

(2.3) ขอเสนอแนะ ควรเรงประชาสัมพันธคุณประโยชนเก่ียวกับ
การบรโิภคปลานิลใหผูบริโภคทราบ รวมท้ังชวยเหลือเกษตรกรท่ีมีปญหาผลิตแลวไมมีตลาดรองรับ 

 

18) การสงเสริมความรูตามแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี  
กรมประมง เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินการแกไขปญหาดานแรงงาน

ในภาคประมงใหเปนรูปธรรม เพื่อกูภาพลักษณสินคาประมงกลับคืนมาเปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายทะเล 
22 จังหวัด  

 

18.1) ผลการดําเนินงาน 
 18.1.1) สัมมนาชี้แจงใหความรูมาตรฐานการใชแรงงานท่ีดี Good Laboratory 

Practice (GLP) สําหรับสถานประกอบการแปรรูปเบื้องตน/โรงงานแปรรูปอาหารทะเลฟารม เพาะเลี้ยงกุงทะเล 
และเรือประมง 397 ราย สูงกวาเปาหมาย 47 ราย และอบรมใหความรูการปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดีสําหรับ
เรือประมงได 105 ราย จากเปาหมาย 80 ราย 
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 18.1.2) สํารวจและจัดเก็บขอมูลแรงงานประมงในเรือประมงทะเล เพ่ือปองกัน
การคามนุษย 39,017 ลํา รอยละ 97.54 ของเปาหมาย 40,000 ลํา 

 18.1.3) บูรณาการตรวจเรือประมง และแรงงานในภาคประมง 41 ครั้ง 
รอยละ 186.36 ของเปาหมาย 22 ครั้ง อบรมเจาหนาท่ีใหมีความรูความเขาใจดานการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย 134 ราย ครบตามเปาหมาย 

 18.1.4) สงเสริมภาพลักษณและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูนําเขา/ผูบริโภคสินคา
ประมง และภาคประชาสังคมท้ังในและตางประเทศในการแกปญหาแรงงานภาคประมงของไทย โดยไปเจรจา/
หารือกับหนวยงานตางประเทศ ไดแก ประเทศเบลเยี่ยม รวมท้ังเขารวมงานแสดงสินคาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
3 ครั้ง ครบตามเปาหมาย 

 

18.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามในพ้ืนท่ี พบประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 18.2.1) ขอมูลทะเบียนเรือกับจํานวนเรือท่ีมีอยูจริงยังไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก

เจาของเรือ ไมไดมาแจงยกเลิกกรณีเรือสูญหาย หรือเลิกทําการประมง การประชาสัมพันธไมเพียงพอ ยังมีเรือ
บางสวนท่ียังไมไดมาข้ึนทะเบียน 

 18.2.2) แรงงานตางดาวในฟารมเพาะเลี้ยงกุง เม่ือไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน
แรงงานจังหวัดใหทํางานในประเทศไทยไดแลว จะหลบหนีไปทํางานท่ีอ่ืน เปนปญหากับฟารมเพาะเลี้ยงกุงในปจจุบัน 

 18.2.3) ขอเสนอแนะ 
 ควรตรวจสอบจัดทําขอมูลทะเบียนเรือใหเปนปจจุบัน และประชาสัมพันธ

ขอมูล ความจําเปน ประโยชนท่ีจะไดรับท้ังภาครัฐและผูประกอบการ โดยภาครัฐใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ 
กํากับ ดูแล และใหความชวยเหลือ 

 

19) โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย  
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเพ่ือสราง

โอกาสทางการตลาดใหสินคาเกษตรปลอดภัยสามารถแขงขันไดท้ังในตลาดภายในและตางประเทศ เปาหมาย
เกษตรกร 6,750 ราย ปงบประมาณ 2555 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 13,929,100 บาท 

 

19.1) ผลการดําเนินงาน  
 19.1.1) ป 2555 จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยแกเกษตรกร 

6,760 ราย รอยละ 100.15 ของเปาหมาย 6,750 ราย พรอมท้ังจัดทําแปลงตนแบบการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย 903 แปลง รอยละ 100.11 และแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 37 แปลง 
รอยละ 112.12  

 19.1.2) ป 2556 พัฒนาความรูเรื่องการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี 
การปนเปอนของจุลินทรีย และพัฒนากลุมผูผลิตผักปลอดภัย 1,030 ราย และ 883 กลุม คิดเปนรอยละ 100.98 
และ 100.11 ตามลําดับ พรอมท้ังจัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 17,640 ราย ครบตามเปาหมาย 

 

19.2) ผลการติดตามในพ้ืนท่ี   
 กลุมสงเสริมกสิกรรมไรสารพิษอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปนการรวมตัวกัน

ของเกษตรกรท่ีเห็นถึงโทษภัยของการใชสารเคมีในการเกษตร และการทําเกษตรท่ีทําลายสภาพแวดลอมของ
พ้ืนท่ี โดยยึดอาชีพปลูกผักไมใชสารเคมี มีสมาชิกปลูกผัก 168 รายพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ90 ไร ซ่ึงจะสามารถ
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เลิกการใชสารเคมีในการเกษตรไดอยางสิ้นเชิงลดการตกคางของสารเคมีในผลผลิต ทําใหเกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตไดสูงเฉลี่ย 3,782 กก./คน/ปราคาขายกิโลกรัมละ 46 บาท มีรายไดเฉลี่ย 133,770 บาท/ป  
 

20) โครงการความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร (พืช)  
วัตถุประสงค เพ่ือใหสินคาเกษตร (พืช) มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 

และสามารถสงออกได เปาหมายเรงรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตร
และอาหารครบวงจร ตลอดจนหวงโซอาหารในสินคาเปาหมาย ปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตรและอาหาร ท้ังผลิต
เพ่ือการบริโภคและเพ่ือสงออก เปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของสินคา  

 
20.1) ผลการดําเนินงาน 

 20.1.1) ป 2555 ตรวจรับรองแปลง GAP จํานวน 157,038 ฟารม 
รอยละ 126.18 และ สถานประกอบการ/โรงคัดบรรจุ/โรงงานแปรรูป 1,038 โรง รอยละ 164.76 ตรวจ
รับรองสารพิษตกคาง/สารปนเปอน/ปลอดศัตรูพืชรวม 432,797 ฉบับ รอยละ 148.22 ของเปาหมาย 
292,000 ฉบบั   

 20.1.2) ป 2556 ตรวจสอบและรับรองแหลงผลิตพืช GAP 161,431 ฟารม 
ผานการรับรอง 105,848 ฟารม รอยละ 65.57 ของฟารมท่ีตรวจรับรอง สถานประกอบการ/โรงคัดบรรจุ/
โรงงาน แปรรูป 1,001 โรง 

 

20.2) ผลการติดตามในพ้ืนท่ี  
 20.2.1) กลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล (สมโอ) ตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีเกษตรกรท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน 22 ราย  ดานการตลาดมีพอคา
คนกลางเขามารับซ้ือท่ีสวนในราคาเฉลี่ย 38 บาท/กก. ทําใหมีรายไดเฉลี่ย 138,889 บาท/คน/ป เนื่องจาก 
มีการใชสารชีวภาพแทนปุยเคมี ทําใหลดตนทุนการผลิตเกษตรกรผูปลูกสมโอประสบปญหาโรคระบาดหนอน
ผีเสื้อทําลาย และโรครากเนาและโคนเนาท่ีพบการระบาดในสวนสมโอเปนจํานวนมาก ทําใหผลผลิตตกต่ําลง 

 20.2.2) เกษตรกรผูปลูกลําไย ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรสวนใหญ
เปนสมาชิกผูปลูกลําไยเกษตรกรมีพ้ืนท่ีการปลูกลําไยเฉลี่ยประมาณ 6.25 ไรผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ย 1,063 
กก./ไร  สวนราคาขายเฉลี่ย 16.68 บาท/กก. ทําใหเกษตรกร มีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 109,813 บาท/ป 

 20.2.3) จากการเยี่ยมชมโรงคัดแยกผักผลไมของโครงการหลวงหนองหอย 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการผักผลไมของโครงการหลวง ซ่ึงมีการดําเนินงาน
ตั้งแตการวางแผนการผลิตระดับฟารม การตรวจรับรองมาตรฐานในแตละข้ันตอนตั้งแตผูผลิตระดับฟารมจนถึง
การขนสงถึงผูบริโภคปลายทาง การผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมพบวา 
เกษตรกรมีพ้ืนท่ีการปลูกผักปลอดสารพิษเฉลี่ย 11 ไร ผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ย 1,111 กก./ไร ทําใหเกษตรกร
มีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 198,556 บาท/ป ท้ังนี้ เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษโครงการหลวงประสบปญหา
ขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลูก เนื่องจากเยาวชนรุนใหมหันไปทํางานนอกภาคเกษตร 

 20.2.4) ขอเสนอแนะ 
 (1) เกษตรกรควรมีการจดบันทึกขอมูลตาง ๆ เพื่อใชรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังชวยในเรื่องของคาใชจายตาง ๆ ไดอีกดวย 
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 (2) ควรปลูกฝงบุตรหลานเกษตรกรใหมีความภูมิใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรจัดสรรเงินทุนใหผูท่ีสมัครใจเรียนภาคเกษตรในสถาบันศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเยาวชนเกษตรกรรุนใหม
มีทัศนคติท่ีดีในการประกอบอาชีพในภาคเกษตรตอไป 
 

21) โครงการความปลอดภัยดานอาหาร (ปศุสัตว) 
วัตถุประสงค เพื่อใหสินคาปศุสัตวและกระบวนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพปลอดภัย

ไดมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถแขงขันได สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ
และเปนท่ียอมรับของประเทศคูคาเพื่อยกระดับคุณภาพสินคาปศุสัตว  เปาหมายสินคาปศุสัตวที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค และสถานประกอบการดานปศุสัตวไดรับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด  

 

21.1) ผลการดําเนินงาน  
 ป 2555-2556 สามารถตรวจรับรองมาตรฐานฟารม GAP 47,820 ฟารม  

(รอยละ 128.54) โรงงานดานปศุสัตว 5,451โรงงาน (รอยละ 151.75) และตรวจวิเคราะหสินคาปศุสัตว 
677,084 ตัวอยาง รอยละ 105.10 ของเปาหมาย 644,220 ตัวอยาง  

 

21.2) ผลการติดตาม 
 21.2.1) เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม สหกรณโคนมไทย - เดนมารคพัฒนานิคม จํากัด

จังหวัดลพบุรี ซ่ึงสมาชิกมีการปรับเปลี่ยนเขาสูมาตรฐาน GAP แบบคอยเปนคอยไปโดยไมตองลงทุนสูง สมาชิก
สวนใหญขายน้ํานมดิบใหศูนยรวบรวมน้ํานมดิบของสหกรณ คิดราคาตามคุณภาพน้ํานมดิบ โดยเกษตรกรไดรับ
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17 บาท เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีไดรับกิโลกรัมละ 15 บาท สวนปญหาที่พบสวนใหญ คือ 
ปญหาขาดน้ําในชวงฤดูแลง ทําใหเกษตรกรท่ีไมมีเงินทุนในการสํารองหญา ตองซ้ือหญาราคาแพงจากฟอนละ 
25 บาท เปน 50 - 60 บาท นอกจากนี้ยังมีปญหาผูรวบรวมน้ํานมดิบหักคาบริหารแพงกิโลกรัมละ 1.50 บาท 

 21.2.2) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ และโคขุนบานโพนยางคํา หมู 10 ตําบลโนนหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งเปนสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป. กลางโพนยางคํา จํากัด เม่ือป พ.ศ. 2523 
ปจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 4,430 ราย  เปาหมายในการกอตั้งสหกรณข้ึนมาก็เพ่ือเปนการพัฒนาพันธุโคเนื้อ
สงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใน 2 จังหวัด คือ สกลนครและนครพนมและไดลงพื้นที่สงเสริมที่แรกคือที่บาน
โพนยางคํา โดยไดประสานศูนยสงเสริมการขยายพันธุสัตว กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
(กรป.กลาง) ใหการสนับสนุนดานการผสมเทียมโค บุคลากร และน้ําเชื้อโคพอพันธุเนื้อจากตางประเทศ การจะ
เขาเปนสมาชิกของสหกรณโพนยางคําและสงเนื้อใหกับสหกรณนั้นตองเปนโคพันธุลูกผสม 50 เปอรเซ็นต คือ 
พันธุชาโรเลย ซิลเบนทอล และลิมมูซีน ตรงตามสายพันธุท่ีสหกรณกําหนด การเลี้ยงโคขุนเกษตรกรจะเลี้ยง
ประมาณรุนละ 10-15 ตัว และมีโคแมพันธุเพ่ือผลิตลูกโค จํานวน 7-8 ตัวโดยแตละปสามารถจําหนายโคขุน
จนทําใหมีกําไรปละประมาณ 300,000-350,000 บาท  โดยราคาถายังไมไดชําแหละอยูท่ีกิโลกรัมละ 84 บาท 
สวนราคาท่ีชําแหละแลวอยูท่ีกิโลกรัมละ 150 บาท ซ่ึงในปจจุบันสามารถผลิตไดครั้งละ 55 ตัว/วัน  

 21.2.3) อาหารในการเลี้ยง คือ หญากินนี หรือหญาทั่วไป ฟางขาวและกิน
อาหารขนมีคุณคาครบถวนท่ีปรุงแตงจากทางสหกรณจากนั้นเจาหนาท่ีจะจัดชุดลงสุมตรวจคุณภาพของโคขุน
ทุกเดือนและเม่ือโคขุนมีน้ําหนักเขาตามเกณฑสมาชิกจะแจงตอประธานกลุมเพ่ือรอการนําเขาสูโรงงานชําแหละ
เปนเนื้อโคจําหนายตอไป โดยมีการชําแหละสัปดาหละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร ปจจุบันรานโคขุน
โพนยางคํามีเพ่ิมข้ึนหลายรานท่ัวกรุงเทพฯ และมีเนื้อปลอมแอบมาขายภายใตแบรนดโพนยางคํา  

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
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 21.2.4) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสหกรณโคขุนสระแกว นทพ. จํากัด อําเภอวังน้ําเย็น 
จังหวัดสระแกว ประสบปญหาตลาดโคเนื้อซบเซา เกษตรกรขายโคเนื้อไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 68 บาท เนื่องจาก
ประเทศเวียดนามชะลอการซ้ือ เพราะฝนตกชุกและประเทศมาเลเซียกําลังประสบปญหาโรคปากและเทาเปอย 

 21.2.5) พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และพัทลุง 
 (1) การรับรองมาตรฐาน GAP พบวา มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในพื้นท่ี

จังหวัดกาญจนบุรี 355 ฟารม และศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 315 ศูนย ผานการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรม
ปศุสัตว 

 (2) การจําหนายน้ํานมดิบ พบวา ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบทําหนาท่ี
ในการรับซ้ือน้ํานมดิบจากเกษตรกร เพ่ือสงใหกับบริษัทผูผลิตนม ไดแก บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด และบริษัท แมรี่ 
แอน แดรี่โปรดักสจํากัด โดยราคารับซ้ือน้ํานมดิบท่ีเกษตรกรไดรับเฉลี่ย 17 บาทตอกิโลกรัม (คิดราคาตาม
คุณภาพน้ํานมดิบตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ 18 บาทตอกิโลกรัม) 

 (3) เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง พบวา ประสบปญหา
อาหารหยาบในพ้ืนท่ีหายาก เนื่องจากมีการนําพ้ืนท่ีเพาะปลูกไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน และขาดพันธุโคนมท่ีเหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงเกษตรกรแกไขปญหาโดยการเลี้ยงลูกโคเพ่ือเปนโคสาว ทําใหมีตนทุน
การผลิตเพ่ิมข้ึน 

 

22) โครงการพัฒนาและสงเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน 
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพสินคาขาวและผลิตภัณฑใหไดรับความ

เชื่อม่ัน เปาหมายตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขาวดวยการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ของเกษตรกร
ผูปลูกขาว ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพผลผลิตขาวเปลือก ปริมาณสารเคมีตกคางในดิน น้ํา และผลผลิต
ขาวเปลือก นํารองการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขาว GAP แบบกลุม และตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
GMP โรงสีขาว  

 

22.1) ผลการดําเนินงาน 
 ป 2555 พัฒนาตนแบบใหการรับรองเปนกลุม ตรวจสอบและรับรอง GMP 

โรงสีขาว โดยพัฒนาผูประกอบการ 150 ราย ผูตรวจประเมินมาตรฐานโรงสีขาว GMP 28 ราย และรับรอง
มาตรฐานโรงสีขาว 2 โรง รอยละ 40 ของเปาหมาย 5 โรง นอกจากนี้ พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพใหไดมาตรฐานสรางความม่ันใจคุณภาพสินคาขาว จัดอบรมพัฒนาผูตรวจประเมิน หัวหนาผูตรวจประเมิน 
565 ราย จากเปาหมายรวม 550 ราย 

 

22.2) ผลการติดตาม  
22.2.1) กลุมผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียวิสาหกิจชุมชนบานหนองกระสังข 

อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาชิก 76 ราย ไดรับการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ
การเกษตรเพ่ือชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกกลุมเกษตรกรอาทิเชน ฉางเก็บขาวเปลือกขนาด 300 ตัน จํานวน 
1 หลัง ชุดอุปกรณทํากลานาโยน 1 ชุด เปนตนจากบริษัท ขาวรัชมงคล และบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศ
ไทย จํากัด เกษตรกรในกลุมซ้ือพันธุและจําหนายขาวใหกับบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด  ปละ 
100 ตัน  ผานโรงสีขาวบริษัทขาวรัฐมงคลในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาดกิโลกรัมละ 2 - 3 บาท  ประกอบกับ
เกษตรกรลดใชปุยเคมีมาใชปุยชีวภาพมากข้ึน ทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิในป 2554 เฉลี่ย 43,307 บาท/
คน/ป 
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22.2.2) เกษตรกรศูนยขาวชุมชนหวานพัฒนา ตําบลบอแกว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ มีศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวใหกับเกษตรกรและรับรองมาตรฐาน
แลวสวนทางดานผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม พบวา เกษตรกรมีพ้ืนท่ี
ทํานาเฉลี่ยประมาณ 18 ไร ผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ย 422 กก./ไร เกษตรกรมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5,557 
บาท/ไร  

22.2.3) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียจังหวัดเชียงรายประสบปญหาเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยขอบใบแหง ทําใหผลผลิตขาวตกต่ําลง นอกจากนี้เกษตรกรยังประสบปญหาตนทุน
การผลิตสูงข้ึน ไดแก คาแรงงาน คาปุย ยาฆาหญา และแมลง เปนตน การผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม พบวา เกษตรกรมีพ้ืนท่ีการทํานาเฉลี่ยประมาณ 13 ไร ผลผลิตของเกษตรกร
เฉลี่ย 625 กิโลกรัม/ไร เกษตรกรมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 63,774 บาท/ป 

22.2.4) ขอเสนอแนะ 
(1) ควรเลื่อนเวลาปลูกขาวนาปเร็วกวาปกติ คือ ชวงเดือนมีนาคม - 

เมษายน 2555  คาดวาจะเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2555 กอนถึงฤดูน้ําหลาก ซึ่งเปนการ
ปรับเปลี่ยนชวงเวลาทํานาปเพ่ือหนีปญหาน้ําทวม จากเดิมท่ีเคยเริ่มเพาะปลูกในเดือนมิถุนายน - สิงหาคมและ
เก็บเก่ียวชวงปลายเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จะประสบกับความเสียหายจากภาวะน้ําทวมซํ้าซาก เปนทางเลือก
และแกปญหาในการปลูกขาวสําหรับเกษตรกรได 

(2) ควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกัน เพื่อถายทอดความรู
ไดอยางท่ัวถึง และเห็นความสําคัญของการผลิตขาว GAP ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

(3) ภาครัฐควรจัดใหมีการอบรมใหคําแนะนําแกปญหาเรื่องการปองกัน
แกไขปญหาโรคพืชและแมลง เชน เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา 

23) โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  
รับผิดชอบโดยกรมประมง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผลผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ

ไดมาตรฐานตามสากล มีความปลอดภัยสําหรับการบริโภคเปนท่ียอมรับของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ 
มีเปาหมายสินคาประมงผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมงไมนอยกวารอยละ 99  ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
ตั้งแตป 2553 - 2556  โดยในป 2555 ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,012,469,700 บาท 

 
23.1) ผลการดําเนินงาน  

 ป 2555 -2556 ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 32,010 ฟารม 
รอยละ 101.62 (ผานการรับรอง 27,769 ฟารม) สถานท่ีผลิต/แปรรูป 615 โรงงาน รอยละ 107.52  
(ผานการรับรอง 588 โรง ) โรงงานอาหารสัตว 11 โรง รอยละ 122.22 ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา/
ปจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑสัตวน้ํา/แหลงเพาะเลี้ยงและแหลงผลิต 182,881 ตัวอยาง รอยละ 117.24 
ของเปาหมายรวม 155,994 ตัวอยาง 

 

23.2) ผลการติดตามในพ้ืนท่ี 
 23.2.1) เกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิด จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงไดรับการรับรอง GAP 

แบบกลุม พบวา เกษตรกรยังมีการเลี้ยงท่ีไมถูกตอง ใชอัตราสวนลูกปลาท่ีปลอยในบอไมแนนอน ใชพอ-แมพันธุ
จํานวนมากในการผสมพันธุ ทําใหมีลูกปลาในอัตราท่ีแนนบอ การใหอาหารท่ีไมเพียงพอ เปนสาเหตุทําใหการ
เจริญเติบโตชา และเกิดโรคระบาด เปนผลใหในป 2554 มีกําไรสุทธิในการเลี้ยงปลาสลิดลดลงเหลือ 51,128 
บาทตอป 
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 23.2.2) เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรสวนใหญ
เปนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงปลานิลสันทราย เกษตรกรมีพ้ืนท่ีการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ยประมาณ4.75 ไร ผลผลิต
ของเกษตรกรเฉลี่ย 748 กก./ไร สวนราคาขายเฉลี่ย 45 บาท/กก. เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 39,567 บาท/ป  
มีปลานิลจากจังหวัดเชียงรายเขามาตีตลาดของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลจังหวัดเชียงใหม ทําใหปลานิลที่ขาย
มีราคาตกต่ําและถาเลี้ยงไวนานตัวโตยิ่งทําใหขายยากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันจังหวัดเชียงรายมีการเลี้ยงปลานิล
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอําเภอพาน และเลี้ยงแบบผสมผสาน ทําใหตนทุนการผลิตต่ํากวาจังหวัดเชียงใหมท่ีเขาระบบ
ตรวจรับรอง และใชอาหารสําเร็จรูปเปนหลัก แมจะมีการจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงปลานิลและมีการจัดการดานการตลาด 

 

 23.2.3) เกษตรกรกลุมผูเลี้ยงกุงกามกรามบานสันสลีหลวง ตําบลศรีคล้ํา อําเภอ 
แมจัน ในทองท่ีจังหวัดเชียงราย  พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม  มีสมาชิกท้ังหมด 8 คน ท่ีผานการรับรอง
มาตรฐาน GAP ผลผลิตท่ีไดจําหนายภายในหมูบานซ่ึงมีรานอาหารอยูในกลุมฯ เกษตรกรจึงมีรายไดจากการขายกุง
กามกรามตลอดปเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม พบวา เกษตรกรมีพ้ืนท่ีเลี้ยงกุง
กามกรามเฉลี่ยประมาณ 9.15 ไร ผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ย269 กก./ไร  สวนราคาขายเฉลี่ย 228 บาท/กก. 
เกษตรกร มีรายไดสุทธิเฉลี่ย 86,520 บาท/ปเกษตรกรขาดพันธุลูกกุงกามกรามที่มีคุณภาพ เพราะตองไปซื้อลูก
กุงจากจังหวัดสุพรรณบุรี หรือฉะเชิงเทรา โดยขนสงเองและในชวงท่ีผานมาพบวา กุงเปนโรคและตายหมด 
ในขณะท่ีตลาดยังมีความตองการมาก 

 

23.3) ขอเสนอแนะ 
 23.3.1) ควรมีการสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดแบบมุงผลผลิตโดยไมใชสารเคมี

เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีแนวความคิดท่ีตองการปรับปรุงและพัฒนาการ
เลี้ยงปลาสลิด เขารวมโครงการถายทอดวิธีการและสาธิตใหความชวยเหลือแกเกษตรกรอยางเขมขนโดย
มุงหวังใหผลผลิตจากการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกรสูงข้ึน 

 

 23.3.2) ควรมีการสงเสริมภายในจังหวัดใหมีการบริโภคปลานิล เพ่ือท่ีเกษตรกร
จะไดมาเลี้ยงปลานิลใหมากข้ึน เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดใหญ และควรมีการประสานกลุมผูเลี้ยง
ปลานิลกับภาคสวนอ่ืนท้ังดานการผลิตและการตลาด 

 

 23.3.3) ควรเนนงานวิจัยเก่ียวกับพันธุกุงกามกราม เพราะฟารมเอกชนรายใหญ
จะมีราคาสูง และบางพ้ืนท่ีก็มีขอผูกมัดเก่ียวกับการซ้ืออาหารสัตวน้ําและการขายผลผลิต ในขณะท่ีคุณภาพก็
ไมไดสูงกวาฟารมท่ัวไป 

 

24) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) รวมกับหนวยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑใหไดคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแตตนน้ํา
การผลิตระดับฟารมตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good  Agricultural Practice : GAP) จนถึงปลายน้ํา 
การผลิตเปนผลิตภัณฑระดับโรงงานตามมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการท่ีดินในการผลิต (Good Manufacturing 
Practice : GMP) และการวิเคราะหอันตรายจุดควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis critical Point : HACCP) 
มีระยะเวลาดําเนินการต้ังแตป 2557 - 2560 เปาหมายสินคา 5 ชนิด ไดแก ขาว พืชผัก ไก สุกร และกุง 
มีระยะเวลาดําเนินงานโครงการตั้งแตป 2557 - 2560  

 



189 
 

24.1) ผลการติดตาม 
 24.1.1) ป 2557 

 (1) พัฒนาเกษตรกรสูการผลิตตามการปฏิบัติท่ีดี โดยตรวจรับรองและ
สนับสนุนการผลิตขาว GAP ท้ังในเกษตรกรรายเดิมและรายใหม 53,000 แปลง รับรองแบบกลุม 120 กลุม 
โรงสีขาว GMP 24 โรง ครบตามเปาหมาย แหลงผลิตพืช ปศุสัตว และประมงรวม 171,717 ฟารม รอยละ 121.05 
ของเปาหมาย 141,858 ฟารม  โรงงาน/สถานประกอบการผลิตอีก 56,969 แหง จากเปาหมาย 42,140 แหง  
นอกจากนี้ ไดเตรียมความพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนก โดยเฝาระวังสถานท่ีเสี่ยงและทําลายเชื้อโรค 3,388,687 
แหง หรือรอยละ 117.09 ของเปาหมาย 2,894,000 แหงสวนการปรับปรุงสุขอนามัย/โครงสรางพื้นฐาน
ทาเทียบเรือ 3 แหง อยูระหวางการกอสราง และประสบปญหาขาดแรงงาน 

 (2) พัฒนามาตรฐานและตรวจสอบรับรอง และสรางความเชื่อมั่น
ในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ ปรับปรุงผลิตภัณฑและปรับปรุงโรงเรือน 
130 แหง และถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 189,613 ราย ตามเปาหมาย 

 (3) ตรวจรับรองดานประมง จากการถายโอนใหเอกชนตรวจรับรอง 
มีสาเหตุจากกระบวนการจัดจางตามระเบียบทางราชการลาชา และเจาหนาท่ีเอกชนยังขาดประสบการณ
ในการเขาตรวจรับรองฟารม ประกอบกับการระบาดของกลุมอาการตายดวน (Early Mortality Syndrome : 
EMS) ในกุงขาว เกษตรกรหยุดการเลี้ยงทําใหการตรวจรับรองฟารมกุงดําเนินการไดเพียงรอยละ 3.36 ของ
เปาหมาย 5,000 ราย สวนดานปศุสัตวเปนการจัดจางผูตรวจท่ีผานการรับรองจาก มกอช. ไมมีผูประกอบการ
มาเสนอราคา ทําใหในป 2557 ตองยกเลิกการจางตรวจประเมิน GAP ฟารมไกและสุกร  

 (4) การเปลี่ยนแปลงหลังไดรับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
(4.1) ดานตนทุนการผลิต เกษตรกรรอยละ 63.19 มีตนทุน

การผลิตเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.32 ของตนทุนเดิม เนื่องจากปจจัยการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน สวนรอยละ 15.58 
มีตนทุนการผลิตลดลงจากตนทุนเดิมรอยละ 23.24 เปนผลจากการจัดการฟารมท่ีดี 

(4.2) ดานการจําหนาย หลังไดรับมาตรฐานฟารม เกษตรกรจําหนาย
ผลผลิตใหกับบริษัทเพ่ิมมากข้ึนจากรอยละ 17.36 เปนรอยละ 30.61 การกําหนดราคายังเปนของผูซ้ือ 
แตมีสัดสวนลดลงโดยเกษตรกรสามารถตอรองราคาไดมากข้ึนรอยละ 17.05 และมีการซื้อขายลวงหนาได
รอยละ 20.16 ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 32.05 ของรายไดเดิมท่ีเคยไดรับ 

(4.3) ดานคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม พบวามีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึน รอยละ 65.22 และระบบนิเวศบริเวณใกลเคียงดีข้ึนคิดเปนรอยละ 66.17 ซ่ึงเปนผล
จากการจัดการฟารมท่ีดี และมีระบบการจัดการของเสียท่ีดีข้ึน 

 (5) ขอเสนอแนะ 
(5.1) การเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจสอบ และถายโอนภารกิจ

ใหเอกชนดําเนินการ  ควรเรงประชาสัมพันธการเปลี่ยนมาตรฐานจากหนวยงานตรวจสอบเปนมาตรฐานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (มกษ.) ซ่ึงมีมาตรฐานสูงข้ึนและใกลเคียงมาตรฐานสากล และการถายโอนภารกิจ
การตรวจรับรองใหเอกชนดําเนินการ เพ่ือใหการตรวจรับรองไดรวดเร็ว ทันเวลากับความตองการใช ซ่ึงจะทําให
เกษตรกรเขาสูระบบ GAP และปฏิบัติไดจริงมากข้ึน  

(5.2) การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ในกลุมพ้ืนฐานควรใหความสําคัญการปรับปรุงโรงเรือนใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย. แลวจึงพัฒนาไปสู
การผลิตเชิงอุตสาหกรรมในกลุมท่ีมีศักยภาพ เนนความสําคัญการพัฒนาผลิตตามมาตรฐาน GMP 
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 24.1.2) ป 2558  
 (1) ดานพืช  

(1.1) ขาว พัฒนาผูตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP โรงสีขาว 
GMP และหนวยตรวจรับรองแลว 580 ราย หรือรอยละ 99.59  พัฒนาตนแบบใหการรับรองเปนกลุมครบ 
140 กลุม  สงเสริมการผลิตขาวปลอดภัยดวยการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีข้ันพ้ืนฐานสําหรับขาว (Pre GAP) 
ไดครบ 250 ชุมชน และตรวจประเมินแปลงขาว Pre GAP ได 23,300 แปลง คิดเปนรอยละ 93.20 ของเปาหมาย  
25,000 ราย สวนการพัฒนาและสงเสริมระบบการผลิตขาวอินทรียมีการสรางศูนยเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย
ชุมชนในพื้นที่ 7 แหง และอบรมผูตรวจประเมินผล/เกษตรกรรวม 1,028 ราย หรือรอยละ 87.86 
ของเปาหมาย 1,170 ราย 

(1.2) ผัก - ผลไม ตรวจสอบแหลงผลิตเพื่อรับรองมาตรฐาน
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ได 96,037 ฟารม (รอยละ 115.85) โรงคัดบรรจุฯ 946 โรงงาน 
(รอยละ 131.39) และถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพแกเกษตรกร
ครบ 168,896 ราย รวมท้ังสงเสริมติดตามผลการดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไมของสถาบันเกษตรกร 
92 แหง รวม 29,035 ตัน รอยละ 72.59ของเปาหมาย 40,000 ตัน 

 (2) ดานประมง 
(2.1) กุง  ไดตรวจและรับรองคุณภาพสินคาประมงตลอด

กระบวนการผลิต ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํารวม 31,243 ฟารม (เปาหมาย 32,000 ฟารม) โรงงาน 315 โรง  
(เปาหมาย 320 โรง) ตรวจวิเคราะหและเฝาระวังโรงสัตวน้ําชายฝง/กุงทะเล 219,245 ตัวอยาง รอยละ 138.59 
ของเปาหมาย158,199 ตัวอยาง ดําเนินการเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคาโดยออกใบรับรองการจับ
สัตวน้ําใหเรือประมงไทย 10,599 ฉบับ รอยละ 86.17 ของเปาหมาย 12,300 ฉบับ 

(2.2) ปลานิล ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธุปลาครบตาม
เปาหมาย 44 ฟารม และฟารมเลี้ยงปลานิล 796 ราย (เปาหมาย 800 ราย)  

 (3) ดานปศุสัตว (ไก และสุกร) พัฒนาคุณภาพสถานประกอบการ
ดานปศุสัตวสูมาตรฐาน 55,682 แหง รอยละ 135.48 ของเปาหมาย 41,100 แหง ตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 391,279 ตัวอยาง หรือรอยละ 119.51 ของเปาหมาย 327,400 ตัวอยาง และตรวจรับรองฟารม
ปลอดโรคปากและเทาเปอยในภาคตะวันออกใหเปนไปตามมาตรฐานสากลได 84 คอมพารทเมนท รอยละ 112 
ของเปาหมาย 75 คอมพารทเมนท 

 (4) ดานพัฒนามาตรฐาน ตรวจรับรอง และสรางความเชื่อม่ันในมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร โดยเตรียมความพรอมผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับมาตรฐานบังคับ 28 ครั้ง รอยละ 93.33 
ของเปาหมาย 30 ครั้ง และสงเสริมระบบการรับรองฟารมมาตรฐานแบบกลุมได  514 ราย จากเปาหมาย 
400 ราย รวมท้ังแจงเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตวแกเกษตรกร 3,800 ราย รอยละ 95 ของ
เปาหมาย 4,000 ราย และจัดกิจกรรมพัฒนาอาหารฮาลาลครบ 3 กิจกรรม 

 

24.2) ผลการติดตาม 
 24.2.1) ดานแหลงจําหนายผลผลิตของเกษตรกร พบวา หลังจากไดรับมาตรฐาน

ฟารมแลว เกษตรกรขายผลผลิตคุณภาพไดมาตรฐานรองรับใหกับบริษัทโดยตรงเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 30.09 
รองลงมาจําหนายสินคาไปยังสถานท่ีรับซ้ืออ่ืน ๆ ท่ีมีการรับซ้ือสินคามาตรฐานโดยเฉพาะคิดเปนรอยละ 24.07 
เชน สหกรณศูนยขาวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และแพกุง เปนตน และผูรวบรวมทองถิ่น รอยละ 18.52 แสดง
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ใหเห็นวาปจจัยเรื่องตลาดท่ีรับซ้ือสินคามาตรฐานเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกษตรกรยอมปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตจากรูปแบบเดิมสูการผลิตในรูปแบบฟารมไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

 24.2.2) ดานการกําหนดราคาผลผลิต พบวา หลังจากท่ีผลผลิตของเกษตรกร
ไดรับมาตรฐานฟารมแลว ราคายังถูกกําหนดโดยผูซ้ือเชนเดิม คิดเปนรอยละ 53.10 โดยพบวา มีสัดสวนลดลง
เม่ือเทียบกับกอนไดรับมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรสามารถตอรองไดมากข้ึนเปนรอยละ 13.78 และการตกลง
ซ้ือขายลวงหนาเพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัวเปนรอยละ 13.78 แสดงใหเห็นถึงความตองการสินคาท่ีมีคุณภาพของผูซ้ือ
ผลผลิต โดยเกษตรกรท่ีผลิตสินคาไดมาตรฐานมีอํานาจในการเจรจาตอรองและทําการตกลงซ้ือขายสินคาคุณภาพ
มาตรฐานไดมากข้ึน  

 24.2.3) ดานตนทุนการผลิตของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญเห็นวาตนทุน
การผลิตเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง คิดเปนรอยละ 41.86 รองลงมา เกษตรกร รอยละ 31.66 เห็นวาตนทุน
การผลิตเพ่ิมสูงข้ึน โดยท่ีตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 31.55 ของตนทุนการผลิตเดิม และมีเกษตรกร 
รอยละ 26.48 เห็นวาตนทุนการผลิตลดลง โดยเปนตนทุนการผลิตท่ีเกษตรกรสามารถลดลงไดรอยละ 27.50 
เนื่องจากมีการจัดการฟารมท่ีดี ใชสารเคมีถูกตองในปริมาณเหมาะสม รวมท้ังมีการใชสารชีวภาพทดแทนสารเคมี 
การใชปุยหมัก และปุยอินทรีย เม่ือแยกพิจารณารายดาน พบวา ตนทุนการผลิตของเกษตรกรดานประมงเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากราคาอาหารสัตวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สวนดานปศุสัตว พบวา ตนทุนการผลิตไมเปลี่ยนแปลง  

 24.2.4) ดานรายได เกษตรกรท่ีทําการผลิตสินคาคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรายไดท่ีเกิดข้ึน โดยสวนใหญเห็นวารายไดยังเทาเดิม เม่ือเทียบกับกอนผลิตสินคามีคุณภาพ คิดเปน
รอยละ 42.79 เนื่องจากตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงทําใหเกษตรกรมีรายไดไมเปลี่ยนแปลง
มากนัก โดยมีเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 37.73 โดยมีรายไดเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 30.13 
ของรายไดเดิมท่ีเกษตรกรเคยไดรับ สําหรับสินคาท่ีชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนหลังจากไดรับมาตรฐานฟารม 
คือ กลุมสินคาพืชผัก และผลไม โดยเกษตรกรมากกวารอยละ 50 เห็นวามีรายไดเพิ่มขึ้น แตมีเกษตรกร
อีกรอยละ 19.48 ใหความเห็นวารายไดท่ีไดรับลดลงจากเดิม คิดเปนรอยละ 30.92 เนื่องจากตนทุนการผลิต
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนกวารายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ในดานประมง เกษตรกรประสบปญหาการระบาดของโรคอีเอ็มเอส
(Early Mortality Syndrome: EMS) หรือโรคตายดวนกุงขาวท่ีเกษตรกรตองประสบอยูและความไมชัดเจน  
ในแนวทางการปองกันแกไขปญหาของหนวยงานภาครัฐ สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรท่ีลดลงอยางมาก 

  
 24.2.5) ดานสุขภาพของเกษตรกร พบวาเกษตรกรสวนใหญมีสุขภาพดีข้ึน คิดเปน

รอยละ 53.18 สวนรอยละ 46.53 ใหความเห็นวาเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับกอนผลิตสินคาคุณภาพ และ
รอยละ 0.30 ใหความเห็นวาสุขภาพแยลง เนื่องจากในการผลิตสินคาตามมาตรฐานฟารมเกษตรกรยังคงมี
ความจําเปนตองใชสารเคมี โดยเฉพาะดานพืชมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก 
แตเม่ือตองปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานฟารม ทําใหมีการใชสารเคมีแตละชนิดในปริมาณลดลงและชวงเวลา
ท่ีเหมาะสม สงผลใหสุขภาพของเกษตรกรดีข้ึน และปริมาณสารตกคางสูผูบริโภคลดลง 

  24.2.6) ดานสภาพแวดลอมทางการเกษตร และระบบนิเวศบริเวณ
ใกลเคียง เกษตรกรสังเกตวาสภาพแวดลอมทางการเกษตร และระบบนิเวศบริเวณใกลเคียงมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน คิดเปนรอยละ 60.12  เนื่องจากมีการจัดการฟารมตามหลักการเกษตรดีท่ีเหมาะสมแลว 
ทําใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี มีการจัดการน้ําเสีย กลิ่นจากมูลสัตว ท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมในทางท่ีดีข้ึน สวน
เกษตรกรรอยละ 38.27 ใหความเห็นวาเหมือนเดิมเม่ือเทียบกับกอนท่ีมีการผลิตสินคาคุณภาพ และมีเกษตรกร
จํานวนเล็กนอยคิดเปนรอยละ 1.61 ท่ีใหความเห็นวาสภาพแวดลอม ระบบนิเวศบริเวณใกลเคียงแยลง 
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เนื่องจากการปลอยน้ําเสียจากโรงงานทําใหคุณภาพน้ําไมดีกระทบตอการเลี้ยงกุง การกําจัดของเสียประเภทมูล
ไกไมเหมาะสม ทําใหเกิดแมลงวันรบกวน  

 24.2.7) ขอเสนอแนะ 
 (1) ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ หนวยงาน

ควรควบคุมดูแลราคาปจจัยการผลิตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม  เพ่ิมการตรวจสอบท้ังดานคุณภาพของปจจัย
การผลิตใหตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมทดแทนเกษตรกรท่ีสูงอายุอยางตอเนื่อง  
รวมท้ังสงเสริม/สนับสนุนทุนสําหรับการทําการเกษตรแกเกษตรกรท่ีมีผลผลิตไดคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการ
ออกใบรับรองใหรวดเร็ว   

 (2) สงเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตท่ีเนนคุณภาพ และ
การแปรรูปผลผลิตข้ันตน เพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิม สรางรายไดใหแกเกษตรกร สรางตลาดสินคาคุณภาพใหเกิดข้ึน
เพ่ือรองรับผลผลิตท่ีผลิตได ประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบ และตระหนักถึงคุณประโยชนจากการบริโภคสินคา
คุณภาพ 

 

25) โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร   
กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลัก ในการถายทอดความรู ทักษะประสบการณ

ในการซอมเครื่องมือทําการเกษตร และบํารุงรักษาเครื่องจักรท่ีมีอายุการใชงานยาวนาน และเพ่ือลดตนทุน
คาใชจายในการประกอบอาชีพการเกษตร แกสมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป มีเปาหมาย 
250 รุน รวม 7,500 ราย และเจาหนาท่ีอีกรุนละ 5 ราย รวม 1,250 ราย ระยะเวลาดําเนินงานปงบประมาณ 2557 

 

25.1) ผลการติดตาม 
 25.1.1) ป 2557 

 (1) เกษตรกรและเจาหนาท่ีผานการอบรมการซอมแซมบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลการเกษตร 8,817 ราย หรือรอยละ 101 ของเปาหมาย 8,750 ราย 

 (2) เกษตรกรรอยละ 55.56 นําความรูไปปฏิบัติใชบางสวนแลว เชน 
การปรับแตงเครื่องจักรกล และการถอดประกอบเครื่องจักรกลในการทําความสะอาด โดยลดคาใชจายจากกอน
เขารวมโครงการในสวนท่ีเปนคาจางแรงงานในการซอมเครื่องจักรกลการเกษตรชํารุดหรือเสียไดตั้งแต 100 - 
1,000 บาท ข้ึนอยูกับชนิดของเครื่องจักรกลการเกษตร  และเกษตรกรรอยละ 76.30 มีความพึงพอใจตอ
โครงการในระดับมากท่ีสุด 

 (3) ขอเสนอแนะ 
(3.1) ควรสงเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ใหมีการใช

เครื่องจักรกลการเกษตรมากข้ึน และถายทอดความรูการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล โดยใหองคกรทองถ่ิน
และชุมชนเขามารวมจัดหาดูแลรักษา และถายทอดการจัดการ 

(3.2) กิจกรรมการจัดอบรม ควรพิจารณาความตองการเรียนรู
ของเกษตรกรกลุมเปาหมาย และชวงระยะเวลาท่ีอบรมไมควรตรงกับชวงเวลาเพาะปลูกและเก็บเก่ียว นอกจากนี้ 
ควรสงเสริมใหสหกรณดําเนินธุรกิจใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร สรางเครือขายธุรกิจรวมกับภาคเอกชน 
เพ่ือใหบริการเกษตรกรท่ีขาดแคลนแรงงานไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
อ่ืน ๆ ใหเกษตรกรรูจักแพรหลายควบคูไปดวย เชน เทคโนโลยีเครื่องปลูกมันสําปะหลัง หรือเครื่องเก่ียวนวดขาว ฯลฯ 
เพ่ือนําไปใชทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนตอไป 
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 25.1.2) ป 2558 
 สรางชางเกษตรทองถ่ิน ใหมีทักษะและเทคนิคการใชเครื่องจักรกลการเกษตร

ท่ีถูกตองดําเนินการในระดับ 1   2  และ 3  รวม  3,309 ราย สูงกวาเปาหมาย 134 ราย และจัดอบรมบมเพาะ
ความรูและทักษะในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนได 147 ราย สูงกวา
เปาหมาย 47 ราย 

 

25.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง รวม 43 จังหวัด จําแนกเปนชางเกษตรทองถ่ิน 456 ราย และผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
63 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

 25.2.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 
 (1) ความรูในการซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรเกษตรกรที่ผาน

การอบรมชางเกษตรทองถ่ินรอยละ 71.27 มีความรูพ้ืนฐานกอนเขารวมโครงการ  โดยรอยละ 30.04 เปลี่ยน
ถายน้ํามันเครื่อง/น้ํามันเกียรได  รอยละ 18.64 เปลี่ยนและลางอะไหล นอกนั้นมีความรูในเรื่องการซอมบํารุง
เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยา เครื่องตัดหญา รถไถนา รถเก่ียวขาว การตั้งวาลว และการดูแลรักษาหมอน้ํา ซ่ึงพบวา
เปนการเรียนรูดวยตนเองคิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาเรียนรูจากเจาหนาท่ี และเพ่ือนบาน 

 (2) การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร พบวา กอนเขารวม
โครงการ เกษตรกรรอยละ 88.17 ดําเนินการเอง มีคาใชจายเฉลี่ย 645 บาทตอรายตอป และรอยละ 11.83  
จางชางในชุมชน สวนกรณีเสียหรือชํารุด รอยละ 68.42 ใชวิธีการจางชางในชุมชนเชนกัน โดยมีคาใชจายเฉลี่ย 
2,693 บาทตอรายตอป 

 (3) การนําความรูหลังเขาอบรมไปใช มีเกษตรกรท่ีผานการอบรมไดนํา
ความรูไปปฏิบัติแลว รอยละ 58.95 ไดแก เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนหรือถอดลางอะไหล ตรวจเช็ค
เครื่องยนตเบื้องตน/ดูแลบํารุงรักษาท่ัวไป  ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายของโครงการ พบวา เกษตรกร
ท่ีผานการอบรมชางเกษตรท้ังระดับ 1  2 และ 3 ยังไมสามารถลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร
ไดตามเปาหมาย กลาวคือ ระดับ 1 ลดคาใชจายได 300 บาท/เครื่อง (เปาหมาย 2,000 บาทตอเครื่อง)  
ระดับ 2 และระดับ 3 ลดคาใชจายได 756 และ 799 บาทตอเครื่อง  (เปาหมาย 5,500 บาทตอเครื่อง) 
เนื่องจากในชวงหลังการอบรมเพ่ิงเริ่มมีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรและยังไมมีการชํารุดหรือเสียหายมาก  

 (4) การขยายผลความรู พบวา การขยายผลความรูที่เกษตรกรไดรับ
ยังอยูในระดับ เครือญาติ และเพ่ือนบานใกลเคียง เฉลี่ย 1 : 8 ราย ซ่ึงยังตํ่ากวาเปาหมายโครงการท่ีกําหนด  
ใหขยายผล 1 : 10 ราย 

 25.2.2) กิจกรรมการดําเนินธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
 (1) การประกอบธุรกิจ กอนเขารวมโครงการ พบวา ผูท่ีเขารวมโครงการ

รอยละ 60.32 เคยประกอบธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรมากอน ไดแก ธุรกิจเก่ียวกับการเก็บเก่ียวขาว 
ธุรกิจการเพาะกลา/ดํานาขาว และธุรกิจรับสีขาว เปนตน 

 (2) การนําความรูไปปฏิบัติใช หลังเขารวมโครงการ ผูประกอบการไดรับ
การอบรมในหลักสูตรการเก็บเก่ียวขาว การเพาะกลา/ดํานาขาว และการสีขาว โดยรอยละ 53.97 ไดนําความรู
ไปปฏิบัติแลว ไดแก การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ การตรวจคุณภาพขาว/การเก็บเก่ียว 
และการสีขาว เปนตน 

 



194 
 

 25.2.3) ความพึงพอใจตอโครงการ 
 เกษตรกรท่ีผานการอบรมในกิจกรรมสรางชางเกษตร และผูประกอบการ

ธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอโครงการระดับมาก ท้ังในดานการรับทราบ
ขอมูลโครงการ ความเหมาะสมของหลักสูตร กิจกรรมการฝกปฏิบัติ แตในเรื่องระยะเวลาการฝกอบรมมีความเห็น
วาระยะเวลาในการอบรมนอยเกินไป ควรเพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตร เทคโนโลยีใหม ๆ ในการซอมแซมเครื่องจักรกลฯ 
และเพ่ิมความหลากหลายของชนิดเครื่องยนต เพ่ือใชตอยอดในการซอมแซมเครื่องจักรกลฯ ซ่ึงเกษตรกรเสนอ
วาควรมีการจัดอบรมอยางตอเนื่องทุกป 

 25.2.4) ขอเสนอแนะ 
 (1) กลุมเปาหมาย การคัดเลือกกลุมเปาหมายควรพิจารณาจากหลักเกณฑ

ของโครงการเปนสําคัญ เชน กลุมเปาหมายควรมีพ้ืนฐานเก่ียวกับเครื่องจักรกลการเกษตรมีเครื่องจักรกลการเกษตร
เปนของตนเอง และอยูในชุมชน ซ่ึงในป 2558 พบวา เกษตรกรท่ีเขาอบรมบางรายไมมีเครื่องจักรกลการเกษตร 
มีการสงผูแทนมาอบรมซ่ึงไมมีพ้ืนฐาน ทําใหไมสามารถเรียนรูหรือนําไปถายทอดตอได  

 (2) เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับฝกปฏิบัติ พบวา มีการนําเครื่องยนต
ใหมมาใช ทําใหเกษตรกรไมไดวิเคราะหหรือเรียนรูวิธีการแกไขปญหา ในกรณีท่ีเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง
เสียหรือชํารุดไมสามารถแกไขได จึงตองจางชางมาดําเนินการเหมือนเดิม  

 (3) เพ่ือใหเกิดการนําความรูไปปฏิบัติไดจริงและตอเนื่อง หนวยงาน
ควรมีการติดตามใหคําแนะนําอยางสมํ่าเสมอ และสนับสนุนการรวมกลุมจัดตั้งเปนจุดซอมบํารุงเครื่องจักรกล
การเกษตรในหมูบาน โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมกับหนวยงานในจัดซ้ืออุปกรณท่ีจําเปนเบื้องตน 

 

26) โครงการแกไขปญหาเกษตรกรดวยการจําหนายหนี้สูญในกองทุนหรือเงินทุนในสวน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ป 2559) 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมชลประทาน  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม กรมสงเสริมสหกรณ กรมประมง กรมปศุสัตว และองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร รวมดําเนินการ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกร โดยการจําหนายหนี้สูญ ในกองทุนหรือเงินทุนในกํากับดูแล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนี้สินโครงการสงเสริมหรือสงเคราะหของรัฐซ่ึงไมไดเกิดข้ึนจากความ
ผิดพลาดของเกษตรกร เปาหมายแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรโดยการจําหนายหนี้สูญใหเกษตรกร 26,742 
ราย สถาบันเกษตรกร 1,028 แหง วงเงิน 4,556.41 ลานบาท และแตละกองทุนหรือเงินทุนพิจารณาทบทวน
บทบาทหลังการจําหนายหนี้สูญ ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (มีนาคม 2558 - กันยายน 2559) 

 

26.1) ผลการดําเนินงาน 
 โครงการมีการตั้งคณะกรรมการดูแลการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรดวยการจําหนาย

หนี้สูญในกองทุนหรือเงินทุนในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือกํากับดูแลขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
และกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการแกไขปญหาหนี้สิน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

 26.1.1) สํารวจขอมูล วิเคราะหจําแนกกลุมปญหาหนี้สินเกษตรกร และสาเหตุ
ของการจําหนายหนี้เปนสูญของเกษตรกรในกองทุนหรือเงินทุนในกํากับดูแลของ กษ. 12 แหลงเงินเกษตรกร 
26,742 ราย สถาบันเกษตรกร 1,028 แหง รวมเปนเงิน 4,556.40 ลานบาท (รอยละ 100 ของเปาหมาย) 

 26.1.2) แกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรดวยการจําหนายเปนหนี้สูญเปนเกษตรกร 
11,651 ราย สถาบันเกษตรกร 171 แหง รวมเปนเงิน 1,094.72 ลานบาท (รอยละ 24.03 ของเปาหมาย) 
จําแนก ไดดังนี้ 
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 26.1.3) การประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร กบส. ครั้งท่ี 
1/2559 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2559 มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) เปน
ประธาน มีมติใหฝายเลขานุการจัดทําแบบฟอรมสรุปเพ่ือนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหมในครั้งตอไป เนื่องจาก
ขอมูลมีรายละเอียดไมชัดเจนและเพียงพอสําหรับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ขณะนี้หนวยงาน
อยูระหวางการจัดเตรียมขอมูลหนี้ เพ่ือประกอบการเสนอคณะอนุกรรมการแกไขปญหาหนี้สิน กบส. ตอไป 

 26.1.4) การทบทวนภารกิจของกองทุน/เงินทุนหลังการจําหนายหนี้สูญ
โดยกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดจัดทํารางระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม     
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับโครงสรางหนี้ของกองทุนปฏิรูปท่ีดินฯ แผนการใหสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาอาชีพ
รายไดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซ่ึงอยูระหวางการศึกษาแนวทาง การปรับโครงสรางหนี้เพ่ือแกไขปญหา
หนี้คางชําระของกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 

26.2) ผลการติดตาม  
 26.2.1) จากการติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา แพร พิษณุโลก 

ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสระแกว พบวา สวนใหญอยูระหวางการพิจารณาของ กบส. ซ่ึงขอมูลและเอกสาร
ของลูกหนี้เพ่ือใชประกอบการพิจารณาบางสวนหาไมพบ เนื่องจากบางโครงการดําเนินงานมาเปนเวลานาน และ
หนวยงานเจาของโครงการมีข้ันตอนและกระบวนการพิจารณา ท่ีตองผานคณะกรรมการหลายคณะ ทําใหตองใช
เวลาในการดําเนินการ รวมถึงลูกหนี้บางสวนอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือการบังคับคดี จึงไมสามารถ
เขารวมโครงการได 

 26.2.2) ประเด็นท่ีพบ ขอมูลและเอกสารของลูกหนี้เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
บางสวนหาไมพบ เนื่องจากบางโครงการดําเนินงานมาเปนเวลานาน และหนวยงานเจาของโครงการมีข้ันตอน
และกระบวนการพิจารณา ท่ีตองผานคณะกรรมการหลายคณะ ทําใหตองใชเวลาในการดําเนินการ รวมถึง
ลูกหนี้บางสวนอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือการบังคับคดี จึงไมสามารถเขารวมโครงการได 
 

27) โครงการสงเสริมและสนับสนุนเงินทุนสําหรับธุรกิจใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร  
กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและสนับสนุนเงินทุนสําหรับธุรกิจ    

การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการผลิตท่ีมีการนําเครื่องจักรกลการเกษตร
เขามาทดแทนแรงงานในภาคเกษตรมากข้ึน ผลการประเมินการสนับสนุนเงินกูใหสหกรณในป 2555  

 

27.1) ผลการดําเนินงาน  
 27.1.1) สนับสนุนเงินกูจากกองทุนพัฒนาสหกรณแกสหกรณ 11 สหกรณ รวม 

11 ลานบาท โดยสหกรณนําเงินทุนไปใหสมาชิกของสหกรณกูรายละ 5,000 - 10,000 บาท ซ่ึงไมเพียงพอ
ตอคาใชจายในการใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตร  

 27.1.2) จํานวนสมาชิกสหกรณที่ใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตรระหวาง
รอยละ 0.00 - 32.00 ของสมาชิกสหกรณท้ังหมด เนื่องจากจํานวนเครื่องจักรกลการเกษตรมีนอย สมาชิก
ของสหกรณทํากิจกรรมทางการเกษตรในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหไมสามารถรอใชบริการไดและบางแหงไมมี
เครื่องจักรกลการเกษตรใหบริการแลว 

 
 
 
 
 



196 
 

27.2) ผลการประเมิน 
 27.2.1) การเขาถึงเงินทุนตามโครงการ พบวา สมาชิกสหกรณยังไมสามารถเขาถึง

แหลงทุน เนื่องจากโครงการสนับสนุนเงินทุนใหสหกรณเทากัน แหงละ 1 ลานบาท ทําใหสหกรณท่ีมีสมาชิกนอย 
มีโอกาสกูเงินตามโครงการไดมากกวา โดยสมาชิกสหกรณแตละแหงสามารถกูเงินตามโครงการไดคิดเปน
รอยละ 0.53 - 29.35 ของสมาชิกสหกรณท้ังหมด 

 27.2.2) การบริหารเงินทุนท่ีไดรับจากโครงการ จากจํานวนสหกรณท่ีเขารวม
โครงการ 11 แหง ในจํานวนนี้ 10 แหง ไดรับผลกําไรจากการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการเฉลี่ย 18,318 - 
70,000 บาท สวนอีก 1 แหง ขาดทุนจากการสนับสนุนเงินทุนใหสมาชิกกู 8,075 บาท โดยสหกรณท้ังหมด
สามารถจายชําระเงินกูคืนกองทุนพัฒนาการเกษตรไดตามกําหนด 

 27.2.3) ดานเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาผลท่ีเกิดจากการใหบริการเงินทุนสําหรับ
ธุรกิจใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร พบวา สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการทุกรายไดรับประโยชน
จากการไดรับเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า หรือการใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในราคาท่ีถูกวาเอกชน โดยสมาชิก
สหกรณบางแหงไดรับท้ังเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา และการใชเครื่องจักรกลการเกษตรราคาถูกกวาเอกชน 

 27.2.4) ดานสังคม พิจารณาจากการเขาถึงการใหบริการเงินทุนสําหรับธุรกิจ
การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร พบวา สมาชิกสหกรณสวนใหญไมไดรับบริการเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา  

 27.2.5) ความยั่งยืนของธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร จากจํานวน
สหกรณท่ีเขารวมโครงการ 11 แหง มีการยกเลิกแลว 5 แหง ท่ีเหลือดําเนินการอยู 6 แหง ในจํานวนนี้มี 3 แหง 
ท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง และอีก 3 แหง กําลังประสบปญหา เชน มีการใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตร
ในชวงสั้น ๆ 4 - 5 เดือนตอป ขาดประสบการณในการบริหารจัดการ ไมมีความรูเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตร 
มีคาใชจายในการซอมบํารุงสูง และขาดทุนจากการทําธุรกิจใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ อยูระหวาง
การพิจารณาขายเครื่องจักรกลการเกษตร 

 27.2.6) ความพึงพอใจตอโครงการ พบวา ในสวนของเจาหนาที่สํานักงาน
สหกรณจังหวัด และสหกรณการเกษตร มีความพอใจในระดับมาก เนื่องจากไดรับเงินทุนดอกเบี้ยต่ํามาชวย
ในธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร แตในสมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากจํานวนเงินท่ีใหสมาชิกกูไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 

 27.2.7) การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ สามารถบรรลุวัตถุประสงคในดานการจัดหา
เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือดําเนินธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแกสมาชิกสหกรณ และเกิดการเริ่มตน
สรางเครือขายธุรกิจใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรระหวางสหกรณกับเอกชนในรูปแบบของการใหสินชื่อ 
แกสมาชิกเพ่ือไปใชบริการของเอกชน และเปนผูประสานระหวางสมาชิกสหกรณที่ตองการใชเครื่องจักรกล
การเกษตรกับเอกชน แตในดานความยั่งยืนไมบรรลุวัตถุประสงค  จากจํานวน 11 สหกรณ ท่ีเขารวมโครงการ 
คงเหลือเพียง 3 แหง ท่ียังดําเนินการอยู (สหกรณการเกษตรแมแจม จํากัด สหกรณการเกษตรฟากทา จํากัด 
และสหกรณการเกษตรตําบลบานหวาย จํากัด) ซ่ึงปจจัยท่ีทําใหประสบผลสําเร็จ คือ การเรียนรูจากประสบการณ
ท่ีผานมาและนํามาปรับปรุง บุคลากรท่ีมีความรูเก่ียวกับเครื่องจักรกลการเกษตร และการสรางแรงจูงใจแกสมาชิก
สหกรณในการมาใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ดวยการควบคุมคุณภาพของงาน และการกําหนดอัตรา
คาบริการท่ีแขงขันกับเอกชนได 
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 27.2.8) ขอเสนอแนะ 
 (1) ควรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหสหกรณนําไปใหสมาชิกกูไปใช

บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือชวยลดตนทุนการผลิตจากการใชเครื่องจักรกลการเกษตร โดยใชบริการได
ท้ังเครื่องจักรกลการเกษตรของสหกรณและเอกชน 

 (2) เนนการสรางเครือขายธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
โดยใหสหกรณทําหนาท่ีเปนตัวแทนสมาชิกตอรองกับเอกชนในการกําหนดอัตราคาบริการ และการควบคุม
คุณภาพการบริการ 

 (3) การดําเนินธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ตองมี
ความพรอมของท้ังในดานปริมาณผูใชบริการ และบุคลากรของสหกรณในการบริการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 
รวมท้ังการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณท่ีเคยดําเนินธุรกิจใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร
มาแลว  

 

28) โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพการเกษตร  
 เปนการดําเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาการเกษตรในระดับพ้ืนท่ีใหสอดคลอง

กับความตองการของชุมชนและศักยภาพของพ้ืนท่ีในลักษณะบูรณาการ มีสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ัวประเทศ 
โดยเริ่มดําเนินการในป 2557 

 

 ผลการดําเนินงาน 
 28.1) ป 2557 

28.1.1) การพัฒนาการผลิต 
(1) พัฒนาการผลิตขาว โดยการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

การผลิตขาว ศูนยขาวชุมชน การผลิตขาวปลอดภัยสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ครบตามเปาหมาย 15 ศูนย 
สํารวจและพยากรณการระบาดศัตรูขาว และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ดําเนินการครบตามเปาหมาย 190 
และ 200 ราย ตามลําดับ  

(2) เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ พรอมทั้ง
จัดอบรมความรู 1,817 ครัวเรือน รอยละ 27.34 ของเปาหมาย 6,646 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต 
1,700,300 ตัว และปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําโครงการ 37 แหง รวม 4.37 ลานตัว ตามเปาหมาย 

(3) การเลี้ยงปศุสัตว ถายทอดความรูแกเกษตรกร 3,583 ราย 
รอยละ 119.87 ของเปาหมาย 2,989 ราย และใหบริการดานสุขภาพสัตว 14,079 ตัว รอยละ 109.72 
ของเปาหมาย 12,832 ตัว นอกจากนี้ ยังจัดทําโครงการผลิตโคพันธุดีโดยวิธีการผสมเทียมใหกับเกษตรกร 
286 ราย และรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อไขหวัดนก 789 แหง  

(4) สงเสริมปลูกพืชหลังนา ถายทอดความรูและจัดทําแปลงตนแบบ
การปลูกพืชหลังนาแกเกษตรกร 728 ราย รอยละ 91.00 ของเปาหมาย 800 ราย พ้ืนท่ี 130 ไร และ
การตรวจสอบรับรองแปลง GAP 300 แปลง ตามเปาหมาย  

(5) ผลิตหมอนไหม จัดถายทอดความรูเชิงวิชาการหมอนไหม เชน 
การปลูกหมอน เลี้ยงไหม การบริหารจัดการแปลง และการแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอนไหมแกเกษตรกร 
430 ราย ตามเปาหมาย  นอกจากนี้ มีการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี/อินทรีย และปูนโดโลไมท 
อยางละ 250 กิโลกรัม ตนพันธุหมอน 1,350 ตน ครบตามเปาหมาย  



198 
 

28.1.2) บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
(1) สงเสริมระบบชลประทาน กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีแหลงน้ําชลประทาน

ครบ 77 แหง มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 7,726 ราย และพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 102,844 ไร  
(2) พัฒนาพ้ืนท่ีและปรับปรุงบํารุงดิน จัดอบรมความรูแกเกษตรกร 

4,294 ราย รวม 125 กลุม และสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก หญาแฝก 950,000 กลา ผลิตภัณฑจุลินทรีย 
(พด.) 1,600 ซอง พรอมท้ังใหบริการวิเคราะหตัวอยางดิน 1,347 ตัวอยาง และเก็บตัวอยางดินวิเคราะห 
รายแปลง 404 ราย ตามเปาหมาย  

(3) ถายทอดความรูดานการเกษตรผานเกษตรกร หรือผูนําในพื้นท่ี
ท่ีประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรเปนผูถายทอดความรู โดยจัดอบรมความรูแกเกษตรกร 45,653 ราย 
รอยละ 100.22 ของเปาหมาย 45,555 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต 76 ราย รอยละ 68.47 ของเปาหมาย 
111 ราย 

28.1.3) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ 
(1) การจัดทําบัญชี ดําเนินการถายทอดความรูในการจัดทําบัญชีรับ - 

จายของครัวเรือน และบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกร เพ่ือนําขอมูลจากการทําบัญชีไปใชประโยชนในการวิเคราะห 
ลดรายจาย และวางแผนการประกอบอาชีพ 6,644 ราย รอยละ 94.70 ของเปาหมาย 7,016 ราย  

(2) สงเสริมและสนับสนุนความรูดานสหกรณ การเกษตร การผลิต 
การตลาด และมาตรฐานสินคา โดยการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรูแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือการเกษตร ดําเนินการแลว 76 จังหวัด ตามเปาหมาย รวม 3,387 ราย คิดเปนรอยละ 127.33 
ของเปาหมาย 2,660 ราย  

(3) สนับสนุนความรูดานการเกษตรมีเปาหมายถายทอดความรู
แกเกษตรกร 10,520 ราย และสนับสนุนปจจัยการผลิต 5,298 ไร   

28.1.4) ผลการติดตาม 
จากการติดตามในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ พบประเด็นสําคัญดังนี้ 
1) พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ สวนใหญเกษตรกรมีกิจกรรมการผลิตเพ่ิมข้ึน

ทุกจังหวัด เนื่องจากมีหนวยงานเขารวมกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมบูรณาการเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด 
โดยเฉพาะจังหวัดท่ีผานการเขารอบการประกวดระดับประเทศ มีจํานวนเกษตรกรท่ีมีกิจกรรมการผลิตเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 61.52 

2) จากการลงพื้นที่และการตรวจเอกสารหลักฐานเพื่อประกวด
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ระดับประเทศ ป 2557 พบวา 

(2.1) จังหวัดท่ีผานเขารอบการประกวด ในภาพรวมเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากครัวเรือนละ 174,816 บาทตอป เปน 185,779 บาทตอป (เฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนครัวเรือนละ 10,693 บาทตอป) 

(2.2) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา 
จึงมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ําและดูแลรักษาคูคลอง 

(2.3) การถายทอดความรูในเรื่องการบันทึกบัญชีครัวเรือน พบวา 
เกษตรกรยังไมนําความรูไปปฏิบัติเทาท่ีควร จึงตองมีการติดตามอยางตอเนื่อง 
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 28.2) ป 2558 
28.2.1) การพัฒนาและสงเสริมการผลิต  

(1) พัฒนาการผลิตขาว โดยการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
การผลิตขาวการผลิตขาวปลอดภัยสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP เปาหมาย 13 ศูนย สํารวจและพยากรณ
การระบาดศัตรูขาว และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 435 ราย  

(2) เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 2,605 
ครัวเรือน รอยละ 100.05 ของเปาหมาย 2,592 ราย พรอมท้ังจัดอบรมความรู 1,789 ราย คิดเปนรอยละ 93.76 
ของเปาหมาย 1,908 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต 2.48 ลานตัว คิดเปนรอยละ 100.75 ของเปาหมาย 
2.46 และปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําโครงการ 54 แหง ผลงานรอยละ 96.43 รวม 7.07 ลานตัว คิดเปน
รอยละ 84.18 ของเปาหมาย 

(3) การเลี้ยงปศุสัตว ถายทอดความรูแกเกษตรกร 5,504 ราย 
รอยละ 229.52 ของเปาหมาย 2,398 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก พันธุสัตว 9,883 ตัว คิดเปน
รอยละ 117.07 ของเปาหมาย 8,442 ตัว อาหารสัตว 3,180 ตัน คิดเปนรอยละ 88.11 ของเปาหมาย 
3,609 ตัน  เวชภัณฑสัตว 38,663 ตัว คิดเปนรอยละ 159.90 ของเปาหมาย 24,179 ตัว  และใหบริการ
ดานสุขภาพสัตว 32,783 ตัว รอยละ 141.37 ของเปาหมาย 23,190 ตัว นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการผลิต
โคพันธุดีโดยวิธีการผสมเทียมใหกับเกษตรกร 1,633 ราย  และรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อไขหวัดนก 
1,084 แหง สรางแหลงเรียนรูเพ่ือเกษตรกร 40 แหง  และบอแกสชีวภาพ 124 แหง  

(4) ผลิตหมอนไหม จัดถายทอดความรูเชิงวิชาการหมอนไหม เชน 
การปลูกหมอน เลี้ยงไหม การบริหารจัดการแปลง และการแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอนไหมแกเกษตรกร 
160 ราย ติดตามใหคําแนะนําเกษตรกร 32 ครั้ง  นอกจากนี้ มีการสนับสนุนปจจัย เชน ปุยเคมี 250 กิโลกรัม 
ตนพันธุหมอน 7,449 ตน   

28.2.2) บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 
(1) สงเสริมระบบชลประทาน กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีแหลงน้ําชลประทาน

ครบ 76 แหง มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 6,188 ราย และพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 97,105 ไร จําแนกเปน 
รูปแบบท่ี 1 พ้ืนท่ีเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิต และการเลี้ยงสัตว ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณกําหนด และมีระบบน้ําเพ่ือการเกษตรสมบูรณ 49 แหง รูปแบบท่ี 2 พ้ืนท่ีเขตเหมาะสม
สําหรับการปลูกพืช เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิต และการเลี้ยงสัตว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
และมีระบบน้ําเพ่ือการเกษตรคอนขางสมบูรณ 21 แหง และรูปแบบท่ี 3 พ้ืนท่ีเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิต และการเลี้ยงสัตว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด และมีระบบน้ํา
เพ่ือการเกษตรยังไมสมบูรณ 6 แหง  

(2) พัฒนาพ้ืนท่ีและปรับปรุงบํารุงดิน จัดอบรมความรูแกเกษตรกร 
1,172 ราย สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ี 44,856 ไร บริการวิเคราะหดิน 3,347 ตัวอยาง สนับสนุนน้ําหมัก
ชีวภาพ 17,733 ขวด สนับสนนุสารเรง พด. จํานวน 3,444 ซอง  ครบตามเปาหมาย  

(3) ถายทอดความรูดานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม โดยจัด
อบรมความรูแกเกษตรกร 601 ราย รอยละ 82.10 ของเปาหมาย 732 ราย สนับสนุนปจจัยการผลิต 121 ราย 
ตามเปาหมาย นอกจากนี้ ไดจัดทําแผนท่ีซอนทับภาพถายออรโธสีในพ้ืนท่ีเกษตรกร 151 ราย รวม 7,637 ไร 
ครบตามเปาหมาย  
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28.2.3) สงเสริมและพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
(1) การจัดทําบัญชี ดําเนินการถายทอดความรูในการจัดทําบัญชีรับ – 

จายของครัวเรือน และบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกร เพ่ือนําขอมูลจากการทําบัญชีไปใชประโยชนในการวิเคราะห 
ลดรายจาย และวางแผนการประกอบอาชีพ ดําเนินการ 2,385 ราย คิดเปนรอยละ 100.17 ของเปาหมาย 
2,381 ราย  

(2) สงเสริมและสนับสนุนความรูดานสหกรณ อุดมการณ หลักการ 
วิธีการสหกรณ ตลอดจนหลักเกณฑการจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรูแกเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 76 จังหวัด รวม 3,274 ราย คิดเปนรอยละ 123.08 
ของเปาหมาย 2,660 ราย  

(3) สนับสนุนความรูดานการเกษตร โดยถายทอดความรูแกเกษตรกร  
319,414 ราย คิดเปนรอยละ 236.93 ของเปาหมาย 8,194 ราย  และสนับสนุนปจจัยการผลิต 61 ชนิด 
พ้ืนท่ีท่ีไดรับ 22,361 ไร ตามเปาหมาย 

28.2.4) ผลการติดตาม 
จากการติดตามโดยการสัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในพ้ืนท่ี 

ไดแก ภาคเหนือ (จังหวัดลําพูน และพิษณุโลก) ภาคกลาง (จังหวัดสุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน และชัยภูมิ) ภาคใต (จังหวัดระนอง และชุมพร) จํานวน 
175 ราย สรุปผลไดดังนี้ 

(1) การใชประโยชนท่ีดิน เกษตรกรมีการใชประโยชนท่ีดินในทางการเกษตร 
กอนและหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกันเฉลี่ย 19.38 ไรตอครัวเรือน และกิจกรรมทางการเกษตรไมเปลี่ยนแปลง 
ยกเวนในการปลูกขาวนาปรังท่ีปลูกลดลง เนื่องจากเกิดภาวะภัยแลง  

(2) การถายทอดความรู พบวา เกษตรกร รอยละ 90.86 ไดรับ
การถายทอดความรูมีเพียงรอยละ 9.14 ท่ีไมไดรับการอบรม เนื่องจากไมมีเวลามาฝกอบรม และบางรายปวย   
ไมสามารถเขารับการอบรมได ซ่ึงเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูจําแนกในแตละดาน ดังนี้ 

 (2.1) ดานพืช เกษตรกรไดรับอบรม คิดเปนรอยละ 99.37 
ของผูเขารวมโครงการ ไดแก การทําปุย  

 (2.2) ดานปศุสัตวและประมง เกษตรกรไดรับอบรม คิดเปน
รอยละ 66.67 ของผูเขารวมโครงการ ไดแก การเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน โดยนําความรูไปปฏิบัติ 
รอยละ 88.68 ซ่ึงเนนเลี้ยงไวกินเองและแจกเพ่ือนบาน 

 (2.3) ดานการผลิตสินคาปลอดภัย เกษตรกรเขารับการอบรม
ในเรื่องเกษตรอินทรีย การผลิตสินคา GAP คิดเปนรอยละ 52.20 ของผูเขารวมโครงการ และนําความรูไปปฏิบัต ิ
รอยละ 93.98  แตยังไมไดรับรองมาตรฐานสินคาปลอดภัย (GAP)  

 (2.4) ดานบัญชีครัวเรือน มีเกษตรกรเขารับการอบรมในเรื่อง
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน  รอยละ 86.29  โดยทําบันทึกเปนประจํา รอยละ 21.19 นาน ๆ ครั้งจะบันทึก 
รอยละ 34.42 และ รอยละ 42.38 ไมบันทึก เนื่องจากลืมจด และเปนผูสูงอายุสายตาไมดี สวนบัญชีฟารม  
มีเกษตรกรเขารับการอบรมในเรื่องการจดบันทึกบัญชีฟารม รอยละ 80.00 โดยทําเปนประจํา รอยละ 37.86 
นาน ๆ ครั้งจะบันทึก รอยละ 31.43 และไมไดบันทึก รอยละ 30.71 เนื่องจากลืมจด และเปนผูสูงอายุ
สายตาไมดี 
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(3) การสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรับ

การสนับสนุนปจจัยการผลิต รอยละ 85.71 จําแนกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

 (3.1) ดานพืช เกษตรกร รอยละ 90.67 ไดรับปจจัยการผลิต 
เชน เมล็ดพันธุขาว พันธุพืชผัก พืชหลังนา พันธุไมผล เปนตน และนําไปใชแลว คิดเปนรอยละ 99.18 บางราย 
ยังไมนําไปใช เชน พืชหลังนาตองรอเก็บเก่ียวขาวกอน บางพ้ืนท่ีไมมีน้ําเพียงพอ 

 (3.2) ดานปศุสัตว เกษตรกรรอยละ 22.00 ไดรับปจจัยการผลิต 
เชน ไกพ้ืนเมือง ไกไข เปด เปนตน และนําไปเลี้ยงทุกราย 

 (3.3) ดานประมง เกษตรกร รอยละ 60.67 ไดรับปจจัยการผลิต 
เชน ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน กบ เปนตน และนําไปเลี้ยง รอยละ 99.12 โดยสวนใหญเลี้ยงไวเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนและแจกเพ่ือนบาน 

 (3.4) การผลิตสินคาปลอดภัย เกษตรกร รอยละ 3.33 ไดรับปจจัย
การผลิต เชน ปุย สาร พด. เปนตน ผูท่ีไดรับปจจัยการผลิตไดนําไปใชแลวทุกราย 

(4) ผลผลิตทางการเกษตร พบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีผลผลิต
ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากเขารวมโครงการ ดังนี้ 

 (4.1) ขาว ผลผลิตขาวนาปเพ่ิมข้ึน 41.49 กิโลกรัมตอไร คิดเปน
รอยละ 5.68 จาก 730.25 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึนเปน 771.74 กิโลกรัมตอไร  สําหรับขาวนาปรัง ป 2557/2558 
เกษตรกรสวนใหญไมไดทํา เนื่องจากเกิดภาวะภัยแลง 

 (4.2) ยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.95 กิโลกรัมตอไร คิดเปน
รอยละ 1.01 (จาก 192.40 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 194.35 กิโลกรัมตอไร) สวนใหญเกษตรกรเปลี่ยน
จากการขายยางแผนมาเปนการขายข้ียาง   

 (4.3) มะพราว ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 69.41 กิโลกรัมตอไร คิดเปน
รอยละ 8.13 (จาก 853.95 บาทตอไร เพ่ิมข้ึนเปน 923.36 กิโลกรัมตอไร) 

 (4.4) ทุเรียน ผลผลิตเพิ่มขึ้น 81.32 กิโลกรัมตอไร คิดเปน
รอยละ 16.50 (จาก 492.91 บาทตอไร เพ่ิมข้ึนเปน 574.23 กิโลกรัมตอไร)  

 (4.5) ปาลม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 239.25 กิโลกรัมตอไร คิดเปน
รอยละ 13.64  (จาก 1,754.56 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึนเปน 1,993.81 กิโลกรัมตอไร)  

 (4.6) กาแฟ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 48.79 กิโลกรัมตอไร คิดเปน
รอยละ 47.27  (จาก 103.21 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมเปน 152.00 กิโลกรัมตอไร) โดยปลูกเสริมในสวนทุเรียน 
และสวนยางพารามากข้ึน 

 (4.7) ดานประมง เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
และแจกเพ่ือนบาน  โดยผลผลิตลดลง เฉลี่ย 30.50 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 29.26 (จาก 104.25 
กิโลกรัมตอไร เหลือ 73.75 กิโลกรัมตอไร) 

(5) ความเขมแข็งของเกษตรกร 
 (5.1) กลุมผูใชน้ํา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เดิมเปนสมาชิกกลุม

ผูใชน้ําอยูแลว หลังจากเขารวมโครงการเกษตรกรเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําเพ่ิมมากข้ึน คิดเปนรอยละ 99.43  
ทุกคนเขารวมการประชุมกลุมผูใชน้ํา เฉลี่ยปละ 3 ครั้ง และเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา การดูแล
รักษาระบบชลประทาน คิดเปนรอยละ 93.71 เฉลี่ยปละ 2 ครั้ง 
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 (5.2) กลุมเกษตรกร เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีการรวมกลุม
เกษตรกรมากข้ึน รอยละ 16.57 จากกอนมีโครงการ รอยละ 32.57 เปนรอยละ 49.14 หลังโครงการ 
โดยเปนกลุมท่ีรวมตัวกัน เพ่ือการขายผลผลิต ซ่ึงพอคาจะมาท่ีจุดรับซ้ือ เชน บานของประธานกลุม หรือสถานท่ี  
ท่ีจัดไวของกลุม เชน กลุมขาวชุมชน กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว กลุมตลาดประมูลยาง เปนตน สําหรับการรวมตัว
ของเกษตรกรเพ่ือการผลิต และการแปรรูปยังมีนอยมาก 

 (5.3) ความพึงพอใจตอโครงการ พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ตอโครงการ เชน การใหบริการของเจาหนาท่ี การอบรมถายทอดความรู การมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 
และการสนับสนุนปจจัยการผลิตในระดับมาก คิดเปนรอยละ 56.00 และมีความพึงพอใจในเรื่องการไดรับน้ํา 
การสงเสริมดานการตลาดและการพัฒนาอาชีพ ระดับปานกลาง รอยละ 29.14  เนื่องจากในป 2557 ประสบ
ปญหาภัยแลง 

(6) ขอเสนอแนะ 
 (6.1) น้ําไมเพียงพอใชในการเกษตร เนื่องจากภาวะภัยแลงท่ีเกิดข้ึน 

ทําใหน้ําชลประทาน มีปริมาณจํากัด ผลผลิตไมไดผลเทาท่ีควร ซ่ึงภาวะเชนนี้เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนชวงเวลา
การเพาะปลูกใหเหมาะสม หรือปรับเปลี่ยนเปนพืชท่ีใชน้ํานอย 

 (6.2) ราคาผลผลิตตกต่ํา เชน ราคาขาว ยางพารา เปนตน เกษตรกร
แกไขปญหาดวยการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอยางอื่นที่ไดราคาดี โดยเกษตรกรตองการใหภาครัฐชวยเหลือ
ทางดานราคาผลผลิต เนื่องจากยังมีตนทุนในการผลิตท่ีสูง 

 (6.3) เกษตรกรตองการใหหนวยงานภาครัฐชวยสนับสนุนทางดาน
การตลาด และการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือใหสามารถตอรองราคาได 

 (6.4) การใหบริการของเจาหนาท่ี แมวาเกษตรกรจะมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการแตยังตองการใหเจาหนาท่ีไปตรวจเยี่ยมใหมากกวานี้ เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคของเกษตรกร  
 

29) โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) รวมกับกรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว และกรมประมง ในการพัฒนาดานสินคาชายแดน 18 ดาน (จุดผานแดน 15 ดาน และจุดผอนปรน 
3 ดาน) และเพ่ิมประสิทธิภาพดาน 5 ดาน ตามมติ คสช. (ดานสะเดา ดานปาดังเบซาร ดานแมสอด ดานคลองใหญ 
และดานคลองลึก) ใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินคาเกษตรท่ีจะนําเขาประเทศ 
และอํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาเกษตรผานดานสินคาชายแดนอยางสะดวกและรวดเร็ว เริ่มดําเนินการ
ในป 2557 

 

ผลการติดตาม 
29.1) ป 2557 

 29.1.1) มกอช. ดําเนินการ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการยื่นคําขอ และ
การแจงนําเขา-สงออก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตร 1 ระบบ โดยวาจาง บริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 
(วงเงินจาง  2 ลานบาท) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดสงมอบ Inception Report แลว  
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 29.1.2) ติดตามการดาํเนินงานดานสินคาชายแดนในจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย 
ตราด เชียงราย ตาก และสระแกว ซ่ึงผลการดําเนินงานตามเปาหมายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 3 กิจกรรม 
พบวา  

 (1) ยังไมมีการบูรณาการรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการ
จัดตั้งศูนย One Stop Service (OSS) เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร และพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการตรวจรวมกัน  

 (2) เจาหนาท่ีแตละดานมีการประสานความรวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจ
และทหารในพ้ืนท่ี เพ่ือตรวจปองกันการลักลอบในพ้ืนท่ี 

 (3) ดานจังหวัดมุกดาหาร มีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการบริการ 
ณ จุดตรวจสินคารวม แตยังไมมีกฎหมายรองรับในการดําเนินงานพ้ืนท่ีควบคุมรวมกัน   

 (4) ดานตรวจสัตวน้ําและดานกักกันสัตวไดมีการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ 
National Single Window (NSW) แลว  

 (5) ประเด็นท่ีพบ ไดแก เครื่องมือในการตรวจสินคาคอนขางเกาและ
ไมเพียงพอ อัตรากําลังของแตละดานมีไมเพียงพอ และเจาหนาท่ีขาดความเชี่ยวชาญดานกฎหมายประจําดาน 
รวมท้ังกฎระเบียบการนําเขา - สงออก ของประเทศเพ่ือนบานไมแนนอน อยางไรก็ตาม ทุกหนวยงานคอนขาง
มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เนื่องจากเจาหนาท่ีมีประสบการณจากการตรวจสอบสินคากับ EU 
ซ่ึงมีกฎ ระเบียบ ท่ีมีความเครงครัดมากกวา 

 (6) ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ควรสนับสนุนใหมีอาคารเพ่ือรองรับ One Stop Service จุดตรวจสินคารวม ผลักดันใหมีการพิจารณา
กฎหมายท่ีคุมครองการดําเนินงานในพ้ืนท่ีควบคุมรวมกัน สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ National 
Single Window (NSW) ใหครบทุกหนวยงาน รวมถึงสนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการ และเครื่องมือตรวจสินคาท่ี
เหมาะสม รวมท้ังกฎ ระเบียบการนําเขา – สงออก ควรเจรจาทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบานในการใชกฎ ระเบียบ 
การนําเขา - สงออกท่ีชัดเจน และอบรมเจาหนาท่ีใหมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมายประจําดาน และภาษา
ประเทศเพ่ือนบาน 

 

30) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมกับกรมประมง กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม มีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีและสินคา
เกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจใหไดสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคลองกับความตองการ 
เพ่ือใหมีเขตเกษตรเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมตามนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ กับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ และ
เพ่ือใหการกําหนดนโยบายมาตรการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสินคาเกษตรแตละชนิดมีความสอดคลองเหมาะสม
กับฐานทรัพยากรของประเทศ โดยมีเปาหมายการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ การปรับ
รูปแบบการผลิตสินคาเกษตรในเขตท่ีมีความเหมาะสมนอยและไมเหมาะสม ปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาเกษตร
ชนิดอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในเขตท่ีมีความเหมาะสม ระยะเวลา
โครงการป 2558 
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ผลการดําเนินงาน 
30.1) การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ประกอบดวย ขอมูลดานประมง

ขอมูลสภาพการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจ โดยการสํารวจและวิเคราะหทางเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร 5 ชนิด 
(พืชฤดูแลง: ถ่ัวเหลือง ขาวโพด ขาวนาปรัง สับปะรด ออย) สํารวจและจัดทําเขตการใชท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
เขตเหมาะสม (รวม 13 ชนิดพืช ท่ีประกาศเขตแลว) สํารวจและจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน (1 : 25,000) 
เสร็จเรียบรอยแลว นอกจากนี้ ยังไดศึกษาสํารวจขอมูลการดําเนินงาน ประชุมชี้แจงประสานการดําเนินงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเฉพาะ (ทุงกุลารองไห  ทุงสัมฤทธิ์ ทุงหมาหิว พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีเพ่ือตลาดเฉพาะ พ้ืนท่ี
น้ําทวมและแลงซํ้าซาก) คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจ โดยปรับโครงสรางการผลิตสินคาและสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ รวม 6 ครั้ง 

30.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
 30.2.1) จัดตั้งศูนยผลิตพอแมพันธุ เพ่ือรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เพาะเลี้ยงกุงทะเล 10 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรสงคราม สงขลา 
ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช ปตตานี และสถาบันการวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ดําเนินการผลิตพอ
แมพันธุจากลูกกุงทะเลโดยไดเพาะพันธุแลว 55,028 ตัว คิดเปนรอยละ 55 ของเปาหมาย 100,000 ตัว 
สงเสริมเกษตรกรในการบริหารจัดการเชื่อมโยงในรูปแบบ shrimp cluster 10 กลุม และสงเสริมการลด
ตนทุนการผลิตในการเลี้ยงกุง 10 จังหวัด ครบเปาหมาย สงเสริมและพัฒนาแนวทางเพ่ิมผลผลิตกุง 1,886 
ราย คิดเปนรอยละ 94.30 ของเปาหมาย 2,000 ราย 

 30.2.2) พัฒนาศูนยผลิตลูกปลานิลคุณภาพ 29 แหง จากเปาหมาย 28 แหง 
(รอยละ 103.54)  และไดดําเนินการผลิตพอแมพันธุปลานิลจิตรลดา 101,000 ตัว คิดเปนรอยละ 101 
ของเปาหมาย 100,000 ตัว มีการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ํา โดยจัดอบรม ศึกษาดูงาน
ใหกับฟารมเลี้ยงปลานิล 90 ฟารม และถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร  2,000  ราย ครบตามเปาหมาย 

 30.2.3) บริการผสมเทียมและบริการผสมโดยพอโคพันธุดีใหแกโคของเกษตรกร
ได 21,025  ราย คิดเปนรอยละ 140.17 ของเปาหมาย 15,000 ราย  โค 31,068  ตัว คิดเปนรอยละ 103.56 
ของเปาหมาย 30,000 ตัว 

 30.2.4) จัดทําศูนยเรียนรูและแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
7 ชนิด (มันสําปะหลัง  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  ออยโรงงาน  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  สับปะรด  ลําไย  2,216  ไร 
คิดเปนรอยละ 100.73 ของเปาหมาย 2,200 ไร 

30.3) การปรับรูปแบบการผลิตพืชในเขตเหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสม กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีปลูกขาวไปปลูกพืชอาหารสัตว ดําเนินการได 963 ไร คิดเปนรอยละ 96.30 ของเปาหมาย 1,000 ไร 
การปลูกมัลเบอรี่ (หมอนผลสด) 200 ไร จัดทําระบบการปรับเปลี่ยนพืชใหเหมาะสมตามลักษณะพ้ืนท่ี (Zoning) 
โดยจัดเวทีชุมชนประชุมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ 882 อําเภอ ครบตามเปาหมาย 

 

31) โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  (ป 2559) 
เปนโครงการสําคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ี

และสินคาเกษตรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจใหไดสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพและปริมาณสอดคลองกับความตองการ 
รวมท้ังใหมีเขตเกษตรเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมตามนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตรที่สําคัญ 
เพ่ือใหการกําหนดนโยบาย มาตรการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสินคาเกษตรแตละชนิดมีความสอดคลองเหมาะสม
กับฐานทรัพยากรของประเทศ มีเปาหมายจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ การปรับรูปแบบ
การผลิตสินคาเกษตรในเขตท่ีมีความเหมาะสมนอยและไมเหมาะสม ปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาเกษตรชนิดอ่ืน  
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ท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในเขตท่ีมีความเหมาะสม โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน 
เปนหนวยงานหลัก บูรณาการรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร รับผิดชอบประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  
 

31.1) ผลการดําเนินงาน 
 31.1.1) จัดทําแผนท่ีเขตเหมาะสมระดับอําเภอ และนําไปแสดงไวท่ีศูนยเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ท้ัง 882 ศูนย เพ่ือสรางการรับรูใหเกษตรกรรูจักความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีมีเกษตรกรผานการฝกอบรมท้ังสิ้น 145,867 ราย 

 31.1.2) ดําเนินโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต ป 2559 
ในพ้ืนท่ี S3 และ N ของหนวยงานตาง ๆ รวม 32,618 ไร เกษตรกร 10,502 รวม 49 จังหวัด ซ่ึงในจํานวนนี้ 
กรมพัฒนาท่ีดิน ไดกําหนดใหจังหวัดบุรีรัมย ชัยภูมิ และอุทัยธานี เปนจังหวัดนํารองสําหรับการดําเนินงาน
ในป 2560 นอกจากนี้ ไดมีการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรท่ีมีความประสงค จะเขารวมโครงการในป 2560 
อีกจํานวน 3,902 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559) เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมไปเลี้ยงโค กระบือ 
แพะ นาหญา ปลูกหมอน ทําเกษตรผสมผสาน และประมง 

 

31.2) ผลการประเมิน 
31.2.1) การนําความรูไปปฏิบัติ  

(1) พ้ืนท่ีทําการเกษตรเขตเหมาะสม (S1 และ S2) หลังการถายทอด
ความรูเรื่องการปลูกพืชในเขตเหมาะสม การใชแผนท่ี Zoning และการลดตนทุนการผลิต พบวา เกษตรกร
ท่ีไดรับการถายทอดความรูรอยละ 98 นําความรูไปใชแลว โดยรอยละ 62 นําไปใชระดับมาก รอยละ 32 
และรอยละ 2 นําไปใชระดับปานกลาง และนอย ตามลําดับ เนื่องจากเพ่ิงเริ่มเพาะปลูกฤดูกาลใหม ยังขาดแคลน
แรงงาน และขาดวัสดุ/อุปกรณ เปนตน  

(2) พ้ืนท่ีท่ีทําการผลิตไมเหมาะสม (S3 และ N) เกษตรกรรอยละ 44 
ทราบถึงระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง และรอยละ 56 ไมทราบระดับความเหมาะสม 
(ทราบแคเหมาะสมหรือไมเหมาะสม ) เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญไมไดรับการถายทอดความรูจาก ศพก. และ
เกษตรแบบแปลงใหญ ซ่ึงไมมีการนําเสนอแผนท่ี Zoning 

31.2.2) การเปลี่ยนแปลงหลังนําความรูไปปฏิบัติ เกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตเหมาะสม 
(S1 และ S2) ท่ีผานการอบรมความรูเรื่องการลดตนทุนการผลิตไดนําความรูไปปฏิบัติใช คิดเปนรอยละ 90 
ท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตได สวนอีกรอยละ 10 ยังลดตนทุนไมได เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงเริ่มปฏิบัติ และ
ปฏิบัติแลวแตยังไมเห็นผล รายละเอียด ดังนี้ 

(1) รอยละ 79 ของเกษตรกรท่ีลดตนทุนการผลิตได เปนการลดปริมาณ
การใชเมล็ดพันธุขาวจากเดิมใชเมล็ดพันธุเฉลี่ย 28 กิโลกรัมตอไร เหลือ 16 กิโลกรัมตอไร หรือลดลง 252 
บาทตอไร จากการทําการเกษตรแบบประณีต และใชเครื่องหยอดเมล็ด เปนตน 

(2) รอยละ 82 ของเกษตรกรท่ีลดตนทุนการผลิตได เปนการลดปริมาณ
การใชปุยเคมีลงจากเดิมใชปุยเคมีเฉลี่ย 44 กิโลกรัมตอไร เหลือ 18 กิโลกรัมตอไร หรือลดลง 312 บาทตอไร  
โดยการใชปุยอินทรีย/ชีวภาพแทนปุยเคมี 

(3) รอยละ 18 ของเกษตรกรท่ีลดตนทุนการผลิตได เปนการลดการใช
สารเคมีปองกันโรคพืชและแมลง จากเดิม 152 บาทตอไร เหลือ 35 บาทตอไร โดยใชสารชีวภัณฑ และชีวภาพ  
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31.2.3) ความคิดเห็นของเกษตรกรตอโครงการ  
(1) ความพึงพอใจ พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปน

รอยละ 77 ระดับปานกลาง และระดับนอย คิดเปนรอยละ 22 และรอยละ 1 ตามลําดับ เนื่องจากเกษตรกร
ยังไมเห็นผลการปฏิบัติ และยังไมเขาใจเรื่องระดับความเหมาะสมในการปลูกพืช เปนตน  

(2) ประโยชนท่ีไดรับ พบวา รอยละ 68 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
เห็นวา การเขารวมโครงการทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต และมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 21 
ไดทราบวาสามารถจะปลูกพืชชนิดใดไดบางในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง และรอยละ 11 มีความคิดเห็นวา 
การเขารวมโครงการทําใหผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพ และสามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีการเกษตร
ของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

31.2.4) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
(1) ดานเกษตรกร ในการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตตองมีตลาด

รองรับสินคา มีราคารับซ้ือท่ีแนนอน หรือมีการประกันราคาสินคา ตองการใหออกแบบและจัดทําแผนท่ี Zoning 
ในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจงายสําหรับเกษตรกรท่ีเปนผูสูงอายุ หรือผูไมรูหนังสือ  

(2) ดานเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติ เสนอใหภาครัฐมีมาตรการใหสิทธิประโยชน
แกเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรตามคําแนะนําทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมบูรณาการ
ในการจัดหาตลาดรับซ้ือผลผลิต ประกาศปริมาณและราคาท่ีรับซ้ืออยางชัดเจนในแตละป เนื่องจากแหลงรับซ้ือ 
ปริมาณการรบัซ้ือ และราคาผลผลิต เปนปจจัยท่ีสําคัญในการจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตร 

(3) ดานนโยบาย  
 (3.1) ควรสนับสนุนใหแปลงเรียนรูการเลี้ยงกระบือ แพะ ปลา และ 

การปลูกหมอน ท่ีปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไมเหมาะสม (N) ใหมีศักยภาพเทียบเทา ศพก. เพ่ือถายทอดความรู
ในการปรับเปลี่ยนการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ียังปลูกพืชไมเหมาะสม โดยจัดแสดงและสาธิต
การใชแผนท่ี Zoning/Agri-Map ท้ังนี้ เม่ือเกษตรกร ทําการปรับเปลี่ยนแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีมาตรการ
สงเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนตอเนื่องในระยะแรก ควบคูกับการขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืน  

 (3.2) กําหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โดยใช
แผนท่ี Agri-Map เพ่ือให Single Command และหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติใช ตลอดจนเรงประชาสัมพันธ
แผนท่ี Agri-Map เพ่ิมชองทางการเขาใชงานแกเกษตรกรท่ีงายและสะดวก  

 

32) โครงการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานหลัก เปนโครงการสําคัญตามนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยใชวิธีการสหกรณในการแกไขปญหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใหมีเสถียรภาพดานราคาและเพ่ิมมูลคา มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสหกรณบริเวณ
ชายแดนในการนําพืชผลการเกษตรจากประเทศเพ่ือนบานเขามาปรับปรุงคุณภาพหรือสงออก เริ่มดําเนินโครงการ
ในป 2558  
 

32.1) ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับเจาหนาท่ีสหกรณท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกิจ

ของสหกรณในการนําเขา/สงออกสินคาเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน โดย 
 32.1.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก นําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว 

1,603 ตัน  



207 
 

 32.1.2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว นําเขามันสําปะหลัง  
517 ตัน 

 
 32.1.3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีสหกรณ

การเกษตรหนองสูง จํากัด เปนแมขายในการขับเคลื่อนการคา ไดดําเนินการจดทะเบียนเปนผูสงออกเรียบรอยแลว  
และอยูระหวางการขอใบอนุญาตเปนผูสงออก - ผูนําเขาสินคาเกษตร มีสินคาหลักท่ีสงออกไดแก โคมีชีวิต (เพศผู) 
และเนื้อแปรรูป โดยไดทําบันทึกขอตกลงกับผูประกอบการนําเขาในเวียดนาม  เม่ือเดือนพฤษภาคม 2558  
และมีแผนการสงออกไปประเทศเวียดนาม เริ่มตนเดือนกันยายน 2558 มีมูลคาการสงออกรวมตอป 34.40 
ลานบาท 

 32.1.4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด จังหวัดตราด ซ่ึงมีสหกรณการเกษตร
เมืองตราด จํากัด และสหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด มีแผนท่ีจะดําเนินการสงออกผลไม 
จึงไดดําเนินการจดทะเบียนเปนผูสงออกเรียบรอยแลว และอยูระหวางการขอใบอนุญาตเปนผูสงออก-ผูนําเขา 
ไดดําเนินการสงออกผลไมไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนาม 

 32.1.5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา อยูระหวางเตรียมการ
หารือภายในจังหวัด เพ่ือเสนอแผนในการแกไขปญหายางพาราในรูปแบบของชุมนุมสหกรณ เพ่ือสรางโรงงาน
แปรรูปยางพาราในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

32.2) ผลการติดตาม 
 การติดตามงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก 

สงขลา ตราด และสระแกว เพ่ือสํารวจความพรอมของดานสินคาเกษตรในการใหบริการและการยื่นคําขออนุญาต
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  

 32.2.1) หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการบูรณาการการทํางาน
ในรูปของคณะทํางานรวม ท้ังดานพืช ประมง และปศุสัตว โดยดานแมสอด มีหัวหนาดานกักกันสัตวเปนประธาน 
ดานสะเดาและดานปาดังเบซาร มีหัวหนาดานตรวจพืชเปนประธาน ดานคลองใหญและดานอรัญประเทศ 
มีหัวหนาดานตรวจสัตวน้ํา เปนประธาน ซ่ึงกําหนดแผนตรวจสินคาตามจุดตรวจเดือนละ 4 ครั้ง 

 32.2.2) ดานท้ัง 5 แหง ไดใหบริการและการยื่นคําขออนุญาตนําเขา – สงออก
สินคาเกษตรทางระบบอิเล็กทรอนิกสและเชื่อมโยงกับระบบของดานศุลกากรแลว โดยผูประกอบการนําเขา – 
สงออกสินคาเกษตรรายใหญ ใชวิธีจางบริษัท Shipping ดําเนินการยื่นคําขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
สวนผูประกอบการรายยอย เจาหนาท่ีประจําดานเปนผูอํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูลให นอกจากนี้ 
ยังพบวาผูประกอบการสวนใหญใชระบบ Logistics ของเอกชนในพื้นที่ และบางรายนําสินคาเขามาแลว
สงตอตลาด/โรงงานแปรรูปปลายทางทันที ทําใหยังไมมีความจําเปนในการใชคลังสินคาหรือหองเย็นขนาดใหญ 

 32.2.3) ขอเสนอแนะ 
 (1) ดานแมสอด จังหวัดตาก  

(1.1) การเพ่ิมระยะเวลาการกักตรวจโรคสัตวจาก 10 วัน เปน 21 วัน  
สงผลกระทบตอผูประกอบการคาสัตวตามแนวชายแดนตลอดจนเกษตรกรที่อาศัยอยูตามแนวชายแดน 
ท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว ซ่ึงผูประกอบการคาสัตวและเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวตามแนวชายแดนไดเสนอใหกลับไปใช
กําหนดเวลาเดิม ซ่ึงไดแจงกรมปศุสัตวเรงพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวแลว 
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(1.2) การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
พบวา สหกรณการเกษตรเพ่ิงทําธุรกิจนําเขาอาหารสัตวจากตางประเทศเปนครั้งแรกยังขาดประสบการณเก่ียวกับ
กระบวนการนําเขา ท้ังการขึ้นทะเบียนขออนุญาตนําเขาสิ่งตองหามการขึ้นทะเบียนเปนผูนําเขาขาวโพดที่ใช
เปนวัตถุดิบอาหารสัตวหรืออาหารสัตว นอกจากนี้ ในการวางแผนการนําเขายังตองพ่ึงผูประกอบการของประเทศพมา
ในการรวบรวมผลผลิต ขอจํากัดดานคมนาคมขนสง รถขนาดใหญไมสามารถผานเขาออกได เงินทุนหมุนเวียนและ
อุปกรณการตลาดไมเพียงพอ ดังนั้น กรมสงเสริมสหกรณ ควรจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการทําธุรกิจนําเขาและ
สงออกผลผลิต และสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนแกสหกรณการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 (2) ดานสะเดา และดานปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา มีปญหาการคมนาคม
ไมสะดวก ทําใหผูประกอบการสงสินคาไมทันเวลา และเสียคาปรับ ในเบื้องตนควรมีการจัดระเบียบการจราจร
โดยแยกชองทางสําหรับรถบรรทุกสินคากับชองทางของนักทองเท่ียว  

 (3) ดานคลองใหญ จังหวัดตราด พบปญหาการขอใบรับรองถ่ินกําเนิด
สินคา (Certificate of Origin Form D : FormD)  ตองไปขอท่ีจังหวัดสระแกวในกรณีสินคาพืชหรือใบรับรอง
สุขอนามัยสินคาประมงตองไปท่ีกรุงเทพฯ โดยผูประกอบการเสนอใหมีการจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวกขึ้น  
ในจังหวัดใกลเคียงแทน เชน จังหวัดตราด จันทบุรี หรือชลบุรี เห็นควรใหกรมวิชาการเกษตรและกรมประมง 
นําประเด็นขอเสนอของผูประกอบการไปพิจารณาและเรงแกไขปญหาดังกลาว  

 (4) ดานอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พบปญหาดานสุขอนามัย
ของสินคาในกระบวนการคัดแยกหรือซ้ือขายในตลาดเอกชน และความไมม่ันใจในการลงทุนของผูประกอบการ 
โดยเฉพาะราคาคาเชาท่ีดินคอนขางสูง ใกลเคียงกับราคาซ้ือขายท่ีดิน เห็นควรใหกรมสงเสริมสหกรณนําประเด็น
ท่ีพบเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไข 
 

33) โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2558 อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รวมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ดําเนินงานโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชน
เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง ดวยการสนับสนุนงบประมาณเปนเงินอุดหนุนท่ัวไปใหพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิดภัยแลง 
ตําบลละ 1 ลานบาท จํานวน 3,051 ตําบล 541 อําเภอ ใน 58 จังหวัด เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายได
ในชวงฤดูแลง และสรางโอกาสใหชุมชนเกษตรสามารถพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของชมุชน  โดยกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ ระหวางเดือนกุมภาพันธ
ถึงกันยายน 2558 และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานประเมินผล โดยการสุมตัวอยางเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ผูนํากลุม/องคกรเกษตรแรงงานผูรับจางในโครงการและเกษตรกรท่ัวไป รวม 8,163 ราย ในพ้ืนท่ี
โครงการ 58 จังหวัด จํานวน 880 โครงการของชุมชน 

 

33.1) ป 2558 
33.1.1) ผลการดําเนินงาน 

(1) โครงการของชุมชนเกษตรผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ระดับกระทรวง จังหวัด และอําเภอ 6,598 โครงการ 3,044 ตําบล โดยมีชุมชนเกษตร
ขอยกเลิกและสงคืนโครงการ จํานวน 2 โครงการ 1 ตําบล เนื่องจากในพ้ืนท่ีดําเนินการประสบภัยธรรมชาติ 
ดังนั้น จึงมีโครงการของชุมชนเกษตรท่ีดําเนินการ และเบิกจายเงินแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาการดําเนินการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 6,596 โครงการ 3,043 ตําบล วงเงินท่ีอนุมัติ 3,004.51 ลานบาท เบิกจาย
งบประมาณไปท้ังสิ้น 2,992.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.61 
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(2) ผลท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการของชุมชน 6,596 โครงการ จําแนกเปน 
1) กิจกรรมการจัดการแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชน 3,328 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.45 มีพื้นท่ี
การเกษตรไดรับประโยชน 7.09 ลานไร   2) กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตร
เพ่ือสรางรายไดในฤดูแลง 636 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.64 สามารถสรางรายไดจากการจําหนายผลผลิต
และผลิตภัณฑทางการเกษตร 140.24 ลานบาท และเกิดเปนศูนยเรียนรูทางการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตร 
493 ศูนย  3) กิจกรรมการปรับปรุงโครงการสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 2,371 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 35.95 เกิดการผลิตปุยอินทรีย/ชีวภาพ 467,770 ตัน และลานตากผลผลิตทางการเกษตร 
1,713 ลาน ขนาดพ้ืนท่ีรวม 954,302 ตารางเมตร สามารถรองรับผลผลิตสดได 1.90 ลานตันตอฤดูกาล 
และ 4) กิจกรรมการจัดการเพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 261 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.96 พ้ืนท่ี
การเกษตรไดรับประโยชนดานปองกันและกําจัดศัตรูพืช 811,010 ไร และเกิดศูนยรวบรวมคัดแยก บรรจุ 
และตลาดทางการเกษตร 195 แหง 

 

33.1.2) ผลการประเมิน   
(1) ดานความพึงพอใจของชุมชน/เกษตรกรในพื้นที่โครงการ

ตอการตอบสนองความตองการของชุมชน โดยผูนํากลุม/องคกรเกษตรกรที่เสนอโครงการ รอยละ 92.85 
มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก เนื่องจากโครงการสนับสนุนงบประมาณใหชุมชนโดยตรงเพ่ือนําไป
แกปญหาไดตามความตองการของชุมชน และชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกรในฤดูแลง สวนท่ีเหลือรอยละ 7.15 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและนอย เพราะอยากใหสนับสนุนงบประมาณมากกวานี้ ซึ่งผูนํากลุม/
องคกรเกษตรกรรอยละ 96.44 เห็นวาโครงการท่ีชุมชนจัดทําข้ึนมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
ของชุมชนในระดับมาก และรอยละ 3.56 เห็นวามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ท้ังนี้ไดใหเหตุผลถึงการจัดทํา
โครงการของชุมชนวาเปนโครงการ ท่ีตองการสรางรายไดในชวงฤดูแลง คิดเปนรอยละ 56.29 เปนโครงการ
ท่ีตองการลดหรือบรรเทาปญหาภัยแลง รอยละ 34.82 และอีกรอยละ 31.72 เปนโครงการท่ีตองการเพ่ิม
ทางเลือกและโอกาสในการผลิตการเกษตร เชน ทําปุยอินทรีย/ชีวภาพ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

(2) ประเภทโครงการของชมุชน พบวา รอยละ 59.98 เปนโครงการ
ท่ีเกิดข้ึนใหมในชุมชน เชน จัดทําแหลงน้ําการเกษตร สรางลานตาก และโรงเรือนเก็บผลผลิตเกษตร และ   
รอยละ 22.95 เปนโครงการพัฒนาตอยอดจากกิจกรรมท่ีมีอยูแลวในชุมชน เชน เพ่ิมปริมาณความจุของฝาย 
เพ่ิมการผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรีย เพ่ิมความรูและแปรรูป และอีกรอยละ 17.07 เปนการปรับปรุงฟนฟูโครงการเดิม 
เชน ขุดลอกคลอง ซอมแซมฝาย/ลําเหมือง เปนตน 

(3) ความมีประสิทธิภาพ/รวดเร็วของงบประมาณท่ีชุมชนไดรับ พบวา 
ผูนํากลุม/องคกรเกษตรกรไดรับงบประมาณโอนผานระบบบัญชีของกลุม ภายใน 1 สัปดาห นับตั้งแตงบประมาณ
โอนมาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด คิดเปนรอยละ 41.14 และภายใน 2 สัปดาห คิดเปนรอยละ 37.34 และ
อีกรอยละ 12.03 ภายใน 3 สัปดาห สวนท่ีเหลือรอยละ 9.49 ภายใน 4 สัปดาห 

(4) ผลประโยชน 
 (4.1) ดานเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรไดรับประโยชนจากโครงการ 

2.87 ลานครัวเรือน โดยมีแหลงน้ําใชในฤดูแลง มีชองทางหารายไดเพ่ิมจากการรับจางเปนแรงงาน มีสิ่งอํานวย       
ความสะดวก ดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน ตนทุนการผลิตลดลง และผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ 
เกิดการจางงานในชุมชน 0.87 ลานราย สูงกวาเปาหมาย 0.36 ลานราย คิดเปนรอยละ 241.74  มีรายได
เฉลี่ย 1,800 บาทตอราย ซ่ึงการจัดจางในแตละโครงการมีตั้งแต 10 - 700 ราย ข้ึนอยูกับลักษณะกิจกรรม
ของโครงการ และแรงงานในชุมชน รอยละ 76.10 มีสวนรวมในการเสนอโครงการ รวมท้ังเกิดเงินทุนหมุนเวียน
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ในระบบเศรษฐกิจจากการดําเนินงานโครงการ โดยเปนผลในระดับชุมชน/ตําบล ประมาณ 2,048.02 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 83.88 ของเปาหมาย และผลในระดับจังหวัด 2,771.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 113.51 
ของเปาหมาย 2,441.60 ลานบาท 

 (4.2) ดานสังคมชุมชนเกษตร 3,043 แหง มีบทบาทและมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรของชุมชน โดยกระบวนการดําเนินงานของโครงการกอใหเกิดการมี
สวนรวมและสรางสํานึกความเปนเจาของ รวมท้ังความสามัคคีภายในชุมชนแบบรวมคิด รวมทํา และรวมจัดการ
ดูแลโครงการ ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ รอยละ 92.32 เห็นวาเกิดประโยชนในแงของความรวมมือและ
ความสามัคคีในชุมชนระดับมาก และรอยละ 88.15 เห็นวาเกิดความรวมมือกันระหวางชุมชนและหนวยงาน
ภาครัฐในระดับมาก 

(5) ขอเสนอแนะ 
 (5.1) กระบวนการดําเนินงานโครงการสามารถใชเปนแบบอยาง

ใหโครงการอ่ืน ๆ ได แตตองสรางความเชื่อมโยงมาตรการ/แผนงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ี
ในระดับพ้ืนท่ีรวมกับชุมชน โดยเฉพาะกลไกการทํางานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล (ศบกต.) หากไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง จะมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนงานพัฒนา 
การเกษตรในระดับชุมชนไดอยางดียิ่ง 

 (5.2) ควรสงเสริมการรวมกลุม และการบริหารจัดการแบบ 
มีสวนรวมของชุมชน รวมท้ังการเสริมสรางองคความรูใหแกเกษตรกรดานการตลาดและวิธีคิดใหครอบคลุม
ในดานปริมาณสินคา รูปลักษณ บรรจุภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคแตละกลุมทั้งในและ
ตางประเทศ 

 (5.3) โครงการของชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัดการแหลงน้ํา 
ควรมีการวางแผนท้ังระบบ และการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ควรมีเจาหนาท่ีเฉพาะทางควบคุมดูแล 

 

33.2) ป 2559 
33.2.1) ผลการประเมิน 

(1) ดานเศรษฐกิจ 
 (1.1) สรางรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชนเกษตรในฤดูแลง 

ไมนอยกวา 200,000 บาทตอชุมชน  โดยรวมมีการจางแรงงานเกิดข้ึน 871,849 ราย หรือรอยละ 241.74 
ของเปาหมาย 360,659 ราย คิดเปน 5,260,676 แรง (Man-day) รอยละ 97.17 ของเปาหมาย 5,409,880 แรง 
เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 1,800 บาทตอราย โดยมีตําบลท่ีมีการจางแรงงานมากกวา 200,000 บาท จํานวน 
3,028 ตําบล หรือคิดเปนรอยละ 99.50 จากจํานวนตําบลท่ีดําเนินงานโครงการได 3,043 ตําบล มีมูลคา
การจางงาน 1,616.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.02 ของงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติท้ังหมด 

 (1.2) เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน ไมนอยกวา 800,000 
บาทตอชุมชน ซ่ึงไดมีการเบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น 2,992.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.61 ของวงเงิน    
ท่ีอนุมัติ โดยเปนการลงทุนโครงการของชุมชนในภาพรวมระดับตําบลท่ีมีมูลคามากกวา 800,000 บาทตอ
ตําบล มีจํานวน 2,982 ตําบล คิดเปนรอยละ 97.99 จาก 3,043 ตําบล ที่สามารถดําเนินงานโครงการ
ไดแลวเสร็จ และเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานในป 2558  พบวา มีกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน/ตําบล 2,048.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.88 ของเปาหมาย 2,441.60 ลานบาท ในระบบเศรษฐกิจ
ระดับจังหวัด 2,771.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 113.51 ของเปาหมาย  
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 (1.3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของชุมชน เพ่ือชวยบรรเทาปญหาความเดือดรอนจากภัยแลงในระยะยาว มีชุมชนท่ีดําเนินงานโครงการ
แลวเสร็จ 6,596 โครงการ ใน 3,043 ตําบล เกษตรกรไดรับประโยชน 2.87 ลานครัวเรือน จําแนกเปน 
การจัดการแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชน 3,328 โครงการ (พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชน 7.09 ลานไร) 
การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตร 636 โครงการ สรางรายไดรวม 140.24 ลานบาท 
ปรับปรุงโครงการสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 2,371 โครงการ เกิดการผลิตปุยอินทรีย/ชีวภาพ 
467,770 ตัน และลานตากผลผลิต 1,713 แหง รองรับผลผลิตสดได 1.90 ลานตันตอฤดูกาล และจัดการ
เพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 261 โครงการ ไดรับประโยชนดานปองกันและกําจัดศัตรูพืช 811,010 ไร 
และเกิดศูนยรวบรวม คัดแยก บรรจุ และตลาดทางการเกษตร 195 แหง ท้ังนี้ เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2558  โครงการของชุมชน รอยละ 90.79 ยังคงมีการดําเนินการหรือไดใชประโยชน
อยางตอเนื่องในทุกลักษณะกิจกรรมโครงการ  

 (1.4) มูลคาผลประโยชนที่เกิดขึ้น จากการวิเคราะหขอมูล
ในกลุมโครงการท่ีสามารถสรางรายไดท่ีเปนตัวเงิน เชน กิจกรรมโครงการดานการผลิตทางการเกษตรและ   
การแปรรูปผลผลิตฯ และการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พบวา งบประมาณ
ท่ีแตละโครงการของชุมชนไดรับประมาณ 0.80 - 1 ลานบาท ในรอบหนึ่งปจะเกิดผลประโยชนหรือสราง
รายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายผลผลิตหรือผลิตภัณฑตาง ๆ ประมาณ 187,600 – 234,500 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 23.45 ของจํานวนเงินท่ีลงทุนไปยังโครงการของชุมชน 

 (1.5) แหลงเงินทุนในการดําเนินงานตอเนื่องโครงการของชุมชน
ท่ีมีการดําเนินงานตอเนื่องในภาพรวม รอยละ 48.65 ไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัดการแหลงน้ํา ลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน รองลงมา
รอยละ 32.43 เปนเงินหมุนเวียนจากการดําเนินงานโครงการสรางรายได เชน การจําหนายปุยอินทรีย 
การขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ และรอยละ 18.92 เปนเงินทุนท่ีไดจากการสมทบของสมาชิกกลุม/โครงการ 

(2) ดานสังคม ชุมชนเกษตร 3,051 แหง มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาพัฒนาการเกษตรของชุมชน และมีการเตรียมพรอมรับสถานการณภัยแลงในระยะยาว หลังดําเนินการ 
ในชุมชน พบวา 

 (2.1) ดานคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร รอยละ 82.19 
เห็นวา ดีข้ึนในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 17.15 คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง และรอยละ 0.66 นอยลง เพราะ
ไมไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการ โดยในภาพรวมคุณภาพชีวิตของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมาก 
ท่ีคาคะแนน 3.88  

 (2.2) ดานสภาพความเปนอยูของชุมชน รอยละ 92.89 เห็นวา
ชุมชนมีสภาพความเปนอยูดีข้ึนในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 7.11 เห็นวามีสภาพไมเปลี่ยนแปลง โดยเฉลี่ย
ภาพรวมแลวสภาพความเปนอยูของชุมชนดีข้ึนในระดับมาก ท่ีคาคะแนน 4.02  

 (2.3) ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานโครงการ 
รอยละ 87.47 เห็นวา การมีสวนรวมของชุมชนมีในระดับมากถึงมากท่ีสุด สวนท่ีเหลือ รอยละ 12.53 เห็นวา
การมีสวนรวมไมตางจากเดิมมากนัก ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในภาพรวมการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับมาก 
ท่ีคาคะแนน 4.13  
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(3) ดานสิ่งแวดลอม ผลประโยชนจากโครงการชุมชนท่ีมีตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ผูนํากลุมเกษตรกรมีความเห็นวา การจัดการแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร รอยละ 81.25 ทําให
เกิดผลดีตอสภาพแหลงน้ํา ไมตื้นเขิน เปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา มีปริมาณน้ําใชมากข้ึน การผลิตทางการเกษตร
และการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือการเพ่ิมรายได รอยละ 37.50 เกิดผลในดานความหลากหลายทางชีวภาพ/
เกิดแหลงอาหารในชุมชน ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน สวนใหญเก่ียวกับการผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรีย 
รอยละ 31.25 ชวยใหเกิดการปรับปรุงและฟนฟูสภาพดิน และการจัดการเพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 
สวนใหญเปนการผลิตสารชีวภาพในการกําจัดศัตรูพืช และการทําปุยน้ําชีวภาพ รอยละ 50 ชวยลดการใชสารเคมี  

(4) ปจจัยที่มีผลตอความตอเนื่องและยั่งยืนของโครงการชุมชน 
รอยละ 77.11 คือ ความรวมมือของประชาชนในชุมชน รอยละ 67.54 คือ ผูนํากลุมหรือชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง 
สามารถสรางแรงจูงใจ ชักชวนใหรวมปฏิบัติตาม และเห็นประโยชนรวมกัน รอยละ 50.09 คือ สมาชิกของกลุม
ท่ีรวมดําเนินงาน รอยละ 43.15 คือ การบริหารจัดการโครงการท่ีดี มีการแบงบทบาทหนาท่ีชัดเจน การทําใหกลุม
มีรายไดหรือมีเงินทุนหมุนเวียนจะทําใหเกิดความยั่งยืน นอกนั้น เปนปจจัยอ่ืนท่ีมีความสําคัญ ไดแก ลักษณะกิจกรรม
ของโครงการการสนับสนุนจากภาครัฐ/ทองถ่ิน แหลงน้ําตนทุน และทรัพยากรในชุมชน เปนตน 

(5) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 (5.1) กระบวนการดําเนินงานของโครงการสามารถใชเปนแบบอยาง

ใหโครงการอ่ืน ๆ ไดอยางเปนรูปธรรม โดยตั้งแตปลายป 2558 ถึงตนป 2559 มีงบประมาณชวยเหลือและ
สนับสนุนจากรัฐบาลลงสูชุมชนหลากหลายโครงการ ซ่ึงตําบลท่ีไดรวมโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรฯ 
มากอน จะดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และจัดทําโครงการท่ีเปนประโยชนไดตรงตามความตองการของชุมชน 

 (5.2) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
(ศบกต.) มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรในระดับชุมชนไดอยางดี ซ่ึงควรใหการสนับสนุน
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มศักยภาพดานการจัดทําโครงการ/แผนงานการพัฒนาการเกษตร
ของชุมชน และการเปนพ่ีเลี้ยงดานการบริหารจัดการโครงการใหแกกลุมเกษตรกรยอย ๆ ในชุมชน 

 (5.3) กิจกรรมโครงการท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปผลผลิต และ
การสรางผลิตภัณฑ ควรสงเสริมความรูแกกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในดานการตลาด การจัดการการผลิต 
รูปลักษณ และบรรจุภัณฑของสินคา สวนโครงการท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 
เชน ฝายน้ําลน ระบบสงน้ํา ลานตากผลผลิต โรงผลิตปุย โรงเก็บ/บรรจุ และอบผลผลิต ควรสงเสริมใหกลุม
หรือคณะกรรมการชุมชนท่ีดูแล จัดทําแผนงานดานการใชประโยชนและการบํารุงรักษาอยางชัดเจน 

 (5.4) ชุมชนสวนใหญพึงพอใจตอโครงการพัฒนาการเกษตร 
ในรูปแบบนี้ และตองการใหภาครัฐสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่อง ท้ังนี้ควรพิจารณาความเหมาะสมของชวงเวลา 
งบประมาณท่ีสนับสนุนใหสอดคลองกับสภาพของชุมชน และกระจายความชวยเหลือใหครอบคลุมทั่วถึง
ภายในชุมชน รวมท้ังควรติดตามโครงการอยางตอเนื่อง  

 

34) โครงการตลาดเกษตรกร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินโครงการตลาดเกษตรกร (Farmers Market) 

โดยมีหนวยงานท่ีตั้งในพ้ืนท่ีจังหวัดท้ังสวนภูมิภาคและสวนกลาง ทําหนาท่ีใหเกษตรกรผูผลิตไดพบผูบริโภค
ในลักษณะบูรณาการรวมกันจัดตลาดจําหนายสินคาเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือจําหนายผลิตผลทางการเกษตร
และผลิตภัณฑทางเกษตร โดยเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเปนผูจําหนายโดยตรง เสนอขายผลิตผล หรือ
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และความปลอดภัยที่ผานการรับรองโดยระบบตาง ๆ เชน การผลิตการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practice : GAP) การแปรรูปท่ีดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ฯลฯ เปดตัว

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1637/good-agricultural-practice-gap
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ผลิตผลหรือผลิตภัณฑท่ีแปลกใหม หรือไดรับการพัฒนาโดยการบรรจุภัณฑ หรือท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน 
และเพ่ือใหภาคเอกชนในจังหวัดไดมีโอกาสรวมมือในการจัดการตลาดเกษตรกรในลักษณะท่ีรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ซ่ึงกําหนดจัดตลาดเกษตรกรจําหนายสินคาอยางนอยจังหวัดละ 
1 แหง รวม 77 จังหวัด สัปดาหละครั้ง  เริ่มดําเนินการต้ังแตวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 เปนตนมา และ
มอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับผิดชอบประเมินผลโครงการ โดยสํารวจท้ัง 77 ตลาด ใน 77  
จังหวัด ดวยการสุมตัวอยางและสัมภาษณผูจัดการตลาด เกษตรกรผูขาย และผูซ้ือ จํานวน 3,157 ราย 

 

4.1) ผลการประเมิน  
 34.1.1) เกษตรกรท่ีนําสินคามาจําหนายในตลาด สวนใหญเปนเกษตรกรตัวจริง

ท้ังหมด มีประสบการณในการผลิตสินคาท่ีจําหนายเฉลี่ย 8 ป ผลิตสินคาจําหนายไดท้ังป (สินคาแปรรูป) คิดเปน
รอยละ 87.62 และผลิตไดเปนบางฤดูกาล (พืชผัก และผลไม) รอยละ 12.38 ซึ่งสินคาที่นํามาจําหนาย 
รอยละ 40.12 เปนสินคาดานพืช ผัก และผลไม รองลงมารอยละ 31.27 เปนผลิตภัณฑแปรรูปตาง ๆ  สินคาขาว
รอยละ 11.45 สินคาปศุสัตวรอยละ 5.98 และประมง รอยละ 2.08 โดยเปนสินคาท่ีไดใบรับรองมาตรฐาน
รอยละ 44.24  และยังไมไดรับใบรับรองมาตรฐานรอยละ 55.76 ท้ังนี้ มีภาคเอกชนสนับสนุนในการจัดตลาด 
รอยละ 46.48  

 34.1.2) มูลคาการจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกรท่ัวประเทศ ต้ังแตเริ่มโครงการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 รวมท้ังสิ้น  165,533,125 บาท เฉลี่ย 55,726 บาท
ตอตลาดตอครั้ง จําแนกเปนมูลคาการจําหนายสินคาท่ีไดใบรับรองมาตรฐานรอยละ 59.12 ของมูลคาการจําหนาย
สินคาท้ังหมด ท่ีเหลือรอยละ 40.88 เปนมูลคาการจําหนายสินคาท่ีไมไดใบรับรองมาตรฐาน  เห็นไดวามูลคา
การจําหนายสินคาท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐานสูงกวามูลคาสินคาท่ียังไมไดใบรับรองมาตรฐาน ถึงแมวาสัดสวน
สินคาท่ีไดใบรับรองมาตรฐานท่ีจําหนายในตลาดเกษตรกรจะต่ํากวา เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญของการบริโภค
สินคาปลอดภัยและไดมาตรฐานมาก 

 34.1.3) การพัฒนาคุณภาพสินคา เกษตรกรที่ยังไมไดใบรับรองมาตรฐาน 
รอยละ 70.62 จะพัฒนาสินคาใหไดใบรับรองมาตรฐาน เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคา   
รอยละ 15.26  คิดวาจะไมพัฒนา เนื่องจากขอจํากัดดานพ้ืนท่ี  แรงงาน และการบริหารจัดการตาง ๆ  และ
รอยละ 14.12 ยังไมแนใจวาจะพัฒนาหรือไม  ดานการพัฒนาบรรจุภัณฑ  สินคารอยละ 57.29 มีการบรรจุภัณฑ 
เชน สินคาแปรรูปตาง ๆ ท่ีเหลือรอยละ 42.71 ยังไมมีการบรรจุภัณฑ สวนใหญเปนพืชผัก และผลไม  เนื่องจาก
ผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือสินคาแบบไมมีบรรจุภัณฑ ประกอบกับผูขายเห็นวาการบรรจุภัณฑเปนการเพ่ิมตนทุน
ใหแกสินคา  

 34.1.4) ดานคุณภาพ และราคาสินคาท่ีจําหนายในตลาดเกษตรกร ปจจัยสําคัญ
ในการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภครอยละ 85.78 พิจารณาจากคุณภาพของสินคา และรอยละ 60.14 จากราคา
เปนสําคัญ สําหรับปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคเชื่อวาสินคาที่จําหนายในตลาดเปนสินคาที่สด ใหม ปลอดสารพิษ  
รอยละ 83.83  พิจารณาจากสินคาท่ีจําหนายเปนของเกษตรกรโดยตรง ปลูกและจําหนายเอง รอยละ 30.85  
จากใบรับรองมาตรฐานท่ีเกษตรกรนํามาแสดง  และรอยละ 29.37 เปนตลาดท่ีหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน 
สินคานาจะมีคุณภาพ และปลอดภัย  สวนดานราคา ผูบริโภครอยละ 62.24 เห็นวาสินคาท่ีจําหนายในตลาด
เกษตรกรมีราคาเทากับตลาดท่ัวไป และรอยละ 32.25 มีราคาต่ํากวาตลาดท่ัวไป มีเพียงรอยละ 5.51 ท่ีเห็นวา 
มีราคาคอนขางสูง 
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 34.1.5) ความพึงพอใจ เม่ือพิจารณาจากสถานท่ีตั้งของตลาด สิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ความสะอาดของตลาด การแบงโซนสินคา ขนาดพ้ืนท่ีตลาด ราคาท่ีจําหนายไดในตลาด และการประชาสัมพันธ
ของตลาดเกษตรกร พบวา ดานผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร รอยละ 40.19 และ 38.90 มีความพึงพอใจ
ในระดับมากและมากท่ีสุด  ดานผูบริโภคสินคา รอยละ 41.22 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
โดยผูบริโภครอยละ 40.12  มีรายไดอยูในชวง 10,001 - 20,000 บาทตอเดือน  รองลงมารอยละ 26.13 
มีรายไดอยูในชวง 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน  มียอดซ้ือสินคาในตลาดเฉลี่ย 246 บาท/ครั้ง เฉลี่ย 
3 ครั้งตอเดือน  

 34.1.6) ในภาพรวม โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้งตลาดท่ีกําหนดให
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเปนผูจําหนายโดยตรง  และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ิมข้ึน ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ
เปนสินคาสด ใหม มีคุณภาพ แตยังไมไดมาตรฐานการรับรอง GAP และ GMP นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรคอนขางนอย สถานท่ีตั้งตลาดไมถาวร โครงสรางตลาดสวนใหญเปนเต็นทผา 
มีปญหาในชวงฤดูฝน รูปแบบการจัดตลาดมีความหลากหลาย ไมสามารถจัดแบงโซนสินคาไดชัดเจน เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายจําหนายสินคาหลายประเภท 

 34.1.7) ขอเสนอแนะ 
 (1) สงเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานแบบกลุม การรวมกลุม

ผลิตสินคาในรูปแปลงใหญ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการการผลิตสินคาปอนสูตลาดเกษตรกรอยางตอเนื่อง 
และองคความรู เชน พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาปรับปรุงภาพลักษณของสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
และสรางเรื่องราวของผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาแกสินคา  

 (2) สงเสริมใหเกษตรกรนําสินคาท่ีเปนเอกลักษณในทองถ่ิน หรือสินคา
พ้ืนเมืองมาจําหนายในตลาด เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของประเภท และชนิดสินคา เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูบริโภค
มาจับจายใชสอยในตลาดเพ่ิมข้ึน 

 

34.2) ผลการติดตาม (ป 2559) 
34.2.1) ผูจําหนายสินคาในตลาดเปนเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรโดยตรง 

รอยละ 100 แตท้ังนี้ ไดมีผูประกอบการรายอ่ืนนําสินคาท่ีเก่ียวกับการเกษตรมาจําหนายรวมดวย ซ่ึงชวยให
ตลาดมีสินคาหลากหลายเปนการจูงใจผูบริโภคใหเขามาจับจายในตลาดมากข้ึน 

34.2.2) สินคาที่จําหนายเปนสินคามีคุณภาพและปลอดภัยไดรับการรับรอง
มาตรฐาน รอยละ 58.37 สวนท่ีเหลือ รอยละ 41.63 ยังไมไดมีการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากสวนหนึ่ง 
อยูระหวางการขอรับใบรับรองมาตรฐาน บางสวนเปนเกษตรกรท่ีมีขอจํากัดไมสามารถเขาสูระบบการรับรอง
มาตรฐานได แตเปนสินคาปลอดภัยท่ีคณะกรรมการตลาดฯ รับรองและอนุญาตใหเขามาจําหนายในตลาดได 
นอกจากนี้แตละตลาดยังมีการสุมตรวจสอบสารพิษตกคางเฉลี่ย 1 ครั้งตอเดือน เพ่ือสรางความม่ันใจใหผูบริโภค 

34.2.3) เพื่อเปดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่แปลกใหม หรือไดรับการพัฒนา
โดยการบรรจุภัณฑ หรือท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน พบวา สินคาท่ีจําหนายในตลาดเกษตรกรถึงแมวา  
มีลักษณะคลายคลึงกับสินคาในตลาดทั่วไป แตดานการบรรจุภัณฑ พบวา สินคามีการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
รอยละ 58.33 ของสินคาท่ีจําหนายในตลาด แตเปนการบรรจุภัณฑข้ันตนโดยการบรรจุถุงพลาสติก ท่ีเหลือ
รอยละ 41.67 ไมมีการนําสินคาแปลกใหม สินคาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินมาจําหนาย 

34.2.4) การเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนในลักษณะความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) พบวามีภาคเอกชนเขามาสนับสนุนรอยละ 59.72 โดยสนับสนุน เต็นท ถุงพลาสติก และปายประชาสัมพันธ 
เปนตน ท่ีเหลือรอยละ 40.28 ยังไมมีภาคเอกชนเขามารวมดําเนินการ 



215 
 

34.2.5) ขอเสนอแนะ 
(1) ภาครัฐควรใหความสําคัญและดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกษตรกรผูจําหนายในตลาดเกษตรกรมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการตลาดใหได
มาตรฐาน มีคุณภาพและมีความแตกตางจากตลาดท่ัวไป เพ่ือความม่ันคงและยั่งยืน 

(2) ควรจัดหาสถานท่ีตั้งตลาดเกษตรกรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือใช
เปนตลาดแบบถาวรตอไป 

(3) การประชาสมัพันธ ในภาพรวมควรเพ่ิมการประชาสัมพันธการจัด
ตลาดผานสื่ออ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน เชน ทีวี วิทยุทองถ่ิน ใบปลิว และแผนพับ เปนตน พรอมท้ังประชาสัมพันธใหผูบริโภค
ตระหนักถึงความปลอดภัย และสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ และไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหผูบริโภคหันมาสนใจสินคา อาหารปลอดภัยเพ่ิมข้ึน โดยสรางเอกลักษณ
ของสินคาในตลาดเกษตรกรใหแตกตางจากตลาดท่ัวไป ท้ังในดานคุณภาพของสินคา ความสดใหม และการปลอด
สารพิษตกคาง ในขณะเดียวกันภายในตลาดควรมีการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางแรงดึงดูดใจในการเขามาซ้ือสินคา
ในตลาดมากข้ึน รวมท้ังควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 

35) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ป 2559) 
เปนโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก 

ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ในการปฏิรูปภาคเกษตร โดยนําระบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ
มาใช เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมบริหารจัดการฟารมรวมกันตามแผนการผลิตและแผนการตลาด สราง
อํานาจการตอรอง มีตลาดรองรับแนนอน สามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมข้ึน ภายใต
การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีกรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดรับมอบหมายให
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
 

35.1) ผลการดําเนินงาน  
35.1.1) แปลงท่ีดําเนินการตามรระบบสงเสริมแบบแปลงใหญมีท้ังหมด 600 

แปลง คิดเปนพ้ืนท่ี 1.53 ลานไร และเกษตรกรเขารวมโครงการ 96,253 ราย จําแนกเปน แปลงใหญตนแบบ 
76 แปลง (เปนแปลงเกษตรสมัยใหม 5 แปลง) แปลงใหญทั่วไป 483 แปลง (เปนแปลงเกษตรสมัยใหม 
12 แปลง  และแปลงประชารัฐเกษตรสมัยใหม 41 แปลง) 

35.1.2) ชนิดสินคาท่ีดําเนินการ 32 ชนิดสินคา จําแนกเปน ดานพืช ประกอบดวย 
ขาว 381 แปลง พืชไร (6 ชนิด) 83 แปลง ไมยืนตน (3 ชนิด) 20 แปลง ผักสมุนไพร (4 ชนิด) 20 แปลง 
ไมผล (8 ชนิด) 51 แปลง หมอนไหม 3 แปลง และกลวยไม 1 แปลง ดานปศุสัตว (5 ชนิด) 23 แปลง  และ
ดานประมง (3 ชนิด) 18 แปลง 
 

35.2) ผลการประเมินผล 
35.2.1) การถายทอดความรู เกษตรกร รอยละ 95 ไดรับการถายทอดความรู

ดานการลดตนทุนการผลิต ดานการเพ่ิมผลผลิต ดานการตลาด และดานการบริหารจัดการ เชน การรวมกลุม
จัดหาปจจัยการผลิต การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับตลาดและการใชเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกัน 
เปนตน 
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35.2.2) ผลกระทบเบื้องตน 
(1) ดานตนทุนการผลิต ในปการเพาะปลูก 2559/60 เกษตรกร

รอยละ 34 เห็นวาแนวโนมตนทุนการผลิตลดลงจากการใชเมล็ดพันธุ การใชปุยอินทรียชีวภาพ/สารชีวภัณฑ
แทนปุยเคมีและสารเคมี และการซ้ือปจจัยการผลิตในปริมาณหรือราคาท่ีลดลง สวนเกษตรกรอีกรอยละ 66 
ยังไมทราบ เนื่องจากบางชนิดสินคาเกษตรเพ่ิงเริ่มทําการผลิต สวนดานการเพ่ิมผลผลิต สินคาท่ีไดรับผลผลิตแลว 
เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา และไมผล สวนใหญไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลง และยังเก็บเกี่ยวไมหมด 
สวนขาวนาป และมันสําปะหลังปการเพาะปลูก 2559/60 ยังไมถึงฤดูเก็บเก่ียว 

(2) ดานการตลาด เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 82 มีแหลงรับซ้ือ
ผลผลิตท่ีไดดําเนินการตกลงไว สวนใหญเปนสินคาในกลุมแปลงตนแบบคิดเปนรอยละ 94 ในขณะท่ีแปลงท่ัวไป 
มีแหลงรับซ้ือผลผลิตแลวรอยละ 71 

 สําหรับการจําหนายสินคา เกษตรกรรอยละ 30 มีการจําหนาย
ผลผลิตแลว เปนสินคากลุมพืชท่ีเกษตรกรปลูกมาหลายปกอนเขารวมโครงการ เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา 
และไมผล เปนตน โดยจําหนายไดราคาสูงกวาป 2558 เชน ปาลมน้ํามัน เฉลี่ย 1.60 บาทตอกิโลกรัม 
(จาก 4.28 เปน 5.88 บาทตอกิโลกรัม) เงาะโรงเรียนเฉลี่ย 22.08 บาทตอกิโลกรัม (จาก 23.54 เปน 45.62 
บาทตอกิโลกรัม) และทุเรียนเฉลี่ย 21.63 บาทตอกิโลกรัม (จาก 43.82 เปน 21.63 บาทตอกิโลกรัม) ท้ังนี้ 
ลักษณะการจําหนายยังมีลักษณะตางคนตางขายคิดเปน รอยละ 83.00 มีเพียงรอยละ 17.00 ท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคโครงการมีการรวมกลุมกันขาย 

(3) ดานการบริหารจัดการ เกษตรกรท่ีดําเนินการตามระบบการสงเสริม
แบบแปลงใหญมีการบริหารจัดการกลุมในทิศทางท่ีดีขึ้น เชน มีการรวมกลุมกันซื้อเมล็ดพันธุขาว ทําใหซื้อ
ไดราคาถูกกวา 0.62 บาทตอกิโลกรัม ขณะท่ีตางคนตางซ้ือ ราคาจะอยูท่ี 14.48 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงการรวมกลุม
ขายผลผลิตโดยมีพอคามารับซ้ือถึงจุดรับซ้ือ ชวยทําใหลดคาใชจายในการขนสง 

(4) ความพึงพอใจตอโครงการ ในภาพรวม เกษตรกรรอยละ 65   
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เพราะเห็นวาไดรับความรูเพ่ิม และปจจัยตาง ๆ เชน โดโลไมท และปอเทือง
ในการปรับปรุงบํารุงดิน เปนตน เม่ือนําความรูและปจจัยการผลิตท่ีไดรับ การสนับสนุนไปใช เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึน เชน ตนทุนการผลิต รอยละ 34 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง รอยละ 1 มีความพึงพอใจระดับนอย 

35.2.3) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
(1) ดานหนวยงานผูปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี บางแหงยังไมเขาใจถึงแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของการสงเสริมระบบแบบแปลงใหญ ประกอบกับจํานวนเจาหนาท่ีนอยทําใหการปฏิบัติงาน
บางกิจกรรมไมเปนไปตามแผน ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานท่ีเปนผูจัดการแปลงแตละชนิด
สินคา ควรสงเสริมเกษตรกรผูนําใหสามารถพัฒนาเปนผูจัดการแปลงไดในอนาคต ถายทอดความรูแกผูปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ควรมีการสงเสริมอยางตอเนื่องในลักษณะบูรณาการ
รวมกัน  

(2) ดานเกษตรกร ในการเขารวมโครงการยังมีบางรายที่ไมทราบ
แนวทางการพัฒนาแบบสงเสริมระบบแปลงใหญ และการทําขอตกลงดานการตลาด นอกจากนี้ในการทําการเกษตร 
รอยละ 59 ขาดน้ําในการทําการเกษตร รอยละ 50 ราคาปจจัยการผลิตสูง รอยละ 39 ขาดเงินทุน รอยละ 39 
ปญหาโรคแมลงศัตรูระบาด และรอยละ 26 ยังขาดความรู ในการทําการเกษตร ควรดําเนินการดังนี้ 
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 (2.1) เรงประชาสัมพันธ โดยกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัด ควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรทุกรายทราบเปาหมายใน การพัฒนาพ้ืนท่ี
แปลงใหญในแตละชนิดสินคาอยางตอเนื่อง 

 (2.2) สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกรมชลประทาน ควรเรง
จัดหาแหลงน้ําเพ่ือใหเกษตรกรไดมีแหลงน้ําเพ่ือการเพาะปลูก 

 (2.3) สนับสนุนสินเชื่อ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรเรงรัดดําเนินการดานการสนับสนุนสินเชื่อ
ใหแกเกษตรกร เพ่ือนําไปดําเนินกิจกรรมในแปลงใหทันเวลาเพาะปลูก    

 

36) โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ป 2559) 
กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางในการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแกเกษตรกร รวมท้ังการใหบริการทางการเกษตร และ
เผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ี และเพ่ือเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในการแกไข
ปญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต 
เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกร
ท่ีมาเรียนรูเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

 

36.1) ผลการดําเนินงาน  
 36.1.1) วิเคราะหศักยภาพ จัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) โดยทีมงาน Single command ครบ 882 ศูนย 
 36.1.2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 819 ศูนย หรือ

รอยละ 93 ของเปาหมาย  และจัดทําขอมูลประจําศูนย 15,544 เรื่อง ใน 854 ศูนย หรือรอยละ 250 และ 
97 ของเปาหมาย (6,212 เรื่อง และ 882 ศูนย) ตามลําดับ 

 36.1.3) อบรมเกษตรกร ถายทอดความรูใหเกษตรกรตามหลักสูตร และแผน 
การเรียนรู 882 ศูนย ครบตามเปาหมาย   

 36.1.4) การใหบริการขอมูลขาวสารและวิชาการใน ศพก. 848 ศูนย จํานวน 
47,845 ครั้ง หรือรอยละ 167 ของเปาหมาย (28,661 ครั้ง) บริการดานการเกษตรตาง ๆ ใน ศพก. 819 ศูนย 
เกษตรกร 163,209 ราย จํานวน 45, 495 ครั้ง หรือรอยละ 170 ของเปาหมาย (26,708 ครั้ง) และสามารถ
แกไขปญหาและรับเรื่องรองเรียน 2,548 เรื่อง ใน 319 ศูนย และจัดงานวันถายทอดความรู (Field Day) 
ใน ศพก. 882 ศูนย ครบตามเปาหมาย 

 

36.2) ผลการประเมิน  
36.2.1) มาตรการท่ี 1 การพัฒนา ศพก. 

(1) การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. พบวา อยูในระดับดี รอยละ 40.00 
ระดับปานกลาง รอยละ 50.43 และระดับนอย รอยละ 9.57   

(2) การกําหนดแนวทางการพัฒนา/แผนการดําเนินงานของ ศพก. 
ทุกจังหวัดไดจัดทําแผนพัฒนา ศพก. ไวแลวทุกแหง แตเกษตรกรตนแบบท่ีรับทราบวามีแผนพัฒนา ศพก. ของ
ตนแลว มีเพียงรอยละ 30.77 สวนอีกรอยละ 69.23 ยังไมไดรับการประสานงานจากหนวยงานภาครัฐ
ถึงแผน/แนวทางการดําเนินงาน  
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(3) ความพรอมของ ศพก. พบวา รอยละ 83.33 ไดรับการประสานงาน
จากหนวยงานตาง ๆ แลว สงผลให ศพก. แตละแหงมีฐานเรียนรูเฉลี่ย 5 ฐาน เห็นไดจากเกษตรกรท่ีใชบริการ
สวนใหญรอยละ 84.09 มีความพึงพอใจ อยางไรก็ตาม เกษตรกรอีกรอยละ 15.91 เห็นวาควรปรับปรุง
ฐานเรียนรู โดยเพ่ิมจํานวนฐานเรียนรูใหมีความหลากหลายมากข้ึน และควรดูแลฐานเรียนรูท่ีมีอยูเดิมใหอยูใน
สภาพท่ีสมบูรณสามารถเปนท่ีศึกษาดูงานไดตลอดเวลา  สําหรับความพรอมดานอาคารสถานท่ีท่ีใชใหเกษตรกร
รับฟงการบรรยายการถายทอดความรู หองสุขา และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการฝกอบรม นั้น พบวา 
ศพก. สวนใหญยังไมมีความพรอมเทาท่ีควร ท้ังดานอาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการฝกอบรม 
เกษตรกรท่ีใชบริการสวนใหญรอยละ 74.90 ตองการใหปรับปรุงใหมีความพรอมมากยิ่งข้ึน 

36.2.2) มาตรการท่ี 2 การใหบริการ และมาตรการท่ี 3 การนําไปใชประโยชน
ของเกษตรกร 

(1) การใหบริการแกเกษตรกร มีเกษตรกรเขาใชบริการเฉลี่ย 617 
รายตอศูนยตอป โดยเขารับการอบรม รอยละ 85.41 ขอความรู ขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถึงปรึกษาปญหา
ดานการเกษตรรอยละ 45.68 ศึกษา/ดูงานฐาน/แปลงเรียนรู รอยละ 46.64 รวมงานวันถายทอดเทคโนโลยี 
(Field Day) รอยละ 37.43 และเขารวมประชุม/ทํากิจกรรรมกลุม รอยละ 10.75 

(2) การนําความรูไปใชประโยชน เกษตรกรท่ีเขาใชบริการรอยละ 86.85 
นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน เชน การใชสารอินทรียแทนสารเคมี การลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 
การเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีจํากัด การผลิตตามมาตรฐาน GAP และการทําอาชีพเสริม/ปลูกผักสวนครัวไวบริโภค
และขายเปนรายไดเสริม ผลจากการนําความรูไปใชประโยชน ทําใหเกษตรกร รอยละ 58.26 เริ่มเห็นผล 
โดยสามารถลดตนทุนการผลิตขาวไดเฉลี่ย 324.23 บาทตอไร 

(3) การสรางเครือขาย พบวา ศพก. รอยละ 73.00 มีเครือขายเฉลี่ย 
5 เครือขาย ตอ ศพก. สมาชิกเฉลี่ย 180 คนตอ ศพก. มีกระบวนการในการทํากิจกรรมทางการเกษตรรวมกัน 
ท้ังดานการผลิตและดานการตลาดอยางชัดเจน  

(4) การเพ่ิมการใหบริการ พบวา ศพก. รอยละ 26.09 มีความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาในทองถ่ินดานการทําวิจัย หรือการเปนแหลงศึกษา ดูงาน ฝกปฏิบัติทางการเกษตร นอกจากนี ้
ศพก. บางแหงไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากองคการบริหาร สวนทองถิ่นในดานงบประมาณดําเนินงาน 
และวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

36.2.3) ขอเสนอแนะ 
(1) กําหนดแผนการพัฒนา ศพก. ท้ังระยะสั้น (4 ป) และระยะยาว 

(10 ป) โดยจัดเวทีประชาคมใน ศพก.ท้ัง 882 แหง เพ่ือระดมความคิดรวมกันระหวาง คณะกรรมการ ศพก. 
เกษตรกรเครือขาย ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีใหการสนับสนุนสงเสริม สถาบันการศึกษา
ในทองถ่ินท่ีจะเขามารวมงานกับ ศพก. และตัวแทนเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีจะได ดังนี้ 

 (1.1) ศพก.ทุกแหงควรมีแผนพัฒนาตนเอง และแนวทาง
การดําเนินงานท่ีชัดเจน ตอบสนองความตองการท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ
แผนดังกลาวตอไปได 

 (1.2) ทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ องคกร และภาคเอกชน ควรให
การสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของ ศพก. ภายใตแผนท่ีไดกําหนดรวมกัน 
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(2) เรงสรางและขยายเครือขายใหแก ศพก. เพ่ือใชเปนสถานท่ีศึกษา 
ดูงาน และฝกปฏิบัติใหแกเกษตรกรท่ีขอเขาใชประโยชนจาก ศพก. โดยเฉพาะเครือขายดานการเกษตรสาขาอ่ืน ๆ 
ท่ีเกษตรกรตนแบบไมพรอมทําเอง หรือไมมีความชํานาญ แตเปนความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี เครือขาย
ดานการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และเครือขายดานการตลาด 

 
(3) นําองคความรูดานนวัตกรรมใหม ๆ ถายทอดสูเกษตรกรอยางตอเนื่อง 

เพ่ือสรางทางเลือกในการตัดสินใจใหแกเกษตรกรในการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตตอหนวยเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
และยกระดับราคาผลผลิต รวมท้ังการถายทอดองคความรูดานการติดตามและประเมินผลใหแกเกษตรกรตนแบบ 
และเกษตรกรผูนําเครือขาย เพ่ือติดตามประเมินผลเกษตรกรท่ีผานการอบรมดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหทราบผล
หลังการอบรม เชน การนําความรู ไปปฏิบัติใช ปญหาท่ีเกิดระหวางการปฏิบัติ และสามารถติดตามใหคําแนะนําได  

 

37) การพัฒนาเกษตรอินทรีย 
37.1) เกษตรอินทรียในพ้ืนท่ียโสธร Model  (ป 2559) 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย 
สรางความรูความเขาใจถึงประโยชนของเกษตรอินทรียใหแกเจาหนาที่ เกษตรกร และผูบริโภค เปาหมาย
ยโสธรเปนเมืองเกษตรอินทรีย มีพ้ืนท่ีเขาสูระบบเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น 20,000 ไร ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย 6 มาตรการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

 

37.1.1) ผลการดําเนินงาน 
(1) มาตรการเตรียมความพรอม กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทํา

บันทึกขอตกลงกับจังหวัดยโสธร จัดอบรม/พัฒนาศักยภาพท้ังเกษตรกรและเจาหนาท่ีครบ 1,417 ราย 
(2) มาตรการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย สนับสนุนอุปกรณในการผลิต

ขาวตลาดเฉพาะ 6 เครื่อง สงเสริมการเลี้ยงไกไขอินทรีย/ประมงอินทรีย 166 ราย และวิจัยเทคโนโลยีพืชหลังนา
อินทรียในพ้ืนท่ี 12 ไร 

(3) มาตรการรับรองมาตรฐานไดรับรอง Organic พืชหลังนาแกเกษตรกร 
47 ราย (เปาหมาย 500 ราย) และสนับสนุนระบบการใช QR  Code แกเกษตรกรได 15 กลุม (เปาหมาย 5 กลุม) 

 

37.1.2) ผลการติดตาม 
(1) การนําความรูไปปฏิบัติ เกษตรกรรอยละ 93 นําความรูที่ไดรับ

จากการอบรมไปปฏิบัติ ไดแก การผลิตขาว/พืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย การผลิตปุย/สารอินทรียชีวภาพ เปนตน 
(2) เพ่ิมพ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรีย กลุมเดิมตนแบบ 10 กลุม กอนมีโครงการ

มีสมาชิกทําเกษตรอินทรีย 1,836 ราย พื้นที่ปลูกขาวอินทรีย 37,110.57 ไร ภายหลังมีโครงการสามารถ
ขยายพ้ืนท่ีผลิตขาวอินทรียโดยรับสมาชิกรายใหม 450 ราย พ้ืนท่ี 4,500 ไร ตามเปาหมาย กลุมใหมในจังหวัดยโสธร 
ดําเนินการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการและมีพ้ืนท่ีเขารวมตามแผน 20,000 ไร 

(3) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย กลุมเดิมตนแบบ 10 กลุม 
เปนกลุมผลิตขาวอินทรีย รอยละ 90 ไดรับรองมาตรฐานแลว ไดแก มาตรฐาน มกษ. (Organic Thailand)  
มกท. IFOAM สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน แคนนาดา และเยอรมันนี ฯลฯ อีกรอยละ 10 ยื่นขอตรวจ
รับรองมาตรฐาน มกษ. และ มกท. อยูระหวางรอการตรวจรับรอง 
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(4) การพัฒนาตอยอดการผลิต การแปรรูป สูการตลาด 
 (4.1) กลุมเดิมตนแบบรอยละ 100 มีการแปรรูปขาวเปลือก

เปนขาวสารอยูกอนแลว ซ่ึงรอยละ 30 เปนกลุมท่ีไมมีเครื่องสีขาวเปนของตนเอง ตองนําขาวเปลือกไปใช
บริการเครื่องสีขาวของกลุมอ่ืนท่ีอยูบริเวณใกลเคียง และในปการเพาะปลูก 2558/59 รวบรวมขาวเปลือกจาก
สมาชิกได 12,754 ตัน กลุมจําหนายผลผลิตผานสหกรณกรีนเนท และบริษัทเอกชนเพ่ือสงออกไปตลาด
ตางประเทศ เชน ประเทศอิตาลี สวิตเซอรแลนด เยอรมนี อังกฤษ นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา ฯลฯ และตลาด
ภายในประเทศ ไดแก บริษัทเอกชน หางสรรพสินคา รานคา โรงพยาบาล โรงสี ตลาดสีเขียว และงานแสดงสินคา
ตาง ๆ เปนตน กลุมรอยละ 20 ยังมีปญหาตลาดผลผลิตขาวอินทรียไมกวาง และตองการใหภาครัฐชวยสงเสริม
การขยายตลาด 

 (4.2) การกําหนดราคา เกษตรกรรอยละ 100 ขายผลผลิตขาว
อินทรียใหกับกลุม โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนดราคา ซ่ึงพบวาราคาสูงกวาราคาขาวท่ัวไป  
ในทองตลาด กิโลกรัมละ 2 – 8 บาท ข้ึนอยูกับคุณภาพและความชื้นของขาว 

(5) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ เกษตรกรรอยละ 56 
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับมาก รอยละ 32 ระดับปานกลาง และรอยละ 12 ระดับนอย  
เนื่องจากการสงเสริมแปรรูปยังนอย และในโครงการเกษตรอินทรีย ไดรวมการสงเสริมการผลิตแบบ GAP ไวดวย 
อาจทําใหผูบริโภคสับสนเขาใจผิดคิดวาเหมือนกัน และการอบรมความรูสวนใหญไมเนนการฝกปฏิบัติจริง  

(6) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 (6.1) หนวยงานไดรับงบประมาณในการดําเนินงานสงเสริม และ

อบรมความรูดานเกษตรอินทรียไมเพียงพอ นอกจากนี้ การดําเนินของหนวยงานบางกิจกรรมลาชา เชน 
การสนับสนุนพันธุไกไขและอาหารอินทรีย การสงเสริมเลี้ยงปลาในนาขาว (ปญหาภัยแลง) ดังนั้น ในการบริหาร
จัดการโครงการ ควรดําเนินการดังนี้ 

 (6.1.1) เรงรัดการอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ
ใหทันชวงเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอในแตละกิจกรรม รวมท้ังถายทอดความรูใหเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

 (6.1.2) ศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนระบบน้ํา 
และโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 

 (6.1.3) กลุมใหม การสงเสริมในระยะตอไป ควรบูรณาการ
ถายทอดความรู และสนับสนุนปจจัยในพ้ืนท่ีเปาหมายเดียวกัน เพ่ือใหเกษตรกรไดรับการสงเสริมอยางครอบคลุม
จนสามารถทําเกษตรอินทรียไดสัมฤทธิ์ผล และมีความยั่งยืน 

 (6.2) กลุมเดิมตนแบบมีความพึงพอใจตอการสงเสริมการทําเกษตร
อินทรีย โดยภาครัฐชวยสนับสนุนดานความรู และจายเงินสมทบคาตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของสมาชิกใหม
รายละ 500 บาท  

 (6.3) กลุมตนแบบและกลุมท่ัวไป ตองการใหมีการสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตขาวอินทรียเปนผลิตภัณฑท่ีหลากหลายชนิด นอกจากนี้ บางกลุมขาดแคลนเงินทุนในการรวบรวมผลผลิต
และแปรรูปขาวอินทรีย ขาดแคลนน้ํา ราคาขาวอินทรียในระยะปรับเปลี่ยนการผลิตต่ํา และมีปญหาตลาด
ขาวอินทรียไมกวาง ซ่ึงในการดําเนินงานระยะตอไป ควรสงเสริมการขยายพ้ืนท่ีปลูกขาว และพืชอินทรียในกลุม
ตนแบบหรือกลุมอ่ืน ๆ ท่ีเขมแข็งอยางตอเนื่อง  โดยสนับสนุนดานองคความรู และจายเงินสมทบคาตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (ขาว) ของสมาชิกใหมรายละ 500 บาท  
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 สวนดานการตลาด ภาครัฐควรประสานและชวยเหลือ
ดานเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหกลุมอินทรียท่ีเขมแข็งสําหรับใชในการรวบรวมผลผลิต และการแปรรูป เปนตน 
สงเสริมการขยายตลาดรองรับสินคาเกษตรอินทรียใหกวางขวางยิ่งข้ึน ชวยเหลือหรือมีมาตรการจูงใจดานราคา
สินคาเกษตรอินทรียในระยะปรับเปลี่ยนการผลิต รวมท้ังสนับสนุนองคความรูในการแปรรูปผลผลิตอินทรียใหเปน
ผลิตภัณฑท่ีหลากหลายชนดิและตรงกับความตองการของตลาด โดยภาครัฐจัดจางวิทยากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในแตละชนิดสินคา 

 

37.2) เกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีท่ัวไป (ป 2559) 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ รวมกับกรมประมง 

กรมปศุสัตว กรมการขาว กรมพัฒนาท่ีดิน กรมหมอมไหม และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย สรางความรูความเขาใจถึงประโยชนของเกษตรอินทรีย
ใหแกเจาหนาท่ี เกษตรกร และผูบริโภค เปาหมายพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 
ตอป  

 

37.2.1) ผลการดําเนินงาน 
 (1) มาตรการเตรียมความพรอม จัดอบรมความรูแกเจาหนาท่ีผูตรวจ

ประเมิน และเกษตรกร เชน การผลิตพืช/ปศุสัตว/ประมงอินทรีย การตรวจประเมิน ระบบการรับรองแบบมี
สวนรวม ฯลฯ รวม 7,407 ราย (เปาหมาย 7,329 ราย) จัดตั้งศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 10 แหง และมอบ
ปจจัยการผลิตดานประมงแกเกษตรกร 50 ราย (เปาหมาย 250 ราย) 

 (2) มาตรการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย พัฒนาและสงเสริมหมูบาน
ผลิตขาวอินทรียครบวงจร 7 แหง ผลิตสัตวอินทรีย (ไกไข/เปดไข) 19,613 ตัว (เปาหมาย 18,000 ตัว)  
และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 621ราย (เปาหมายรวม 500 ราย) สนับสนุน
ปจจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย 242 ราย (เปาหมาย 200 ราย) และจัดทําฐานขอมูลแปลงผลิตในสถาบัน
เกษตรกรครบ 24 แหง 

 (3) มาตรการรับรองมาตรฐานตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําอินทรียแลว 63 ฟารม (เปาหมาย 60 ฟารม) ปศุสัตวอินทรีย 95 ฟารม (เปาหมาย 50 ฟารม) รับรอง 
Organic พืช 1,573 ราย (เปาหมาย 1,500 ราย) มาตรฐานเกษตรอินทรีย 3 กลุม และสํารวจแสดงฉลาก
และการกลาวอางสินคาเกษตรอินทรียครบ 1 ครั้ง  

 (4) มาตรการพัฒนาตอยอดการผลิต การแปรรูป สูการตลาด โดย
การจัดอบรม เชน การผลิตสินคาปศุสัตวอินทรียสูตลาดสีเขียว 247 ราย (เปาหมาย 225 ราย) พัฒนาเครือขาย
การผลิตการตลาด 8 ครั้ง และจัดตลาดนัดสินคาเกษตรอินทรีย 52 ครั้ง ครบตามเปาหมาย 

 (5) มาตรการสรางความรูความเขาใจการประชาสัมพันธ โดยจัด
นิทรรศการจัดงานรวมกับเครือขายผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย PGS ทําวีดิทัศน ฯลฯ 37 ครั้ง และทําปาย
ประชาสัมพันธกลุมเกษตรกร/มาตรฐานท่ีรับรอง 30 กลุม ครบตามเปาหมาย รวมท้ังจัดทํา Sport สารคดี วิทย ุ
เกษตรอินทรีย และเอกสารเผยแพรขาวอินทรีย ฯลฯ รวม 11 เรื่อง (เปาหมาย 13 เรื่อง) 
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37.2.2) ผลการติดตาม 
 (1) การนําความรูไปปฏิบัติ เกษตรกรท่ีผานการอบรมรอยละ 97 

นําไปใชปฏิบัติแลวในดานการผลิตพืช/ปศุสัตว/ประมงอินทรีย การแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม การผลิตปุย/
สารอินทรียชีวภาพ การทําปุยหมักแบบเติมอากาศ และการตลาด 

 (2) เพ่ิมพ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรีย เกษตรกรตัวอยางรอยละ 68 มีอาชีพหลัก
คือ ทํานา กอนมีโครงการ เกษตรกรมีพ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรียเฉลี่ยครัวเรือนละ 6.18 ไร  GAP ครัวเรือนละ 
1.88 ไร และเกษตรท่ัวไปครัวเรือนละ 8 ไร  หลังมีโครงการ พ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรียของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนเปน
ครัวเรือนละ 6.52 ไร GAP เพ่ิมข้ึนเปน 2.07 ไร และเกษตรทั่วไปลดลงเหลือ 6.27 ไร  โดยในจํานวนนี้ 
มีเกษตรกรบางรายลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลงดวย เนื่องจากประสบปญหาภัยแลง ไมมีน้ําใชทําการเกษตร  

 (3) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตรกรรอยละ 42 ยื่นขอ
การตรวจรับรองมาตรฐาน ในจํานวนนี้รอยละ 26 ไดรับการตรวจรับรองแลว อีกรอยละ 16 อยูระหวางรอ
ตรวจรับรอง โดยเกษตรกรท่ีไดรับการตรวจรับรองรอยละ 72 ผานการรับรองมาตรฐาน มกษ. (Organic Thailand) 
มกท. IFOAM สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน การรับรองแบบมีสวนรวม (PGS) และ GAP  

 (4) การพัฒนาตอยอดการผลิต การแปรรูป สูการตลาด 
(4.1) การแปรรูปผลผลิต เกษตรกรรอยละ 36 มีการแปรรูป

ผลผลิต สวนใหญแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสาร แปรรูปขาวสารเปนขนมตาง ๆ และไขเค็มอินทรีย เปนตน   
(4.2) ลักษณะการขาย เกษตรกรรอยละ 44 ขายผลผลิตใหกลุม

หรือฝากกลุมขาย และรอยละ 56 นําผลผลิตไปขายเองใหกับผูประกอบการ โรงสี รานคา โรงพยาบาล รานคา
ของตนเอง ลงรับซ้ือผลไม รานอาหาร และตลาดนัด เปนตน 

(4.3) ราคาผลผลิตอินทรีย เกษตรกรรอยละ 76 ขายไดราคา
สูงกวาเกษตรกรท่ัวไป เชน ขาวเปลือกสูงกวากิโลกรัมละ 2 – 5 บาท  กลวยหอมทองสูงกวากิโลกรัมละ 2 – 6 บาท  
ขาวสาร 5 – 30 บาท  ไขเค็มสูงกวาฟองละ 1 บาท เปนตน  

 (5) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ เกษตรกรรอยละ 63 
มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 31 ระดับปานกลาง และรอยละ 6 ระดับนอย เนื่องจากบางรายเห็นวา
การประชาสัมพันธ การสงเสริมการแปรรูปยังนอย บางพ้ืนท่ีราคาในระยะปรับเปลี่ยนเทากับราคาเกษตรท่ัวไป 
และตลาดยังไมกวาง เปนตน 

 (6) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
(6.1) หนวยงานบูรณาการสวนใหญ กําหนดเปาหมายไมสอดคลอง

กับเปาหมายท่ีโครงการกําหนดไวเปนจํานวนพ้ืนท่ีบูรณาการงานโครงการรวมกันมีนอย และการประชาสัมพันธ
สรางความรูความเขาใจดานเกษตรอินทรียยังนอย นอกจากนี้ พื้นที่ทําเกษตรอินทรียบางแหงขาดแคลนน้ํา
ทําการเกษตร เกษตรกรตองการใหชวยเหลือเรื่องแหลงน้ํา 

ดังนั้น ในการบริหารจัดการโครงการ หนวยงานจึงควร
กําหนดเปาหมายเปนพ้ืนท่ี และบูรณาการงานในพ้ืนท่ีเปาหมายเดียวกัน เรงประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประโยชนเกษตรอินทรีย และตระหนักถึงโทษของสารเคมีตอสุขภาพ รวมทั้งศึกษา ความเปนไปได
ในการสนับสนุนระบบน้ํา  

(6.2) การถายทอดความรู ดานเจาหนาท่ีตองการใหมีการถายทอด
ความรูอยางตอเนื่อง และเกษตรกรบางรายเห็นวาหลักสูตรที่อบรมมีเนื้อหานอย และไมเนนการฝกปฏิบัติ 
ทําใหยังไมเขาใจ และบางพ้ืนท่ีมีเจาหนาท่ีเขามาติดตามแนะนําเกษตรกรนอยครั้ง ในการดําเนินงานในปตอไป 
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จึงควรกําหนดหลักสูตรและเนื้อหาความรูเกษตรอินทรียท่ีจะอบรมใหเกษตรกรใหเหมาะสม เนนฝกปฏิบัติจริง 
รวบรวมสูตรการผลิตสารอินทรียชีวภาพที่มีประสิทธิภาพจากกลุมที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาเผยแพร
ใหกลุมท่ีไมมีประสบการณ ถายทอดความรูดานเกษตรอินทรียใหเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง และควรเขาไปติดตาม
แนะนําเกษตรกรอยางตอเนื่อง 

(6.3) แนวทางการขยายตลาด และการสงเสริมการแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลคายังไมชัดเจน เกษตรกรขาดความมั่นใจดานราคา และตลาดสินคาเกษตรอินทรียยังไมกวาง 
จึงควรกําหนดแนวทางการขยายตลาดใหชัดเจน สงเสริมการแปรรูปผลผลิตใหเปนสินคาหรือผลิตภัณฑ     
ท่ีหลากหลายชนิดตรงกับความตองการของตลาด ขยายตลาดรองรับสินคาเกษตรอินทรียใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
ชวยเหลือหรือมีมาตรการจูงใจดานราคา 

(6.4) การรวมกลุม เพ่ือทําเกษตรอินทรียคอนขางยาก เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายเห็นวาขอกําหนดในการผลิตเกษตรอินทรียคอนขางสูงยากตอการปฏิบัติ รวมท้ังยังไมมีสูตร
การผลิตท่ีใชในการปองกัน และกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชท่ีไดผลดี ดังนั้น ในการท่ีจะขยายผลควรมีการถอดบทเรียน
จากผลสําเร็จในการสงเสริมและการทําเกษตรอินทรียของเกษตรกร   ในยโสธรโมเดล เพ่ือนํามาใชเปนแนวทาง
ในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรียในจังหวัดอ่ืน (นํารองจังหวัดท่ีมีความพรอม) และควรสงเสริมกลุมเกษตร
อินทรียท่ีเขมแข็งใหขยายพ้ืนท่ีทําเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกษตรกรรายใหมเห็นตัวอยางจริง และ
สามารถเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการทําเกษตรอินทรียกับเกษตรท่ัวไป 
 

38) โครงการธนาคารสินคาเกษตร (ป2559) 
การดําเนินงานธนาคารสินคาเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชนมีแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาว

พันธุโค กระบือ ปลานิล หมอนไหมท่ีดีเพ่ือใชในการผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนการเลี้ยงลูกโคนมของเกษตรกร 
ตลอดจนมีการนําเอาวัสดุเหลือใชจากไรนามาผลิตปุยอินทรีย เพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายได
ใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืน  โดยรับฝาก ถอน ใหยืม หรือแลกเปลี่ยนสินคาเกษตร สินคาแปรรูป วัสดุการเกษตร 
ปจจัยการผลิตตาง ๆ โดยสงคืนเปนสินคาเกษตร ผลผลิต หรือตัวเงิน ข้ึนอยูกับขอกําหนดของชุมชน และธนาคาร
สินคาเกษตรนั้น ๆ โดยในป 2559 มีการดําเนินงานธนาคารสินคาเกษตรท้ังหมด 6 ธนาคาร ไดแก ธนาคาร
เมล็ดพันธุขาวชุมชน  ธนาคารปุยอินทรีย  ธนาคารโค - กระบือ  ธนาคารโคนมทดแทน  ธนาคารขาวสถาบัน
เกษตรกร และธนาคารปลานิลพันธุดี 
 

38.1) ผลการดําเนินงาน 
38.1.1) ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน สนับสนุนอุปกรณปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 

เชน มุง และกระสอบ สําหรับธนาคารท่ีจัดตั้งใหม 20 แหง จัดหาเมล็ดพันธุขาวตั้งตนใหธนาคารท้ังเมล็ดพันธุขาว
อินทรีย  และขาวโภชนาการสูง 3 แหง  เกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุ 30 ราย จํานวน 5,000 กิโลกรัม 

38.1.2) ธนาคารขาวสถาบันเกษตรกร  จัดตั้งธนาคารขาวสถาบันเกษตรกร 
10 แหง  ตามเปาหมาย สมาชิกเขารวมโครงการ 647 ราย ใชบริการธนาคารแลว 60 ราย โดยยืม ปุย ยา 
เมล็ดพันธุ น้ํามันเชื้อเพลิง และอาหารสัตว คิดเปนมูลคาจํานวน 1,950,900 บาท  

38.1.3) ธนาคารปุยอินทรีย คัดเลือกธนาคารตนแบบ 12 แหง ถอดบทเรียน
จากธนาคารตนแบบ และจัดทําแผนพัฒนาตอยอดในการเพ่ิมศักยภาพธนาคารเดิม 75 แหง ผลิตปุยหมักได
ปริมาณ 13,153 ตัน น้ําหมักชีวภาพ 714,200 ลิตร และเมล็ดพันธุพืชปุยสด 566 ตัน  เกษตรกรสามารถ
นําปุยท่ีไดจากธนาคารไปใชประโยชนได 100,537 ไร 
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38.1.4) ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร  มอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ 
เม่ือสัญญายืมครบ 5 ป ใหเกษตรกร 7,880 ราย คัดเลือกเกษตรกรจัดตั้งกลุมใหมใหการฝกอบรมความรู
ทางดานการเลี้ยงโคกับเกษตรกรรายใหม พรอมท้ังสงมอบโคใหกับเกษตรกร 12,131 ราย 

38.1.5) ธนาคารโคนมทดแทน ดําเนินการใน 3 แหง ไดแก สหกรณโคนมพิมาย 
จํากัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณโคนมผาตั้ง จํากัด  จังหวัดเชียงใหม และสหกรณโคนมพัทลุง จํากัด  จังหวัดพัทลุง  
ซ่ึงไดจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารธนาคาร กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน และระเบียบการใชบริการธนาคาร
เสร็จเรียบรอยแลว มีเกษตรกรเขารวม 299 ราย รับฝากลูกโคนมแลว 611 ตัว  คิดเปนมูลคา 8.78 ลานบาท 
มีเกษตรกรมาถอนคืนโคสาวทองไป 102 ตัว คิดเปนมูลคา 3.97 ลานบาท  

38.1.6) ธนาคารปลานิลพันธุดี ใหการสนับสนุนพันธุปลา 8 แหง รวม 15,000 ตัว  
พรอมท้ังอบรมใหความรูดานการเพาะพันธุปลานิลใหกับเกษตรกร 160 ราย  

 

38.2) ผลการประเมินผล 
38.2.1) การรับรูของเกษตรกรสมาชิกธนาคารสินคาเกษตร รอยละ 60 รูจัก

ธนาคารโค – กระบือ รองลงมารอยละ 45 รูจักธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน รอยละ 37 รูจักธนาคารปุยอินทรีย 
รอยละ 18 ธนาคารขาวสถาบันเกษตรกร และรอยละ 15 ธนาคารโคนมทดแทน  

38.2.2) การอบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรที่เขารับ
การอบรม รอยละ 72 มีความรูความเขาใจตอการอบรมในระดับมาก 

38.2.3) การใชบริการธนาคาร 
(1) ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน เกษตรกรยืมเมล็ดพันธุขาวจากธนาคาร 

โดยเฉลี่ย 143 กิโลกรัมตอราย คิดเปนมูลคา 3,432 บาท/ราย  และคืนเมล็ดพันธุ (เกษตรกรยืมไปเม่ือป 2558)  
เฉลี่ย 171 กิโลกรัมตอราย คิดเปนมูลคา 4,104 บาทตอราย   

(2) ธนาคารขาวสถาบันเกษตรกร สหกรณท่ีเปดใหบริการในรูปแบบ
ธนาคารขาวแลว ไดแก สหกรณการเกษตรดอนเจดีย จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรมาใชบริการแลวคิดเปน
รอยละ 26 โดยสวนใหญใชบริการยืมขาวสาร/ขาวเปลือก/เมล็ดพันธุขาว/น้ํามัน ปุยและยาฆาหญา โดยธนาคาร
จะประเมินราคา ณ วันที่ยืม ซึ่งเกษตรกรสมาชิกสามารถยืมปจจัยการผลิต โดยปลอดดอกเบี้ย 150 วัน  
หากเกินกําหนดจะตองเสียดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยปกติ (รอยละ 10) บวกคาปรับอีกรอยละ 3 นอกจากนี้ 
ธนาคารยังใหบริการเครื่องเก่ียวขาวแกเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกธนาคารโดยลดราคาคาเครื่องเก่ียวไรละ 100 บาท  
จากราคาทองตลาดท่ัวไป  

 สําหรับการคืน จะใหเปนขาวเปลือก เงิน หรือผลผลิตทางการเกษตร
อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขของธนาคาร โดยคืนตามมูลคาท่ีประเมินไว ณ วันท่ียืม ซ่ึงอาจเปนปจจัยการผลิต หรือเงิน
แลวแตกรณีไป และหากเกษตรกรมีเงินเหลือสามารถฝากไวท่ีธนาคารได  

(3) ธนาคารปุยอินทรีย เกษตรกรใชบริการฝากวัสดุสําหรับผลิตปุย/
น้ําหมัก ไดแก มูลสัตว กากน้ําตาล กากปาลม มากับธนาคาร โดยเฉลี่ย 1,547 กิโลกรัมตอราย และถอนคืน
เปนปุยหมัก/น้ําหมัก เฉลี่ย 2,365 กิโลกรัมตอราย เฉลี่ย 91 ลิตรตอราย และน้ําหมักสมุนไพร เฉลี่ย 10 ลิตร 
ตอราย 

(4) ธนาคารโค – กระบือ มีเกษตรกรสมาชิกยืมโคเพ่ือการผลิตในป 2559  
รอยละ 5 และยืมโคหลังป 2559 รอยละ 95 ซ่ึงเกษตรกรสมาชิกสามารถผลิตลูกโคไดเฉลี่ย 2 ตัวตอราย 
มีเกษตรกรสมาชิกไดรับมอบกรรมสิทธิ์โคไปแลวบางสวน และบางสวนกําลังรอรับมอบกรรมสิทธิ์โค  
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(5) ธนาคารโคนมทดแทน รับซ้ือลูกโคจากเกษตรกรสมาชิกธนาคาร
เฉลี่ย 14,350 บาทตอตัว หลังจากนั้นสหกรณนํามาเลี้ยงจนเปนโคสาวตั้งทอง และขายคืนใหกับสมาชิกรายเดิม 
หากสมาชิกรายเดิมไมประสงคจะซ้ือโคคืน สหกรณฯ จะติดตอใหกับสมาชิกรายใหม โดยเฉลี่ยเกษตรกรสมาชิก
ซ้ือโคทองสาวคืนจากสหกรณในราคาเฉลี่ย 45,750 บาทตอตัว 

38.2.4) ขอคนพบและขอคิดเห็น 
(1) การดําเนินงานธนาคารขาวสถาบันเกษตรกรคอนขางชา เนื่องจาก

ติดปญหาในการกําหนดระเบียบของสหกรณการเกษตรในเรื่องการยืม คืน วัสดุทางการเกษตร ฯลฯ ตองมีการ
วางแผน/กําหนดระเบียบอยางรอบคอบ โดยไมเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ 

(2) ปญหาขาดแคลนน้ํา สงผลใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกคอนขาง
ลาชา เกิดความกังวลในเรื่องปริมาณคุณภาพผลผลิต และราคาขาย ซึ่งสงผลใหไมสามารถคืนปจจัยไดตาม
ระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนด 

(3) สมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนบางกลุมของจังหวัดขอนแกน 
ขาดยุงฉางเก็บขาว และเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ ทําใหการดําเนินงานไมสะดวกเทาท่ีควร 

 ดังนั้นควรสํารวจความตองการใชบริการธนาคารสินคาเกษตรของกลุม    
ในชุมชนเพ่ือวางนโยบาย/แผนการดําเนินงาน รวมท้ังการจัดสรรวัสดุอุปกรณภายในชุมชนใหตรงกับพ้ืนท่ีและ
ความตองการของเกษตรกร นอกจากนี้ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธธนาคารสินคาเกษตรใหเกษตรกรทราบ 
และเขาใจรูปแบบการดําเนินงานของธนาคารใหมากข้ึน 

 

39) โครงการเพ่ิมคุณภาพขาวเปลือกและขาวโพดเล้ียงสัตวเพ่ือรองรับ AEC จังหวัดศรีสะเกษ  
กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับสหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการผลิตขาวเปลือกและขาวโพดเลี้ยงสัตวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถแขงขันตลาด ในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสรางรายไดเพ่ิมใหกับสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป โดยมีเปาหมายเพ่ือ
ลดความชื้นขาวเปลือก/ขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีรวบรวมจากสมาชิกสหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด สหกรณ
เครือขายในจังหวัดศรีสะเกษ และเกษตรกรท่ัวไป 40,000  ครัวเรือน  ขาวเปลือก 36,000 ตัน/ป และขาวโพด
เลี้ยงสัตว 27,000 ตัน/ป  ระยะเวลาโครงการตั้งแต ป 2556 – 2563  

 

39.1) ผลการดําเนินงาน 
 39.1.1) สหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด ไดรับเงินกูยืมจาก ธ.ก.ส. ครบ

ตามจํานวนแลว 47,900,000 บาท  และไดขอเบิกเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยจากกองทุนฯ ในปท่ี 2 จํานวน  
2,254,236 บาท 

 39.1.2) การกอสรางเครื่องอบลดความชื้นขาวเปลือก/ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ
อาคารคลุมขนาด 48 x 48 x 24 เมตร ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวตามแผน  

 39.1.3) การรวบรวมผลผลิต 
 (1) ขาวเปลือก รวบรวมไดปริมาณ 25,935 ตัน  คิดเปนรอยละ 72.04 

ของเปาหมาย 36,000 ตัน จําแนกเปน จากสมาชิกสหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด 10,492 ตัน 
สมาชิกสหกรณเครือขายในจังหวัดศรีสะเกษ 2,098 ตัน และเกษตรกรท่ัวไป/เครือขายตางจังหวัด 13,345 ตัน  

 (2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว รวบรวมจากสมาชิก 50 ราย ไดผลผลิต 171 ตัน 
รอยละ 1.14 ของเปาหมาย 15,000 ตัน เนื่องจากสมาชิกสหกรณและเกษตรกรลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวลง  



226 
 

 (3) การอบลดความชื้น มีปริมาณขาวเปลือกท่ีนําเขาอบลดความชื้นแลว 
14,421.72 ตัน คงเหลือปริมาณหลังอบลดความชื้น 8,653 ตัน นําไปจําหนายแลว 15,573 ตัน มูลคา 
172.37 ลานบาท สวนขาวโพดเลี้ยงสัตวไมไดนําเขาอบลดความชื้น แตใชวิธีตากแลวแปรรูปเปนอาหารสัตว
จําหนายได 237 ตัน มูลคา 2.13 ลานบาท 

 

39.2) ผลการติดตาม 
 39.2.1) ขอสังเกตจากการติดตาม พบวา สถานท่ีเก็บขาวเปลือกหมาดและ

ขาวเปลือกแหงไมเพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณขาวจํานวนมาก สหกรณไดแกปญหาโดยเปดเชาโกดังของเอกชน
เพ่ือเปนสถานท่ีเก็บขาวเปลือก จํานวน 1 หลัง ในอัตราคาเชาเดือนละ 200,000 บาท สงผลใหสหกรณมีตนทุน
เพ่ิมข้ึนจากคาเชาโกดัง และคาขนสงขาวเปลือกไปเก็บในโกดังและขนสงมายังโรงอบลดความชื้นเท่ียวละ 700 บาท  

 39.2.2) ขาวเปลือกท่ีสงมาขายท่ีสหกรณกระจุกตัวในชวงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต 
สหกรณ ไมสามารถรับซ้ือขาวไดท้ังหมด เนื่องจากกําลังการผลิตโรงอบลดความชื้นไมเพียงพอ และราคาขาวเปลือก
ชวงปลายฤดูมีราคาตกต่ํา ราคาผันผวนในแตละวัน ทําใหสหกรณไมสามารถระบายขาวเปลือกได จําเปนตอง
เก็บเพ่ือรอขายในราคาท่ีมีผลกําไร  

 39.2.3) โรงอบลดความชื้นท่ีกอสรางในโครงการ ไดใชอบลดความชื้นขาวเปลือก
เพียง 3 เดือน ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2557  ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาการเก็บเก่ียวขาวนาป  สหกรณ 
รับซ้ือขาวจากสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปจํานวนมาก  หลังจากนั้นโรงอบลดความชื้นไมไดมีการใชงาน  เนื่องจาก
ขาวท่ีสมาชกิและเกษตรกรนํามาขายเปนขาวท่ีตากแหงแลว และปริมาณไมมาก  สวนขาวโพดเลี้ยงสัตวซ่ึงเก็บเก่ียว
ผลผลิตชวงสั้น ๆ ไมไดนํามาอบลดความชื้น เนื่องจากใชวิธีตากแลวแปรรูปเปนอาหารสัตวจําหนายทันที  
ซ่ึงสหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด อยูระหวางปรึกษาหารือเจาหนาท่ีและสมาชิก เพ่ือหาแนวทางการใช
ประโยชนโรงอบลดความชื้นตอไป 
 

40) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวและสรางความเขมแข็งใหชาวนาเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) (ป 2557) 

กรมการขาว รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือยกระดับการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตขาวใหสูงข้ึน ลดตนทุนการผลิต และสรางความเขมแข็งใหองคกรชาวนาในชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพดีใหเพียงพอ มีเปาหมายพัฒนาศูนยขาวชุมชนหลักและศูนยเครือขาย 55 ศูนย และนํารองในหมูบาน
ตนแบบใหสามารถลดตนทุนการปลูกขาวอยางนอย 1,000 บาทตอตัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร อุดรธานี อํานาจเจริญ 
นครสวรรค อางทอง และนครศรีธรรมราช โดยขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตรฯ 128.91 ลานบาท มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตป 2553 - 2558 
 

40.1) ผลการดําเนินงาน  
 40.1.1) กิจกรรมศูนยขาวชุมชน ในปการผลิต 2553/54 ซ่ึงเปนปแรกดําเนินการ

จัดต้ังศูนยขาวชุมชนหลักและเครือขายครบ 55 ศูนย แตระหวางดําเนินการมีการยุบรวมศูนยขาวชุมชน
ของจังหวัดอางทองจาก 11 ศูนย เหลือเพียง 6 ศูนย ทําใหในปการผลิต 2555/56 มีศูนยขาวชุมชนคงเหลือ 
50 ศูนย โดยกรมการขาวสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวศูนยละ 3 ตัน หรือ 15 กิโลกรัมตอไร ตอเนื่อง 3 ป ศูนยขาว
ชุมชนมีพ้ืนท่ีทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุเฉลี่ย 209 ไรตอศูนย หรือ 104.50 ของเปาหมาย 200 ไรตอศูนย 
โดยมีเจาหนาท่ีศูนยเมล็ดพันธุ รวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปนผูตรวจรับรองระบบการผลิตเฉลี่ย 3 ครั้ง
ตอราย เฉลี่ย 21 ตัวอยางตอศูนย คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการตรวจรับรอง 191.98 ไรตอศูนย หรือรอยละ 91.98 
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ของพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ ซ่ึงมีเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุนําตัวอยางไปตรวจสอบคุณภาพเฉลี่ย 18 รายตอศูนย 
หรือรอยละ 90.00 ของเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุเปาหมาย 20 รายตอศูนย ในสวนที่ไมสงตรวจ เนื่องจาก
มีพ้ืนท่ีทํานามาก การดูแลไมท่ัวถึง และไมไดปฏิบัติตามข้ันตอนของระบบการผลิตตั้งแตแรก 

 40.1.2) กิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพชาวนา และองคกรชาวนาใหเขมแข็ง 
โดยจัดอบรมชาวนาชัน้นํา/ยวุชาวนา กลุมแมบาน 1,739 ราย หรือรอยละ 105.39 ของเปาหมาย 1,650 ราย 
สํารวจและเฝาระวังการระบาดของศัตรูขาวในบริเวณศูนยวิจัยขาวและศูนยขาวชุมชนรวม 60 แหง รวมท้ัง
อบรมเกษตรกรในศูนยจัดการศัตรูขาวชุมชน 8,533 ราย  

 40.1.3) กิจกรรมหมูบานตนแบบการลดตนทุนการผลิตขาว แนะนําเทคโนโลยี
การผลิตขาวท่ีเหมาะสม 7 ดาน ตามแนวทางการลดตนทุนการผลิต จัดทําแปลงเรียนรูการลดตนทุนจังหวัดละ    
20 ไร รวม 120 ไร และจัดทําแปลงสงเสริมการลดตนทุน 30 - 50 รายตอหมูบาน มีพื้นที่เฉลี่ย 337 ไร
ตอหมูบาน 

 

40.2) ผลการประเมิน 
 40.2.1) การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวพันธุดีของศูนยขาวชุมชน จากพ้ืนท่ี

ทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 209 ไรตอศูนย ผลิตเมล็ดพันธุขาวไดท้ังหมด 108.30 ตันตอศูนย หรือเฉลี่ย 518.17 
กิโลกรัมตอไร มีพ้ืนท่ีขอตรวจรับรองระบบการผลิต 191.98 ไรตอศูนย (รอยละ 91.86) ผลผลิต 97.36 ตัน
ตอศูนย (รอยละ 89.90) ผานการตรวจรับรองคิดเปนพ้ืนท่ี 127.50 ไรตอศูนย (รอยละ 66.41) ผลผลิต 
61.95 ตันตอศูนย (รอยละ 63.63) หรือ 485.89 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตหลังการปรับปรุงสภาพเฉลี่ย 
58.71 ตันตอศูนย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑของโครงการท่ีกําหนดให ศูนยขาวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุดี 50 
ตันตอศูนย พบวา บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในสวนที่ไมผานการรับรอง เนื่องจากมีพันธุปนท้ังขาวแดงและ
เมล็ดพันธุอ่ืน ๆ เกินเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุไมพรอมกัน การเปลี่ยนพันธุขาว
บอย และไมไดตัดพันธุปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 40.2.2) การพัฒนาศักยภาพชาวนาและองคกรชาวนา ผลจากการจัดอบรมความรู 
พบวา จากจํานวนชาวนาชั้นนําเฉลี่ย 5 รายตอศูนย ในจํานวนนี้รอยละ 96.36 สามารถเปนวิทยากรถายทอด
ความรูใหคําแนะนําการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ และคําปรึกษาแกเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ/เกษตรกรท่ัวไปได 
นอกจากนี้ ยุวชาวนารอยละ 66.00 มีการนําความรูไปปฏิบัติใชแลว และในดานการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาว
ของกลุมแมบานมีเพียงรอยละ 30.72 ที่ดําเนินการ เชน ทําโลชั่นน้ํานมขาว สบูน้ํานมขาว และไอศกรีม
ขาวกลองงอก  

 40.2.3) ประสิทธิภาพการผลิต จากการเปรียบเทียบระหวางเกษตรกรผูผลิต
เมล็ดพันธุท่ีผานการตรวจรับรองระบบการผลิต และผานการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุกับเกษตรกรผูปลูกขาว
ท่ัวไป พบวา ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุดีกวาเกษตรกรผูปลูกขาวท่ัวไป ท้ังดานปริมาณ
ผลผลิต ราคาท่ีจําหนายได ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนสุทธิตอครัวเรือน โดย 

 (1) เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 485.89 กิโลกรัม
ตอไร จําหนายไดในราคากิโลกรัมละ 22.66 บาท เม่ือหักตนทุนรวม 4,111.70 บาทตอไร (8.46 บาทตอ
กิโลกรัม) เกษตรกรจะมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 6,898.57 บาทตอไร หรือเฉลี่ย 14.20 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน
รายไดสุทธิตอครัวเรือน 72,572.96 บาท 
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 (2) เกษตรกรผูปลูกขาวท่ัวไป มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 540.10 กิโลกรัม
ตอไร จําหนายไดในราคากิโลกรัมละ 15.66 บาท เม่ือหักตนทุนรวม 4,540.24 บาทตอไร (8.41 บาทตอกิโลกรัม) 
เกษตรกรจะมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 3,917.72 บาทตอไร หรือเฉลี่ย 7.25 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรายไดสุทธิ
ตอครัวเรือน 43,212.45 บาท 

 40.2.4) การสงเสริมหมูบานตนแบบการลดตนทุนการผลิตขาว  
 (1) เกษตรกรผูทําแปลงสงเสริมการลดตนทุน มีประสิทธิภาพการผลิต

เพ่ิมข้ึนหลังมีโครงการ โดยมีพ้ืนท่ีทําแปลง 8.20 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 654.32 กิโลกรัมตอไร (เพ่ิมข้ึน 88.22 
กิโลกรัมตอไร) จําหนายผลผลิตไดในราคา 14.09 บาทตอกิโลกรัม มีตนทุนการผลิต 4,302.26 บาทตอไร  
หรือ 6.36 บาทตอกิโลกรัม ลดลงจากกอนมีโครงการ 0.90 บาทตอกิโลกรัม ยังไมบรรลุเปาหมายของโครงการ  
ท่ีกําหนด ใหลดตนทุนการผลิตไดอยางนอย 1,000 บาทตอตัน เนื่องจากคาแรงงานและคาปจจัยการผลิต
มีราคาสูงข้ึน  

 (2) รายไดสุทธิ เมื่อหักดวยตนทุนการผลิต 4,302.26 บาทตอไร 
เกษตรกรมีรายไดสุทธิตอไร 5,058.68 บาทตอไร หรือเฉลี่ย 7.73 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีรายไดสุทธิเฉลี่ย
ตอครัวเรือน 41,481.18 บาท เพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ 16,224.66 บาทตอครัวเรือน หรือรอยละ 64.24 

 (3) ความพึงพอใจตอโครงการ ในภาพรวมท้ังเกษตรกร ประธานศูนยขาว
ชุมชน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากทําใหมีเมล็ดพันธุดีใชภายในชุมชน 
มีรายไดจากการผลิตเมล็ดพันธุ สามารถประเมินสถานการณการระบาดของศัตรูขาวได และความเหมาะสม
ของกิจกรรมท่ีดําเนินการภายใตโครงการ เปนตน 

 40.2.5) ขอเสนอแนะ  
 (1) การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี ซ่ึงพบวายังมีพ้ืนท่ีทําแปลงผลิต

เมล็ดพันธุท่ีไมเขาตรวจรับรองระบบการผลิตอีกจํานวนหนึ่ง รวมทั้งยังมีเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุที่ไมผาน
การตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ เนื่องจากมีพันธุปนทั้งขาวแดง และเมล็ดพันธุอื่น ๆ เกินเกณฑที่กําหนด 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุไมพรอมกัน การเปลี่ยนพันธุขาวบอย และไมไดตัดพันธุปนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังนโยบายภาครัฐท่ีทําใหเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุถอนตัวจากการเขาโครงการ จําหนาย
ผลผลิตเปนขาวท่ัวไป ดังนั้น การคัดเลือกศูนยขาวชุมชน และคัดเลือกสมาชิกผูทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ สําหรับ
โครงการที่จะดําเนินงานในระยะตอไป ควรพิจารณาอยางรอบคอบ และตองเปนความสมัครใจที่แทจริง
ของเกษตรกร รวมท้ังในการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ควรมีเจาหนาท่ีติดตามดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด เพ่ือให
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย เพ่ือลดการสูญเสียงบประมาณของภาครัฐ และกอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร
และชุมชน 

 (2) ควรทบทวนการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนของการกูยืมสินเชื่อ
ของเงินทุนหมุนเวียนของโครงการ เพ่ือใหศูนยขาวชุมชนสามารถกูยืมได และควรพิจารณาเบิกจายใหทันชวงเวลา
ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกศูนยขาวชุมชน เพ่ือใหศูนยขาวชุมชนไดใชเงินทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 (3) การสรางมูลคาเพ่ิมจากผลผลิตขาว จากการสงเสริมใหกลุมแมบาน
แปรรูปผลผลิตขาว พบวา มีการดําเนินการเพียงรอยละ 30.72  ซ่ึงเปนการผลิตเพ่ือจําหนายในชุมชน ปริมาณ 
การผลิตไมแนนอน และยังมีปริมาณนอย ดังนั้น นอกเหนือจากใหสงเสริมองคความรูในการแปรรูปแลว 
ควรสงเสริมในดานการบริหารจัดการตลาดควบคูไปดวย เชน การทําแผนการตลาด การสํารวจความตองการสินคา
ของผูบริโภค และการพัฒนาบรรจุภัณฑ  
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 (4) กิจกรรมหมูบานตนแบบการลดตนทุนการผลิตขาว มีการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตขาวท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี 7 ดาน เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางท่ีดีข้ึน ดังนั้น 
การสรางองคความรู และความเขาใจแกเกษตรกรอยางตอเนื่องยังเปนสิ่งจําเปน ควรเนนการใชเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการวิเคราะหชุมชนอยางแทจริง เพ่ือใหเกิดผลอยางชัดเจน และเปนตนแบบในการขยายผล
ตอไป  

 

41) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยจังหวัดจันทบุรี เพื่อลดผลกระทบจาก
การเปดเสรีทางการคา FTA  

กรมวิชาการเกษตร รวมกับกรมสงเสรมิการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ มีวัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริกไทยใหเพียงพอกับปริมาณท่ีใชในประเทศ ลดการนําเขา และเพ่ือปรับปรุงสวนพริกไทยเดิม
ใหสามารถเพ่ิมผลผลิตไดมาตรฐาน มีเปาหมาย 4 อําเภอ ในจังหวัดจันทบุรี คือ อําเภอแกงหางแมว ทาใหม 
นายายอาม และเขาคิฌชกูฏ ระยะเวลาโครงการระหวางป พ.ศ. 2557 – 2559  

 

ผลการดําเนินงาน 
41.1) ปท่ี 1 

 41.1.1) กิจกรรมสํารวจและคัดเลือกตนพันธุพริกไทย ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี
ปลูกตนแมพันธุพริกไทยลงแปลง ในพ้ืนท่ี 4 ไร ครบตามเปาหมาย สงมอบในลักษณะก่ิงพันธุใหเกษตรกรเขารวม
โครงการแลว 15,200 ยอด 

 41.1.2) กิจกรรมศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตพริกไทย ชี้แจง ประชาสัมพันธ 
และรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการครบตามเปาหมาย คัดเลือกเกษตรกรแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิต
พริกไทยใหไดคุณภาพ 4 ราย ใน 4 อําเภอ ครบตามเปาหมาย สวนการจัดประชุมปท่ี 1 จัดประชุมใหความรู
เทคโนโลยีการผลิตพริกไทยใหไดคุณภาพ 3 ครั้ง จัดเวทีระดมความคิดเห็นและเรียนรูรวมกัน 1 ครั้ง จากเปาหมาย 
3 ครั้ง  

 41.1.3) กิจกรรมปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต มีการคัดเลือกเกษตรกรครบ
ตามเปาหมาย 80 ราย เกษตรกรนําก่ิงพันธุพริกไทยท่ีไดรับในรอบแรก 12,000 ยอด ปลูกลงแปลงพริกไทยเดิมแลว
เพ่ือทดแทนตนท่ีเสียหายจากการทําลายของโรคและตนท่ีมีอายุมาก  

 41.1.4) กิจกรรมสงเสริมกลุมเกษตรกรใหไดรับการรับรอง GAP พบวา เกษตรกร
ไดรับการรับรองแลว 37 ราย ท่ีเหลืออยูในข้ันตอนการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารการสมัครโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี ตรวจวิเคราะหแปลงและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแปลงใหได GAP โดยสํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

 41.1.5) กิจกรรมสรางการตลาดใหกับพริกไทยมาตรฐาน GAP มีการเจรจากัน
เก่ียวกับการรับซ้ือและขายผลผลิตพริกไทยระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบานน้ําโจนและโรงงาน
งวนสุนพริกไทยตรามือท่ี 1 โดยผูประกอบการไดนําเสนอแนวทางในการรับซ้ือพริกไทยแตยังไมมีการตกลง
เรื่องราคาและปริมาณท่ีจะรับซ้ือ  

 41.1.6) ผลการติดตาม 
 (1) แปลงแมพันธุสามารถผลิตก่ิงพันธุแจกจายใหเกษตรกรผูเขารวม

โครงการไปแลว 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2558  โดยศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรีสงมอบในลักษณะก่ิงพันธุ
ใหเกษตรกรนําไปปกชําเอง ณ  เดือนตุลาคม ตนแมพันธุมีความสมบูรณและเจริญเติบโต สูงจากพ้ืนประมาณ 
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210 เซนติเมตร คาดวาสามารถสงมอบก่ิงพันธุรอบตอไป 4,800 ยอด ใหเกษตรกรไดในเดือนกุมภาพันธ 2559  
เนื่องจากการดําเนินงานคัดเลือกพันธุพริกไทยชากวาแผน 

 (2) กิจกรรมสรางแปลงตนแบบ เกษตรกรไดรับเสาคาง 400 คางตอราย 
และก่ิงพันธุพริกไทย 800 ยอดตอราย พรอมวัสดุและอุปกรณสําหรับปกชํา โดยข้ันตอนการปกชํามีก่ิงพันธุ
เสียหายบางสวน ก่ิงพันธุท่ีสมบูรณเกษตรกรนําปลูกลงในพ้ืนท่ีแปลงตนแบบแลว ซ่ึงทางศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี
รับทราบและมีแผนแจกก่ิงพันธุชดเชยในการตัดก่ิงพันธุครั้งตอไป 

 (3) กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นและเรียนรู ไดดําเนินการในปท่ี 1 
เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2557  ณ หอประชุมเทศบาลตําบลสองพ่ีนอง อําเภอทาใหม โดยเชิญตัวแทนเกษตรกร
ท้ัง 4 อําเภอ สามารถสรุปความตองการความชวยเหลือ และความคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขปญหาการผลิต
ได ดังนี้  

(3.1) ควรมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคและแมลงในสวน
พริกไทย การแปรรูปผลผลิตพริกไทยในรูปแบบตาง ๆ แกเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําความรูดานวิชาการ
ไปใชแกไขปญหาในสวนพริกไทยของตนไดดีข้ึน เพ่ิมมูลคาผลผลิต และสามารถชะลอการขายผลผลิตในชวง
ราคาตกต่ํา 

(3.2) ควรจัดหาชองทางการจําหนายพริกไทยแปรรูปใหแกกลุม
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาแปรรูปพริกไทย เพ่ือเพ่ิมมูลคา สรางรายไดเพ่ิม
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ควรประสานหนวยงานหรือผลักดันใหมีการจัดตั้งสมาคมผูปลูกพริกไทย เพ่ือทําหนาท่ี
จัดหาตลาดเพ่ือระบายผลผลิตพริกไทย และสรางอํานาจการตอรองกับผูรับซ้ือผลผลิตพริกไทย ทําใหสามารถ
ควบคุมราคาผลผลิตได 

 (4) กิจกรรมปรับปรุงสวนเดิมเพื่อเพิ่มผลผลิต ไดดําเนินการตรวจ
วิเคราะหดินและสนับสนุนปจจัยการผลิตในปท่ี 1 ใหกับเกษตรกรไปแลว โดยเกษตรกรแตละรายไดรับปุยคอก 
2,500 กิโลกรัม ปุยเคมี 2 กระสอบ และยาปองกันโรคและแมลง 8 ชนิด  

 (5) ขอเสนอแนะ 
(5.1) ควรเรงดําเนินกิจกรรมสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิต

พริกไทยใหไดคุณภาพเพ่ือใชเปนแปลงศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
และเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

(5.2) การจัดเวทีระดมความคิดเห็นในปท่ี 2 ควรดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 4 ครั้ง/ป ครั้งละ 1 อําเภอ ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีทราบถึงปญหาในแตละพ้ืนท่ีของสมาชิกโครงการ 
อยางครบถวน  

(5.3) เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ควรเรงรวบรวม
เอกสารท่ีใชประกอบการสมัครขอรับรอง GAP จากเกษตรกรซ่ึงยื่นใบสมัครไวแลว เนื่องจากหากเอกสารไมครบ
ตามท่ีกําหนด สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 ไมสามารถดําเนินการตรวจประเมินแปลงไดซ่ึงจะสงผล
ตอเนื่องไปยังกิจกรรมอ่ืนลาชากวาแผนท่ีกําหนด 

(5.4) ควรเรงดําเนินการหาขอสรุประหวางผูประกอบการและ
กลุมวิสาหกิจชุมชน แปรรูปพริกไทยเก่ียวกับแนวทางการรับซ้ือ ปริมาณและราคาพริกไทยท่ีจะรับซ้ือระหวางกัน 
เพ่ือใหเกษตรกรผูรวมโครงการมีความม่ันใจในการปลูกพริกไทยและดูแลพริกไทยอยางเต็มท่ี ซ่ึงจะสงผลใหปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตพริกไทยดีข้ึน 

 



231 
 

41.2) ปท่ี 2 
 41.2.1) ผลการดําเนินงาน 

 (1) สงมอบกิ่งพันธุใหเกษตรกรแปลงตนแบบและเกษตรกรปรับปรุง
สวนเดิมแลว 28,800 ตน คิดเปนรอยละ 144.00 ของเปาหมาย จําแนกเปนกิจกรรมปรับปรุงสวนเดิม 
24,000 ตน และแปลงตนแบบ 4,800 ตัน 

 (2) จัดเวทีระดมความคิดเห็นและเรียนรูรวมกัน 4 ครั้ง ตามเปาหมาย 
โดยครั้งท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558  ณ หอประชุมเทศบาลตําบลสองพ่ีนอง อําเภอทาใหม ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ณ บานเลขท่ี 111/1 อําเภอแกงหางแมว ครั้งท่ี 3 วันท่ี 4 ธันวาคม 2558 ณ หอง
ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอนายายอาม และครั้งท่ี 4 วันท่ี 8 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมเทศบาลตําบล
ชากไทย อําเภอเขาคิฌชกูฏ ประเด็นพูดคุยในเวทีระดมความคิดเห็นสวนใหญเก่ียวของกับโรคพืช ซ่ึงเจาหนาท่ี
ไดรับประเด็นปญหาตาง ๆ เพ่ือกลับไปหาแนวทางแกไขหรือปองกัน 

 (3) สงเสริมกลุมเกษตรกรใหไดรับการรับรองตามมาตรฐาน GAP 
มีเกษตรกรยื่นขอใบรบัรองมาตรฐาน GAP 107 ราย (เกษตรกรเขาขอใบรับรอง GAP ท้ัง 2 ป รวม 157 ราย 
เปาหมาย 50 ราย คางจากปท่ี 1) ใหการรับรองแลว 83 ราย คิดเปนรอยละ 87.37 ของเปาหมาย 95 ราย 
ซ่ึงอยูระหวางออกใบรับรอง 16 ราย ยังไมไดรับการตรวจ 28 ราย และขอยกเลิกตรวจประเมินและออก
ใบรับรองมาตรฐาน 30 ราย 

 (4) สรางตลาดผลผลิตพริกไทยมาตรฐาน GAP ขณะนี้ยังไมมีการดําเนินการ
เพ่ิมเติมจากชวงแรกท่ีมีการพูดคุยรวมกันระหวางผูรับซ้ือและเกษตรกรผูผลิตพริกไทยแตไมมีการตกลง เรื่องราคา 
และปริมาณท่ีจะรับซ้ือ เนื่องจากความตองการของตลาดยังมีมากกวาผลผลิตพริกไทยท่ีผลิตได 

 (5) ปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหไดคุณภาพ เกษตรกรท่ีเขารวม
ไดรับผลการตรวจวิเคราะหดินในปท่ี 2 พรอมคําแนะนําแลว 80 ราย ตามเปาหมาย 

 41.2.2) ผลการประเมิน 
 (1) การถายทอดความรู เกษตรกรท่ีผานการอบรมรอยละ 74.58 

นําความรูไปปฏิบัติในสวนพริกไทยแลว สงผลทําใหตนพริกไทยมีการเจริญเติบโตดีข้ึน รองลงมารอยละ 25.42 
ทําใหแปลงพริกไทยไมมีโรคพืชรบกวน รอยละ 15.25 ไมมีศัตรูพืชรบกวน และรอยละ 13.56 ทําใหคุณภาพดิน
ดีข้ึน 

 (2) การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต  
(2.1) การใชปุย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีการใชปุยเคมีลดลง 

จาก 1.16 เหลือ 0.83 กิโลกรัมตอคาง เพ่ิมการใชปุยอินทรียจาก 0.9 เพ่ิมเปน 1 กิโลกรัมตอคาง และปุยคอก
จาก 3.47 เปน 5.30 กิโลกรัมตอคาง 

(2.2) การใชแรงงาน เกษตรกรรอยละ 60 เห็นวามีคาใชจาย
ในดานแรงงานมากข้ึน เนื่องจากมีการใชแรงงานในกระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม ประกอบกับระดับราคา
คาจาง มีการปรับตัวสูงข้ึนจาก 200 เปน 300 บาทตอวัน คาแรงเก็บเก่ียวจาก 7 เปน 10 บาทตอกิโลกรัม  

(2.3) ผลการปรับเปลี่ยน โดยรวมเกษตรกรรอยละ 74.29 เห็นวา
สามารถลดตนทุนการผลิตไดประมาณ 9,000 บาทตอไร ซ่ึงมาจากการไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต และ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การใชปุยคอก และปุยอินทรียมากข้ึน 
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 (3) การผลิต 
(3.1) พื้นที่การปลูกพริกไทย เกษตรกรผู เขารวมโครงการ

รอยละ 43.75 มีแผนท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกพริกไทยเฉลี่ย 1.25 ไรตอราย เนื่องจากเห็นวาระดับราคาผลผลิตดี
จึงขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิม รองลงมา รอยละ 31.25 ยังคงปลูกเทาเดิม เนื่องจากไมมีพ้ืนท่ีและไมมีเงินทุนในการเพ่ิม
พ้ืนท่ีปลูก และรอยละ 25 จะซอมแซมตนพริกไทยท่ีเสียหายภายในพ้ืนท่ีสวนพริกไทยเดิมใหเต็มพ้ืนท่ี 

(3.2) ปริมาณผลผลิตและราคาจาํหนาย กอนมีโครงการสวนพริกไทย
ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการใหผลผลิตเฉลี่ย 664 กิโลกรัมตอไร โดยมีระดับราคาผลผลิตเฉลี่ย 269 บาท
ตอกิโลกรัม แตในป 2558 หลังเขารวมโครงการ เกิดภาวะภัยแลง พ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการไดรับผลจากภาวะ 
สูงข้ึนอยูที่ 353 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งสูงกวาชวงกอนมีโครงการเขามา ทําใหการลดลงของผลผลิตไมสงผล
ตอรายไดของเกษตรกร 

 (4) แหลงจําหนาย การผลิต 2558/59 ราคาขายผลผลิตพริกไทยดํา
ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเฉลี่ยอยูท่ี 353 บาทตอกิโลกรัม เปนราคาท่ีเกษตรกรพอใจและพรอมขาย
ใหกับพอคาคนกลาง โดยพอคาคนกลางรับซ้ือผลผลิตพริกไทยท้ังท่ีผานการรับรองมาตรฐาน GAP และผลผลิต
พริกไทยท่ัวไปในระดับราคาเดียวกัน โดยเกษตรกรเห็นวามาตรฐาน GAP พริกไทยจะมีผลก็ตอเมื่อเกษตรกร 
มีการรวมกลุมกันแปรรูปผลผลิตและขายผลผลิตในตลาดระดับท่ีสูงกวาพริกไทยปกติ  

 (5) ความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการ พบวา มีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานอยูในระดับมาก ท่ีระดับคะแนน 2.95 เม่ือพิจารณาในดานปจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีระดับคะแนน 2.90 เนื่องจากไมเคยไดรับการสนับสนุนท้ังในดานปจจัย และความรูดานตาง ๆ 
เก่ียวกับพริกไทยมากอน ดานการอบรมใหความรูเทคโนโลยีการผลิตพริกไทย มีความพึงพอใจในตัวหลักสูตร 
วิทยากรในระดับมากท่ีระดับคะแนน 2.47 

 (6) ขอเสนอแนะ 
(6.1) เนื่องจากโครงการมีการบูรณาการกันหลายหนวยงาน 

จึงควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางานของโครงการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปน
การขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการและหาทางออกรวมกัน กรณีเกิดปญหาในการดําเนินการไดทันทวงที 

(6.2) ควรมีการสํารวจปริมาณกิ่งพันธุ คุณภาพ และแหลงปลูก
พริกไทยท่ีจะนํามาใชดําเนินการจัดทําแปลงแมพันธุไวกอนลวงหนา เพราะเม่ือโครงการไดรับการอนุมัติจะได
สามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไวไดทันที  

(6.3) การจัดทําแปลงตนแบบ ควรดําเนินการกอนท่ีจะมีการแจก
ก่ิงพันธุใหกับเกษตรกรปรับปรุงสวนเดิม เพ่ือใหเปนแหลงศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตกอนจะไดรับก่ิงพันธุ
สนับสนุน ซ่ึงจะสงผลตออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของก่ิงพันธุท่ีไดรับจากโครงการ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและย่ังยืน 
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ชลประทาน การปองกันบรรเทาอุทกภัย และงานลงทุนเพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน  
และเห็นความสําคัญของการใชน้ําชลประทานท่ีกอสรางแลวเสร็จใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงกําหนดใหมีการพัฒนา 
การเกษตรภายใตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร โดยบูรณาการระหวางหนวยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 15 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริม
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การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และภาคสวนอ่ืน ๆ อาทิ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) เปนตน    

วัตถุประสงคเพ่ือใชน้ําชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
การตลาดสินคาเกษตร เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรเกษตร และพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายไดทางการเกษตร 
ดําเนินการในพ้ืนท่ี 75 จังหวัด 90 จุด รวมพ้ืนท่ีรับประโยชน 137,267 ไร เกษตรกร 10,627 ราย  

 

1.1) ผลการดําเนินงาน (ตั้งแตป 2554 – 2556) 
 1.1.1) พ้ืนท่ีดําเนินการ รวม 293,330 ไร จําแนกเปนพ้ืนท่ีในป 2554 จํานวน 

108,434 ไร ป 2555 จํานวน 87,051 ไร และป 2556 จํานวน 97,845 ไร  
 1.1.2) เกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 22,764 ราย จําแนกเปนเกษตรกร

ในป 2554 จํานวน 8,675 ราย ป 2555 จํานวน 6,927 ราย และป 2556 จํานวน 7,162 ราย  
 

1.2) ผลการประเมิน   
 1.2.1) ครั้งท่ี 1 รอบ 1 ป (ปงบประมาณ 2554 ) 

 (1) การใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด มีพ้ืนท่ีรับน้ําจากโครงการตลอดทั้งป
เพ่ิมข้ึนจากครัวเรือนละ 20.58 ไร เปน 24.50 ไร คิดเปนรอยละ 19 สงผลใหเกษตรกรมีการใชที่ดิน
เพ่ือการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 28.70 ไร คิดเปนประสิทธิภาพการใชที่ดินตลอดปจากรอยละ 180.91 
ในปเพาะปลูก 2552/53 เปนรอยละ 185.12 ในปเพาะปลูก 2554/55 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 และสามารถ
ลดปญหาเรื่องน้ําใชทําการเกษตรของเกษตรกรในโครงการไดรอยละ 70.19  

 (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ซึ่งเปนพืชหลักในพื้นที่โครงการ
มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนจากการบริหารจัดการน้ํารวมกันทําใหไดรับน้ําเพ่ือปลูกขาวและพืชอื่น ๆ 
มีผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึนจาก 693.56 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2552/53 เพ่ิมเปน 721.84 กิโลกรัมตอไร 
ในปเพาะปลูก 2554/55 และเกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิจากการเกษตรในเขตโครงการเพ่ิมข้ึนครัวเรือนละ 
5,240 บาท  

 (3) การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรเกษตร มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 โดยสมาชิกกลุมผูใชน้ํามากกวารอยละ 60 มีสวนรวมในการจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

 (4) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําในโครงการ พบวา 
ตัวแปรดานประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรและความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํามีความสัมพันธทางตรง
ตอฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรในทิศทางเดียวกัน คือ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีผลผลิตตอไรอยูใน
ระดับสูงจะสงผลใหระดับรายไดของครัวเรือนเกษตรกรสูงตามไปดวย และถาครัวเรือนเกษตรกรไดรับน้ํา
อยางเพียงพอ และมีความพึงพอใจตอการจัดสรรน้ําอยูในระดับสูงจะสงผลใหรายไดของครัวเรือนเกษตร
มีระดับสูงข้ึน  

สวนตัวแปรดานความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํา ประสิทธิภาพการใชท่ีดิน
ของครัวเรือนเกษตรกร และการสนับสนุนของโครงการมีความสัมพันธทางออมตอฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
คือ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของกลุมผูใชน้ําอยูในระดับสูง จะสงผลใหระดับ
การใชท่ีดินในการเพาะปลูกจริงและระดับผลผลิตตอไรของครัวเรือนเกษตรสูงข้ึน ทําใหระดับรายไดของครัวเรือน
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เกษตรกรสูงตามไปดวย ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีระดับการใชท่ีดินในการเพาะปลูกจริงอยูในระดับสูงจะสงผล
ใหระดับผลผลิตตอไรของครัวเรือนเกษตรกรสูงข้ึนทําใหระดับรายไดของครัวเรือนเกษตรสูงตามไปดวย และถา
ครัวเรือนเกษตรกรไดรับการถายทอดความรูจากโครงการในระดับสูงก็จะสงผลใหระดับการใชท่ีดินในการเพาะปลูกจริง
และระดับผลผลิตตอไรของครัวเรือนเกษตรสูงข้ึนทําใหระดับรายไดของครัวเรือนเกษตรสูงตามไปดวย 

 (5) ประเด็นขอคนพบ   
(5.1) การปรับเปลี่ยนแนวทางการคัดเลือกพ้ืนท่ี สงผลทําใหคัดเลือก

พ้ืนท่ี และการดําเนินกิจกรรมลาชา ทําใหเปาหมายการดําเนินกิจกรรมสําคัญไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังโครงการ 
นอกจากนี้การถายทอดความรูใหเกษตรกรลาชา และดําเนินการในชวงฤดูการผลิตทําใหไมไดรับความรวมมือ
จากเกษตรกรบางราย 

(5.2) หลายพื้นที่ไมมีการดําเนินการสงเสริม/สนับสนุนใหเกษตรกร
ทําการเกษตร โดยใชตลาดนําการผลิต บางพ้ืนท่ียังขาดระบบสงน้ําเขาแปลงเกษตร ทําใหการจัดสรรน้ําไมท่ัวถึง 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากแหลงน้ํา 

 (6) ขอเสนอแนะ 
(6.1) ทุกหนวยงานตองใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

โครงการ โดยเฉพาะการกําหนดแนวทางการคัดเลือกพ้ืนท่ีตองชัดเจน และถายทอดความรูแบบบูรณาการ
อยางจริงจัง และสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมในแตละทองถ่ิน 

(6.2) การสงเสริม/สนับสนุนใหเกษตรกรทําการผลิตสินคา ควรใชตลาด
นําการผลิต และบางพ้ืนท่ีจะตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการน้ํา โดยเฉพาะการจัดทําระบบสงน้ําใหเขาถึง
แปลงเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรับน้ําใหกระจายอยางท่ัวถึง 

 1.2.2) ครั้งท่ี 2 รอบ 2 ป (เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในป 2554) 
 (1) ประสิทธิภาพการใชท่ีดิน เกษตรกรมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรเฉลี่ย 10.26 

ไรตอครัวเรือน เปนพ้ืนท่ีนา 7.34 ไรตอครัวเรือน พบวา การใชประโยชนที่ดินจากแหลงน้ําชลประทาน        
ในปเพาะปลูก 2555/56 มีประสิทธิภาพการใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.70 จําแนกเปน 

(1.1) การใชท่ีดินในฤดูแลง เกษตรกรมีการใชที่ดินเพิ่มขึ้นจาก 7.93 
ไรตอครัวเรือน กอนเขารวมโครงการเปน 8.89 ไรตอครัวเรือน หลังเขารวมโครงการ หรือมีประสิทธิภาพ
การใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.36 (จากรอยละ 77.29 เปนรอยละ 86.65) 

(1.2) การใชท่ีดินในฤดูฝน เกษตรกรมีการใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนจาก 9.93 ไร
ตอครัวเรือน กอนเขารวมโครงการ เปน 10.17 ไรตอครัวเรือน หลังเขารวมโครงการ หรือมีประสิทธิภาพ
การใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.34 (จากรอยละ 96.78 เปนรอยละ 99.12) 

 (2) ประสิทธิภาพการผลิต พืชท่ีเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ีโครงการ ไดแก พืช
อาหาร (ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง) พืชน้ํามัน (ปาลมน้ํามัน) ไมผล (มะมวง ลําไย และทุเรียน) และ
ไมยืนตน (ยางพารา) ซ่ึงผลิตขาวเปนพืชหลักในพ้ืนท่ีโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนจากการบริหาร
จัดการน้ํารวมกัน ทําใหไดรับน้ําเพ่ือปลูกขาวและพืชอ่ืน ๆ โดยมีผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึนจาก 630.46 กิโลกรัมตอไร
ในปเพาะปลูก 2553/54 เปน 666.65 กิโลกรัมตอไร ในปเพาะปลูก 2555/56 (ขาวนาปเพิ่มขึ้นจาก 
605.11 เปน 646.12 กิโลกรัมตอไร  และขาวนาปรังเพ่ิมข้ึนจาก 662.98 เปน 689.93 กิโลกรัมตอไร)  
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนครัวเรือนละ 39,850 บาท (จาก 38,283 เปน 78,133 บาทตอ
ครัวเรือน) ซ่ึงรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน สวนหนึ่งมาจากการดําเนินนโยบายโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล 

 



235 
 

 (3) การพัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกร 
(3.1) พัฒนาองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยเกษตรกร

รอยละ 89.79 ท่ีไดรับการถายทอดความรูไดนําความรูไปปฏิบัติตาม โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
และรอยละ 10.21 ไมไดนําไปปฏิบัติ เนื่องจากเห็นวาวิธีการปฏิบัติยุงยาก และไมเขาใจเนื้อหาที่ไดรับ
การถายทอดความรู 

(3.2) เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุม และสมาชิกกลุมไดเขารวมประชุมรอยละ 82.91 โดยสมาชิกกลุมผูใชน้ํา  
รอยละ 72.32 มีสวนรวมในการจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

(3.3) การพัฒนาอาชีพ พบวา เกษตรกรรอยละ 11.77 มีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมการผลิต เชน การรวมกลุมผลิตผักปลอดสารพิษ โดยรวมกันวางแผนการผลิตผักแตละชนิด
สงจําหนายตามหางสรรพสินคา และตลาดนัดภายในจังหวัด สวนกลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเปนการเลี้ยงไวเพ่ือบริโภค 

 (4) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายไดของเกษตรกร พบวา ตัวแปรประสิทธิภาพ
การผลิต และตัวแปรการไดรับการถายทอดความรูมีความสัมพันธทางตรงตอรายไดของเกษตรกรในทิศทาง
เดียวกัน คือ ถาเกษตรกรนําความรูไปใชเพ่ิมข้ึน ผลผลิตเฉลี่ยตอไรจะเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหระดับรายไดของเกษตรกร
สูงตามไปดวย ประสิทธิภาพการใชที่ดิน ตัวแปรประสิทธิภาพการจัดการน้ําเปนตัวแปรสําคัญ คือ ถาพื้นท่ี 
ท่ีไดรับน้ําจากโครงการเพ่ิมข้ึน และเพียงพอตอการผลิตในพ้ืนท่ีโครงการ จะสงผลใหประสิทธิภาพการใชที่ดิน
เพ่ิมข้ึน สวนความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร ตัวแปรการไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตมีความสัมพันธ
ทางตรงตอความเขมแข็งขององคกรเกษตรกรคือ ถากลุมผูผลิต หรือกลุมผูใชน้ําไดรับการสนับสนุนปจจัย
การผลิต ทันเวลา ปริมาณเหมาะสม มีคุณภาพ และนําไปใชเพ่ิมข้ึน จะสงผลตอระดับความเขมแข็งของเกษตรกร
เพ่ิมข้ึน 

 (5) ประเด็นขอคนพบ 
(5.1) การบูรณาการการมีสวนรวมระหวางหนวยงานราชการของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนมีมากข้ึน เชน การรวมมือระหวางองคการ
บริหารสวนตําบล กับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดทําโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยจําหนาย
สินคาเกษตรชุมชน 

(5.2) การประกวดผลการดําเนินงานโครงการ เปนกลไกหนึ่งใน
การขับเคลื่อนโครงการ ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
ใหประสบผลสําเร็จ 

(5.3) การกําหนดหลักสูตรในการถายทอดความรู เกษตรกรมีสวนรวม
คอนขางนอย เชน การพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินคาเกษตร การสงเสริมการตลาด และการสงเสริมการผลิต
ท่ีนํามาถายทอดความรูไมตรงกับความตองการของเกษตรกร และการติดตามใหคําแนะนําหลังการถายทอด
ความรูไมตอเนื่อง ทําใหไมทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังนําไปปฏิบัติใช 

(5.4) การเสริมสรางและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร โดยใชการตลาด
นําการผลิตยังดําเนินการไดนอย มีแตการรวมกลุมทํากิจกรรมแลวขายภายในชุมชนหรือจังหวัด ยังไมได
มีการเชื่อมโยงเครือขายในดานการตลาด 
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 (6) ขอเสนอแนะ 
(6.1) ในการถายโอนโครงการฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หลังการดําเนินงานครบ 3 ป หนวยงานทุกภาคสวนควรรวมมือในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาการเกษตร 
เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

(6.2) การถายทอดความรูควรเนนแบบบูรณาการอยางจริงจัง และ
สอดคลองกับสภาพสังคมของแตละทองถ่ิน คํานึงถึงความตองการของเกษตรกรเปนหลัก เพ่ือใหเกิดการนําไป
ปฏิบัติใชไดจริง นอกจากนี้ควรมีการจัดทําแผนดานการตลาดใหชัดเจน และสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร 
ทําการเกษตรโดยใชตลาดนําการผลิต 

(6.3) สําหรับในพ้ืนท่ีท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการน้ํา ควรพัฒนา
เปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู และขยายผลไปสูพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 

 

2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําในชุมชน  
กรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษน้ําและเก็บน้ํา โดยการจัดการ

ใหน้ําฝนท่ีตกลงมาถูกกักเก็บไวใหไหลซึมลงใตดิน เปนประโยชนในรูปของความชื้นแกพรรณพืช ไมใหไหลบา 
ไปกัดเซาะดินในพ้ืนท่ีตอนลางใหเกิดความเสียหาย กักเก็บน้ําไวใชเพ่ือเกษตรกรรม และเพ่ือเปนตนแบบการพัฒนา
แหลงน้ําชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการอยางครบวงจร 

 

2.1) ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการกอสรางแหลงน้ําชุมชนในป 2555 จํานวน ๗ แหง และในป 2558 -

2559 จํานวน 15 แหง รวมท้ังจัดอบรมใหความในการบริหารจัดการแหลงน้ําท้ัง 15 แหง 
 

2.2) ผลการติดตาม  
 2.2.1) ป 2555 พ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร มหาสารคาม ชุมพร และกาญจนบุรี  

 (1) จังหวัดพิจิตร เปนแหลงน้ําท่ีขุดข้ึนใหม เพ่ือเสริมแหลงน้ําเดิมท่ีมีปริมาณน้ํา
จํากัด และกอสรางระบบทอสงน้ําไปยังโรงสูบน้ําเดิมท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกอสรางไว ผูไดรับประโยชน คือ เกษตรกร
หมู 5 และหมูใกลเคียง ตําบลวังง้ิวใต อําเภอดงเจริญ 

 (2) จังหวัดมหาสารคาม เปนแหลงน้ําที่มีอยูแลว ขุดลอกขยายใหใหญขึ้น 
กอสรางระบบทอสงน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยรอบ และจัดสรรพ้ืนท่ีโดยรอบใหเกษตรกรใชประโยชน ผูที่ไดรับ
ประโยชน คือ เกษตรกรหมู 8 และหมูใกลเคียง ตําบลบานหวาย อําเภอวาปปทุม 

 (3) จังหวัดชุมพร เปนแหลงน้ําท่ีมีอยูแลว กอสรางระบบทอสงน้ําครอบคลุม
พ้ืนท่ีโดยรอบ ปจจุบันกักเก็บน้ําแลวประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร แหลงน้ําในสระมาจากน้ําฝน และน้ําซึม
จากตาน้ําใตดิน ผูไดรับประโยชน คือ เกษตรกรหมู 5, 6, 7, 8, 11 และ 12 ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน 

 (4) จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลงน้ําท่ีขุดข้ึนใหมขนาด 20 ไร กอสรางอาคาร
แท็งกน้ํา และระบบทอสงน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยรอบ แหลงน้ําท่ีจะไหลเขาสระมาจากน้ําฝน และน้ําซึมจากตาน้ํา
ใตดินผูไดรับประโยชน คือ เกษตรกรหมู 10 และหมูใกลเคียง ตําบลจระเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย 

 (5) ขอคนพบ  
เกษตรกรแตละพ้ืนท่ีโครงการฯ จะนําน้ําจากแหลงน้ําชุมชนไปใชประโยชน

เพ่ือทําการเกษตรเปนหลัก บางสวนนําไปใชประโยชนเพื่ออุปโภคบริโภค ในดานการดําเนินงานมีความลาชา
กวาแผน เนื่องจากนโยบายการดําเนินงานในชวงตนปงบประมาณขอใหหนวยทหารในพื้นที่เปนผูดําเนินงาน
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แตภายหลังในชวงปลายปงบประมาณหนวยทหารมีภารกิจเรงดวนในการปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตามนโยบายรัฐบาล ทําใหหนวยทหารในพ้ืนท่ีตองสงคืนงานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนใหกับสถานีพัฒนาที่ดิน 
ในพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินงานเอง สงผลกระทบใหงานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนในพ้ืนท่ีมีความลาชากวาแผนการดําเนินงาน
ท่ีกําหนด  

 (6) ขอเสนอแนะ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรวางแผนการดําเนินโครงการฯ ตั้งแตชวงตน

ปงบประมาณ และเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จทันภายในปงบประมาณ 
 

 2.2.2) ป 2558 พ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา เชียงใหม มหาสารคาม สุรินทร  
 (1) การใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา เกษตรกรทุกรายไดใชประโยชน

จากแหลงน้ําอยางเต็มท่ี  โดยเกษตรกรนําน้ําไปใชประโยชนในการปลูกผักสวนครัวมากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 38.24 
รองลงมา คือ การทํานา รอยละ 29.41 การปลูกไมผล รอยละ 26.47 และใชเลี้ยงวัว รอยละ 5.88 ตามลําดับ  
ท้ังนี้ พบวา หลังการกอสรางระบบทอสงน้ํา ทําใหเกษตรกรมีน้ําใชเพียงพอทุกราย 

 (2) การไดรับคําแนะนํา/อบรมดานการบริหารจัดการน้ํา พบวา เกษตรกร
ทุกรายไดรับการแนะนํา/อบรมเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําทุกราย โดยประเด็นการใหคําแนะนํา/อบรม ไดแก
การจัดต้ังกลุมผูใชน้ํารอยละ 18.35 รองลงมา คือ การใหคําแนะนําดานการเลือกพืชท่ีปลูกใหเหมาะสมกับ
ปริมาณน้ําท่ีมี รอยละ 16.51 การดูแลรักษาสภาพแหลงน้ํา รอยละ 15.60 วิธีการนําน้ํามาใช รอยละ 11.93 
การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมและการเลี้ยงปลา รอยละ 9.18 การแบงรอบเวรการใชน้ํา รอยละ 7.34 
ชวงเวลาการปลูกพืช/การใชน้ํา รอยละ 5.51 การกําหนดกฎระเบียบของกลุมฯ รอยละ 4.59 และการเลี้ยงสัตว 
รอยละ 1.83 ตามลําดับ  

 (3) ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นท่ีทําใหพืชท่ีเพาะปลูกไดรับน้ําเพียงพอตลอดป สวนการใหบริการของเจาหนาท่ี  
ความพึงพอใจระดับมากเชนกัน  

 (4) ขอเสนอแนะ 
(4.1) แหลงน้ําในบางพ้ืนท่ีมีปริมาณน้ําตนทุนไมเพียงพอ เนื่องจากแหลงน้ํา

ท่ีรองรับน้ําตนทุนตื้นเขินและมีขนาดเล็ก ระบบทอสงน้ําบางแหงไมสามารถจายน้ําไดอยางทั่วถึงตามที่ได
ตั้งเปาหมายไว  โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีหางไกลจากแหลงน้ําโครงการฯ ดังนั้น ควรดําเนินการขุดลอกหรือ
ขยายแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมใหมีขนาดความจุเพ่ิมมากข้ึน และขยายระบบทอสงน้ําใหเขาถึงพื้นที่ของเกษตรกร
ท่ีอยูหางไกลจากแหลงน้ําโครงการฯ 

(4.2) กลุมผูใชน้ําบางแหงยังไมมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะสมาชิก 
ท่ียังไมคอยมีความเขาใจในการบริหารจัดการกลุมฯ ควรจัดการอบรมดานการบริหารจัดการน้ําใหกับกลุม
ผูใชน้ําอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาองคกรผูใชน้ําใหมีความเขมแข็ง 

 

3) โครงการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน   
วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวใชในพ้ืนท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

บรรเทาปญหาภัยแลง รวมท้ังเพ่ิมผลผลิตและรายไดแกเกษตรกรเปาหมายขุดสระน้ํา 20,000 บอ 
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3.1) ผลการดําเนินงาน 
 ระหวางป 2555 - 2557  จัดสรรสระน้ําใหเกษตรกร 159,631 แหง คิดเปน

รอยละ 106.42 ของเปาหมายท้ังหมด สระน้ําท่ีสงมอบสวนใหญสามารถกักเก็บน้ําไดตลอด ท้ังป และใชประโยชน
จากแหลงน้ําตลอดในชวงระยะเวลาท่ีมีน้ํา 

 

3.2) ผลการติดตามในพ้ืนท่ี  
 3.2.1) ป 2555 พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม 

พังงา ระนอง ชุมพร นครปฐม กาญจนบรุี และราชบุรี  
 (1) การคัดเลือกพ้ืนท่ีขุดสระน้ํา เกษตรกรเปนผูเลือกพื้นที่ขุดสระน้ําดวย

ตนเองภายใตคําแนะนําของสถานีพัฒนาท่ีดิน โดยพ้ืนท่ีขุดสระน้ําสวนใหญเปนแองรับน้ํา คูน้ําขนาดเล็ก พ้ืนท่ีลุม 
หรือพ้ืนท่ีดอนในสวน ไร หรือนาของเกษตรกร  

 (2) แหลงน้ําท่ีไหลเขาสระน้ํา สระน้ําสวนใหญไดรับน้ําจากน้ําฝนและน้ําซึม
จากตาน้ําใตดิน มีเพียงบางสระน้ําท่ีไดรับน้ําจากลําหวยและคลองชลประทานขนาดเล็ก 

 (3) การรับทราบโครงการ  และการแจงความตองการขุดสระน้ํา เกษตรกร
รับทราบรายละเอียดโครงการ และแจงความตองการขุดสระน้ําผานสถานีพัฒนาท่ีดิน หมอดินอาสา ผูนําทองถ่ิน 
เพ่ือนบาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เกษตรอําเภอ และองคการ
บริหารสวนตําบล 

 (4) ปรมิาณน้ําท่ีกักเก็บไดในปจจุบัน สระน้ําสวนใหญกักเก็บน้ําไดแลวเฉลี่ย
รอยละ 70.00 ของความจุสระน้ํา  

 (5) การใชประโยชนน้ําในสระน้ํา เกษตรกรสวนใหญจะใชในครัวเรือนและ
ใชเพ่ือทําการเกษตรในชวงฝนท้ิงชวง อาทิ ทํานา ปลูกพืชผัก ปลูกไมผล เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว ทําปุยหมักและ
น้ําหมักชีวภาพ ทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม  

 (6) การใชประโยชนพ้ืนท่ีบริเวณขอบสระน้ํา เกษตรกรบางสวนจะใชประโยชน
เพ่ือทําการเกษตรและปลูกพืชปองกันการชะลางพังทลายของดิน อาทิ พืชผัก หญาแฝก และยูคาลิปตัส 

 (7) การไดรับการฝกอบรมความรู เกษตรกรบางสวนไดรับการฝกอบรมความรู
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพจากสถานีพัฒนาท่ีดิน ความรูเก่ียวกับวิธีการปลูก 
การดูแล และการตลาดปาลมจากศูนยวิจัยพืชไร  

 (8) การไดรับแจกปจจัยการผลิต เกษตรกรบางสวนไดรับแจกปจจัยการผลิต
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สารเรง พด.1  พด.2  พด.7  จากสถานีพัฒนาท่ีดิน พันธุพืชผักจากสํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตร และเกษตรอําเภอ 

 (9) ความพึงพอใจตอโครงการฯ และสระน้ําที่ไดรับ เกษตรกรทั้งหมด 
มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากทําใหมีน้ําใชทําการเกษตรในชวงฝนท้ิงชวง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ลดตนทุน
การเกษตรและประหยัดคาใชจายในการขุดสระน้ํา 

 (10) ขอคนพบ   
ผูรับเหมาบางพ้ืนท่ีขุดสระน้ําไดลาชากวาสัญญา เนื่องจากเปนชวงฤดูฝน 

ทําใหเปนอุปสรรคตอการขุดสระน้ํา นอกจากนี้ผูรับเหมายังรับงานจากสถานีฯ และหนวยงานตาง ๆ มาดําเนินการ
เปนจํานวนมาก ขณะท่ีเครื่องมือและอุปกรณมีไมเพียงพอ ทําใหผูรับเหมาดําเนินงานไดลาชา นอกจากนี้พ้ืนท่ี
ขุดสระน้ําบางแหงขาดความเหมาะสม เม่ือขุดแลวปริมาตรดินไมไดตามแบบแปลนท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด 
บางพ้ืนท่ีตั้งอยูในเขตชลประทาน ทําใหตองเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีในการขุดสระน้ํา 
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 (11) ขอเสนอแนะ  
กรมพัฒนาที่ดินควรทบทวนแบบแปลนสระน้ําใหสอดคลองกับ

ความตองการของเกษตรกร และอาจเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินสมทบคาขุดสระน้ําของเกษตรกรไดตามความเหมาะสม 
โดยสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรเพ่ือประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 3.2.2) ป 2556 จากการติดตามเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในป 2555 ภายหลัง
การขุดสระน้ําแลวเสร็จของกรมพัฒนาท่ีดิน สรุปไดดังนี้ 

 
 (1) ความสามารถในการกักเก็บน้ําของสระน้ํา พบวา รอยละ 92.40 สามารถ

กักเก็บน้ําได โดยในจํานวนนี้คิดเปนรอยละ 87.50 มีการใชประโยชนจากสระน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชแลว 
สําหรับสระน้ําท่ีไมมีการใชประโยชน เนื่องจากประสบภาวะฝนแลง 

 (2) การเปลี่ยนแปลงหลังใชประโยชนจากสระน้ํา พบวา เกษตรกรไดมีการนําน้ํา
จากสระไปใช โดยนําไปใชเพาะปลูกพืช มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.00และมีรายไดจากการเพาะปลูกพืช
เพ่ิมข้ึนรอยละ 30.80 จากกอนมีสระน้ําในไรนา 

 (3) ประเด็นขอคนพบ 
(3.1) ผูรับเหมาบางพ้ืนท่ีขุดสระน้ําไดลาชากวาสัญญา เนื่องจากผูรับเหมา

ไดรับงานขุดสระน้ําในชวงฤดูฝน ทําใหฝนท่ีตกเปนอุปสรรคตอการขุดสระน้ํา  
(3.2) พ้ืนท่ีขุดสระน้ําของเกษตรกรบางรายขาดความเหมาะสม เม่ือขุดแลว

ปริมาตรดินไมไดตามแบบแปลนท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด (1,260 ลูกบาศกเมตร) 
 (4) ขอเสนอแนะ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรทบทวนแบบแปลนสระน้ําท่ีจะขุดใหเกษตรกร
ในปตอไปใหมีความสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร ควรเพ่ิมความกวางและความลึกของสระน้ํา
ใหมากกวานี้ 

 

3.3) ผลการประเมิน 

 ผลการประเมินแหลงน้ําในไรนาท่ีกอสรางแลวเสร็จป 2555 - 2557   
 3.3.1) ดานประสิทธิภาพการใชท่ีดิน เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ มีการใชประโยชน

จากท่ีดินเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังโครงการฯ คิดเปนรอยละ 5.01 จากเดิมท่ีมีการใชท่ีดิน
เพ่ือการเกษตรรอยละ 66.64 เพ่ิมเปนรอยละ 71.64 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดภายในแปลงที่ไดรับ
การสงมอบแหลงน้ํา โดยแหลงน้ําท่ีสามารถกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังป คิดเปนรอยละ 75.44 และเกษตรกรสามารถ
ใชประโยชนเพ่ือการเกษตรไดตลอดท้ังป คิดเปนรอยละ 87.46 

 3.3.2) ดานเศรษฐกิจ  
 (1) การสงมอบแหลงน้ํา เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังโครงการ 

มีสวนชวยใหเกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน คือ พืชไร (ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด) โดยเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย 1,154.52 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ ไมผล/ไมยืนตน (กลวย มะมวง ยูคาลิปตัส และยางพารา) สําหรับ 
ในพ้ืนท่ีภาคใตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 328.56 กิโลกรัมตอไร พืชผักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 304.45 กิโลกรัมตอไร ประมงเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย 291.83 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึน  เฉลี่ย 50.04 กิโลกรัมตอไร เปนตน 

 (2) ดานรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร พบวา การสงมอบแหลงน้ําภายใต
โครงการมีสวนชวยใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน โดยรายไดจากผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคือ รายไดจากการทําประมงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 14,297.12 บาทตอไรตอป รองลงมา



240 
 

คือ พืชผักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5,457.76 บาทตอไร ไมผล/ไมยืนตนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3,358.08 บาทตอไร พืชไร เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย 2,424.15 บาทตอไรตอป และขาวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 28.89 บาทตอไรตอป นอกจากนี้การใชประโยชน
จากแหลงน้ํามีสวนชวยใหเกษตรกรมีคาใชจายในการซ้ืออาหารในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 292.02 บาทตอเดือน     

 3.3.3) ดานสังคม  
 (1) กิจกรรมทางการเกษตร การสงมอบแหลงน้ําแกเกษตรกรสงผลใหเกษตรกร

ใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือตอยอดในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายไดแกครัวเรือนยิ่งข้ึน โดยมีจํานวนกิจกรรม
ทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน พบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือการทําประมงเลี้ยงปลา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 96.53 การปลูกพืชผักเพ่ิมข้ึนรอยละ 66.36 การปลูกไมผล/ไมยืนตน เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.67 
การปลูกพืชไรเพ่ิมข้ึนรอยละ9.34 และการใชประโยชนเพ่ือการทําปศุสัตวเพ่ิมข้ึน รอยละ 6.94 ตามลําดับ  

 (2) ความรูสึกเปนเจาของแหลงน้ํา การท่ีเกษตรกรตองจายเงินสมทบในการขุด
แหลงน้ํา ทําใหเกษตรกรมีความหวงแหน หรือมีความรูสึกเปนเจาของในแหลงน้ําท่ีไดรับมากข้ึน จึงทําใหมีการดูแล
รักษาแหลงน้ําของตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงพบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีการดูแลรักษาสระน้ําอยางตอเนื่อง 
คิดเปนรอยละ 90.30 โดยดูแลรักษาเฉลี่ย 5 ครั้งตอป 

 

3.4) ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 3.4.1) ชวงเวลาอนุมัติงบประมาณตรงกับชวงฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร ทําให

เกษตรกรบางรายรูสึกเสียดายพืชผลทางการเกษตร และสละสิทธิ์การขอรับสระน้ํา เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีตองดําเนินการ
จัดหาเกษตรกรท่ีมีความตองการสระน้ํารายอ่ืนมาทดแทน นอกจากนี้ครัวเรือนเกษตรกรไดรับการจัดสรรสระน้ํา
มากกวา 1 แหง โดยนําแปลงท่ีมีของบุคคลในครอบครัว เชน ภรรยา สามีหรือลูกมาใชในการยื่นคําขอสระน้ํา 
ดังนั้น ในการดําเนินงานในปตอ ๆ ไป ควรพิจารณานําประเด็นท่ีพบไปจัดทําแผนใหมีความเหมาะสม ตรวจสอบสิทธิ์
กอนการอนุมัติคําขอรับสระน้ํา เพ่ือปองกันปญหาครัวเรือนเกษตรกรไดรับการจัดสรรสระน้ําซํ้ามากกวา 1 แหง 
เกิดการกระจายสระน้ําไปยังเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ไดท่ัวถึง และประชาสัมพันธทําความเขาใจกับเกษตรกร 

 3.4.2) สระน้ําท่ีสงมอบรอยละ 2.84 ไมมีน้ําตนทุนไหลเขาสระน้ํา เนื่องมาจาก
ปญหาภัยแลง และความไมเหมาะสมของพ้ืนท่ีขุดสระ โดยเกษตรกรบางรายไดถมพื้นที่เพื่อนํามาใชเพาะปลูก
พืชใหม แหลงน้ําท่ีขุดบางแหงมีรสชาติกรอย หรือเค็มจนไมสามารถใชประโยชนได จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีและสภาพดินในการขุดสระอยางละเอียดกอนการอนุมัติทุกราย โดยการคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ 
เชน ท่ีตั้ง สภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน การไหลผานของน้ําใตดิน เพ่ือใหม่ันใจไดวาเม่ือขุดสระแลวจะมีน้ําตนทุนเขาสู
สระน้ําหรือสามารถกักเก็บน้ําไวไดและเปนน้ําท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชประโยชนได 

 
 3.4.3) การดําเนินโครงการ ไมไดมีการกําหนดเปาหมายการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

การดูแลรักษาสระน้ํา และการพัฒนาอาชีพท่ีผานมาอาศัยการใหความรูแกหมอดินผานการอบรมในโครงการ
อ่ืน ๆ แลวใหหมอดินนําความรูท่ีไดรับไปกระจายหรือบอกตอแกเกษตรกรตออีกทอดหนึ่ง จึงทําใหเกษตรกร
บางรายไมไดรับการถายทอดความรูดังกลาว 
 

4) โครงการจัดการแหลงน้ําในเขตปฏิรูปท่ีดิน ปรับปรุง พัฒนาและกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร 
 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพื่อ    

เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานในเขตปฏิรูปท่ีดิน เปาหมายเพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตร  
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 ผลการดําเนินงาน 
 4.1) งานกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ํา จํานวน 37 แหง จําแนกเปนขุดสระเก็บน้ํา 

6 แหง กอสรางฝาย 12 แหง ตามเปาหมาย และกอสรางระบบสงน้ํา 4 แหง คิดเปนรอยละ 80.00 ของเปาหมาย 
5 แหง สวนท่ีเหลืออีก 1 แหง ยังดําเนินการกอสรางไมเสร็จ เนื่องจากมีน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี ทําใหผูรับเหมา    
ไมสามารถเขาไปดําเนินการได 

 4.2) งานขุดลอกปรับปรุงแหลงน้ํา ดําเนินการแลว 15 แหง ตามเปาหมาย 
 4.3) ปญหาท่ีเกษตรกรไดรับ คือ การขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรในฤดูแลง เพราะ

แหลงน้ําท่ีมีอยูไมเพียงพอ และตื้นเขิน ควรจัดหางบประมาณมาขุดลอกแหลงน้ํา หรือขุดบอบาดาลเพ่ือเปนแหลงน้ํา
สํารองไวใชในการทําการเกษตร 
 

5) โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน 
สืบเนื่องจากปญหาความอุดมสมบูรณต่ําดินขาดอินทรียวัตถุและเปนกรดจัดเนื่องจาก

การใชประโยชนท่ีดินมาเปนระยะเวลานานโดยขาดการปรับปรุงบํารุงดินและเกษตรกรนิยมใชปุยเคมีกันมาก
ดังนั้นการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินเปนสิ่งจําเปน  กรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดสงเสริมเกษตรกรปรับปรุงแกไข
ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม โดยใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน ปูนโดโลไมท รวมกับการใชปุยพืชสดและปุยหมัก 
เพ่ือปรับโครงสรางของพ้ืนท่ีใหมีสภาพเหมาะสม   
 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2556 สงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงแกไขดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม โดยการใช

วัสดุปรับปรุงดินรวมกับการใชปุยพืชสดในพ้ืนท่ี 167,843 ไร รอยละ 102.94 ของเปาหมาย 163,050 ไร  
 

6) โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา 
กรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษ

ดินและน้ําท่ีริเริ่มมาจากความตองการของราษฎร เพ่ือใหการกอสรางเปนไปตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน
แกราษฎรในการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีท่ีมีการชะลางพังทลายของดินใหมากท่ีสุด เปาหมายเพ่ือใหมีแหลงน้ํา
ไวใชเพ่ือการเกษตร ท้ังการทํานาหรือปลูกพืชนอกฤดูกาลและชวงฤดูแลงไดอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 

6.1) ผลการดําเนินงาน 
 สํารวจออกแบบ และจัดซื้อจัดจางครบ 308 แหง คิดเปนรอยละ 97.46 ของ

เปาหมาย 316 แหง เนื่องจากมีปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี ทําใหเปนอุปสรรคในการกอสราง บางแหงขออนุมัติ
ยกเลิกสัญญาจางกับผูรับจาง เนื่องจากผูรับจางไมปฏิบัติตามขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

6.2) ผลการติดตามในพ้ืนท่ี 
 จากการสํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา เชียงใหม มหาสารคาม และสุรินทร  
 6.2.1) การมีสวนรวมในการยื่นขอแหลงน้ํา พบวา เกษตรกรรอยละ 100.00 ไดมี

สวนรวมในการยื่นความจํานงขอแหลงน้ําโครงการฯ โดยยื่นขอจากผูใหญบาน/กํานัน คิดเปนรอยละ 79.07 
ท่ีเหลือรอยละ 20.93 ยื่นขอกับเทศบาล เกษตรกรรอยละ 51.16 ใหความเห็นวาในข้ันตอนการยื่นขอและ
อนุมัติทําไดรวดเร็วไมลาชา และรอยละ 48.84  เห็นวาข้ันตอนลาชา ซ่ึงเหตุผลในการยื่นขอแหลงน้ํา เนื่องจาก
ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแลงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.42  รองลงมาขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 
รอยละ 60.47 และรอยละ 44.19 พ้ืนท่ีอยูไกลจากแหลงน้ําเดิมท่ีมีอยู 
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 6.2.2) การใชประโยชนจากแหลงน้ําหลังมีโครงการ พบวา เกษตรกร รอยละ 65.12 
ไดใชประโยชนจากแหลงน้ํา โดยสวนใหญใชน้ําเพ่ือการทํานา อุปโภค-บริโภค และปลูกผักสวนครัว รอยละ 64.29  
28.57 และ 10.71 ตามลําดับ ท่ีเหลือรอยละ 31.88 ยังไมไดใชประโยชน เนื่องจากแหลงน้ําของโครงการ
เพ่ิงดําเนินการเสร็จ น้ํายังมีนอย และแหลงน้ําบางแหงยังขุดไมเสร็จจึงไมสามารถใชประโยชนได 

 6.2.3) การไดรับการอบรม เกษตรกร รอยละ 23.26 ไดรับการอบรมความรูเก่ียวกับ
การอนุรักษดินและน้ํา การสรางความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํา เปนตน  สวนเกษตรกร รอยละ 76.74 ไมเขารับ
การอบรม เนื่องจากไมมีเวลาติดภารกิจในหนาท่ีประจํา 

 6.2.4) การมีสวนรวมในการบริหารจัดน้ํา เกษตรกรรอยละ 42.44 มีสวนรวม
ในการบริหารจัดการน้ํา เชน วางแผนในการปลูกพืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ํา กําหนดรอบเวรการใชน้ํา ฯลฯ
สวนในดานการดูแลและบํารุงรักษา พบวา เกษตรกรมีสวนรวม รอยละ 44.19 โดยมีสวนรวมในการขุดลอก
คูคลอง และซอมแซมคูคลองสงน้ํา ฯลฯ 

 6.2.5) ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการ
อยูในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยเกษตรกรเห็นวาการพัฒนาแหลงน้ําดังกลาว ชวยรักษา
ความชุมชื้นในดิน กักเก็บน้ําไวใชในชวงฝนท้ิงชวง และชวยแกปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคได 

 6.2.6) ขอเสนอแนะ 
 แหลงน้ําของโครงการบางแหงขาดระบบสงน้ําใหเขาถึงแปลงเกษตร ทําให

การจัดสรรน้ําไมท่ัวถึง โดยเฉพาะแปลงของเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรหางไกลจากแหลงน้ํา และการขุดลอก   
ในพ้ืนท่ีบางแหง ผูรับเหมาท้ิงงาน ดังนั้น ควรหาแนวทางในการจัดสรางระบบสงน้ําใหเขาถึงแปลงของเกษตรกร
ใหท่ัวถึง 

 

7) โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา 
กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถใชประโยชนที่ดิน

เพ่ือการเกษตรไดอยางยั่งยืนดวยระบบอนุรักษดินและน้ําโดยการใชหญาแฝก ซ่ึงเปนวิธีงาย ๆ สามารถปฏิบัติ
ไดดวยตนเองในการสรางความชุมชื้นใหกับดิน และชวยในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเกษตรกรมีรายได
และชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน รณรงคใหเกษตรกรไดทราบถึงคุณประโยชนของหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา 
เปนการสนองตอแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหแผขยายกวางขวางไปท่ัวประเทศ มีการผลิต
และการใชหญาแฝกในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชน
อยางยั่งยืนในท่ีดินเพ่ือการทําการเกษตร เปาหมายดําเนินการผลิตเพ่ือปลูกและแจกจายหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษ
ดินและน้ํา และปรับปรุงสภาพแวดลอม 

 

7.1) ผลการดําเนินงาน  
ป 2558 - 2559 ดําเนินการผลิตหญาแฝกเพ่ือปลูกและแจกจายได 577.68 

ลานกลา รอยละ 100.12 ของเปาหมาย 577 ลานกลา จําแนกเปนผลิตหญาแฝกเพ่ือปลูก 309.27 ลานกลา 
และผลิตหญาแฝกเพ่ือแจกจาย 268.40 ลานกลา ซึ่งดําเนินการในพื้นที่ 1.34 ลานไร รอยละ 93.06 
ของเปาหมาย 1.44 ลานไร  

 

7.2) ผลการติดตาม 
7.2.1) ป 2558 พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน นนทบุรี นครราชสีมา สุราษฎรธานี 

และกระบี่  
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(1) พันธุหญาแฝกท่ีแจกมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 
โดยหญาแฝกพันธุสงขลา 3 จะเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีและนครราชสีมา หญาแฝกพันธุสุราษฎรธานี
และศรีลังกาจะเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี และกระบี่ สวนจังหวัดเชียงใหมและลําพูน หญาแฝก
พันธุศรีลังกาจะเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 

(2) ความเพียงพอของพันธุหญาแฝกท่ีไดรับ พบวา รอยละ 80.60 ไดรับ
พันธุหญาแฝกเพียงพอตอการปลูก อีกรอยละ 19.40 ไดรับพันธุหญาแฝกไมเพียงพอตอการนําไปปลูก 

(3) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอพันธุหญาแฝกที่ไดรับ พบวา 
รอยละ 96.80 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีเพียงรอยละ 3.20 ท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

(4) ความรูเกี่ยวกับหญาแฝกของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พบวา 
รอยละ 83.90 มีความรูเก่ียวกับหญาแฝก สวนอีกรอยละ 16.10 ไมมีความรูเก่ียวกับหญาแฝก 

(5) ประโยชนของการปลูกหญาแฝก พบวา เกษตรกรทุกรายเห็นวาหญาแฝก
ท่ีปลูกสามารถชวยลดการพังทลายของหนาดินได  ในสวนของการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินเกษตร
รอยละ 96.80  เห็นวาหญาแฝกสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดินได มีเพียงรอยละ 3.20 ที่เห็นวา
ไมสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินได 

(6) ขอเสนอแนะ 
 การกําหนดเปาหมายบางจังหวัด ไมสอดคลองกับจํานวนพ้ืนท่ีท่ีสามารถ

ดําเนินการได เกษตรกรบางสวนยังไมเขาใจถึงวิธีการปลูกและดูแลรักษาหญาแฝก นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณ
ลงในพื้นที่ลาชา สงผลใหไมสามารถผลิตหญาแฝกแจกจายไดตรงกับชวงเวลาที่เหมาะสมตอการปลูก ดังนั้น 
ในการกําหนดเปาหมายใหหนวยงานระดับจังหวัด ควรพิจารณาใหสอดคลองกับจํานวนพ้ืนท่ีท่ีสามารถดําเนินการได  
ใหคําแนะนําเก่ียวกับการปลูกและดูแลรักษาหญาแฝกแกเกษตรกร และปรับกระบวนการทํางานเพ่ือใหสามารถ
แจกจายหญาแฝกใหตรงกับชวงเวลาท่ีเหมาะสมตอการปลูกในแตละพ้ืนท่ี 

7.2.2) ป 2559 พ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร จันทบุรี สระแกว เพชรบุรี แมฮองสอน 
ตาก และสุโขทัย   

(1) พันธุหญาแฝกท่ีแจก มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 
โดยหญาแฝกพันธุสงขลา 3 เหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร สระแกว และจันทบุรี หญาแฝกพันธุ
ศรีลังกา เหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน และสุโขทัย สวนพันธุสงขลา 3 ศรีลังกา และกําแพงเพชร 2 
จะเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ซ่ึงพันธุกําแพงเพชร 2 จะสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑได เชน ตะกรา 
สวนจังหวัดเพชรบุรี พันธุท่ีเหมาะสม คือ สงขลา 3 และสุราษฎรธานี ท้ังนี้ จากการสอบถามความคิดเห็นของ
เกษตรกร เห็นวามีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของตนเอง 

(2) ความเพียงพอของกลาหญาแฝกท่ีไดรับ พบวา เกษตรกรไดรับกลาหญาแฝก
เพียงพอ รอยละ 87.50 และไดรับไมเพียงพอ รอยละ 12.50  

(3) ความรูเก่ียวกับหญาแฝกของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความรูเก่ียวกับ
หญาแฝก รอยละ 56.41 และไมมีความรูเก่ียวกับหญาแฝกเลย รอยละ 43.59 เม่ือสอบถามถึงประโยชน  
ของหญาแฝก พบวา เกษตรกรทุกรายมีความเห็นวาหญาแฝกชวยลดการพังทลายของดินได และเปนการชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชท่ีดิน สวนเกษตรกรรอยละ 94.74 เห็นวาชวยเพ่ิมความชุมชื้นใหดินได  

(4) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอพันธุหญาแฝกท่ีไดรับ พบวา เกษตรกร  
มีความพึงพอใจตอพันธุหญาแฝกท่ีไดรับอยูในระดับมาก รอยละ 95.00 และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
รอยละ 5.00 
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(5) ขอเสนอแนะ 
 (5.1) การกําหนดเปาหมายใหหนวยงานระดับจังหวัด ควรพิจารณา

ใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร และจํานวนพ้ืนท่ีท่ีสามารถดําเนินการได 
 (5.2) ควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษาหญาแฝก

แกเกษตรกรท่ีไดรับหญาแฝกไปปลูก 
 

8) โครงการพัฒนาฐานการผลิตดานทรัพยากรดินสูเมืองเกษตรสีเขียว 
กรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาจังหวัดท่ีมีศักยภาพและ

ความโดดเดนในการผลิตสินคาเกษตรใหเปนเมืองเกษตรสีเขียวท่ีมีรูปแบบการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรได 
เปาหมายดําเนินการในพ้ืนท่ี 100,000 ไร ใน 6 จังหวัดนํารอง คือ จังหวัดเชียงใหม ศรีสะเกษ จันทบุรี พัทลุง 
หนองคาย และราชบุรี  

 

8.1) ผลการดําเนินงาน 
 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ี 100,000 ไร ในพ้ืนท่ีนํารองของโครงการพัฒนาเมืองเกษตร  

สีเขียว โดยถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพดินแกเกษตรกร 10,000 ราย  ครบตาม
เปาหมาย รวมท้ังสงเสริมการใชปุยพืชสด ปูนเพ่ือการเกษตร และรณรงคไถกลบตอซัง ครบตามเปาหมาย 
44,000 ไร  

 

8.2) ผลการติดตาม 
 การดําเนินงานสวนใหญเปนการสงเสริมใหเกษตรกรฟนฟู และปรับปรุงบํารุงดินดวย

การใชน้ําหมักชีวภาพ ปุยพืชสด การใชปูนปรับสภาพดิน และการรณรงคไถกลบตอซังแทนการเผาผานกระบวนการ
ถายทอดความรู ซ่ึงพบวา เกษตรกรบางสวนยังใชปจจัยการผลิตหรือวัสดุปรับปรุงสภาพดินในอัตราท่ีไมเหมาะสม 
เชน เมล็ดพันธุ และปูนปรับสภาพดิน เปนตน นอกจากจะเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิต และยังสงผลเสียตอคุณภาพ
ของดิน การแจกจายวัสดุปรับปรุงดินลาชา เกษตรกรเริ่มทําการเพาะปลูกไปแลว ดังนั้น เห็นควรใหกรมพัฒนาท่ีดิน 
พิจารณานําประเด็นเหลานี้ไปปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้ 

 8.2.1) การสนับสนุนปจจัยการผลิต สิ่งท่ีตองคํานึงถึงคือ ชวงเวลาท่ีปจจัยการผลิต
ไปถึงมือเกษตรกรทันตอเวลาในการนําไปใชประโยชน และวิธีการใชท่ีถูกตอง โดยการติดตามใหความรูและ
คําแนะนําอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังการสรางความตระหนักถึงการใชประโยชนปจจัยการผลิตท่ีถูกตอง คุมคา 

 8.2.2) ควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการใชประโยชนพื้นที่หลังฤดูการเพาะปลูก 
โดยสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา เพ่ือเพ่ิมรายไดเสริมในชวงพักนา และเพ่ิมธาตุอาหารใหกับดินดวยการไถกลบ 
ในการสงเสริมการปลูกพืชปุยสด ควรสนับสนุนใหเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุจําหนายแทนการไถกลบเพียงอยางเดียว 
บางสวนเก็บไวสําหรับทําพันธุในปตอไป เพ่ือลดภาระของหนวยงานในการสนับสนุนเมล็ดพันธุทุกป 
 

9) โครงการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีนารางเพ่ือปลูกปาลมน้ํามันใน 5 จังหวัดชายแดนใต 
จากฐานทางเศรษฐกิจของไทยข้ึนอยูกับการเกษตรซ่ึงตองใชท่ีดินเปนปจจัยหลักในพ้ืนท่ี  

5 จังหวัดชายแดนภาคใตก็เชนกัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีมีท่ีนารวมกัน 634,015 ไร แตขณะเดียวกันก็มีนาราง 
ถึง 212,904 ไร ซ่ึงถานารางเหลานี้ถูกนํากลับมาใชประโยชนก็จะมีมูลคาทางเศรษฐกิจมหาศาล โดยพืชสําคัญ  
ท่ีสามารถปลูกในนารางได คือ ปาลมน้ํามัน กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดสงเสริมใหมีการฟนฟูนาราง      
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เพ่ือปลูกปาลมน้ํามันขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รับผิดชอบโดยกรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีนารางใหสามารถกลับมาใชประโยชนในการปลูกปาลมน้ํามันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรใหมีรายไดและความเปนอยูท่ีดีข้ึน เปาหมายปรับปรุงพ้ืนท่ี
นาราง 9,500 ไร ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ 2555 และไดรับงบประมาณ 95,000,000 บาท  

 

9.1) ผลการดําเนินงาน 
 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ขุดคู-ยกรองในพ้ืนท่ีนาราง เพ่ือใหสามารถกลับมาใช

ประโยชนในการปลูกปาลมน้ํามัน ดําเนินการได 9,500 ไรและเบิกจายงบประมาณ 95 ลานบาท ครบตาม
เปาหมาย 

 

9.2) ประเด็นขอคนพบ   
 การดําเนินการในบางพื้นที่พบปญหาเปนที่ลุม แองกระทะ เมื่อฝนตกทําใหเกิด

น้ําทวมขัง จําเปนตองมีการเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหแกเกษตรกรรายใหม 
 

9.3) ขอเสนอแนะ  
 เนื่องจากเกษตรกรท่ีนําพ้ืนท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย และ

รายใหมท่ีเริ่มปลูกปาลมเปนครั้งแรก ยังขาดความรูเรื่องการปลูกและดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามัน ควรมีการจัดการ
อบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใหมีความเขาใจในข้ันตอนตาง ๆ ในการปรับปรุง
พ้ืนท่ีนารางใหสามารถกลับมาปลูกปาลมน้ํามันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการดูแลสวนปาลมน้ํามัน
อยางถูกวิธี อันจะนําไปสูการสรางรายไดและความเปนอยูท่ีดีของเกษตรกร 

 

10) โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร  
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิต และใชสารอินทรียอยางมี

ประสิทธิภาพ กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และ
พัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียในอนาคต เปาหมายพัฒนากลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมีทางการเกษตรเดิม
ท่ีเขมแข็ง เพ่ือเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

 

10.1) ผลการดําเนินงาน  
10.1.1) ป 2555 ดําเนินการพัฒนากลุมเกษตรกรเดิมท่ีเขมแข็งแลว 10,480 

กลุม รอยละ 104.80 ของเปาหมาย ๑๐,๐๐๐ กลุม พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรกร
อินทรียแลว 105 กลุม รอยละ 105.00 ของเปาหมาย ๑๐๐ กลุม ดําเนินโครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียน
และยุวหมอดินแลวเสร็จตามเปาหมาย 500 แหง และรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตรแลว 
1,330 ชนิด รอยละ 190.00 ของเปาหมาย ๗๐๐ ชนิด  

10.1.2) ป 2558 ดําเนินการถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต
สารอินทรียแกกลุมเกษตรกรเดิมท่ีมีความเขมแข็งครบ 100,500 ราย พ้ืนท่ี 1.01 ลานไร  สวนการสงเสริม
การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด และรณรงคงดเผาฟางและตอซังพืชในพ้ืนท่ีดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย 
คือ 708,050 ไร รวมท้ังรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตร 827 ชนิดสินคา 
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10.2) ผลการติดตามในพ้ืนท่ี  
10.2.1) ป 2555 จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ สกลนคร กาฬสินธุ 

มหาสารคาม พังงา ระนอง ชุมพร นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี) 
(1) การไดรับการฝกอบรมความรูสมาชิกกลุมและเด็กนักเรียนสวนใหญ

ไดรับการฝกอบรมความรูเก่ียวกับการผลิตและใชสารอินทรียจากสถานีพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  
(2) การไดรับแจกวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตสารอินทรีย กลุมเกษตรกร

และโรงเรียนสวนใหญไดรับแจกวัสดุอุปกรณจากสถานีพัฒนาท่ีดิน อาทิ ถังหมัก สารเรง พด.1 พด.2 พด.7 
กากน้ําตาล โปสเตอรใหความรูเก่ียวกับการผลิตและใชสารอินทรีย  

(3) การเปลี่ยนแปลงดานการใชสารอินทรีย สมาชิกกลุมทั้งหมด
ใชสารอินทรียมากข้ึน โดยมีสัดสวนการใชสารอินทรียรวมกับสารเคมี คือ สารอินทรียเฉลี่ยรอยละ 55 และสารเคมี
เฉลี่ยรอยละ 45 ของปริมาณการใชสารอินทรียรวมกับสารเคมีท้ังหมด 

(4) การผลิตสารอินทรียใชเองที่บาน เกษตรกรรอยละ 80.๗7  
นําความรูเก่ียวกับการผลิตสารอินทรียจากกลุมไปผลิตสารอินทรียใชเองท่ีบาน  และเกษตรกรรอยละ 19.23  
คิดคนนําสมุนไพรตาง ๆ มาปรับปรุงสูตรผลิตสารอินทรียของสถานีพัฒนาท่ีดิน  

(5) การเปลี่ยนแปลงดานตนทุนการเกษตร เกษตรกรสวนใหญมีตนทุน
การเกษตรลดลงเฉลี่ยรอยละ ๔0 

(6) การเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตการเกษตร ผลผลิตการเกษตร
ของเกษตรกรเจริญเติบโตไดดี ไมมีโรคแมลงรบกวน ปริมาณ น้ําหนัก และคุณภาพผลผลิตดีข้ึน อาทิ เกษตรกร
จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ย ๕๐ ถังตอไร เปนเฉลี่ย ๖๐ ถังตอไร เกษตรกรจังหวัดพังงา 
ตนยางเจริญเติบโตดีข้ึน หนายางนิ่มกีดงาย น้ํายางไหลสมํ่าเสมอ และปริมาณน้ํายางเพ่ิมข้ึน 

(7) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในท่ีดินของเกษตรกรมีความเหมาะสม
ในการเพาะปลูกมากข้ึน ดินรวนซุยมากข้ึน ไมแข็งกระดาง 

(8) การถายทอดความรูเก่ียวกับการผลิตและใชสารอินทรียของผูเขารวม
โครงการฯ สมาชิกกลุม และเด็กนักเรียนสวนใหญมีการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรนอกกลุมเพ่ือนนักเรียน
ในโรงเรียน และคนในครอบครวั 

(9) ความพึงพอใจตอโครงการฯ การเปนสมาชิกกลุม และการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ สมาชิกกลุมและเด็กนักเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากไดรับประโยชนหลายประการ 
อาทิ ไดรับความรูและวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตสารอินทรีย ตนทุนการเกษตรลดลง ปริมาณ น้ําหนัก และคุณภาพ
ผลผลิตการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

(10) ขอคนพบ 
 วัสดุอุปกรณสําหรับผลิตสารอินทรียยังไมเพียงพอกับความตองการ

ของกลุมเกษตรกร สถานท่ีผลิตและจัดเก็บสารอินทรียมีพ้ืนท่ีจํากัด  ทําใหไมสามารถผลิตสารอินทรียไดเพียงพอ
กับความตองการของสมาชิกกลุม การพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรียทําไดยาก 
เนื่องจากมีปจจัยหลายประการท่ีไมสามารถควบคุมได ผูบริหารและครูเกษตรบางโรงเรียน มีความเห็นไมสอดคลองกัน
ท่ีจะนําโรงเรียนเขารวมโครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียนและยุวหมอดิน ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนิน
โครงการฯ 
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(11) ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของควรแนะนําวิธีการบริหารจัดการกลุม

แกกลุมเกษตรกรใหสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ สถานท่ีผลิตและจัดเก็บสารอินทรียมาตอยอดไดดวยกลุมเกษตรกรเอง 
รวมท้ังสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับผลเสียจากการใชสารเคมีและประโยชนจากการใชสารอินทรียแกเกษตรกร
มากข้ึน จัดหาตนแบบและเผยแพรความสําเร็จผูท่ีใชสารอินทรียทําการเกษตรใหเกษตรกรท่ัวไปรับทราบ 

10.2.2) ป 2558 จากผลการติดตามเกษตรกรสมาชิกกลุมเกษตรกรเดิมท่ีเขมแข็ง 
และกลุมเกษตรกรท่ีพัฒนาเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ีเขารวมโครงการป 2556 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
บุรีรัมย นครราชสีมา สระบุรี ลําปาง เชียงใหม พัทลุง และนครศรีธรรมราช  

(1) การใชปุยตามชุดดิน/คาวิเคราะหดิน 
 หลังเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรสมาชิกกลุมเดิมท่ีเขมแข็ง

และกลุมเกษตรกรท่ีพัฒนาเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 2.99  และ
รอยละ 15.24 ตามลําดับ โดยเฉพาะการใชปุยตามชุดดิน/คาวิเคราะหดินทุกแปลง เนื่องจากเห็นวาการวิเคราะหดิน
ทําใหทราบวาดินขาดธาตุอาหารชนิดใด ทําใหปรับปรุงบํารุงดินไดตรงจุดมากข้ึน ประกอบกับสามารถลดปริมาณ
การใสปุยเคมีท่ีเกินความจําเปนได 

(2) การผลิตสารอินทรีย/ปุยอินทรีย 
 กลุมเกษตรกรเดิมที่เขมแข็ง และกลุมเกษตรกรที่พัฒนาเขาสู

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย หลังเขารวมโครงการ มีการผลิตสารอินทรีย/ปุยอินทรียใชเองเพิ่มขึ้น 
คิดเปนรอยละ 17.46 และรอยละ 66.91 ตามลําดับ  ซ่ึงเปนการผลิตเพ่ือใชเองมากกวารอยละ 90.00    
ท่ีเหลือนําไปจําหนาย เนื่องจากเกษตรกรเห็นวาชวยลดตนทุนคาปุยเคมี/สารเคมีลงได 

(3) การไถกลบฟางและตอซังพืช 
 (3.1) กลุมเกษตรกรเดิมท่ีเขมแข็ง หลังเขารวมโครงการ พบวา 

เกษตรกรสมาชิกกลุมเดิมท่ีเขมแข็งปรับเปลี่ยนมาใชการไถกลบฟางและตอซังแทนการเผาเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.00 
โดยเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากรอยละ 75.15 เปนรอยละ 80.15 ท้ังนี้เกษตรกรรอยละ 91.90 ทําทุกแปลง 
และรอยละ 8.10 ทําบางแปลง ในสวนเกษตรกรท่ียังคงทําบางแปลงนั้น เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนท่ีดอนไมสามารถ
ทําการไถกลบได 

 (3.2) กลุมเกษตรกรท่ีพัฒนาเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
หลังเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใชการไถกลบฟางและตอซังแทนการเผาเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.44 
โดยเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากรอยละ 72.23 เปนรอยละ 86.67  ท้ังนี้เกษตรกรรอยละ 78.33 ทําทุกแปลง 
และรอยละ 21.67 ทําบางแปลง ในสวนเกษตรกรท่ียังคงทําบางแปลงนั้น เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนท่ีดอนไมสามารถ
ทําการไถกลบได  

(4) ปริมาณการใชสารเคมีและสารอินทรีย/ชีวภาพ 
 (4.1) กลุมเกษตรกรเดิมท่ีเขมแข็ง ปริมาณการใชสารเคมีและ

สารอินทรีย/ชีวภาพจากการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการของเกษตรกร ซ่ึงปลูกขาว 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออย ไมผล/ไมยืนตน และพืชผัก พบวา มีปริมาณการใชสารเคมีลดลง และ    
ใชสารอินทรีย/ชีวภาพเพ่ิมข้ึนหลังเขารวมโครงการ โดยกลุมเกษตรกรเดิมท่ีเขมแข็งมีปริมาณการใชสารเคมี
ลดลงจาก 759.47 เหลือ 541.75 กิโลกรัมตอไร หรือลดลงรอยละ 28.67 ในสวนการใชสารอินทรีย/ชีวภาพ    
มีการใชในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 948.66 เปน 1,142.79 กิโลกรัมตอไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.46 เนื่องจาก
เกษตรกรใหความสําคัญกับสุขภาพของตนเองมากข้ึน และยังสามารถลดตนทุนในการผลิตได 
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 (4.2) กลุมเกษตรกรท่ีพัฒนาเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
จากการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ซ่ึงปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออย ไมผล/ไมยืนตน และพืชผัก พบวา มีปริมาณ
การใชสารเคมีลดลงและใชสารอินทรีย/ชีวภาพเพิ่มขึ้นหลังเขารวมโครงการ โดยมีปริมาณการใชสารเคมี
ลดลงจาก 214.26 เหลือ 175.00 กิโลกรัมตอไร หรือลดลงรอยละ 18.32 ในสวนการใชสารอินทรีย/ชีวภาพ
มีการใชในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 797.39 เปน 1,199.10 กิโลกรัมตอไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 50.38 เนื่องจาก
เกษตรกรตระหนักและใหความสําคัญกับสุขภาพของตนเองมากข้ึน และยังสามารถลดตนทุนในการผลิตในสวน
ของสารเคมีได ประกอบกับผลิตผลท่ีผลิตจะมีคุณภาพและราคาดีข้ึนจากเดิม 

(5) ขอเสนอแนะ 
 (5.1) การสนับสนุนปจจัยการผลิตแกกลุมเกษตรกรไมตอเนื่อง 

เชน เมล็ดพันธุปอเทือง ถังหมัก กากน้ําตาล ไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรที่สนใจผลิตและ    
ใชสารอินทรีย ซ่ึงควรสนับสนุนปจจัยการผลิตอยางตอเนื่อง เพียงพอกับความตองการใชของกลุมเกษตรกร   
ท่ีสนใจ และดําเนินการในปแรก ๆ สวนกลุมท่ีมีความเขมแข็งควรสงเสริมใหดําเนินการดวยตนเอง 

 (5.2) ขาดการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในระดับ
พ้ืนท่ี อาทิ เรื่องการเก็บตัวอยางดินและผลการวิเคราะหดิน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินและกรมสงเสริมการเกษตร
ดําเนินการในเรื่องนี้ แตผลการวิเคราะหดินท่ีเกษตรกรไดรับมาแตกตางกัน ทําใหเกิดสับสนในการนําผลดังกลาว
ไปใชประโยชน ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดินและกรมสงเสริมการเกษตร ควรบูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือลด
ความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน และเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชไดเร็วข้ึน 

 

11) โครงการตรวจสอบการถือครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
สํานกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเปนหนวยงานหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบ

การถือครองท่ีดินและการใชประโยชนในท่ีดินของเกษตรกรท่ีไดรับสิทธิในท่ีดินเขตปฏิรูปท่ีดินใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม และมีประสิทธิภาพตามระเบียบและกฎหมายกําหนด เพ่ือปองกัน/ปองปราบการเปลี่ยนสิทธิการถือครอง
ท่ีดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน และเพ่ือใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังท้ังเชิงรุก และเชิงรับ มีเปาหมาย
ตรวจสอบตามแผนงานในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 71 จังหวัด (122 อําเภอ) จํานวน 12,132,079 ไร รวม 
1,024,043 แปลง   

ผลการดําเนินงาน (ป 2558) 
11.1) ตรวจสอบการถือครองท่ีดินไปแลว 8,733,781 ไร คิดเปนรอยละ 73.69 

ของเปาหมาย 11,852,238 ไร หรือ 736,760 แปลง คิดเปนรอยละ 71.92 ของเปาหมาย 1,024,469 
แปลง แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 (1) ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดท่ีดินแลว 7,830,507 ไร  คิดเปนรอยละ 80.79 
ของเปาหมาย 9,692,397 ไร ในจํานวนนี้ พบวา เกษตรกรปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ (ใชประโยชนที่ดิน
ตามวัตถุประสงคของ ส.ป.ก.) 7,594,112 ไร คิดเปนรอยละ 96.98 ของจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับจัดท่ีดินแลว 
7,830,507 ไร และเกษตรกรกระทําผิดระเบียบ 236,395 ไร  คิดเปนรอยละ 3.02 ของจํานวนเกษตรกร
ท่ีไดรับจัดท่ีดินแลว 7,830,507 ไร  โดยกระทําผิดดานสิทธิ ไดแก ขาดคุณสมบัติใหผู อ่ืน ทําประโยชน      
ขาย หรือใหเชา และกระทําผิดดานการทําประโยชน ไดแก ขุดดินขาย หรือบอบาดาลมากเกินกําหนด ปลูกสราง
เกินสมควร ใชประโยชนไมเปนไปตามอนุญาต 
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 (2) ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ียังไมไดจัดท่ีดินไป 903,274 ไร คิดเปนรอยละ 41.82 
ของเปาหมาย 2,159,841 ไร ในจํานวนนี้มีเกษตรกรยินยอมเขากระบวนการตรวจสอบ 337,847 ไร คิดเปน
รอยละ 37.40 ท่ีเหลือเปนเกษตรกรท่ีไมยอมเขากระบวนการ  25,312 ไร  คิดเปนรอยละ 2.80 ของจํานวน
พ้ืนท่ี  
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คณะผูจัดทํา 
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 

ท่ีปรึกษา   
นางสุวิมล ขุนพันธุ ผูอํานวยการศูนยประเมินผล 

 
คณะผูจัดทํา   
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
1. น.ส.อํานวย เหรียญเจริญ ผูอํานวยการสวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
2. น.ส.จิตรลดา คงสัตย เศรษฐกรชํานาญการ  

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร 
1. นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร ผูอํานวยการสวนประเมินผลพืช 
2. นายนิวัตร ออกเวหา เศรษฐกรชํานาญการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และย่ังยืน 
1. นางสุรัสวด ี ดําริการเลิศ ผูอํานวยการสวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
2. น.ส.อุรัสยา แกวคํา เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 
ภาพรวม   
1. นางพนิดา โตพวง ผูอํานวยการสวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 
2. น.ส.สุภาพร ฮามพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

จัดทําโดย 

 ศูนยประเมินผล  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 เกษตรกลาง บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท/โทรสาร 02-5790507  02-5798232 
 www2.oae.go.th/EVA 
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