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(ค)
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปี ง บประมาณ 2560 เป็ น
โครงการสาคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม พื้นที่ 157,701 ไร่ ใน 53 จังหวัด รวมทั้ง
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 23,970 ราย
ดาเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสม ได้แก่ อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน หญ้าเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ามัน
มันสาปะหลัง ประมง และหม่อนไหม
ผลการประเมิ น พบว่ า เกษตรกร ร้ อ ยละ 81.86 น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดเกี่ ย วกั บ การ
ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมไปใช้ในพื้นที่ของตนเองตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ โดยสามารถวางแผน
แบ่ งเขตการผลิ ต ในพื้ น ที่ ข องตนเอง ปลู กพื ช ที่แ นะน า รวมถึง ขั้ นตอนการผลิ ต การใช้ปั จ จัย การผลิ ต ที่
เหมาะสม การดูแลรักษา ส่ว นเกษตรกร ร้อยละ 18.14 ไม่ได้นาไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างชัดเจน และบางรายเห็นว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทากิจกรรมชนิดที่ได้รับการอบรม
พื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ให้ผลผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 91.58 ของพื้นที่
ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต และได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว ได้แก่ อ้อยโรงงาน มีผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ยสูงกว่าการปลูกข้าว 3,249.82 บาทต่อไร่ต่อปี มันสาปะหลัง มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่า 473.60
บาทต่อไร่ต่อปี หญ้าเลี้ยงสัตว์ มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่า 9,501.88 บาทต่อไร่ต่อปี ประมง มีผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 4,782.77 บาทต่อไร่ต่อปี หม่อนไหม มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่า 6,788.21 บาทต่อไร่
ต่อปี และเกษตรผสมผสาน (สินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น และระยะกลาง) มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่า
1,471.39 บาทต่อไร่ต่อปี ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.42 ยังไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากบางพื้นที่เกิดน้าท่วม เกษตรกร
ต้องปลูกใหม่ และพืชบางชนิดต้องใช้เวลา 2-3 ปี ในการเจริญเติบโตจึงจะได้รับผลตอบแทน เช่น ไม้ผล ไม้
ยืนต้น ปาล์มน้ามัน
อย่างไรก็ตาม หลังการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.98 ยังคง
ผลิตสินค้าชนิดใหม่นั้นอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรร้อยละ 34.33 มีแนวโน้มที่จะขยายพื้นทีผ่ ลิตสินค้าในพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (N) ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในปีต่อไป โดยเฉลี่ย 5.22 ไร่ต่อราย เช่น หญ้าเลี้ยงสัตว์
เพื่อรองรับการบริโภคของสัตว์เลี้ยงที่เจริญเติบโตขึ้น และขยายพันธุ์มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 8.62 (คะแนนเต็ม 10) เนื่องจาก
ได้รั บ การดู แลจากเจ้ า หน้ าที่ มีการสนั บ สนุนปั จจัย การผลิ ต งบประมาณในการปรับเปลี่ ยนพื้นที่ ทาให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนบางส่วน ได้รับปริมาณผลผลิตมากพอ

(ง)
ทั้ ง นี้ พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ Agri-Map เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การ
การเกษตร โดยสามารถติดตามข้อมูล ความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงพบปัญหาการใช้ Agri-Map on
Mobile ในบางพื้นที่ เนื่องจากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความชานาญผู้ใช้ไม่มากพอ เจ้าหน้าที่ผู้อบรมให้
ความรู้หรือการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรมีจานวนจากัด จึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง
การประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ต้องสร้างความชัดเจนและ
ความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจการใช้ Agri-Map แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร ตลอดจนการ
กาหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมสาหรับพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนการผลิตต่อไป

(จ)
Executive summary
The Agricultural Area Management project, or so-called “Zoning by Agri-Map”
Project, implemented in fiscal year 2017, aims to promote, support and motivate the
production to suit with the soil condition of their own farms. areas This project, applied to
23,970 farmers in total area of 157,701 rais in 53 provinces, also aims to increase farmers’
income of those who participated in this project. The production alternative cultivations are
sugarcane, integrated farming, animal grass, oil palm, cassava, fishery and mulberry.
The evaluation of this project showed that 81.86 percent of farmers used knowledge
gained from the project to change production in their own areas and planned to produce
recommended crops including relied on good practice, appropriate input and treatment. On
the other hand, 18.14 percent of farmers did not imply the gained-knowledge because they
did not understand clearly. Some of them belief that their fields are unsuitable for the new
activities.
In the adjusted-area, which have already been harvested, covered 91.58 percent of
the total adjusted-area, the evaluation found that all kinds of changed products gave higher
returns than ordinary rice cultivation. For example, sugarcane received higher net return
about 3,249.82 baht per rai per year; cassava had higher average net return about 473.60 baht
per rai per year; animal grass received higher net return about 9,501.88 baht per rai per year,
fisheries had higher net return about 4 , 7 8 2 . 7 7 baht per rai per year, mulberry had higher
average net return about 6,788.21 baht per rai per year and integrated farming (products that
yield short-term and medium-term returns) had higher average net return 1,471.39 baht per
rai per year. Meanwhiles, the remaining 8.42 percent still do not yield because some areas
were flooded and farmers have to replant which some plants need to take 2-3 years to harvest
such as fruit tree, perennial trees and oil palm.
However, after adjusting to produce new products, as high as 95.98 percent of the
farmers still continue to produce such new products and 34.3 percent of them tend to expand
their production area into the unsuitable of rice cultivated area. They plan to produce the
suitable products, such as animal grass, in the next year at 5.22 rais per person on average.
Additionally, those farmers who participated in this project satisfy with the project at an
average score of 8.62 of 10. Furthermore, it was found that officials can apply Agri-Map as a
tool for agricultural management but still encounter problems of using Agri-Map on Mobile
in some areas.
Although the overall assessment of the project achieved its objectives but the
government must create clarity and confidence for farmers to continually change production
in appropriate areas. Moreover, the use of Agri-Map should be publicized to relevant staffs
and farmers as well as set up the appropriate measures for the promoted area in the future.

(ช)
คานา
รายงานการประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ซึ่งเป็น
โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทาขึ้นเพื่อให้ ทราบผลสั มฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จาก
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่เหมาะสมของเกษตรกรในปีงบประมาณ 2560 และใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
ศูนย์ประเมินผล ส านั กงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์
ที่ให้ ความอนุ เคราะห์ ในการติดต่ อประสานงานทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิ ภาค รวมทั้ งเกษตรกรที่เข้าร่ว ม
โครงการ ซึ่งได้ให้ข้อมูลและความร่วมมืออย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณบุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจศึกษาต่อไป
ศูนย์ประเมินผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มิถุนายน 2562

(ฌ)
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
Executive summary
คานา
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สารบัญตารางผนวก
บทที่ 1 สาระสาคัญของโครงการ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ
1.3 เป้าหมายของโครงการ
1.4 วิธีการดาเนินงานโครงการ
1.5 ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1.6 งบประมาณ
1.7 หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ระเบียบวิธีการประเมินผล
2.1 ความสาคัญของการประเมินผล
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
2.3 ขอบเขตของการประเมินผล
2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.6 วิธีการประเมินผล
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล
บทที่ 3 สภาพทั่วไป
3.1 แผนที่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
3.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรรม (Zoning by Agri-Map
ภาคผนวกที่ 2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
ภาคผนวกที่ 3 ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิการปลูกข้าวและสินค้าชนิดใหม่
ภาคผนวกที่ 4 แบบสอบถาม
ภาคผนวกที่ 4.1 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่
ภาคผนวกที่ 4.2 แบบสอบถามเกษตรกร
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ตารางที่ 4.14
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ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560
จานวนตัวอย่างเกษตรกรในการประเมินผล
เพศ อายุ ระดับการศึกษาของเกษตรกร
อาชีพและประสบการณ์ทาการเกษตรของเกษตรกร
จานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร
จานวนพื้นที่ถือครองของเกษตรกร
การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตร และแหล่งน้าที่ใช้ในการทาการเกษตร
ประสบการณ์การทาการเกษตรของเกษตรกร
พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตจาแนกตามรายภาค
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยน
เหตุจูงใจ/สาเหตุหลักในการปรับเปลี่ยนการผลิต
ปัญหาในการผลิตสินค้าก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
การใช้ประโยชน์ Agri-Map ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่
ตลาดและลักษณะการขายผลผลิตของเกษตรกร
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บทที่ 1
สาระสาคัญของโครงการ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
พื้นที่การเกษตรของไทย 149.24 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้าเกษตรไม่เหมาะสม (Non-suitable
หรือ พื้นที่ N) 14.52 ล้านไร่ (ร้อยละ 10) ในจานวนนี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม (พื้นที่ N ข้าว) ถึง 8.54
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 59 ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกพืชอื่นรวม 12 ชนิด ที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม และจากการ
ผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม ทาให้ได้รับ ผลผลิตต่า ต้นทุนการผลิตสูงผลตอบแทนต่าหรือขาดทุนในบางปี
หรือเกือบทุกปีเกษตรกรที่กู้เงินมาลงทุนต้องเป็นหนี้ซ้าซาก อีกทั้งมีการใช้ที่ดินเพื่อทานามาก ทาให้ผลผลิต
เกินความต้องการของตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นสินค้าที่เหมาะสม ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จานวน 6 ล้านไร่ และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 5 ปี
(พ.ศ.2560 -2564) จานวน 1.5 ล้านไร่
ดั ง นั้ น ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยกาหนดเป้าหมายการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไม่เหมาะสม ในพื้นที่ N
ข้าว จานวน 300,000 ไร่ ใน 53 จังหวัด ภายใต้การดาเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ ซึ่งมีการนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้พื้นที่ไม่เหมาะสม (พื้นที่ N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตใน (พื้นที่ N) ตามความสมัครใจ
ซึ่ ง จะท าให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น หลั ง จากการปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต หน่ ว ยงานร่ ว ม
ดาเนินงานโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม
กับเกษตรกร จานวน 29,542 ราย ในพื้นที่จานวน 157,701 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53 ของเป้าหมาย (300,000 ไร่)
ในพื้ น ที่ 53 จั ง หวั ด เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นไปท ากิ จ กรรมที่ เ หมาะสม ได้ แ ก่ อ้ อ ยโรงงาน เกษตรผสมผสาน
หญ้าเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง ประมง และหม่อนไหม
1.2 วัตถุประสงค์ โครงการ
1.2.1 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสม (พื้นที่ N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
1.2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จู ง ใจ ให้ เ กษตรกรปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ทางการเกษตรในพื้ น ที่
ไม่เหมาะสม (พื้นที่ N)
1.2.3 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
1.3 เป้าหมายของโครงการ
ครอบคลุมพื้นที่ 53 จังหวัด
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1.4 วิธีการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุ ก (Agri-Map) โดยขับเคลื่ อนและปรั บเปลี่ ยนการทาการเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ เป็นกิจกรรม
การเกษตรหรือปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง หญ้าเลี้ยงสัตว์ ประมง หม่อนไหม
และเกษตรผสมผสาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนการปรับเปลี่ยนที่หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการ
ร่วมกัน ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-Map ประกอบด้วยขั้นตอนการทางาน
หลัก 6 ขั้นตอน คือ
1) สารวจพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) โดยใช้แผนที่ Agri-Map ที่ทุกหน่วยงานรับผิดชอบในเป้าหมายร่วมกัน
2) คัดเลื อกเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ การทางานร่ว มกันของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ โดยมี
Single command เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
3) จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้
เวทีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. (882 ศูนย์) ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
4) ดาเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มี 8 หน่วยงาน
ที่ดาเนินการดังนี้
(1) กรมวิชาการเกษตร ดาเนินการสร้างแปลงต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชโดย
พิจารณาพื้นที่เป้าหมายจากพื้นที่ที่มีตลาดรองรับ และการกระจายสินค้าที่ดี
(2) ส.ป.ก. ดาเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนภายใต้การขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตปฏิรูปที่ดินโดยพิจารณาพื้นที่เป้าหมายจากศักยภาพและความต้องการในการทาการเกษตรของเกษตรกร
(3) กรมหม่อนไหม ดาเนินการสนับสนุนการผลิตหม่อนไหม โดยพิจารณาพื้นที่เป้าหมายจาก
พื้นที่ที่มีตลาดรองรับ
(4) กรมประมง ดาเนินการถ่ายทอดให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า โดยพิจารณาพื้นที่เป้าหมายจากศักยภาพและความต้องการในการของเกษตรกร
(5) กรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทาเกษตรผสมผสาน/
พืชเศรษฐกิจ โดยพิจารณาพื้นที่เป้าหมายจากพื้นที่ที่ดินปัญหา และขาดแคลนน้า
(6) กรมส่งเสริมการเกษตร ดาเนินการการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ โดย
พิจารณาพื้นที่เป้าหมายจากพื้นที่ที่มีตลาดรองรับ /โรงงานอุตสาหกรรม/โรงงานแปรรูป
(7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาเนินการจัดเตรียมแหล่งเงินกู้เพื่อและสนับสนุนให้สินเชื่อแก่สมาชิก
จากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยพิจารณาพื้นเป้าหมายจากสมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนการผลิต
(8) กรมปศุสัตว์ ดาเนินการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยพิจารณาพื้นที่ปรับเปลี่ยน
จากจากพื้นที่ที่มีตลาดรองรับ
1.5 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2560
1.6 งบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ใช้งบปกติดาเนินการจากการปรับแผนจานวน 63,750,073 บาท
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1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.7.1 หน่วยงานหลัก กรมพัฒนาที่ดิน
1.7.2 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมวิ ช าการเกษตร
กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
1.8.2 เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตต่า
1.8.3 เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถทาการเกษตรต่อไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

บทที่ 2
ระเบียบวิธีการประเมินผล
2.1 ความสาคัญของการประเมินผล
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผลในฐำนะหน่วยงำนที่มีภำรกิจกำรติดตำม
และประเมิ น ผลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของโครงกำรบริ ห ำรจั ด กำรพื้ น ที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) ที่มีควำมสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันภำคกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งโครงกำรกำหนดให้สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ประเมิ นผลโครงกำรในภำพรวม เพื่ อให้ ทรำบถึ งผลสั มฤทธิ์ ของกำรด ำเนิ นงำนและน ำเสนอผู้ บริ หำรใช้
ประกอบกำรพิจำรณำช่วยเหลือเกษตรกรในระยะต่อไป
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร รับผิดชอบประเมินผลโครงกำรฯ ในช่วงระหว่ำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
(On-going Evaluation) เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน และมีสำรสนเทศสำหรับฝ่ำยบริหำรและ
ผู้ เกี่ยวข้ องใช้ ประกอบกำรพิจำรณำ ตั ดสิ นใจปรั บปรุงแก้ ไขปัญหำอุ ปสรรคต่ ำง ๆ ที่ เกิดขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้
กำรดำเนินงำนโครงกำรบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
2.3 ขอบเขตของการประเมินผล
2.3.1 พื้ น ที่เ ป้ า หมาย พื้ นที่ ปรั บเปลี่ ยนจำกปลู กข้ำวในพื้นที่ ไม่เหมำะสม (พื้ นที่ N ข้ ำว) เป็ น
กิ จ กรรมที่ เหมำะสมภำยใต้ โ ครงกำรฯ โดยชนิ ดสิ นค้ ำที่ ส่ งเสริ มให้ เกษตรกรปรั บ เปลี่ ยน ประกอบด้ ว ย
อ้อยโรงงำน เกษตรผสมผสำน พืชอำหำรสัตว์ มันสำปะหลัง ประมง และหม่อนไหม และเป็นพื้นที่จังหวัดที่มี
กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตในสินค้ำเท่ำกับหรือ มำกกว่ำ 2 ชนิด เนื่องจำก เกษตรกรมี กำรปรับเปลี่ยนพืชหลำย
ชนิดในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน ทำให้พื้นที่เป้ำหมำยในกำรประเมินผล เท่ำกับ 125,175 ไร่ ในพื้นที่ 18 จังหวัด
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย
1) เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปีงบประมำณ 2560 (ต.ค. 59–ก.ย. 60)
2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล
ข้อมูลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59–ก.ย. 60) โดยเปรียบเทียบผลต่ำงของผลตอบแทน
ดังต่อไปนี้
1) ผลตอบแทนจำกกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ N ข้ำว เป็นข้อมูลปีกำรผลิต 2559/60
2) ผลตอบแทนจำกกำรปรับเปลี่ยนมำผลิตสินค้ำที่เหมำะสม เป็นข้อมูลปีกำรผลิต 2560/61
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2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
2.4.1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
หมำยถึง กำรกำหนดขอบเขตพื้นที่ควำมเหมำะสมของกำรทำกำรเกษตรในแต่ล ะพื้นที่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรผลิตสูง โดยกำหนดจำกข้อมูล ดิน น้ำ ภูมิอำกำศ และสภำพแวดล้อมด้ำน
ต่ำง ๆ นำมำประกอบกับข้อมูลพืช สัตว์ ประมง ในแต่ละชนิด รวมทั้งวิเครำะห์ร่วมกับควำมต้องกำรของตลำด
และสมดุลของ อุปสงค์–อุปทำน
2.4.2 Agri-Map
แผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri-Map) เป็นกำรบูรณำกำรข้อมูลพื้นฐำนด้ำน
กำรเกษตรจำกทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
กำรเกษตรไทยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีกำรปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนำ
เพิ่มควำมสะดวกกำรใช้งำนให้เกิดกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยง่ำย พร้อมกับสำมำรถติดตำมข้อมูลควำมเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้องและรอบด้ำนครอบคลุมกำรนำไปใช้ประโยชน์ทุกด้ำน ที่สำคัญเป็นกำรนำเทคโนโลยี
เข้ำมำประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้ำนกำรเกษตร ซึ่งสำมำรถช่วยเหลือและแก้ปัญหำให้กับเกษตรกรไทยในรำยพื้นที่
ได้ เ ป็ น อย่ ำ งดี นอกจำกนี้ Agri-Map สำมำรถใช้ ง ำนได้ ทั้ ง คอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต และสมำร์ ท โฟน
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเข้ำใช้งำนผ่ำนหน้ำเว็บไซด์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://agri-maponline.moac.go.th/) หรือแอพพลิเคชั่น Agri-Map ทั้งนี้ มีเอกสำรคู่มือกำรใช้ให้ศึกษำและสำมำรถดำวน์
โหลดได้ในหน้ำเว็บไซด์ดังกล่ำว
2.4.3 ระดับความเหมาะสมของพื้นที่
กรมพัฒนำที่ดิน กำหนดเกณฑ์ควำมเหมำะสมของพื้นที่ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรชนิดต่ำง ๆ
โดยใช้เกณฑ์หลัก 2 ด้ำน คือ
(1) ด้ำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลจำกแผนที่ต่ำง ๆ ได้แก่ แผนที่ดิน สภำพกำรใช้
ที่ดิน เขตเส้นฝน เขตป่ำตำมกฎหมำย เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์กำรเกษตร เขตชลประทำน และขอบเขต
กำรปกครอง
(2) ด้ ำ นปั จ จั ย ต่ อ กำรเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ได้ แ ก่ ควำมชื้ น อุ ณ หภู มิ ธำตุอ ำหำรในดิ น
ควำมเค็ม ควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน และควำมเสียหำยจำกกำรเกิดน้ำท่วม เป็นต้น
จำกปัจจัยหลักทั้ง 2 ด้ำน นำมำพิจำรณำกำหนดระดับควำมเหมำะสมในกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร 4 ระดับ ได้แก่
1) S1: Highly suitable เหมำะสมสูง
- ไม่มีข้อจำกัดในกำรปลูก
2) S2: Moderately suitable เหมำะสมปำนกลำง - มีข้อจำกัดเล็กน้อยแก้ไขได้
3) S3: Marginally suitable เหมำะสมเล็กน้อย - มีข้อจำกัดที่แก้ไขได้ยำก ต้องลงทุนสูง
4) N: Non suitable ไม่เหมำะสม - มีข้อจำกัดที่แก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมำก
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2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.5.1 การตรวจเอกสาร
1) ต้นทุน ผลผลิต ของข้ำวนำปี และอ้อยโรงงำน
กำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิตในภำพรวมทั้งประเทศ ได้แก่ ปริมำณผลผลิตต้นทุน
กำรผลิต และรำคำผลผลิต ของกำรผลิตข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2559/60 พบว่ำต้นทุนเท่ำกับ 4,235 บำทต่อไร่
และผลผลิตเท่ำกับ 438 กิโลกรัมต่อไร่ (สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2559) ขณะที่ กระทรวงพำณิชย์
(อ้ำงถึง สมำคมชำวนำและเกษตรกรไทย, 2559) พบว่ำ มีต้นทุนเท่ำกับ 5,020 บำทต่อไร่ ส่วนกำรผลิตอ้อย
โรงงำน ปีกำรผลิต 2559/60 พบว่ำ ต้นทุนเท่ำกับ 983 บำทต่อตัน และผลผลิตเท่ำกับ 9.15 ตันต่อไร่ ขณะที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย พบว่ำ ต้นทุนเท่ำกับ 930 บำทต่อตัน และผลผลิตเท่ำกับ
10.24 ตันต่อไร่
2) ต้นทุน และผลตอบแทนกำรผลิตในพื้นที่เหมำะสม (S) และพื้นที่ไม่เหมำะสม (N) ของพืช
ข้ำวเจ้ำนำปีและข้ำวเหนียวนำปี
กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปีและข้ำวเหนียวนำปี โดยจัดเก็บ
ข้อมูลต้ นทุนกำรผลิ ต ของเกษตรกรในพื้ นที่ ตำมควำมเหมำะสมทำงกำยภำพของพื้นที่ 2 กลุ่ ม ได้แก่ พื้นที่
เหมำะสม (S) และพื้นที่ไม่เหมำะสม (N) ใน 8 จังหวัดภำคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงรำย พะเยำ ลำปำง พิษณุโลก
อุตรดิตถ์ ตำก และสุโขทัย เพื่อสนับสนุนโครงกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้ำเกษตรที่สำคัญ
ปี 2560 พบว่ ำ ข้ ำวเจ้ ำนำปี ในเขตพื้ น ที่ เ หมำะสม (S) ต้ น ทุ นกำรผลิ ต 4,920 บำทต่ อไร่ ผลผลิ ต 736
กิโลกรั มต่อไร่ ต้นทุน 6,658 บำทต่อตัน รำยได้ 5,567 บำทต่อไร่ ผลตอบแทน 664 บำทต่ อไร่ ส่ วนพื้นที่
ไม่เหมำะสม (N) มีต้นทุนกำรผลิต 4,912 บำทต่อไร่ ผลผลิต 677 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน 7,249 บำทต่อตัน รำยได้
5,082 บำทต่อไร่ ผลตอบแทน 170 บำทต่อไร่ (สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2560) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำต้นทุนต่อ
ตันจะสูงกว่ำในพื้นที่เหมำะสม ทำให้ผลตอบแทนต่อไร่ที่ได้น้อยว่ำในพื้นที่เหมำะสม
สำหรับข้ำวเหนียวนำปี ในเขตพื้นที่เหมำะสม (S) มีต้นทุนกำรผลิต 5,529 บำทต่อไร่ผลผลิต
733 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน 7,547 บำทต่อตัน รำยได้ 8,853 บำทต่อไร่ ผลตอบแทน 3,324 บำทต่อไร่ ส่วนพื้นที่ไม่
เหมำะสม (N) มีต้นทุนกำรผลิต 4,904 บำทต่อไร่ ผลผลิต 540 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน 9,076 บำทต่อตัน
รำยได้ 4,615 บำทต่อไร่ ผลตอบแทน 1,512 บำทต่อไร่ (สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2560) ซึง่ จะเห็นได้
ว่ำต้นทุนต่อตันจะสูงกว่ำในพื้นที่เหมำะสม ทำให้ได้ผลตอบแทนต่อไร่น้อยว่ำในพื้นที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม
ควำมเหมำะสมของดินเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่ำนั้นในกำรตัดสินใจของเกษตรกรที่จะผลิตสินค้ำ ซึ่งเกษตรกร
ควรคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรผลผลิตในระดับพื้นที่ หรือ
ควำมต้องกำรของตลำดโดยรวม นอกจำกนั้นเกษตรกรควรมีกำรใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่เหมำะสมเพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
3) กำรกำหนดเขตเหมำะสมสำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2558) โดยกรมพัฒนำที่ดิน ได้จัดทำเขตควำมเหมำะสม
สำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของที่ดินกับปัจจัยควำมต้องกำรของพืช
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แต่ละชนิดร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย เขตพื้นที่โครงกำรชลประทำน เป็นต้น โดยได้
ดำเนิ นกำรกำหนดเขตเหมำะสมส ำหรับ กำรปลูกข้ำว มันสำปะหลั ง ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน อ้อยโรงงำน
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงำน ลำไย เงำะ ทุเรียน มังคุ ด มะพร้ำว และกำแฟ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 รวม 13
ชนิด จำแนกตำมภำค จังหวัด อำเภอ และตำบลซึง่ เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรส่งเสริม
กำรผลิตทำงกำรเกษตรให้เหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่ สอดคล้องกับกำรใช้ที่ดินในปัจจุบันของเกษตรกร
และทำให้เกิดควำมสมดุลของปริมำณกำรผลิตตำมควำมต้องกำรของตลำด
ในกำรประเมินครั้งนี้จึงนำมำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ ต้นทุน ผลตอบแทนสุทธิ
ระหว่ำงกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม และ กำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อผลิตสินค้ำที่เหมำะสม
2.5.2 แนวคิด และทฤษฎี
1) แนวคิดกำรประเมินผล
กำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง กระบวนกำรที่จะวัดและทำกำรวิเครำะห์ว่ำผลที่
เกิดจำกกำรดำเนิน งำนนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่ กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผลหรือผลกระทบเป็นไปตำมที่วำงแผนหรือไม่ กำรประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลที่เกิดขึ้น
ทั้ง ในแง่ บ วกและแง่ ล บเพื่ อ น ำผลที่ เกิ ด ขึ้ นนี้ ไ ปใช้ใ นกำรปรั บ ปรุง โครงกำรเดิ ม หรื อจั ด ท ำโครงกำรใหม่
กำรประเมินผลโครงกำรแบ่งเป็น 3 ประเภท ตำมระยะเวลำของโครงกำร (บรรเทิง มำแสง, 2546) ดังนี้
(1) กำรประเมินผลก่อนกำรดำเนินงำนโครงกำร (Pre Evaluation) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรโดยกำรวิเครำะห์ว่ำผลที่จะได้ตำมโครงกำรนั้น คุ้มกับกำรลงทุนหรือไม่ เป็น
กำรวิเครำะห์เสนอต่อผู้มีหน้ำที่ในกำรอนุมัติโครงกำร
(2) กำรประเมินผลระหว่ำงกำรดำเนินงำนโครงกำร (Ongoing Evaluation) เป็นกำร
วิ เครำะห์ ควำมสั มพั น ธ์ ร ะหว่ ำงผลผลิ ตที่ ได้ (Output) กั บผลกระทบในระยะสั้ น ของโครงกำร (Effect)
กำรประเมิน ผลในระยะนี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อปรั บปรุ งกำรดำเนินงำนให้ ดีขึ้ นซึ่ง จะเป็ นกำรป้อ งกัน ไม่ใ ห้
โครงกำรล้มเหลวนอกจำกนี้ยังสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดทำโครงกำรอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยกันได้
(3) กำรประเมินผลหลั งจำกโครงกำรสิ้ นสุ ดแล้ ว (Post Evaluation) เป็นกำรประเมินผล
กระทบ (Impact) อันเกิดจำกกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสั ง คม ระหว่ ำงก่ อนและหลั งกำรด ำเนินงำน เป็นกำรวิเครำะห์ ว่ำผลกำรด ำเนิน งำนนั้น เป็น ไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้ไม่ว่ำจะเป็นควำมสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงกำรจะได้นำไป
ประกอบกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรวำงโครงกำรอื่นๆ ต่อไป
2) แนวคิดกำรประเมินผลเชิงตรรกะ
รูปแบบกำรประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นวิธีกำรสื่อสำรที่เป็นระบบและ
เห็นภำพได้ชัดเจนที่สำมำรถนำเสนอควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรที่นำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของแผนงำนหรือโครงกำร กำรจัดทำกิจกรรมต่ำงๆ และผลงำนที่ต้องกำรให้บรรลุผลสำเร็จ
ตำมที่คำดหวังไว้ (W.K.Kellogg Foundation, 2004) (ภำพที่ 2.1)
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“ทรัพยำกรที่มีควำม
จำเป็นจริงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนของแผนงำน”

ทรัพยากร/
ปัจจัยนาเข้า
(Resources/
Inputs)

“ถ้ำได้นำทรัพยำกรเข้ำ
สู่แผนงำนแล้ว...
ก็จะจัดทำกิจกรรมได้”

“ถ้ำจัดทำกิจกรรมได้แล้ว...
ก็จะส่งมอบผลิตภัณฑ์
หรือบริกำรให้แก่
ผู้รับบริกำรได้”

“ถ้ำจัดทำกิจกรรมตำมที่
ตั้งใจได้แล้วเสร็จ...
ก็จะทำให้ผู้รับบริกำร
ได้รับประโยชน์ได้ตำมที่
ตั้งใจไว้”

“ถ้ำผู้รับบริกำรได้รับ
ประโยชน์ได้ตำมที่ตั้งใจ
ไว้แล้ว... ก็จะส่งผลให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ขององค์กำร ชุมชน
หรือระบบที่คำดหวัง”

กิจกรรม
(Activities)

ผลผลิต
(Outputs)

ผลลัพธ์
(Outcomes)

ผลกระทบ
(Impact)

2

3

4

5

1

แผนงานที่จัดเตรียมไว้

ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้

ภาพที่ 2.1 รูปแบบเชิงตรรกะ(Logic Model)
ที่มำ: W.K Kellogg Foundation Logic Model Development Guide (2004)

รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) ทรั พ ยำกรต่ ำ ง ๆ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ ปั จ จั ย น ำเข้ ำ (Resources/Inputs) เช่ น คน
งบประมำณ กำรจัดองค์กร และชุมชน ที่แผนงำนสำมำรถจัดหำได้เพื่อดำเนินงำน
(2) กิ จ กรรมของแผนงำน (Activities) เป็ น สิ่ ง ที่ แ ผนงำนจั ด ท ำโดยใช้ ท รั พ ยำกร
กิจกรรมทั้งกระบวนกำร เครื่องมือ เหตุกำรณ์ เทคโนโลยี และกำรกระทำที่เป็นส่วนที่แผนงำนตั้งใจจะทำ
กิจ กรรมกำรพัฒ นำนี้ จ ะน ำไปสู่ กำรเปลี่ ย นแปลงหรือผลงำนที่ต้องกำรบรรลุ ผ ลส ำเร็จ ซึ่งได้แก่ ผลผลิ ต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ
(3) ผลผลิต (Outputs) เป็น ผลที ่เ กิด ขึ ้น โดยตรงจำกกำรจัด ท ำกิจ กรรมของ
แผนงำนและอำจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรที่ส่งมอบของแผนงำน
(4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมรู้ ทักษะ สถำนภำพ
และระดับของหน้ำที่กำรงำนของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน
(5) ผลกระทบ (Impact) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์กร
ชุมชน หรื อระบบ อันเป็น ผลสื บเนื่ องจำกกำรจัดกิจกรรมของแผนงำน ซึ่งโดยปกติจะทำกำรประเมินผล
กระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของแผนงำน
3) กำรวัดทัศนคติ
(1) ควำมหมำยของทัศนคติ
มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนให้คำจำกัดควำมของคำว่ำ ทัศนคติ ไว้มำกมำยรวมถึงบริบท
ของกำรประเมินค่ำ ดังนี้
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พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 (สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ, 2554)
ได้ให้ควำมหมำย คำว่ำ ทัศนคติ หมำยถึง แนวควำมคิด และคำว่ำ เจตคติ หมำยถึง ท่ำทีหรือควำมรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยคำว่ำ เจตคติ ตรงกับภำษำอังกฤษคำว่ำ Attitude
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) กล่ำวว่ำ ทัศนคติ หมำยถึง กำรประเมินหรือกำรตัดสิ น
เกี่ยวกับควำมชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ หรือเหตุกำรณ์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้สึกของคนคนหนึ่ง เกี่ยวกับ
บำงสิ่งบำงอย่ำง หรือเป็นท่ำทีหรือแนวโน้มส่วนบุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอำจเป็นบุคคล กลุ่มคน ควำมคิด และ
สิ่งของที่ได้รับ
วิภำส ทองสุข (2552) ได้ให้ควำมหมำยของเจตคติไว้ว่ำ คือกำรประเมินหรือตัดสินเพื่อ
สะท้อนควำมรู้สึกของคนเกี่ยวกับควำมชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุกำรณ์จำกควำมหมำย
ดังกล่ำวข้ำงต้น
กู๊ ด (Good, 1959) ได้ ใ ห้ ค วำมหมำยของทั ศ นคติ ว่ ำ หมำยถึ ง ควำมพร้ อ มที่ จ ะ
แสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อำจเป็นกำรยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ต่อสถำนกำรณ์บำงอย่ำงต่อบุคคล
หรือสิ่งของ เช่น ควำมพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ
ร๊ อ บบิ้ น ส์ (Robbins and Judge, 2013) ทัศ นคติ ห มำยถึง ควำมคิด เห็ น จำกกำร
ประเมิน พิจำรณำสถำนกำรณตำมอำรมณ์ควำมรูสึกที่แสดงออกต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถำนกำรณที่เกี่ยวข้องที่
แสดงให้เห็นท่ำทีที่ชอบหรือไมชอบสิ่งนั้น
สรุปได้ว่ำ ทัศนคติ หรือ เจตคติ หมำยถึง ควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมเชื่อของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดๆ อันเนื่องมำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ ซึ่งแสดงออกมำเป็นพฤติกรรมในลักษณะชอบ
ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งนั้น ๆ ในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่งทั้งทำงบวกและทำงลบ
(2) องค์ประกอบของทัศนคติ
โดยทั่วไปนักวิจัยได้สันนิษฐำนว่ำ องค์ประกอบหลักของทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ
(Robbins and Judge, 2013) ดังนี้
(2. 1) องค์ ป ระกอบด้ ำ นคว ำมเข้ ำ ใจ ( Cognitive Component) หมำยถึ ง
ส่วนประกอบของทัศนคติที่แสดงถึงกำรรู้จักหรือควำมรู้ของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(2.2) องค์ประกอบด้ำนควำมรู้สึก (Affective Component) หมำยถึง ส่วนประกอบของ
ทัศนคติที่สะท้อนถึงควำมรู้สึกหรืออำรมณ์ของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควำมสำมำรถในกำรแสดงออกด้วย
ควำมรู้สึก
(2.3) องค์ประกอบด้ำนพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นส่ วนประกอบ
ของทัศนคติที่สะท้อนถึงควำมตั้งใจในกำรกระทำหรือเจตนำที่จะประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือบำงสิ่งบำงอย่ำง
นอกจำกนี้ Shing-On Leung (2011) ได้ศึกษำเปรียบเทียบคุณสมบัติทำงของมำตรวัด
ทัศนคติของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบ 4 ระดับ 5 ระดับ และ 11 ระดับ โดยใช้ The Rosenberg SelfEsteem Scale (RSES) หรือแบบวัดควำมภำคภูมิใจในตนเองของ Rosenberg ซึ่งเป็นที่นิยมและแปลออกมำ
ใช้กันในหลำยภำษำ เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ พบว่ำ มำตรวัด 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ และ 11 ระดับ
จะให้ผลไม่แตกต่ำงกันในกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย (Mean) ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
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สหสัมพันธ์ (Correlation) ควำมเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) และองค์ประกอบเชิงสำรวจ (Explanatory
Factor) อย่ำงไรก็ตำม มำตรวัด 6 ระดับ และ 11 ระดับ กลับให้ค่ำกำรแจกแจงปกติ (Normal Distribution)
ในขณะที่มำตรวัด 4 ระดับ และ 5 ระดับ ไม่ได้ให้ค่ำกำรแจกแจงปกติที่ดี และมำตรวัด 11 ระดับ ให้ค่ำที่
ใกล้ เคีย งกับ กำรวัด ระดับช่ว ง (Interval Level of Scaling) และเหมำะสมที่จะใช้ เนื่องจำกให้ ค่ำควำม
ละเอียดควำมอ่อนไหวของทัศนคติที่เพิ่มขึ้นและสำมำรถลดควำมเบ้ (Skewness) หรือระดับควำมเอนเอียง
หรือควำมไม่สมมำตรของกำรแจกแจงของข้อมูลได้
2.5.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล
จำกกำรศึกษำแนวคิด และทฤษฎีต่ำงๆ สำมำรถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในกำรประเมินผล
โครงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมำณ 2560 ได้ดังภำพที่ 2.2
ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
- งบประมำณ
- บุคลำกร/หน่วยงำน
- คณะทำงำน/คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
- ปัจจัยที่สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต
- องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี

ผลลัพธ์ (Outcomes)
- เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นหลังกำรปรับเปลี่ยนกำร
ผลิต
- แนวโน้มกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตของเกษตรกร

กิจกรรม (Activities)
- กำรประชำสัมพันธ์
- กำรประชุมชี้แจง
- กำรกำหนดพื้นที่เป้ำหมำย
- กำรจัดเวทีประชำคมเพื่อคัดเลือกเกษตรกร
- กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตสินค้ำชนิดใหม่
- กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

ผลผลิต (Outputs)
- เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร
- เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรผลิตในพืน้ ที่ไม่เหมำะสม (N) ข้ำว
- เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยน
กำรผลิตตำมชนิดกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน
- เกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัยในกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต
- พื้นที่ไม่เหมำะสม (N) ข้ำว ลดลง
- พื้นที่ไม่เหมำะสม (N) ข้ำว ได้รับกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต
ให้เหมำะสม

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงโครงการ
หรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เหมาะสมต่อไป

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ปีงบประมาณ 2560
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2.6 วิธีการประเมินผล
2.6.1 รูปแบบประเมินผล ในกำรประเมินผลครั้งนี้ใช้รูปแบบกำรประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic
Model) ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น เป็นกรอบในกำรกำหนดประเด็นที่ต้องกำรประเมินผล เนื่องจำกมีองค์ประกอบ
ที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของโครงกำร ที่ประกอบไปด้วยประเด็นด้ำนทรัพยำกรหรือปัจจัยนำเข้ำ กิจกรรม
ของโครงกำร ผลได้ และผลลัพธ์
2.6.2 ประเภทการประเมินผล เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงมีโครงกำร (Ongoing Evaluation)
เนื่องจำกยังมีกำรดำเนินงำนโครงกำรต่อเนื่อง
2.6.3 แผนแบบการประเมินผล กำรประเมินผลครั้งนี้เป็นกำรเปรียบเที ยบผลที่เกิดขึ้นจริงกับ
เป้ำหมำยที่โครงกำรได้ระบุไว้ รวมทั้งเปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ยหรือค่ำมำตรฐำนที่มีอยู่ เป็นต้น
2.6.4 ประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด
จำกกรอบแนวคิด Logic Model นำมำกำหนดประเด็นตัวชี้วัดที่ต้องกำรประเมินผล ได้ดังนี้
(ตำรำงที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 ประเด็ น ตั วชี้ วั ด และเกณฑ์ การประเมิ น ผลโครงการบริ หารจั ดการพื้ น ที่ เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560
ประเด็น
1. ปัจจัยนาเข้า(Inputs)
- งบประมำณ
- บุคลำกร/หน่วยงำน
- คณะทำงำน/
คณะกรรมกำรขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของงบประมำณที่เบิกจ่ำย

เกณฑ์การวัด
ร้อยละ 96 ของงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

1.2 จำนวนหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำร
1.3 จำนวนคณะกรรมกำร/คณะทำงำนส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค
1.4 จำนวนครั้งในกำรประชุมวำงแผนและติดตำมกำกับงำน
- ปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุน 1.5 จำนวน/ชนิดปัจจัยกำรผลิตทีส่ นับสนุนในโครงกำร
ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย
ในโครงกำร
ด้ำนพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสตั ว์ และเกษตรผสมผสำน
- องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี
1.6 จำนวนหลักสูตรในกำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน
2. กิจกรรม (Activities)
- กำรกำหนดพื้นที่
2.1 ร้อยละของจังหวัดที่นำ Agri-Map ไปใช้เป็นเครื่องมือใน ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
เป้ำหมำย
กำรกำหนดพื้นที่เป้ำหมำย
- กำรสนับสนุนกำร
2.2 จำนวนหน่วยงำนที่สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกร
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ปรับเปลีย่ นกำรผลิต
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ตารางที่ 2.1 ประเด็ น ตั วชี้ วั ด และเกณฑ์ การประเมิ น ผลโครงการบริ หารจั ดการพื้ น ที่ เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)
ประเด็น

ตัวชี้วัด
2.3 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต
2.4 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำร
ผลิตทันเวลำทำกิจกรรม
2.5 ร้อยละของเกษตรกรและพื้นที่ที่ได้รับกำรสนับสนุน
ปั จ จั ย กำรผลิ ต ในกำรปรั บ เปลี่ ย น จ ำแนกตำม
กิจกรรม
2.6 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยกำรผลิตเพียงพอ
ในกำรปรับเปลี่ยน
2.7 ร้ อ ยละของเกษตรกรที่ น ำปั จ จั ย กำรผลิ ต ในกำร
ปรั บ เปลี่ ยนกำรผลิ ต ไปใช้ ป ระโยชน์ จ ำแนกตำม
กิจกรรม

3. ผลผลิต (O1 : Outputs)
- ควำมรู้/ทักษะกำรผลิต
3.1 ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ ด้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้/
สินค้ำใหม่
ทักษะ กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต จำแนกตำมกิจกรรม
- ด้ำนกำรตลำด
3.2 ร้อยละของเกษตรกรทีม่ ีช่องทำง/แหล่งจำหน่ำยสินค้ำ
จำกกำรจัดหำภำยใต้โครงกำร
- Agri-Map
3.3 จำนวนหน่วยงำน/องค์กรทีน่ ำ Agri-Map มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำรในระดับจังหวัด
3.4 ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ที่ใช้ประโยชน์จำก Agri-Map
4. ผลลัพธ์ (O2 : Outcome)
ด้ำนเศรษฐกิจ
- รำยได้/ผลตอบแทน
4.1 ผลตอบแทนสุทธิของกำรผลิตสินค้ำชนิดใหม่ จำแนก
ตำมกิจกรรม
4.2 ร้อยละของเกษตรกรที่มผี ลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น
4.3 ร้อยละของเกษตรกรทีส่ ำมำรถจำหน่ำยผลผลิตได้
ตำมรำคำที่กำหนด

เกณฑ์การวัด
5 กิจกรรม ได้แก่ พืชเศรษฐกิจ
ประมงปศุสัตว์ หม่อนไหม
และเกษตรผสมผสำน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

สูงกว่ำผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสินค้ำ
เดิม (ข้ำว) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
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ตารางที่ 2.1 ประเด็ น ตั วชี้ วั ด และเกณฑ์ การประเมิ น ผลโครงการบริ หารจั ดการพื้ น ที่ เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)
ประเด็น
ด้ำนสังคม
- กำรรวมกลุม่ ของ
เกษตรกร

- แนวโน้มกำรปรับเปลี่ยน
กำรผลิตในชุมชน

- ควำมพึงพอใจ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การวัด

4.4 ร้อยละของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนกำรผลิต มีกำร
รวมกลุม่
4.5 ร้อยละของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนกำรผลิตแล้ว
วิถีกำรใช้แรงงำนจ้ำงลดลง
4.6 ร้อยละของเกษตรกรที่นำควำมรูไ้ ปใช้ประโยชน์
4.7 ร้อยละของเกษตรกรที่มีแนวโน้มผลิตสินค้ำที่
ปรับเปลีย่ นต่อเนื่องในปีต่อไป
4.8 ร้อยละของเกษตรกรที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนกำรผลิตใน
พื้นที่ N ข้ำวเป็นสินค้ำที่เหมำะสมเพิ่มขึ้นในปีต่อไป
4.9 จำนวนพื้นที่ N ข้ำว ของเกษตรกรที่คำดว่ำจะ
ปรับเปลีย่ นกำรผลิตเพิ่มขึ้น
4.10 ระดับควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงกำร
4.11 ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ต่อกำรใช้
Agri-Map

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ระดับ 8
ระดับ 8

ที่มำ: จำกกำรศึกษำ

2.6.5 การรวบรวมข้อมูล
1) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมจำกกำรสำรวจกลุ่มเป้ำหมำยที่ตกเป็นตัวอย่ำงโดยใช้แบบ
สั มภำษณ์ เป็ นเครื่ องมื อ และรวบรวมจำกกำรศึ กษำเอกสำร รำยงำนผลกำรดำเนิ น งำน รวมทั้ง รำยงำน
กำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
2) แหล่งข้อมูลประกอบด้วย
(1) ข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมโดยกำรสุ่ มตัวอย่ำงจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดขนำดตัวอย่ำง ดังนี้
(1.1) กำรกำหนดขนำดตัวอย่ำง
(1.1.1) เกษตรกรเป้ำหมำย กำรประเมินผลครั้งนี้แบ่งประชำกรออกเป็นกลุ่ม
ตำมชนิดสินค้ำใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมำผลิต ได้แก่ อ้อยโรงงำน เกษตรผสมผสำน พืชอำหำรสัตว์ มันสำปะหลัง
ประมง และหม่อนไหม ยกเว้นกำรประเมินกิจกรรมกำรปลูกปำล์มน้ำมัน เนื่องจำก ปำล์มน้ำมันจะให้ผลผลิต
ในปีที่ 3 ของกำรผลิ ตรวมประชำกรเป้ำหมำย เท่ำกับ 23,970 รำย กำหนดขนำดตัว อย่ำงโดยใช้เกณฑ์
ร้อยละ 2 ของประชำกร แต่ไม่น้อยกว่ำ 30 ตัวอย่ำง ในแต่ละกลุ่ม เนื่องจำก ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บมีควำม
ซับซ้อน แบบสัมภำษณ์ต้องมีควำมละเอียด และครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ เช่น ต้นทุน ผลผลิต เป็ นต้น
ประกอบกับ ระยะเวลำ บุคลำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด ได้ขนำดตัวอย่ำงรวม เท่ำกับ 533 รำย (ตำรำงที่ 2.2)
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ตารางที่ 2.2 จานวนตัวอย่างเกษตรกรในการประเมินผล
ชนิดสินค้า
1. อ้อยโรงงำน
2. เกษตรผสมผสำน
3. พืชอำหำรสัตว์
4. มันสำปะหลัง
5. ประมง
6. หม่อนไหม
รวม
ที่มำ : จำกกำรคำนวณ

ขนาดประชากร
4,575
9,431
8,066
188
1,524
186
23,970

หน่วย : รำย
ขนาดตัวอย่าง
92
189
162
30
30
30
533

(1.1.2) ตัวอย่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรจังหวัดละ 3-5 รำย
สังกัดหน่วยงำน เช่น กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมหม่อนไหม เป็นต้น
1.2) แผนกำรสุ่มตัวอย่ำง
(1) ตัวอย่ำงเกษตรกร ทำกำรสุ่มจำกบัญชีรำยชื่อเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
และปรับเปลี่ยนกำรผลิตในแต่ละกลุ่มสินค้ำ ตำมจำนวนตัวอย่ำงในแต่ละกลุ่มสินค้ำ ด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย
แบบไม่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement)
(2) หน่ ว ยตั ว อย่ ำ งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ ช้ ก ำรสุ่ ม แบบเจำะจง (Purposive Sampling)
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร ในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่ำงให้ครอบคลุมทุกสินค้ำที่ปรับเปลี่ยนกำรผลิต
(2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้ จ ำกกำรทบทวน รวบรวมเอกสำรต่ ำ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ได้แก่ เอกสำรประกอบกำรประชุม สรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะทำงำน
ต่ำง ๆ บันทึกข้อตกลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่กำหนด ทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลำง
และข้อมูลจำกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
2.6.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรประเมินผลครั้งนี้ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิติ ดังนี้
1) สถิ ติ พ รรณนำ (Descriptive statistics) อธิ บ ำยข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งโดยใช้
ค่ำสถิติประกอบกำรอธิบำย ได้แก่ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำผลรวม ตำมตัวชี้วัด
2) กำรวัดทัศนคติ วัดโดยวิธีกำรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยกำหนดระดับค่ำคะแนน
ออกเป็น 10 ระดับ แต่ละระดับมีควำมต่อเนื่องจำกกำรเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ไปจนถึง ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง โดย
กำหนดคะแนนเป็น 10 9 8 7 6 5 4 3 2 และ 1 ตำมลำดับ
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2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล
ผู้บริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ใช้ผลกำรประเมินที่ได้เป็นข้อมูล
สนับสนุนในกำรจัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยที่จะแก้ไขปัญหำเรื่องข้ำวในระยะยำวให้กับชำวนำ
ทั้งประเทศ

บทที่ 3
สภาพทั่วไป
3.1 แผนที่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
การกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ หรือ แผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
คือการจัดการบริหารพื้นที่การเกษตรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เกณฑ์แบ่งเขตจากปัจจัยหลัก ๆ เช่น ชนิดของ
ดิน น้าฝน อุณหภูมิ พืชเศรษฐกิจ ประเภทของฟาร์ม และรายได้หลักของเกษตรกร ซึ่ง การผลิตสินค้าเกษตร
ตามการกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิ จ จะช่วยลดต้นทุนการผลิ ต เพิ่มรายได้ และยังช่วยให้การจัดการด้าน
อุปสงค์-อุปทาน สาหรับสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและไม่ใช่พืชอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิด
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่ งยืน และเมื่อนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมมาประกอบการตัดสินใจ
ในการผลิตสิ นค้าเกษตรให้สอดคล้ องกั บความต้องการของตลาดแล้ ว ทาให้ การผลิตสิ นค้าเกษตรที่อยู่บน
พื้นฐานความเหมาะสมทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการและทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวความคิดนี้ มีความสอดคล้องกั บการปฏิรูปภาคเกษตร ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติโดย
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการได้เสนอให้รัฐบาลนาการ
กาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจไปดาเนินการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิ จ
หรื อแผนที่บริหารจั ดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จึงเป็นนโยบายที่ส าคัญ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่จะใช้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และมีตลาดรองรับ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทย ทาให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
Agri-Map Online เป็ น เครื่ องมื อ แสดงผลข้ อ มูล เชิ ง ภู มิ ส ารสนเทศพร้ อ มระบบแนะน าผลการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์ ซึ่งอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตสาหรับ Agri-Map Online นับเป็นการ
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนา Agri-Map Online และมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
หน่ วยงานหลักในการให้ ชุดข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผนที่เกษตรเพื่อการบริห ารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
รวมถึงการให้ความร่วมมือในการทดสอบ และให้ข้อแนะนาในการพัฒนา Agri-Map Online เพื่อให้ใช้เป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ Agri-Map Online ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจั ดการเกษตรไทย ครอบคลุมทุกพื้นที่ มี
การปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกับติดตามข้อมูล
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการนาไปใช้ประโยชน์ทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
น้า การเพาะปลูกและผลผลิตด้านการเกษตรได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงตาบล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิตอุปสงค์และอุปทาน โดยแสดงการใช้พื้นที่เกษตรกรรมของแต่ละ
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จังหวัดให้เกิดความสมดุลและมีเป้าหมายสาหรับบริหารจัดการสินค้าเกษตร การใช้พื้ นที่เกษตรกรรม การ
พัฒนาแหล่งน้าทั้งบนดินและแหล่งน้าใต้ดิน ที่สาคัญเป็นการนาเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้าน
การเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย ในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
3.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
3.2.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษาของเกษตรกร
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม พบว่า เป็นเพศชายและ
หญิงในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 49.10 และ 50.10 ตามล าดับ โดยเกษตรกรมีอายุเฉลี่ ย 52 ปี
ในส่วนของการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 60.42 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ
21.03 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. ร้อยละ 10.90 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่เหลือร้อยละ 0.57 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 6.89 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ
0.19 จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษาของเกษตรกร
รายการ
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุเฉลี่ย (ปี)
3. ระดับการศึกษา
- ไม่ได้เรียน
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละ
100.00
49.90
50.10
52.00
100.00
0.57
60.42
10.90
21.03
6.89
0.19

3.2.2 อาชีพหลัก และอาชีพรองของเกษตรกร
อาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.79 ทาการเกษตร โดยร้อยละ 94.38 ปลูกพืช
ร้อยละ 4.58 เลี้ ย งสั ตว์ และร้ อยละ 1.04 ประมง รองลงมาคือ ร้อยละ 3.63 มีอาชีพรับจ้าง โดยร้อยละ
15.79 รับจ้างในภาคการเกษตร และร้อยละ 84.21 รับจ้างนอกภาคการเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.10
2.29 และ 0.19 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ/เงินเดือนประจา และอื่น ๆ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล ตามลาดับ ส่ว นอาชีพรอง/อาชีพเสริมของเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.54 ยังคงทา
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การเกษตร โดยร้ อ ยละ 28.41 ปลู ก พื ช ร้ อ ยละ 69.70 เลี้ ย งสั ต ว์ และร้ อ ยละ 40.91 รั บ จ้ า งนอกภาค
การเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.32 2.33 และ 1.17 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ/เงินเดือนประจา และ
อื่น ๆ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ตามลาดับ (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 อาชีพหลัก และอาชีพรองของเกษตรกร
รายการ
1. อาชีพหลัก
1.1 ทาการเกษตร
- ปลูกพืช
- เลี้ยงสัตว์
- ประมง
1.2 รับจ้าง
- ในภาคการเกษตร
- นอกภาคการเกษตร
1.3 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.4 รับราชการ/เงินเดือนประจา
1.5 อื่นๆ
2. อาชีพรอง/รายได้เสริม
2.1 ทาการเกษตร
- ปลูกพืช
- เลี้ยงสัตว์
- ประมง
2.2 รับจ้าง
- ในภาคการเกษตร
- นอกภาคการเกษตร
2.3 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
2.4 รับราชการ/เงินเดือนประจา
2.6 อื่น ๆ
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละ
91.79
94.38
4.58
1.04
3.63
15.79
84.21
2.10
2.29
0.19
61.54
28.41
69.70
1.89
25.64
59.09
40.91
9.32
2.33
1.17

3.2.3 สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรมีสมาชิกที่อยู่อาศัยในครัวเรือนด้วยกันเฉลี่ย 4 รายต่อครัวเรือน มีจานวนแรงงาน
ในภาคการเกษตรเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน และเป็นแรงงานนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน
(ตารางที่ 3.3)
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ตารางที่ 3.3 จานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร
รายการ
สมาชิกในครัวเรือน
แรงงานในครัวเรือน
- แรงงานในภาคการเกษตร
- แรงงานนอกภาคการเกษตร
ที่มา: จากการสารวจ

เฉลี่ย (ราย/ครัวเรือน)
4
2
2

3.2.4 พื้นที่ถือครองของเกษตรกร
พื้นที่ถือครองของเกษตรกรโดยเฉลี่ย 33.75 ไร่ตอ่ ครัวเรือน โดยเป็นพื้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ย
30.19 ไร่ตอ่ ครัวเรือน เป็นพื้นที่นอกการเกษตรเฉลี่ย 3.56 ไร่ตอ่ ครัวเรือน (ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 จานวนพื้นที่ถือครองของเกษตรกร
รายการ
1. พื้นทีถ่ ือครองในการเกษตร
2. พืน้ ที่ถือครองนอกการเกษตร
รวม
ที่มา: จากการสารวจ

เฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน)
30.19
3.56
33.75

3.2.5 การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตร และแหล่งน้าที่ใช้ในการทาการเกษตร
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร ร้อยละ 40.54 เป็นที่นาดอน ร้อยละ
28.68 เป็นนาลุ่มปานกลาง ร้อยละ 24.28 เป็นพืชไร่หรือสวนผลไม้ ส่วนที่เหลือ เป็นที่อยู่อาศัย นาข้าวขึ้นน้า
และฟาร์มผสมผสาน สาหรับแหล่งน้าที่ใช้ในการทาการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.17 อาศัยน้าฝน
รองลงมา ร้อยละ 55.64 จากบ่อ/สระน้าในไร่นา และร้อยละ 22.56 สูบเองจากแหล่งน้าธรรมชาติ (ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5 การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตร และแหล่งน้าที่ใช้ในการทาการเกษตร
รายการ
1. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเกษตร
- นาข้าวขึ้นน้า
- นาลุ่มปานกลาง
- ที่นาดอน
- พืชไร่/พืชสวน
- ฟาร์มผสมผสาน
- อื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัย นาลุ่ม
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละ
100.00
2.68
28.68
40.54
24.28
1.91
1.91
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ตารางที่ 3.5 การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตร และแหล่งน้าที่ใช้ในการทาการเกษตร (ต่อ)
รายการ
2. แหล่งน้าทางการเกษตร
- น้าฝน
- น้าชลประทาน
- สูบเองจากธรรมชาติ
- บ่อ/สระน้าในไร่นา
- ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว
- โครงการราชการสูบน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ
- โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ : เกษตรกรใช้แหล่งน้าได้มากกว่า 1 แหล่ง

ร้อยละ
96.17
11.09
22.56
55.64
9.18
1.53
0.19

3.2.6 ประสบการณ์การทาการเกษตรของเกษตรกร
เกษตรกรทุกรายมีป ระสบการณ์ในการทาการเกษตรมาโดยเฉลี่ ย 30 ปี และเกษตรกร
ร้อยละ 49.29 มีประสบการณ์ในการทากิจกรรมชนิดใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ได้แก่ ปลูกอ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ หม่อนไหม ประมง และเกษตรผสมผสานโดยเฉลี่ย 10 ปี และร้อยละ 57.71 ไม่เคยทากิจกรรม
ชนิดใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมาก่อน (ตารางที่ 3.7)
ตารางที่ 3.6 ประสบการณ์การทาการเกษตรของเกษตรกร
รายการ
1. ประสบการณ์การทาการเกษตร
- ไม่มีประสบการณ์ทามาก่อน
- มีประสบการณ์เคยทามาก่อน
2. ประสบการณ์ทาการเกษตรเฉลีย่ (ปี)
3. ประสบการณ์การทากิจกรรมชนิดใหม่ที่ปรับเปลี่ยน
- ไม่มีประสบการณ์ทามาก่อน
- มีประสบการณ์เคยทามาก่อน
4. ประสบการณ์ทาการเกษตรชนิดใหม่เฉลี่ย (ปี)
ที่มา : จากการสารวจ

ร้อยละ
100.00
100.00
30
100.00
57.71
49.29
10

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) พิจารณาตาม
รูปแบบ ประเด็น ต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
4.1 ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
4.1.1 งบประมาณ/หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
เนื่ อ งจาก กิ จ กรรมการปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ให้ เ หมาะสม ปี ง บประมาณ 2560 โดยมี
เป้าหมายจานวน 300,000 ไร่ ในพื้นที่ 68 จังหวัด ระหว่างดาเนินการได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการ
ตามคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ครั้ งที่ 25/2560 เมื่อวัน ที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อ แก้ไขปัญหาจากการวางแผนการบริ ห ารจาก
ระดับบนลงล่าง (Top-Down) ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และงบประมาณของหน่วยงาน
และพื้นที่เป้าหมายกระจายตัวเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ โดยมีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงาน
1) ให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทาแผนการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมในรูปแบบกลุ่ ม เพื่อให้พื้นที่ปรับเปลี่ยน
ไม่กระจายตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย
และมีมาตรการในการจัดหาตลาดรองรับผลผลิต มีพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 38,652 ไร่ ในพื้นที่ 60 จังหวัด
แต่ทั้งนี้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 จึงดาเนินการในปีงบประมาณ
2561 และ 2) กิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม เป้าหมายจานวน 300,000 ไร่ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและงบประมาณ โดยไม่
เน้นให้บรรลุตามเป้าหมายเดิม
ปี ง บประมาณ 2560 เป็ น การบู ร ณาการในช่ ว งต้ น โครงการ โดยใช้ ก ารเจี ย ดจ่ า ยจาก
งบประมาณปกติ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กรมพั ฒนาที่ ดิ น (หน่ วยงานหลั ก) กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม รวมถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้ร่วมดาเนินการโดยการอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนแก่
เกษตรกรด้วย
4.1.2 คณะทางาน/คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ในปี 2559 เป็นปีแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร
ให้ทราบถึงระดับความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่ และชักจูงให้เกษตรกรที่
ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ข องตนเอง ปรั บ เปลี่ ย นมาผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC : Single Command) โดย
ใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นเครื่องมือในการสร้างความรับรู้ดังกล่าว ด้วยการ
ติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่แสดงระดับความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรของพื้นที่ทุก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต่อมาในปี 2560 เป็นปีที่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมกัน
ขับเคลื่อน โดยเน้นในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม โดยมีการบริหารโครงการในระดับส่วนการและส่วนภูมิภาค
ดังนี้
ส่วนกลาง โดยคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning
by Agri-Map) ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ที่ 5/2559 ลงวั น ที่ 12 กั นยายน 2559) โดยมี อธิ บดี กรมพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ นประธาน และ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นคณะทางานและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่
กาหนดเป้าหมายและแผนงานการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ภายใต้
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อน อานวยการ ช่วยเหลือ กากับ และ
ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบูรณาการแผนงาน งบประมาณ
และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับพื้นที่
ในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (ภาคผนวกที่ 1)
ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 793/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559) เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในราชการส่วนภูมิภาคเป็นเอกภาพ มีระบบสั่งการแบบ
เบ็ ด เสร็ จ (Single Command) เพื่ อ ให้ เ กิ ดผลสั มฤทธิ์ ข องการพั ฒ นาด้า นการเกษตรและสหกรณ์ ที่ เ ป็ น
รูปธรรมในภาพรวม โดยแบ่งกลุ่มจังหวัดตามเขตพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบประธานกรรมการแต่ละกลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เป็นเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กลุ่มที่ 2 เป็นเกษตรจังหวัด กลุ่มที่ 3 เป็นปศุสัตว์จังหวัด กลุ่มที่ 4
เป็นสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มที่ 5 เป็นประมงจังหวัด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งงานตามนโยบาย รมว. กษ. และงานสาคัญด้านการเกษตรของจังหวัดต่อปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทราบด้วย (ภาคผนวกที่ 2)
4.1.3 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตามแต่ละชนิดกิจกรรมที่สนับสนุนให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสม ได้แก่ ด้านการปลูกพืช เช่น ท่อนพันธุ์อ้อย ท่อนมันสาปะหลั ง
พั น ธุ์ ห ญ้ า (เนเปี ย ร์ ลู ซี แพงโกล่ า ) ด้ า นประมง ได้ แ ก่ พั น ธุ์ ป ลา (ปลานิ ล ปลาตะเพี ย น) หั ว อาหาร
ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การปรับพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านเกษตรผสมผสาน ได้แก่
พันธุ์พืชผักสวนครัว เช่น ผักกาดขาว พริก ถั่ว มะเขือ คะน้า ไม้ยืนต้น เช่น มะนาว มะม่วง รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ
เช่ น เงิ น อุ ด หนุ น ในการท าระบบน้ า ปุ๋ ย ยา การขุ ด บ่ อ เลี้ ย งปลา วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการท าน้ าหมั ก เช่ น
กากน้าตาล ถังน้าหมัก เป็นต้น
4.1.4 องค์ความรู้ เทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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สินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้ดีขึ้น ตาม
เนื้อหา ดังนี้
1) การปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ตจากการปลู กข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิ ตสิ นค้าที่
เหมาะสม ได้แก่ การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงปลา การปลูกอ้อย การปลูกมันสาปะหลัง การปลูกปาล์มน้ามัน
หม่อนไหม และการทาเกษตรผสมผสาน รวมถึงการแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งสินค้าที่ผลิต
2) การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (S1 S2 S3 และ N)
แสดงระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่มีความเหมาะสมสูง
(S1) พื้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และ พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
ตามคุณสมบัติของดิน โดยแสดงผลร่วมกับขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล สานักงานพัฒนา
ที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี แหล่งน้าของกรมพัฒนาที่ดิน สามะโนที่ดินด้าน
เกษตรกรรม ศูน ย์ การเรี ย นรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร 882 ศูนย์ และศูน ย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยเลือกพื้นที่ ชนิดพืชและระดับความเหมาะสม (S3
หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อมรายละเอียดของ
คุณสมบัติกลุ่มชุดดินในบริเวณนั้น
3) การทาบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม
สานักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการทาบัญชีครัวเรือน/บัญชี
ฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการจัดทาบัญชีเพื่อจดบันทึกรายรับ รายจ่า ย
ประจาวันของครัวเรือน รวมทั้งหนี้สิน เงินคงเหลือในแต่ละวัน และการทาบัญชีฟาร์ม สามารถนาข้อมูลรายได้
และต้นทุนมาคานวณกาไรหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ สามารถนาข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินใน
อนาคตได้ อ ย่ า งเหมาะสม เกิ ด การออม ใช้ จ่ า ยเงิ น อย่ า งประหยั ด คุ้ ม ค่ า และสามา รถน าข้ อ มู ล จาก
การจดบันทึกบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบอาชีพต่อไปได้
4.2 กิจกรรม (Activities)
4.2.1 การกาหนดพื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่ดาเนินการ)
ทุกจั งหวัดน า Agri-Map มาใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อดาเนินการ
ปรับเปลี่ยน โดย กิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม ปีงบประมาณ 2560 ดาเนินการได้จานวน
157,701 ไร่ ในพื้นที่ 53 จังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 52.57 ของพื้นที่เป้าหมายโดยดาเนินการปรับเปลี่ยน
การผลิ ตจาก N ข้ า ว เป็ น สิ น ค้ าที่ เ หมาะสม โดยพื้ น ที่ ปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ด าเนิ น การในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.76 ของพื้ น ที่ ด าเนิ น การทั้ ง หมด รองลงมา ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 23.22 5.11 4.15 และ 1.77 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.1)

26
ตารางที่ 4.1 พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตจาแนกตามรายภาค
ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
รวม
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2560)

พื้นที่ดาเนินการ
103,708
36,613
8,054
6,536
2,790
157,701

ร้อยละ
65.76
23.22
5.11
4.14
1.77
100.00

ทั้งนี้ พื้นที่ผลิตข้าวไม่เหมาะสม (พื้นที่ N ข้าว) ที่ปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดใหม่ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นอ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์ (หญ้าเลี้ยงสัตว์) คิดเป็นร้อยละ 55.89
24.28 และ13.17 ตามลาดับส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนไปเป็ นปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง ประมงและ
หม่อนไหม คิดเป็นร้อยละ 3.44 1.55 1.31 และ 0.37 ตามลาดับ (ภาพที่ 4.1)

ปศุสัตว์
20,767 ไร่ (13.17%)

อ้อยโรงงาน
88,132 ไร่ (55.89%)

เกษตรผสมผสาน
38,287 ไร่ (24.28%)
ประมง
2,061 ไร่ (1.31%)
มันสาปะหลัง
2,439 ไร่ (1.55%)
ปาล์มน้ามัน
5,427 ไร่ (3.44%)
หม่อนไหม
588 ไร่ (0.37%)

ภาพที่ 4.1 พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตจาแนกตามชนิดสินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยน
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2560)
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4.2.2 การสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต
เกษตรกรทุกรายได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิตในโครงการ เช่น ท่อนพันธุ์
อ้อย ท่อนมันสาปะหลัง พันธุ์ผักผลไม้ พันธุ์ปลา การขุดบ่อ การปรับพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เกษตรกรร้อยละ 51.41 เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รบสนับสนุนเพียงพอ ร้อยละ 48.59 เห็นว่าไม่เพียงพอ ทั้งนี้
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 99.57 น าปั จจั ยที่ได้รับสนับสนุนไปใช้แล้ ว และร้อยละ 0.43 ยังไม่ได้นาไปใช้
เนื่องจาก มีของเดิมอยู่แล้ว อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อรอเวลาปลูก ยังไม่ถึงเวลาปลูก เป็นต้น (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยน
รายการ
1.การได้รับปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต
- ได้รับ
- ไม่ได้รับ
2. ความเพียงพอ
- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ
3. การนาปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้
- นาไปใช้แล้ว
- ยังไม่ได้นาไปใช้
ที่มา : จากการสารวจ

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
51.41
48.59
100.00
99.57
0.43

4.2.2 การปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1) เหตุจูงใจ/สาเหตุหลักในการปรับเปลี่ยนการผลิต
เกษตรกรที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม
ไปผลิตสินค้าชนิดใหม่ มีเหตุจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรร้อยละ 28 เห็นว่าพื้นที่ตนเองเป็น
พื้นที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้าในการทานา ร้อยละ 23 เห็นว่าพื้นที่ของตนเองไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
ราคาและผลผลิตต่า ร้อยละ 21 ต้องการทดลองปลูกพืชชนิดใหม่หรือเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 11 ต้องการให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น และร้อยละ 17 สาเหตุอื่น ๆ เช่น ต้องการลดค่า ใช้จ่ายในครัวเรือน ต้องการปัจจัย การผลิต
ต้องการมีความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น (ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 เหตุจูงใจ/สาเหตุหลักในการปรับเปลี่ยนการผลิต
รายการ
1. พื้นที่แห้งแล้ง (ต้องการแหล่งน้า)
2. พื้นที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก ราคาและผลผลิตต่า
3. ทดลองปลูกพืชชนิดอื่น
4. เพิ่มรายได้
5. อื่นๆ เช่น ลดค่าใช้จ่าย เพื่อบริโภคในครัวเรือน ความรู้เพิ่มเติม ปัจจัยการผลิต เป็นต้น
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

ร้อยละ
28.00
23.00
21.00
11.00
17.00
100.00
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2) ปัญหาการผลิตสินค้าของเกษตรกร
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรที่ประสบปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ได้แก่ ร้อยละ
49.71 ปริ มาณผลผลิ ต ต่า ร้ อยละ 21.61 ต้น ทุน การผลิ ต สู ง ร้อ ยละ 18.74 ขาดแคลนน้า ร้ อยละ 16.06
คุณภาพผลผลิตต่า และร้อยละ 4.21 ปัญหาอื่น ๆ เช่น วัชพืช โรคแมลง น้าท่วม ทั้งนี้ หลังเข้าร่วมโครงการฯ
เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าชนิดใหม่ ไม่มีปัญหาด้ านปริมาณและคุณภาพผลผลิตต่า ส่วนปัญหาที่ยัง
พบอยู่ได้แก่ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และการขาดแคลนน้า ในระดับที่ลดลง และปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น วัชพืช
โรคแมลง น้าท่วมภัยธรรมชาติ ในระดับที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 ปัญหาในการผลิตสินค้าก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
หน่วย: ร้อยละ
ปัญหา
1. ปริมาณผลผลิตต่า
2. ต้นทุนการผลิตสูง
3. ขาดแคลนน้า
4.. คุณภาพผลผลิตต่า
5. อื่น ๆ
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : เกษตรกรประสบปัญหาได้มากกว่า 1 ปัญหา

ก่อน
49.71
21.61
18.74
16.06
4.21

หลัง
1.34
8.60
14.91

4.3 ผลผลิต (Outputs)
4.3.1 องค์ความรู้/ทักษะการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในภาพรวมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ
ได้แก่ (1) การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมและเทคโนโลยีการผลิต (2) การแบ่งเขตความเหมาะสมในการ
ผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (S1 S2 S3 และ N) และ (3) การทาบัญชีครัวเรือน จาแนกตามเนื้อหา/หลักสูตรที่
ได้รับการถ่ายทอด ดังนี้ (ตารางที่ 4.5)
1) การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมและเทคโนโลยีการผลิต พบว่า เกษตรกร ร้อยละ
65.61 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ก่อนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวในระดับคะแนน
3.78 คะแนน และหลังจากเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความรู้ในระดับคะแนน 8.07 คะแนน หรือ
มีความรู้เพิ่มขึ้น 4.29 คะแนน
2) การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (S1 S2 S3 และ N)
พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 39.96 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ก่อนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวในระดับคะแนน 3.16 คะแนน และหลังจากเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความรู้ในระดับ
คะแนน 7.83 คะแนน หรือมีความรู้เพิ่มขึ้น 4.67 คะแนน
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3) การทาบัญชีครัวเรือน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 72.62 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ก่อน
เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวในระดับคะแนน 4.27 คะแนน และหลังจากเข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ เกษตรกรมีความรู้ในระดับคะแนน 7.72 คะแนน หรือมีความรู้เพิ่มขึ้น 3.45 คะแนน
ตารางที่ 4.5 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
รายการ
1. การปรับเปลี่ยนการ
ผลิตให้เหมาะสม
2. การแบ่งเขตความ
เหมาะสม (zoning)
3. การทาบัญชีครัวเรือน
ที่มา : จากการสารวจ

การได้รับการถ่ายทอด
(ร้อยละ)
ได้รับ
ไม่ได้รับ
รวม
65.11
34.39
100.00

ระดับความรู้ของเกษตรกร
(คะแนน)
ก่อน
หลัง
3.78
8.07

เปรียบเทียบ
ก่อนและหลัง
+/- (เพิ่ม/ลด)
4.29

39.96

60.04

100.00

3.16

7.83

4.67

72.62

27.38

100.00

4.27

7.72

3.45

4.3.2 การใช้ Agri-Map ของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการการเกษตร โดยสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน
สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Agri-Map สามารถใช้งานได้
ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดย พบว่า เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์มากที่สุด
คือ ร้อยละ 85.29 เรื่องข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดิน พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทรัพยากรดิน พื้นที่ป่า รองลงมา ร้อยละ 67.65 เรื่องชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ความเหมาะสม
ทางกายภาพของที่ดิ น ในการเพาะปลู ก พืช เศรษฐกิจ 13 ชนิด ได้แก่ ข้ าว อ้ อย มัน ส าปะหลั ง ข้ าวโพด
สับปะรด ปาล์มน้ามัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ลาไย ทุเรียน เงาะ และมังคุด และร้อยละ 64.71 เรื่องพื้นที่
เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต คือ พื้นที่เหมาะสมสูง (S1)
– ไม่มีข้อจากัดในการปลูก และพื้นที่ เหมาะสมปานกลาง (S2) – มีข้อจากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ และพื้นที่ปรับ
รูปแบบการผลิต คือ พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) – มีข้อจากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง และพื้นที่ไม่เหมาะสม
(N) – มีข้อจากัดที่แก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก (ตารางที่ 4.6)
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ตารางที่ 4.6 การใช้ประโยชน์ Agri-Map ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง

ร้อยละ
85.29
67.65
64.71

1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. ชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช
3. พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ
4. ข้อมูลเกษตรกร/พื้นที่เพาะปลูกพืช
5. ที่ตั้งโรงงาน/แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
6. เขตความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/พื้นที่ป่าไม้
ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 เรื่อง

55.88
26.47
20.59

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัญหาในการใช้ Agri-Map on Mobile
ในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต การโหลดข้อมูลช้า ความคล่องตัวในการใช้
งานน้อยกว่า คอมพิวเตอร์ (PC) เจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จาก Agri-map ใช้งานระบบ
offline ไม่ได้ในกรณีที่ต้องลงพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความชานาญผู้ใช้ไม่มากพอ เจ้าหน้าที่ผู้อบรมให้
ความรู้หรือการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรมีจานวนจากัด จึงไม่สามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง
4.3.3 การปรับเปลี่ยนการผลิต
1) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการสารวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมใน
การทานา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.46 สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองเพื่อผลิตสินค้าชนิด
ใหม่แล้วโดยเกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนเต็มพื้นที่แล้ว บางรายปรับไปได้บางส่วน และที่เหลือเพียงร้อยละ
2.36 ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน เนื่องจากเกษตรกรยังไม่เชื่อมั่นต่อผลผลิตที่จะได้รับ บางรายเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่
ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ (ภาพที่ 4.2)
เกษตรกรที่ยัง
ไม่ได้
ปรับเปลี่ยน
2.36%

เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนแล้ว
97.64%

ภาพที่ 4.2 เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิต
ที่มา : จากการสารวจ
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2) พื้นที่ที่ให้ผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ของเกษตรกร
เกษตรกรที่ดาเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ ในภาพรวมทั้งโครงการทุกราย
ได้ รั บ ผลผลิ ต แล้ ว ทุ ก ชนิ ด (ยกเว้ น ปาล์ ม น้ ามั น ) ได้ แ ก่ อ้ อ ยโรงงาน เกษตรผสมผสาน พื ช อาหารสั ต ว์
(หญ้ า เลี้ ย งสั ต ว์ ) มั น ส าปะหลั ง ประมง (เลี้ ย งปลา) และหม่ อ นเลี้ ย งไหม โดยเกษตรกร เริ่ ม ด าเนิ น การ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในช่วงต้นฤดูฝน (พฤษภาคม 2560) โดยพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิด
ใหม่ ให้ผ ลผลิ ตแล้ ว คิดเป็ น ร้อยละ 91.58 ของพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ ยนการผลิ ต และร้อยละ 8.42
ยังไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากบางพื้นที่เกิดน้าท่วม เกษตรกรต้องปลูกใหม่ โดยเฉพาะมันสาปะหลัง ซึ่งโดยปกติจะ
เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 10-12 เดือน พืชบางชนิดต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโต ทาให้ยังไม่ส ามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปาล์มน้ามัน แยกตามรายชนิดสินค้าได้ ดังนี้ (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 พื้นที่ทเี่ กษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่
รายการ
1. อ้อยโรงงาน
2. มันสาปะหลัง
3. หญ้าเลี้ยงสัตว์
4. ประมง
5. หม่อนเลี้ยงไหม
6. เกษตรผสมผสาน
7. ปาล์มน้ามัน
รวม
ที่มา : จากการสารวจ

ให้ผลผลิตแล้ว
95.75
65.56
100.00
100.00
100.00
91.47
91.58

พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน (ร้อยละ)
ยังไม่ให้ผลผลิต
4.25
34.44
8.53
100.00
8.42

รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

4.3.4 การตลาดและการจาหน่ายสินค้าของเกษตรกร
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าและนาผลผลิตไปขายที่ตลาด (แหล่งรับซื้อ) และมีรูปแบบลักษณะการ
ขายผลิตผลิตของเกษตรกร ดังนี้ (ตารางที่ 4.8)
1) สินค้าเดิม (ข้าว )
เกษตรกรที่ผลิตและนาข้าวไปขาย พบว่า ร้อยละ 85.64 มีตลาดรองรับอยู่แล้ว และ
ร้อยละ 14.37 ไม่มีตลาดรองรับ เนื่องจาก ไม่มีแหล่งขายหรือแหล่งรับซื้อเจ้า ประจา ทั้งนี้ รูปแบบลักษณะ
การขายผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.45 นาผลผลิตไปขายเอง ส่วนเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันขาย
หรือมีเจ้าหน้าที่แนะนาหรือจัดหาแหล่งจาหน่ายให้เพียง ร้อยละ 0.55
2) สินค้าชนิดใหม่
เกษตรกรที่ผ ลิ ตสิ น ค้าชนิดใหม่และนาไปขาย พบว่า ร้อ ยละ 72.60 มีตลาดรองรั บ
อยู่แล้ว อาทิ อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง มีโรงงานรับซื้อ อยู่ในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง และ ร้อยละ 27.40
ยังไม่มีตลาดรองรับ เนื่องจาก ไม่มีแหล่งขายหรือแหล่งรับซื้อเป็นเจ้าประจา เช่น ปลา พืชผัก เป็นต้น ทั้งนี้
รูปแบบลักษณะการขายผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.95 นาผลผลิตไปขายเอง ส่วนเกษตรกรที่
รวมกลุ่มกันขายหรือมีเจ้าหน้าที่แนะนาหรือจัดหาแหล่งจาหน่ายให้เพียง ร้อยละ 1.05
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ตารางที่ 4.8 ตลาดและลักษณะการขายผลผลิตของเกษตรกร
รายการ
1. ตลาดรองรับ
- มี
- ไม่มี
2. ลักษณะการขายผลผลิต
- ขายเอง
- รวมกลุ่ม/เจ้าหน้าที่จัดหา
ที่มา : จากการสารวจ

สินค้าเดิม (ข้าว)
100.00
85.64
14.36
100.00
99.45
0.55

หน่วย : ร้อยละ
สินค้าชนิดใหม่
100.00
72.60
27.40
100.00
98.95
1.05

4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes)
4.4.1 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร
จากการสารวจข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 4.3 พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.86 นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่
เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง มีการวางแผนการปลูกและแบ่งพื้นที่ปลูกให้ เหมาะสม มีการทดลอง/
ดาเนินการผลิตสินค้าชนิดใหม่ตามคาแนะนา เช่น ขั้นตอนการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ เกษตรกรมีการทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งทาให้เกษตรกรทราบ
รายรับรายจ่าย มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี และมีการวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 18.14 ยังไม่ได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก เกษตรกรยังขาดความเข้าใจ บางรายเห็นว่าพื้นที่
ไม่เหมาะสมกับ การทากิจ กรรมชนิ ดใหม่ โดยการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ จาแนกตามหลั กสูตรได้ดังนี้
(ตารางที่ 4.9)
1) การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม มีเกษตรกรนาความรู้ไปใช้ร้อยละ 98.49 และ
ร้อยละ 1.51 ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก เห็นว่าพื้นที่การเกษตรของตนเองไม่เหมาะสาหรับการทากิจกรรม
ชนิดใหม่
2) การแบ่ ง เขตความเหมาะสมในการผลิ ต สิ น ค้า เกษตร 4 ระดับ (SI S2 S3 และ N)
มีเกษตรกรนาความรู้ไปใช้ร้อยละ 93.53 และร้อยละ 6.47 ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก เกษตรกรยังขาดความ
เข้าใจเรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสม และพื้นที่การเกษตรของตนเองไม่เหมาะส าหรับการทากิจ กรรม
ชนิดใหม่
3) การทาบัญชีครัวเรือน มีเกษตรกรนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 53.55 และร้อยละ
46.45 ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก เกษตรกรเห็นว่ามีรายจ่ายมาก รายได้น้อยกว่ารายจ่าย จึงไม่สนใจที่จะทาและ
ไม่ได้ทาและไม่ได้ทาต่อเนื่องถึงปัจจุบนั
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ตารางที่ 4.9 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร
หน่วย : ร้อยละ
รายการ
1. การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม
2. การแบ่งเขตความเหมาะสม (zoning)
3. การทาบัญชีครัวเรือน
เฉลี่ย
ที่มา: จากการสารวจ

ใช้
98.49
93.53
53.55
81.86

การนาไปใช้ประโยชน์
ไม่ได้ใช้
1.51
6.47
46.45
18.14

รวม
100.00
100.00
100.00
100.00

4.4.2 ผลผลิต และผลตอบแทน
1) ผลผลิต และมูลค่าผลผลิต
1.1) ผลผลิตสินค้าเดิม (ข้าวนาปีในพื้นที่ N) (ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2559/2560)
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ไม่เหมาะสมก่อนดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต (ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2559/60) พบว่า มีผลผลิตเฉลี่ย 483.43 กิโลกรัมต่อไร่ และราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 8,580 บาทต่อตัน ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยในปีเดียวกัน ในภาพรวมของ
จังหวัดเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับ 414.22 กิโลกรัมต่อไร่ และสูงกว่าราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ในปีเดียวกันของ
ประเทศ ซึ่งเท่ากับ 8,073 บาทต่อตัน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) โดยมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
เท่ากับ 3,126.50 บาทต่อไร่
1.2) ผลผลิตมูลค่าผลผลิตสินค้าชนิดใหม่ (ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2560/61)
ผลผลิต และมูลค่าของสินค้าชนิดใหม่ที่ได้จากการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม
(คานวณจากราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายสินค้าชนิดนั้น ๆ) แยกตามชนิดสินค้าได้ ดังนี้ (ตารางที่ 4.10)
(1) อ้อยโรงงานเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ปีละ 1 ครั้ง (ตอ 1) เกษตรกรได้รับ
ผลผลิตเฉลี่ย 15,300 กก.ต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าผลผลิตต่อไร่ในปี 2560 ของประเทศ ซึ่งเท่ากับ 9,426 กก.ต่อไร่
(สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย อ้างใน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) รวมมูลค่า
ผลผลิตเฉลี่ย 14,382 บาทต่อไร่
(2) มัน ส าปะหลั ง เกษตรกรได้รับผลผลิ ต เฉลี่ ย 2,190.98 กก.ต่อไร่ ซึ่ง ต่ากว่ า
ผลผลิตต่อไร่ของประเทศในปีเดียวกัน ซึ่งเท่ากับ 3,499 กก.ต่อไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
รวมมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 4,381.96 บาทต่อไร่
(3) หญ้าเลี้ย งสัตว์ เกษตรกรได้รับผลผลิ ตเฉลี่ย 8,360.00 กก.ต่อไร่ รวมมูลค่า
ผลผลิตเฉลี่ย 13,159.30 บาทต่อไร่ ซึ่งพันธุ์หญ้าส่วนใหญ่คือพันธุ์เนเปียร์
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(4) ประมง เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย 237.61 กก.ต่อไร่ รวมมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย
9,504.40 บาทต่อไร่ ซึ่งปลาที่เลี้ยงได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอชุมพร เป็นต้น ปริมาณปลาที่เลี้ยงเฉลี่ย
1,500 ตัวต่อบ่อ
(5) หม่อนไหม เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย 1,543.74 กก.ต่อไร่ รวมมูลค่าผลผลิต
เฉลี่ย 12,735.86 บาทต่อไร่
(6) เกษตรผสมผสาน
(6.1) สินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น (เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 1 ปี หรืออายุ
เก็บเกี่ยวไม่เกิน 1ปี) เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย 623.79 กก.ต่อไร่ รวมมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 11,596.18 บาท
ต่อไร่ ได้แก่ พืชผักสวนครัว เช่น พริก ผักชี มะเขือ ถั่วฝักยาว หอมแดง เป็นต้น
(6.2) สินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะกลาง (เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากเริ่มผลิต
เกิน 1 ปี หรืออายุเก็บเกี่ยวเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย 164.14 กก.ต่อไร่ รวมมูลค่า
ผลผลิตเฉลี่ย 2,855.62 บาทต่อไร่ ได้แก่ กล้วย มะนาว มะละกอ เป็นต้น
ตารางที่ 4.10 ผลผลิตและมูลค่าผลผลิตสินค้าชนิดใหม่
รายการ
(1) อ้อยโรงาน
(2) มันสาปะหลัง
(3) หญ้าเลี้ยงสัตว์
(4) ประมง
(5) หม่อนไหม
(6) เกษตรผสมผสาน
(6.1) ระยะสั้น
(6.2) ระยะกลาง
ที่มา : จากการสารวจ

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
15,300
2,190.98
8,360.00
237.61
1,543.74

มูลค่าผลผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
14,382.90
4,381.96
13,159.30
9,504.40
12,735.86

623.79
164.14

11,596.18
2,855.62

ทั้งนี้ ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับจากการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสม จะกระจายไปตาม
ช่องทางต่าง ๆ แตกต่างกัน ดังนี้ (ตารางที่ 4.11)
1) อ้อยโรงงานผลผลิ ตส่ ว นใหญ่ ร้อยละ 98.72 จะถูกนาไปจาหน่ายเข้าโรงงานพื้นที่ใน
ชุมชน และร้อยละ 1.29 จะเก็บไว้ทาพันธุ์ในแปลงอื่น
2) มันสาปะหลัง ผลผลิตทั้งหมด จะถูกนาไปจาหน่ายแก่ลานมันในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อแปรรูปเป็น
มันเส้นและส่งขายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรืออุตสาหกรรมมันอัดเม็ดต่อไป
3) หญ้าเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตทั้งหมด ถูกนาไปใช้เลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้
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4) ประมง ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.42 จะถูกนาไปบริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายเพื่อนบ้าน
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 4.58 จะถูกนาไปจาหน่ายในตลาดชุมชน
5) หม่อนไหม ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.94 จะนาไปเป็นอาหารหนอนไหมที่เพื่อผลิตเส้น
ไหม และร้อยละ 1.06 จะถูกนาไปขายให้แก่เพื่อนบ้าน
6) เกษตรผสมผสาน สินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น ผลผลิตร้อยละ 95.03 และระยะกลาง
ผลผลิตร้อยละ 66.92 เกษตรกรนาไปจาหน่ายที่ตลาดในชุมชน เพื่อนบ้าน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 4.07 และ
33.08 ตามลาดับ จะถูกนาไปบริโภคในครัวเรือน
ตารางที่ 4.11 การกระจายผลผลิตที่ได้จากการปรับเปลี่ยน
หน่วย : ร้อยละ
รายการ
(1) อ้อยโรงงาน
(2) มันสาปะหลัง
(3) หญ้าเลี้ยงสัตว์
(4) ประมง
(5) หม่อนไหม
(6) เกษตรผสมผสาน
(6.1) ระยะสั้น
(6.2) ระยะกลาง
ที่มา : จากการสารวจ

การกระจายผลผลิต
จาหน่าย

ทาพันธุ์

เลี้ยงสัตว์

บริโภค

98.72
100.00
4.58
1.06

1.28
-

100.00
98.94

95.42
-

รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

95.03
66.92

-

-

4.07
33.08

100.00
100.00

2) ผลตอบแทนสุทธิจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากเดิมมีผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N )
ได้ผลตอบแทนสุทธิ 1,021.33 บาทต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับผลตอบแทนสุทธิ สินค้าชนิดใหม่ที่ปรับเปลี่ยน
สรุปผลตามชนิดของสินค้าได้ดังนี้ (ตารางที่ 4.12)
(1) อ้อยโรงงาน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยโรงงาน มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
4,271.15 บาทต่อไร่ต่อปี โดยมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าว 3,249.82 บาทต่อไร่ต่อปี
(ตารางผนวกที่ 4.1)
(2) มันสาปะหลัง เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกมันสาปะหลัง มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
1,494.93 บาทต่อไร่ต่อปี โดยมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าว 473.60 บาทต่อไร่ต่อปี (ตาราง
ผนวกที่ 4.2)
(3) หญ้าเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
10,523.21 บาทต่อไร่ ต่อปี โดยมีผลตอบแทนสุ ทธิ เฉลี่ ยเพิ่มขึ้นจากการผลิ ตข้าว 9,501.88 บาทต่อไร่ ต่อปี
(ตารางผนวกที่ 4.3)
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(4) ประมง (เลี้ ยงปลา) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลา มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ ย
5,804.10 บาทต่อไร่ต่อปี โดยมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าว 4,782.77 บาทต่อไร่ต่อปี (ตาราง
ผนวกที่ 4.4)
(5) หม่อนไหม เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
7,809.54 บาทต่อไร่ ต่อปี โดยมีผลตอบแทนสุ ทธิเฉลี่ ยเพิ่ มขึ้นจากการผลิ ตข้าว 6,788.21 บาทต่อไร่ ต่อปี
(ตารางผนวกที่ 4.5)
(6) เกษตรผสมผสาน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรผสมผสาน มีผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ยจานวน2,492.72 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งเป็นสินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น (เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 1 ปี
หรืออายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 1ปี) และสินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะกลาง (เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากเริ่มผลิตเกิน
1 ปี หรืออายุเก็บเกี่ยวเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) โดยมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากผลิตข้าว 1,471.39
บาทต่อไร่ต่อปี ซึง่ สินค้าที่ได้รับผลผลิตแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น โดยนาผลผลิตมาใช้
ประโยชน์ทุกเดือน และพืชที่ให้ผลตอบแทนระยะกลางบางชนิด ยังไม่ให้ผลผลิต เช่น มะขามเทศ มะม่วง
เป็นต้น (ตารางผนวกที่ 4.6)
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการผลิตสินค้าชนิดเดิม (ข้าว) กับสินค้าชนิดใหม่
รายการ
1. สินค้าเดิม (ข้าว)
2. สินค้าชนิดใหม่
2.1 อ้อยโรงงาน
2.2 มันสาปะหลัง
2.3 หญ้าเลี้ยงสัตว์
2.4 ประมง
2.5 หม่อนไหม
2.6 เกษตรผสมผสาน
ที่มา: จากการคานวณ

ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
1,021.33
4,271.15
1,497.12
10,523.21
5,804.10
7,809.54
2,492.72

หน่วย : บาท/ไร่/ปี
ผลต่าง (เทียบกับสินค้าเดิม)

3,249.82
473.60
9,501.88
4,782.77
6,788.21
1,471.39

4.4.3 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงหลังการปรับเปลี่ยนการผลิต
1) การรวมกลุ่มและวิถีการใช้แรงงานของเกษตรกร
หลังการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ เกษตรกรร้อยละ 64.67 ไม่มีการรวมกลุ่ม
ต่ า งคนต่ า งผลิ ต ต่ า งคนต่ า งขาย ส่ ว นร้ อ ยละ 35.33 เกษตรกรรวมกลุ่ ม กั น ในการท าการเกษตร เช่ น
กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไหมแปลงใหญ่ กลุ่มปลูกผัก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรร้อยละ 69.15 มีวิถีการใช้แรงงานเปลี่ยนไปจากเดิม โดยในจานวนนี้ ในส่วนการจ้าง
แรงงาน เกษตรกรร้อยละ 14.15 จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น และร้อยละ 31.43 จ้างแรงงานลดลง และในส่วนการใช้
แรงงานตนเอง เกษตรกรร้อยละ 18.66 ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น และร้อยละ 35.76 ใช้แรงงานตนเองลดลง
และร้อยละ 30.85 เกษตรกรยังคงมีการจ้างแรงงานและใช้แรงงานตนเองเหมือนเดิม (ตารางที่ 4.13)
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ตารางที่ 4.13 การรวมกลุ่มและวิถีการใช้แรงงานของเกษตรกร
รายการ

ร้อยละ
100.00
64.67
35.33
100.00
30.85
69.15
45.58
14.15
31.43
54.42
18.66
35.76

1. การรวมกลุ่ม
1) ไม่มี
2) มี
2. วิถีการใช้แรงงาน
1) ไม่เปลี่ยน
2) เปลีย่ น
2.1) การจ้างแรงงาน
- จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
- จ้างแรงงานลดลง
2.2) การใช้แรงงานตนเอง
- ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น
- ใช้แรงงานตนเองลดลง
ที่มา : จากการสารวจ

2) แนวโน้มการปรับเปลี่ยนการผลิต
หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต สินค้าชนิดใหม่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.98
ยั ง คง ผลิ ต สิ น ค้ า ชนิ ด ใหม่ นั้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และ ร้ อ ยละ 4.02 จะไม่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ชนิ ด ใหม่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
เกษตรกรบางรายพื้นที่ถูกน้ าท่ว ม ทาให้ ได้รับผลตอบแทนสุ ทธิน้อยกว่าการปลูกข้าว จึงอยากจะทดลอง
เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ๆ แทน หรืออาจจะกลับไปปลูกข้าวเหมือนเดิมทั้งนี้ เกษตรกร ร้อยละ 65.67 ผลิต
สิ น ค้าชนิ ดใหม่ในพื้น ที่เท่าเดิม และร้ อยละ 34.33 มีแนวโน้มที่ จ ะขยายพื้นที่ ผ ลิ ตสิ นค้าในพื้นที่ N ข้า ว
เป็นสินค้าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในปีต่อไป โดยเฉลี่ย 5.22 ไร่ต่อราย เช่น หญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับการบริโภค
ของสัตว์เลี้ยงที่เจริญเติบโตขึ้น และขยายพันธุ์มากขึ้น เป็นต้น (ภาพที่ 4.3 และ 4.4)
ไม่ผลิตสินค้าชนิดใหม่
ต่อ…

ผลิตสินค้าชนิดใหม่
ต่อเนื่อง
95.98%

มีแนวโน้มที่จะขยาย
พื้นที่ผลิตสินค้า
34.33%
ผลิตสินค้าชนิดใหม่ใน
พื้นที่เท่าเดิม…

ภาพที่ 4.3 การผลิตของเกษตรกรหลังการปรับเปลี่ยน

ภาพที่ 4.4 การขยายพื้นที่การผลิตหลังการปรับเปลี่ยน

ที่มา : จากการสารวจ

ที่มา : จากการสารวจ
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4.4.4 ความพึงพอใจ
1) ความพึงพอใจของเกษตรกร
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย
8.62 เนื่องจาก ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์อ้อย หญ้าเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ปลา
เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนบางส่วน ได้ปริมาณ
ผลผลิตดี โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
9.04 คะแนน 2) ด้านปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่เหมาะสมที่คะแนนเฉลี่ย 8.78
คะแนน และ 3) ด้านผลผลิตที่ได้จากการปรับเปลี่ยนการผลิต ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.04 คะแนน (ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 ความพึงพอใจของเกษตรกร
รายการ
1. การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
2. ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนเพื่อการปรับเปลีย่ นการผลิต
3. ผลผลิตทีไ่ ด้จากการปรับเปลีย่ นการผลิต
เฉลี่ย
ที่มา : จากการสารวจ
หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 10

ค่าคะแนน
9.04
8.78
8.04
8.62

2) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ Agri-Map
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการใช้ Agri-Map ในด้านการใช้ประโยชน์จาก
Agri-Map มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 7.06 คะแนน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่สามารถใช้ประโยชน์จาก Agri-Map ใน
การติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพื้นที่
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี รองลงมา คื อ เรื่ อ งความสะดวกในการใช้ Agri-Map ที่ ค ะแนนเฉลี่ ย 6.17 คะแนน
ส่ว นในเรื่ องการใช้ Agri-Map ในพื้นที่ (Mobile) และ ความถี่ในการใช้ Agri-Map นั้น เจ้าหน้าที่มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.52 และ 5.32 ตามลาดับ เนื่องจาก มีภารกิจอื่น ๆ จึงไม่ได้ใช้
Agri-Map ทุกวัน และมีปัญหาในการเปิดใช้ Agri-Map ในพื้นที่ด้วย (ตารางที่ 4.15)
ตารางที่ 4.15 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ Agri-Map
เรื่อง
(1) ความถี่ในการใช้ Agri-Map
(2) ความสะดวกในการใช้ Agri-Map
(3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Agri-Map
(4) การใช้ Agri-Map ในพื้นที่ (Mobile)
ที่มา: จากการสารวจ
หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 10

คะแนน
5.32
6.17
7.06
5.52

บทที่ 5
สรุป และข้อเสนอแนะ
การประเมิ น ผลโครงการฯ บริ ห ารจั ด การเขตเกษตรเศรษฐกิ จ ส าหรั บ สิ น ค้ า เกษตรที่ ส าคั ญ
ปีงบประมาณ 2560 เป็นการประเมิน ผลในช่วงระหว่างการดาเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation)
เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังนี้
5.1 สรุป
ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทาโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by
Agri-Map) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในการนาแผน
ที่เกษตรเพื่อการบริ หารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ ยนการผลิตให้
เหมาะสม กรมวิชาการเกษตร สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหมกรมประมง กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ร่วมสนับสนุนการดาเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสม
ได้แก่ อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน หญ้าเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง ประมง และหม่อนไหมในพื้นที่ไม่
เหมาะสมปลูกข้าว (พื้นที่ N ข้าว) ได้ 157,702 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53 ของเป้าหมาย 300,000 ไร่ ในพื้นที่ 53
จังหวัด เนื่องจากมีการกาหนดเป้าหมายจากส่วนกลาง ข้อมูลใช้ประกอบการคัดเลือกพื้นที่/เกษตรกร ไม่ตรง
ตามสภาพพื้นที่ที่เป็นจริง จึงทาให้มีบางพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชที่จะส่งเสริม รวมทั้งเจ้าหน้าที่บาง
หน่วยงานยังไม่มีความชานาญในการใช้ Agri-Map รวมทั้งจานวนเจ้าหน้าที่มีจากัดไม่สามารถถ่ายทอดความรู้
เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การสนับสนุน
ปัจจัยต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายไม่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน
ทาให้ไม่เชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนการผลิต และยังไม่เห็นผลผลิตที่จะได้ชัดเจน จึงไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่
ที่เข้าร่วมโครงการได้เต็มพื้นที่ ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะนาพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มเติมเพื่อปรับเปลี่ ยนการผลิตแต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากมีพื้ นที่ทางการเกษตรอยู่นอก
เป้าหมายของโครงการ (เป็นพื้นที่ S1 และ S2 ในการปลูกข้าว)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.86 สามารถนาความรู้ที่
ได้ รั บ จากการถ่า ยทอดของเจ้ า หน้ า ที่ ไ ปใช้ ประโยชน์ แ ล้ ว โดยการปรั บ เปลี่ ย นไปผลิ ต สิ น ค้ า ชนิด ใหม่ ที่
เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง มีการวางแผนการปลูกและแบ่งพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม มีการทดลอง/
ดาเนินการผลิตสินค้าชนิดใหม่ตามคาแนะนา เช่น ขั้นตอนการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ เกษตรกรมีการทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งทาให้เกษตรกรทราบ
รายรับรายจ่าย มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี และมีการวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 18.14 ยังไม่ได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก เกษตรกรยัง ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และชัดเจน รวมทั้ง บางรายเห็นว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
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พื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ให้ผลผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 91.58 ของพื้นที่
ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต และร้อยละ 8.42 ยังไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากบางพื้นที่เกิดน้าท่วม เกษตรกร
ต้องปลูกใหม่ บางชนิดพืชต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโต เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ามัน ซึ่งให้ผลตอบแทน
ในระยะยาว เกษตรกรร้อยละ 34 ต้องการขยายพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 5 ไร่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทุกชนิดสินค้าได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว โดยอ้อยโรงงาน
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าการปลูกข้าว 3,248.82 บาทต่อไร่ตอ่ ปี มันสาปะหลัง มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
สูงกว่า 473.60 บาทต่อไร่ต่อปี หญ้าเลี้ย งสัตว์ มีผลตอบแทนสุ ทธิเฉลี่ ยสู งกว่า 9,501.88 บาทต่อไร่ ต่อปี
ประมงมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 4,782.77 บาทต่อไร่ต่อปี หม่อนไหม มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูง
กว่า 6,788.21 บาทต่อไร่ ต่อปี และเกษตรผสมผสาน (สินค้าที่ให้ ผ ลตอบแทนระยะสั้น และระยะกลาง)
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่า 1,471.39 บาทต่อไร่ต่อปี
อย่างไรก็ตาม หลังการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.98 ยังคง
ผลิตสินค้าชนิดใหม่ นั้นอย่างต่อเนื่ อง และร้อยละ 4.02 จะไม่ ผลิตสินค้าชนิดใหม่ ต่อ เนื่องจาก เกษตรกร
บางรายพื้นที่ถูกน้าท่วม ทาให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิน้อยกว่าการปลูกข้าว จึงอยากจะทดลองเปลี่ยนไปปลูก
พืชชนิดอื่น ๆ แทนหรืออาจจะกลับไปปลูกข้าวเหมือนเดิม ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 34.33 มีแนวโน้มที่จะขยาย
พื้ น ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ในพื้ น ที่ N ข้ า ว เป็ น สิ น ค้ า ที่ เ หมาะสมเพิ่ ม ขึ้ น ในปี ต่ อ ไป โดยเฉลี่ ย 5.22 ไร่ ต่ อ ราย
เช่น หญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับการบริโภคของสัตว์เลี้ยงที่เจริญเติบโตขึ้น และขยายพันธุ์มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 8.62 เนื่องจาก
ได้รั บ การดูแ ลจากเจ้ าหน้ าที่ มีการสนั บ สนุนปัจจัย การผลิ ต งบประมาณในการปรับเปลี่ ย นพื้นที่ ทาให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนบางส่วน ได้ปริมาณผลผลิตดี
เจ้าหน้าที่สามารถประยุกต์ใช้ Agri-Map เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการเกษตร โดย
สามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน สามารถช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพื้น ที่ได้เป็น อย่างดีโ ดย 3 อันดับแรก ที่เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ
ร้อยละ 85.29 เรื่องข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดินทางการเกษตร พื้นที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ ทรัพยากรดิน พื้นที่ป่า รองลงมา ร้อยละ 67.65 เรื่องชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช
ความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง
ข้าวโพด สับปะรด ปาล์มน้ามัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ลาไย ทุเรียน เงาะ และมังคุด และร้อยละ 64.71
เรื่องพื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต คือ พื้นที่เหมาะสม
สูง (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) และพื้นที่ปรับรูปแบบการผลิต คือ พื้นที่เ หมาะสมน้อย (S3) และไม่
เหมาะสม (N) อย่ างไรก็ ตาม การใช้ Agri-Map on Mobile ในบางพื้น ที่ไม่ส ามารถใช้ไ ด้ เนื่องจากไม่ มี
สัญญาณอินเตอร์ เน็ต การโหลดข้อมูลช้า ความคล่ องตัวในการใช้งานน้อยกว่า คอมพิว เตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
เจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จาก Agri-map ใช้งานระบบ offline ไม่ได้ ในกรณีที่ต้องลง
พื้นที่ที่ไม่มี สัญญาณอิน เตอร์ เน็ ตรวมทั้งความช านาญของผู้ใช้โ ปรแกรม Agri-Map ออนไลน์ยัง ไม่มากพอ
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ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้อบรมให้ความรู้หรือการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรมีจานวนจากัด จึงไม่สามารถถ่ายทอดให้
ความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ควรจั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรที่ เ หมาะสมแบบบู ร ณาการ
ในภาพรวมที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงเป้าหมาย พื้นที่ เกษตรกร และงบประมาณ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างเต็มที่
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตให้ เหมาะสมอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ ยนการผลิ ต โดย
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดทาเมนูทางเลือก และชี้ให้เกษตรกรเห็นว่า พื้นที่ของเกษตรกรเหมาะสมแก่การปลูก
พืชชนิดใด รวมทั้งกาหนดช่องทางตลาด และแหล่งรับซื้อที่แน่นอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขายผลผลิต
ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง การตลาดนาการผลิต
3) ทุกภาคีเครือข่าย ทั้งจากภาคราชการ เอกชน อาสาสมัคร ผู้นา เครือข่ายเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) ต้องช่วยกันเผยแพร่ ความรู้ตามช่องทางต่าง ๆ เป็นการสร้างการรับรู้
ของเกษตรกรต่อโครงการ เพื่อ ให้การดาเนินงานโครงการในปีต่อไปจะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4) สร้างการรับรู้ ข้อมูลความรู้ เรื่อง Zoning by Agri-Map สู่ เกษตรกรอย่างกว้างขวาง โดยอาจ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารแผนที่ที่เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบการใช้ Agri-Map online และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จาก Agri-Map ได้ด้วยตนเอง
5) รั ฐ บาลควรมีมาตรการ เพื่อจูง ใจให้ เกษตรกรปรับ เปลี่ ยนการผลิ ต เช่ น จัดหาแหล่ งเงินทุ น
การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่า การชดเชยเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิต รวมทั้งมาตรการทางการตลาดเพื่อ
รองรับผลผลิตสาหรับพื้นที่ที่จะส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนการผลิต ต่อไป
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ภาคผนวกที่ 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรรม
(Zoning by Agri-Map)
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ภาคผนวกที่ 2
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ
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ภาคผนวกที่ 3
ตารางการเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิการปลูกข้าวและสินค้าชนิดใหม่
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ตารางผนวกที่ 4.1 การเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการปลูกข้าว ปี 2559/60 และ อ้อยโรงงาน ปี 2560/61
หน่วย:บาทต่อไร่
ข้าว
รายการ

เงินสด

ไม่เป็น

อ้อยโรงงาน
รวม

เงินสด

เงินสด
1. ต้นทุนผันแปร

ไม่เป็น

ส่วนต่าง
รวม

เงินสด

เงินสด

822.48

3,108.53

8,986.39

1,216.85

390.93

1,607.78

5,928.19

296.69

6,224.88

400.10

42.60

442.70

1,738.38

20.76

2) ปลูก

50.80

97.67

148.47

529.64

3) ดูแลรักษา

65.89

169.05

234.94

4) เก็บเกีย่ ว

700.06

81.61

1,069.20

1) ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ ว
2) ค่าปุย๋

1) เตรียมดิน

1.2 ค่าวัสดุ

196.98

6,897.32

4,711.34 -

94.24

4,617.10

1,759.14

1,338.28 -

21.84

1,316.44

115.27

644.91

478.84

17.60

496.44

230.68

137.99

368.67

164.79 -

31.06

133.73

781.67

3,429.49

22.67

3,452.16

2,729.43 -

58.94

2,670.49

431.55

1,500.75

3,058.20

722.77

3,780.97

1,989.00

291.22

2,280.22

214.50

246.63

461.13

1,409.73

612.01

2,021.74

1,195.23

365.38

1,560.61

620.45

184.92

805.37

1,412.96

110.76

1,523.72

792.51 -

74.16

718.35

-

-

-

596.58

110.76

707.34

200.39 - 184.92
-

15.47
-

- เมล็ดพืชปุย๋ สด
- ปุย๋ เคมี
- ปุย๋ อินทรีย์/น้าหมักชีวภาพ
- ปุย๋ คอก
- ปุย๋ อืน่ ๆ ปุย๋ หมัก ฮอร์โมน
3) สารเคมีการเกษตร
4) สารบ้ารุงดิน
5) ค่าน้ามันเชือเพลิง

518.07

2.2 ค่าภาษี
3. ต้นทุนรวม
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

1,114.65

255.02
-

270.49

270.49
-

32.28
138.62

32.28
138.62
-

27.82
167.77
4.29

27.82 167.77
4.29

4.46
29.15
4.29

-

-

4.46
29.15
4.29

95.63

95.63

63.45

63.45 -

32.18

-

-

32.18

70.10

184.92

17.97

1,225.41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105.00

87.03

-

87.03

17.97

105.00

13.01

13.01

100.00

100.00

86.99

-

86.99

4.96

4.96

5.00

5.00

0.04

-

0.04

3,126.50

9,091.39

1,019.46 10,110.85

6,787.37

2,304.02

-

110.76

6,700.34

518.07

9) ค่าไฟฟ้า/น้าชลประทาน /
ค่าบ้ารุงคลองน้า
2.1 ค่าเช่าที่ดิน

1,019.46 10,005.85

-

6)ค่าขนส่ง

2. ต้นทุนคงที่

822.48

-

196.98

6,984.35
14,816.57

483.43

15,300.00

-

-

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)
6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)

8.58
4,147.83

0.94
14,382.00

-

-

7. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,021.33

4,271.15

-

-

ที่มา : จากการส้ารวจ

รวม

เงินสด

2,286.05

1.1 ค่าแรงงาน

ไม่เป็น

-

7.64
10,234.17
3,249.82
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ตารางผนวกที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการปลูกข้าว ปี 2559/60 และ มันสาปะหลัง ปี 2560/61
หน่วย:บาทต่อไร่
ข้าว
รายการ

เงินสด

ไม่เป็น

มันสาปะหลัง
รวม

เงินสด

เงินสด
1. ต้นทุนผันแปร

ไม่เป็น

ส่วนต่าง
รวม

เงินสด

เงินสด

ไม่เป็น

รวม

เงินสด

2,286.05

822.48

3,108.53

2,407.88

323.56

2,731.44

121.83 - 498.92 -

377.09

1,216.85

390.93

1,607.78

1,105.15

231.48

1,336.63 -

111.70 - 159.45 -

271.15

400.10

42.60

442.70

288.12

25.73

313.85 -

111.98 -

16.87 -

128.85

2) ปลูก

50.80

97.67

148.47

311.88

19.31

331.19

261.08 -

78.36

182.72

3) ดูแลรักษา

65.89

169.05

234.94

64.06

186.44

250.50 -

1.83

17.39

15.56

4) เก็บเกีย่ ว

700.06

81.61

781.67

441.09

441.09 -

258.97 -

1,069.20

431.55

1,500.75

1,302.73

92.08

1,394.81

1) ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ ว

214.50

246.63

461.13

376.24

87.13

463.37

161.74 - 159.50

2.24

2) ค่าปุย๋

620.45

184.92

805.37

829.80

4.95

834.75

209.35 - 179.97

29.38

1.1 ค่าแรงงาน
1) เตรียมดิน

1.2 ค่าวัสดุ

- เมล็ดพืชปุย๋ สด
- ปุย๋ เคมี
- ปุย๋ อินทรีย์/น้าหมักชีวภาพ

518.07
70.10

184.92

- ปุย๋ คอก
- ปุย๋ อืน่ ๆ ปุย๋ หมัก ฮอร์โมน
3) สารเคมีการเกษตร

2.1 ค่าเช่าที่ดิน
2.2 ค่าภาษี
3. ต้นทุนรวม
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

255.02

61.30

32.28

32.28

34.95

138.62

138.62

70.50

4.95

95.63

95.63

17.97

-

733.55

215.48

-

215.48

8.80 - 184.92 -

193.72

-

-

-

-

39.90

2.67

4.95

7.62

68.12

-

-

-

69.44

-

26.19 -

-

68.12
-

-

69.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155.59

137.62

-

137.62

150.74

137.73

-

137.73

0.11

-

155.59

13.01

13.01

150.74

4.96

4.96

4.85

3,126.50

2,563.47

822.48

105.94

-

-

17.97

2,304.02

-

233.53 - 339.47 -

-

70.50 -

26.19

340.58

61.30 -

-

6)ค่าขนส่ง
9) ค่าไฟฟ้า/น้าชลประทาน /
ค่าบ้ารุงคลองน้า
2. ต้นทุนคงที่

733.55

-

4) สารบ้ารุงดิน
5) ค่าน้ามันเชือเพลิง

518.07

81.61 -

-

4.85 323.56

2,887.03

-

0.11

259.45 - 498.92 -

239.47

483.43

2,190.98

-

-

8.58

2.00

-

-

6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)

4,147.83

4,381.96

-

-

234.13

7. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,021.33

1,494.93

-

-

473.60

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)

ที่มา : จากการส้ารวจ

1,707.55
-

6.58
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ตารางผนวกที่ 4.3 การเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการปลูกข้าว ปี 2559/60 และ หญ้าเลีย้ งสัตว์ ปี 2560/61
หน่วย:บาทต่อไร่
ข้าว
รายการ

เงินสด

ไม่เป็น

หญ้าเลี้ยงสัตว์
รวม

เงินสด

เงินสด
1. ต้นทุนผันแปร

ไม่เป็น

ส่วนต่าง
รวม

เงินสด

เงินสด

ไม่เป็น

รวม

เงินสด

2,286.05

822.48

3,108.53

704.28

1,897.71

2,601.99 - 1,581.77 1,075.23 -

506.54

1,216.85

390.93

1,607.78

180.49

1,219.32

1,399.81 - 1,036.36

828.39 -

207.97

400.10

42.60

442.70

97.25

312.65

409.90 -

302.85

270.05 -

32.80

2) ปลูก

50.80

97.67

148.47

50.71

263.97

314.68 -

0.09

3) ดูแลรักษา

65.89

169.05

234.94

19.22

151.19

170.41 -

46.67 -

4) เก็บเกีย่ ว

700.06

81.61

781.67

13.31

491.51

504.82 -

1,069.20

431.55

1,500.75

523.79

678.39

1) ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ ว

214.50

246.63

461.13

136.05

2) ค่าปุย๋

620.45

184.92

805.37

241.13

1.1 ค่าแรงงาน
1) เตรียมดิน

1.2 ค่าวัสดุ

- เมล็ดพืชปุย๋ สด
- ปุย๋ เคมี
- ปุย๋ อินทรีย์/น้าหมักชีวภาพ

70.10

184.92

- ปุย๋ คอก
- ปุย๋ อืน่ ๆ ปุย๋ หมัก ฮอร์โมน
3) สารเคมีการเกษตร
5) ค่าน้ามันเชือเพลิง

2.2 ค่าภาษี
3. ต้นทุนรวม
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

409.90 -

276.85

1,202.18 -

545.41

246.84 -

298.57

326.94

462.99 -

78.45

80.31

350.01

591.14 -

379.32

165.09 -

214.23

-

-

-

58.10

273.00 -

303.17

255.02

22.40

278.94

301.34 -

47.70

94.02

46.32

-

-

-

-

138.62

138.62
-

95.63

17.97

3.83

12.97

16.80 -

1.44

138.62

12.97 -

-

245.07

15.48
138.62

0.52

1.44

1.96

146.09

50.46

-

50.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.97

0.52

-

28.45

58.10 -

1.96

95.63

-

1.86

214.90

32.28

9) ค่าไฟฟ้า/น้าชลประทาน /
ค่าบ้ารุงคลองน้า
2.1 ค่าเช่าที่ดิน

686.75

518.07

32.28

6)ค่าขนส่ง

2. ต้นทุนคงที่

64.53

-

4) สารบ้ารุงดิน

166.21

17.86 -

518.07

166.30

146.09

-

-

-

-

17.97

-

-

17.97

13.01

13.01

-

-

13.01

-

-

13.01

4.96

4.96

-

-

4.96

-

-

4.96

2,601.99 - 1,599.74 1,075.23 -

524.51

2,304.02

822.48

3,126.50

704.28

1,897.71

483.43

8,360.00

-

-

8.58

1.57

-

-

6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)

4,147.83

13,125.20

-

-

8,977.37

7. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,021.33

10,523.21

-

-

9,501.88

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)

ที่มา : จากการส้ารวจ

7,876.57
-

7.01
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ตารางผนวกที่ 4.4 การเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการปลูกข้าว ปี 2559/60 และ ประมง ปี 2560/61
หน่วย:บาทต่อไร่
ข้าว
รายการ

เงินสด

ไม่เป็น

ประมง
รวม

เงินสด

เงินสด
1. ต้นทุนผันแปร

ไม่เป็น

ส่วนต่าง
รวม

เงินสด

เงินสด

ไม่เป็น

รวม

เงินสด

2,286.05

822.48

3,108.53

415.90

3,284.40

3,700.30 - 1,870.15 2,461.92

591.77

1,216.85

390.93

1,607.78

25.00

2,373.31

2,398.31 - 1,191.85 1,982.38

790.53

400.10

42.60

442.70

-

-

400.10 -

42.60 -

442.70

2) ปลูก

50.80

97.67

148.47

-

-

50.80 -

97.67 -

148.47

3) ดูแลรักษา

65.89

169.05

234.94

4) เก็บเกีย่ ว

700.06

81.61

781.67

1,069.20

431.55

1) ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ ว

214.50

2) ค่าปุย๋

620.45

1.1 ค่าแรงงาน
1) เตรียมดิน

1.2 ค่าวัสดุ

2,100.50

2,100.50 -

25.00

272.81

297.81 -

675.06

191.20 -

483.86

1,500.75

390.90

911.09

1,301.99 -

678.30

479.54 -

198.76

246.63

461.13

80.67

800.50

881.17 -

133.83

553.87

420.04

184.92

805.37

-

-

-

- เมล็ดพืชปุย๋ สด
- ปุย๋ เคมี
- ปุย๋ อินทรีย์/น้าหมักชีวภาพ

518.07

518.07

-

-

255.02

-

-

-

-

32.28

32.28

-

138.62

138.62

-

70.10

184.92

- ปุย๋ คอก
- ปุย๋ อืน่ ๆ ปุย๋ หมัก ฮอร์โมน
3) สารเคมีการเกษตร

2.2 ค่าภาษี
3. ต้นทุนรวม
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

-

-

518.07

-

805.37
-

-

518.07

70.10 - 184.92 -

255.02

-

32.28

-

-

32.28

-

138.62

-

-

138.62

43.48

30.81

12.67

79.17 -

16.46

-

298.17

200.25

97.92

298.17

-

-

-

-

-

17.97

-

-

17.97

-

-

17.97

13.01

13.01

-

-

13.01

-

-

13.01

4.96

4.96

10.67

5.71

-

3,126.50

415.90

95.63

9) ค่าไฟฟ้า/น้าชลประทาน /
ค่าบ้ารุงคลองน้า
2.1 ค่าเช่าที่ดิน

620.45 - 184.92 -

-

6)ค่าขนส่ง

2. ต้นทุนคงที่

1,865.56

-

4) สารบ้ารุงดิน
5) ค่าน้ามันเชือเพลิง

-

65.89 1,931.45

17.97

2,304.02

-

822.48

-

30.81

95.63

79.17

-

200.25

12.67
97.92

10.67
3,284.40

-

43.48
-

16.46

5.71

3,700.30 - 1,888.12 2,461.92

573.80

483.43

237.61

-

-

8.58

40.00

-

-

31.42

6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)

4,147.83

9,504.40

-

-

5,356.57

7. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,021.33

5,804.10

-

-

4,782.77

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)

ที่มา : จากการส้ารวจ

-

245.82
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ตารางผนวกที่ 4.5 การเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการปลูกข้าว ปี 2559/60 และ หม่อนไหม ปี 2560/61
หน่วย:บาทต่อไร่
ข้าว
รายการ

เงินสด

ไม่เป็น

หม่อนไหม
รวม

เงินสด

เงินสด
1. ต้นทุนผันแปร

ไม่เป็น

ส่วนต่าง
รวม

เงินสด

เงินสด

ไม่เป็น

รวม

เงินสด

2,286.05

822.48

3,108.53

1,288.14

3,638.18

4,926.32 -

997.91 2,815.70

1,817.79

1,216.85

390.93

1,607.78

467.87

2,182.91

2,650.78 -

748.98 1,791.98

1,043.00

400.10

42.60

442.70

260.49

70.49

330.98 -

139.61

2) ปลูก

50.80

97.67

148.47

14.75

261.60

276.35 -

36.05

163.93

127.88

3) ดูแลรักษา

65.89

169.05

234.94

31.97

402.05

434.02 -

33.92

233.00

199.08

4) เก็บเกีย่ ว

700.06

81.61

781.67

160.66

1,448.77

1,609.43 -

539.40 1,367.16

827.76

1,069.20

431.55

1,500.75

820.27

1,455.27

2,275.54 -

248.93 1,023.72

774.79

1) ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ ว

214.50

246.63

461.13

163.93

967.21

1,131.14 -

50.57

720.58

670.01

2) ค่าปุย๋

620.45

184.92

805.37

551.91

375.81

927.72 -

68.54

190.89

122.35

-

-

-

116.19

337.70

221.51

1.1 ค่าแรงงาน
1) เตรียมดิน

1.2 ค่าวัสดุ

- เมล็ดพืชปุย๋ สด
- ปุย๋ เคมี
- ปุย๋ อินทรีย์/น้าหมักชีวภาพ

518.07
70.10

184.92

- ปุย๋ คอก
- ปุย๋ อืน่ ๆ ปุย๋ หมัก ฮอร์โมน
3) สารเคมีการเกษตร

2.2 ค่าภาษี
3. ต้นทุนรวม

255.02

138.39

38.11

739.58 176.50

68.29 - 146.81 -

-

-

-

78.52
-

32.28

11.64

11.64 -

20.64

-

-

20.64

138.62

138.62

104.43

104.43 -

34.19

-

-

34.19

-

112.25

95.63

-

95.63

112.25

112.25
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.97

-

-

17.97

-

-

17.97

13.01

13.01

-

-

13.01

-

-

13.01

4.96

4.96

4.44

4.44 -

0.52

-

-

0.52

3,126.50

1,288.14

17.97

483.43

1,543.74

-

-

1,060.31

8.58

8.25

-

-

6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)

4,147.83

12,735.86

-

-

8,588.03

7. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,021.33

7,809.54

-

-

6,788.20

ที่มา : จากการส้ารวจ

3,638.18

95.63

1,799.82

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)

822.48

-

4,926.32 - 1,015.88 2,815.70

4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

2,304.02

-

-

112.25

95.63

9) ค่าไฟฟ้า/น้าชลประทาน /
ค่าบ้ารุงคลองน้า
2.1 ค่าเช่าที่ดิน

337.70

111.72

32.28

6)ค่าขนส่ง

2. ต้นทุนคงที่

401.88

-

4) สารบ้ารุงดิน
5) ค่าน้ามันเชือเพลิง

518.07

27.89 -

-

0.33
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ตารางผนวกที่ 4.6 การเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการปลูกข้าว ปี 2559/60 เกษตรผสมผสาน ปี 2560/61
หน่วย:บาทต่อไร่
ข้าว
รายการ

เงินสด

ไม่เป็น

เกษตรผสมผสาน
รวม

เงินสด

เงินสด
1. ต้นทุนผันแปร

ไม่เป็น

ส่วนต่าง
รวม

เงินสด

เงินสด

ไม่เป็น

รวม

เงินสด

2,286.05

822.48

3,108.53

1,927.42

2,669.32

4,596.74 -

358.63 1,846.84

1,488.21

1,216.85

390.93

1,607.78

95.99

1,580.55

1,676.54 - 1,120.86 1,189.62

68.76

400.10

42.60

442.70

55.30

237.65

292.94 -

344.81

2) ปลูก

50.80

97.67

148.47

-

573.87

573.87 -

3) ดูแลรักษา

65.89

169.05

234.94

40.70

577.48

4) เก็บเกีย่ ว

700.06

81.61

781.67

-

191.56

1,069.20

431.55

1,500.75

1,831.43

1,088.77

1) ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ ว

214.50

246.63

461.13

1,170.05

683.92

2) ค่าปุย๋

620.45

184.92

805.37

484.40

394.71

1.1 ค่าแรงงาน
1) เตรียมดิน

1.2 ค่าวัสดุ

- เมล็ดพืชปุย๋ สด
- ปุย๋ เคมี
- ปุย๋ อินทรีย์/น้าหมักชีวภาพ

3) สารเคมีการเกษตร

518.07

2.2 ค่าภาษี
3. ต้นทุนรวม
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

425.40

618.17 -

25.20

408.43

383.23

191.56 -

700.06

109.95 -

590.11

2,920.20

762.23

657.22

1,419.45

1,853.97

955.55

437.29

1,392.84

136.05

209.79

73.73

-

-

-

879.10 -

-

275.70 -

242.38

-

255.02

40.76

350.60

391.36 -

29.34

165.68

136.34

-

-

-

-

-

-

-

32.28

32.28

167.94

44.11

212.05

135.66

44.11

179.77

138.62

138.62

41.27

-

97.36

-

-

-

10.15

10.15

-

10.15

10.15

95.63

135.72

-

135.72

40.09

-

40.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.97

2.00

-

15.97

-

-

15.97

-

13.01

-

-

13.01

2.00 -

2.96

-

-

2.96

70.10

184.92

95.63

9) ค่าไฟฟ้า/น้าชลประทาน /
ค่าบ้ารุงคลองน้า
2.1 ค่าเช่าที่ดิน

476.20

275.70

6)ค่าขนส่ง

2. ต้นทุนคงที่

50.80

518.07

4) สารบ้ารุงดิน
5) ค่าน้ามันเชือเพลิง

149.76

-

- ปุย๋ คอก
- ปุย๋ อืน่ ๆ บิวเวอเรีย

195.05 -

17.97

-

13.01

13.01

4.96

4.96

2.00

3,126.50

1,929.42

2,304.02

822.48

41.27 -

2.00 -

2,669.32

4,598.74 -

-

-

374.60 1,846.84

242.38

97.36

1,472.24

483.43

393.97

-

-

8.58

18.00

-

-

9.42

6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)

4,147.83

7,091.46

-

-

2,943.63

7. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,021.33

2,492.72

-

-

1,471.39

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)

ที่มา : จากการส้ารวจ

-

89.46
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ภาคผนวกที่ 4
แบบสอบถาม

69
แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อ

นามสกุล

โทร

ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ
สินค้าเดิมที่ผลิต
ที่

สินค้าใหม่ที่
ปรับเปลี่ยน

เป้าหมาย
เกษตรกร
พื้นที่
(ราย)
(ไร่)

1
2
3
รวม
ระบุเหตุผล (กรณีที่ดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด)

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
3.1 ปัญหาอุปสรรค หรือ ข้อค้นพบ ในการดาเนินงานโครงการในปี งบประมาณ 2560
3.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการในปี งบประมาณ 2561
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
เกษตรกร
พื้นที่
(ราย)
(ไร่)
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ส่วนที่ 4 Agri-Map แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
4.1 หน่วยงานของท่าน หรือ ท่าน ได้ใช้ Agri-Map หรือไม่
 (1) ใช้ ใช้ประโยชน์ Agri-Map ในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 (1) ข้อมูลพื้นฐาน
 (3) ชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช
 (5) ที่ตั้งโรงงาน
 (7) ข้อมูลเกษตรกร
 (9) สหกรณ์
 (11) อื่นๆ (ระบุ)

 (2) พื้นที่เพราะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ
 (4) เขตความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
 (6) แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
 (8) พื้นที่เพาะปลูกพืช
 (10) พื้นที่ป่าไม้

 (2) ไม่ได้ใช้ เพราะ
4.2 ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ เกี่ยวกับ Agri-Map
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
เรื่อง

น้อยที่สุด

มากที่สุด

เหตุผล ทุกระดับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) ความถี่ในการใช้ Agri-Map
2) ความสะดวกในการใช้ Agri-Map
3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Agri-Map
4) การใช้ Agri-Map ในพื้นที่ (Mobile)
5) ความพึงพอใจต่อ Agri-Map
4.3 ปัญหาอุปสรรค ในการใช้ Agri-Map
4.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา Agri-Map
-----------------------------ส่วนประเมินผลพืช
5 เม.ย.61
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1. หญ้าเลี้ยงสัตว์ (ปศ.)
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อประเมินผล
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560
โดย ศูนย์ประเมินผล สศก.
ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วันที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
1.1 ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................................................
1.2 ที่อยู่ บ้านเลขที่ .............หมู่.......... ตาบล.................................อาเภอ ...................................... จังหวัด ......................................
1.3 เลขที่บัตรประชาชน     
1.4 เพศ (ระบุรหัส) …………………1 = ชาย 2 = หญิง
1.5 อายุ .................. ปี
1.6 เบอร์โทรศัพท์   
1.7 ระดับการศึกษา (ระบุรหัส) ...........................
ไม่ได้เรียน = 0
ประถมศึกษา ป.1=1 , ป.2=2 , ป.3=3 , ป.4=4 , ป.5=5 , ป.6=6
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1=7 , ม.2=8 , ม.3=9
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4=10 , ม.5=11 , ม.6=12
ปวช. ปี1=10 , ปี2=11 , ปี3=12
ปวส. ปี1=13 , ปี2=14
ปริญญาตรี ปี1=13 , ปี2=14 , ปี3=15 , ปี4 หรือมากกว่า 4 ปี =16
ปริญญาโท ปี1=17 , ปี2 หรือมากกว่า 2 ปี =18
ปริญญาเอก ปี1=19 , ปี2=20 , ปี 3 หรือมากกว่า 3 ปี = 21
อื่น ๆ = 99 ระบุ .................................................................................................................................
1.8 อาชีพหลัก (พิจารณาระยะเวลาที่ใช้ทางานส่วนใหญ่) ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
8 = ทาโรงงานหรือ บริษัท
2 = ปลูกพืช
9 = เรียนหนังสือ
3 = เลี้ยงสัตว์
10 = ทางานต่างประเทศ
4 = ประมง
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
5 = รับจ้างเกษตร
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ).......................................................................
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.9 อาชีพรอง ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
2 = ปลูกพืช
3 = เลี้ยงสัตว์
4 = ประมง
5 = รับจ้างเกษตร
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

8 = ทาโรงงานหรือบริษัท
9 = เรียนหนังสือ
10 = ทางานต่างประเทศ
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ)......................................................................................

1.10 จานวนสมาชิกในครัวเรือน รวม …………….. คน
แบ่งเป็น อายุ 1) น้อยกว่า 15 ปี ....... คน
2) ระหว่าง 15-60 ปี ....... คน

3) มากกว่า 60 ปี ....... คน
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1.11 จานวนแรงงานในครัวเรือน ระบุจานวนคน
1) ในภาคเกษตร ...................... คน แบ่งเป็น เพศ 1.1) ชาย ....... คน
2) นอกภาคเกษตร ................... คน

1.2) หญิง ....... คน

1.12 ประสบการณ์ทาการเกษตร .................... ปี
1.13 จานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด ................. ไร่
1) ในการเกษตร ............... ไร่
พื้นที่อยู่  (1) ในเขตชลประทาน .......... ไร่  (2) นอกเขตชลประทาน .......... ไร่
2) นอกการเกษตร ............ ไร่
3) เช่า ............................... ไร่
1.14 การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร (รวมเช่าและให้ทาฟรี) ระบุรหัส ...........................
1 = ที่อยู่อาศัย
10 = ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
2 = นาข้าวขึ้นน้า
11 = ที่รกร้างว่างเปล่า
3 = นาลุ่มปานกลาง
12 = ที่ป่าถือครอง
4 = ที่นาดอน
13 = ที่ห้วย หนอง คลอง บึง
5 = ที่พืชไร่
14 = ที่เพาะเลี้ยงประมง
6 = ที่สวนไม้ผล
15 = ที่เลี้ยงปศุสัตว์
7 = ที่ไม้ยืนต้น
16 = ที่ทาฟาร์มผสม/ผสมผสาน
8 = ที่สวนผัก
99 = อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………….…..
9 = ไม้ดอกไม้ประดับ
1.15 แหล่งน้าการเกษตร ระบุรหัส ............................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = น้าฝน
6 = โครงการราชการสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
2 = น้าชลประทาน
7 = โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
3 = สูบเองจากแหล่งน้าธรรมชาติ ( แม่น้า คู คลอง หนอง บึง)
8 = กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
4 = บ่อ / สระในไร่นา
9 = ซื้อจากผู้ให้บริการ
5 = ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว
1.16 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ระบุรหัส .......................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2 = ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3 = บริหารจัดการทรัพยากรน้า
4 = บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
5 = แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
6 = พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
7 = พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
8 = ธนาคารสินค้าเกษตร
9 = เกษตรอินทรีย์
10 = ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
11 = แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
12 = พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
13 = ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
14 = ตลาดสินค้าเกษตร
15 = พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
16 = ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ค่าคะแนน 10 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย มากที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ
2.1 ท่านมีพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม (N) [ถ้าเกษตรกรทราบ]

แปลง

ไร่

2.2 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (พื้นที่ N ข้าว) จานวน......................... ไร่
2.3 พื้นที่ผลิตพืชชนิดใหม่ (หญ้าเลี้ยงสัตว์) จานวน....................... ไร่
2.4 การสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ)
1) ท่านได้รับ ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่
 (1) ได้รับ (1.1)
จานวน
(1.2)
จานวน
(1.3)
จานวน
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 2.5)
2) ปัจจัยการผลิตที่ท่านได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) เพียงพอหรือไม่
 (1) เพียงพอ  (2) ไม่เพียงพอ เพราะ
3) ท่านนาปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรือยัง
 (1) นาไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว  (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ
 (2) ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ เพราะ
4) ท่านพอใจในปัจจัยการผลิตที่ทา่ นได้รบั ในระดับใด (ให้คะแนน 1-10) .......................................... คะแนน
เพราะ
2.5 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้
1) เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิต
1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 2)]
1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
2) เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning)
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจากัดในการปลูก
S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจากัดเล็กน้อยแก้ไขได้
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง N ไม่เหมาะสม - มีข้อจากัดทีแ่ ก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก

2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) หรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 3)]
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2.2) ความรู้เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
2.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 2.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
3) การทาบัญชีครัวเรือน
3.1) ท่านได้รับการอบรมการทาบัญชีครัวเรือนหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปส่วนที่ 3 ข้อ 3.1)
3.2) ความรู้เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้  (1.1) ทาบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะนาผูอ้ ื่นให้ทา
 (3) อื่นๆ
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต
1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร
2) ท่านมีประสบการณ์ในการปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือไม่  1) ไม่มี
3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 (1) ผลผลิตต่า
 (2) ผลผลิตคุณภาพต่า
 (4) ไกลแหล่งรับซื้อ
 (5) อื่นๆ (ระบุ)
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลีย่ นการผลิต คือ

 2) มี มาก่อนแล้ว ....................... ปี
 (3) ต้นทุนสูง

5) สินค้าชนิดใหม่ (หญ้าเลี้ยงสัตว์) เกิดการปรับเปลี่ยนในพื้นที่เดิม อย่างไร
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เต็มพืน้ ที่
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน
 (3) ไม่เกิดการปรับเปลีย่ น (เกษตรกรนาปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อื่น)
6) พืชชนิดใหม่ (หญ้าเลี้ยงสัตว์) ทีป่ รับเปลีย่ น มีผลผลิตแล้วหรือไม่
 (1) มีผลผลิตทั้งหมดแล้ว
 (2) มีผลผลิตบางส่วน เพราะ  (2.1) ยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
 (2.2) ผลผลิตบางส่วนเสียหาย เนื่องจาก
 (2.3) ทยอยทาการผลิต (ผลิตไม่พร้อมกัน)
 (2.4) อื่นๆ (ระบุ)
 (3) ไม่มผี ลผลิต เนื่องจาก
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3.2 การผลิต สินค้าเดิม (ข้าว)
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่
2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
ชนิดของข้าวที่ปลูก  ข้าวเหนียว  ข้าวเจ้า
3) ต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในแปลงที่ให้ข้อมูล
3.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
(1) ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
(2) ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
รายการ

หน่วย

1. เมล็ดพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด
สุกร โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หนู
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน
5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.2 น้ายาชุบท่อนพันธุ์
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
5.6 อื่นๆ...................

กก.

6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ (ระบุ)................

ปริมาณ
ทั้งหมด

ราคา
(บาท/หน่วย)

กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด

ลิตร /
กก.

บาท
บาท
..........

* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ

มูลค่า
(บาท)

ปริมาณ
ทั้งหมด

ราคา
(บาท/หน่วย)

มูลค่า
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)
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3.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่
ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่
งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท)
(บาท/
(บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/คน/
วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทัง้ แปลง
(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนไปสี/ขาย
4.3 นวด/สี
4.4 ตาก
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง
4) ผลผลิต และการจาหน่ายผลผลิต ของแปลงที่ให้ข้อมูล ข้าว
ราคา
รายการ
หน่วย
จานวน
(บาท/กก.)
 1) จาหน่าย
กก.
 2) รอการจาหน่าย
กก.
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน
กก.
 4) ทาพันธุ์
กก.
 5) ค่าเช่า
กก.
 6) อื่นๆ (ระบุ) ...............
กก.
รวม

รวมมูลค่า
(บาท)
1 กระสอบ = ............. กก.
1 อุ้มเล็ก = ............. กก.
1 อุ้มใหญ่ = ............. กก.

(บาท)
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3.3 การผลิต สินค้าใหม่ (หญ้าเลี้ยงสัตว์) เข้าร่วมโครงการปี 2560
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่ (แปลงที่ปรับเปลี่ยนจริง) 2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
3) เริ่มปลูก เดือน
ปี
4) ให้ผลผลิต เดือน
ปี
5) จานวนครั้งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2560
ครั้ง
6) ต้นทุน การผลิต หญ้าเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560 ของแปลงที่ให้ข้อมูล
6.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ
1. เมล็ดพันธุ/์ ท่อนพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด สุกร
โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
3.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
3.2 สารปรับปรุงดิน
3.3 ปูนมาล
3.4 ปูนขาว
3.5 อื่นๆ...................
4. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
5. ค่าภาษีทดี่ ิน
6. อื่นๆ : อาหารเลี้ยงแขก ซื้อน้ารด
แปลง ฯลฯ
7. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์*
7.1 ค่าวางระบบน้า
อายุการใช้งาน.................ปี
7.2 เครื่องตัดหญ้า
อายุการใช้งาน.................ปี
7.3 เครื่องสับหญ้า
อายุการใช้งาน.................ปี
7.3 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

*คิดค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์

หน่วย
กก.
กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก

ลิตร /
กก
บาท
บาท
..........
บาท
เครื่อง
เครื่อง

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)
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7.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท) (บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/
คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทั้ง
แปลง
(บาท)

(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
2. ค่าปลูก
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนส่ง
4.3 สับหญ้า
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

8) ผลผลิต และการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ให้ข้อมูล หญ้าเลี้ยงสัตว์
การนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์
1) จาหน่าย
2) ใช้ 3) อื่นๆ
รายการ
หน่วย จานวน
เลี้ยงสัตว์
(1) แบบสับ
(2) แบบไม่สับ
จานวน ราคา จานวน
ราคา
1) จานวนผลผลิตครั้งที่ 1
ตัน
2) จานวนผลผลิตครั้งที่ 2
ตัน
3) จานวนผลผลิตครั้งที่ 3
ตัน
................
รวม
ตัน

รวมมูลค่า
(บาท)
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3.4 การตลาด (กรณีจาหน่ายสินค้า)
เรื่อง
1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่
 1) มี

ชนิดเดิม (ข้าว)
 2) ไม่มี

 1) มี

ชนิดใหม่ (หญ้าเลี้ยงสัตว์)
 2) ไม่มี

2. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายอย่างไร

 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้

 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้

3. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายแหล่งใด

 1) โรงสี  2) สหกรณ์................
 3) อื่นๆ......................

1) เพื่อนบ้าน  2) สหกรณ์..................
3) ฟาร์ม...........  4) อื่นๆ......................

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ (หญ้าเลี้ยงสัตว์) แล้ว
1) ~ ท่านมีการรวมกลุ่ม/ตั้งกลุม่ หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี ชื่อกลุ่ม.....................................................................
2) ~ วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม่
 1) ไม่เปลี่ยน  (1.1) จ้างแรงงานเท่าเดิม  (1.2) ใช้แรงงานตนเองเท่าเดิม
 2) เปลี่ยนไป  (2.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  (2.2) จ้างแรงงานลดลง
 (2.3) ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น  (2.4) ใช้แรงงานตนเองลดลง
3) ~ ท่านได้ปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์ ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบนั )
 1) ไม่ได้ปลูก (หยุด/เปลีย่ นไปผลิต.......................................)
 2) ปลูกหญ้าเหมือนเดิม
4) ~ ท่านได้ปรับเปลี่ยนพื้นทีเ่ พื่อปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)
 2) เพิ่มขึ้นอีกบางส่วน  3) เพิ่มขึ้นทั้งหมด (เต็มพื้นที่)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
4.1 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ให้คะแนน 1-10) ............................................... คะแนน
เพราะ
4.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ Zoning ในภาพรวม (ให้คะแนน 1-10) ................................... คะแนน
เพราะ
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต ได้แก่
2) รัฐบาลควรจะมีมาตรการอย่างไรในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต

------------------------------------------------
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2. อ้อยโรงงาน
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อประเมินผล
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560
โดย ศูนย์ประเมินผล สศก.
ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วันที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
1.1 ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................................................
1.2 ที่อยู่ บ้านเลขที่ .............หมู่.......... ตาบล.................................อาเภอ ...................................... จังหวัด ......................................
1.3 เลขที่บัตรประชาชน     
1.4 เพศ (ระบุรหัส) …………………1 = ชาย 2 = หญิง
1.5 อายุ .................. ปี
1.6 เบอร์โทรศัพท์   
1.7 ระดับการศึกษา (ระบุรหัส) ...........................
ไม่ได้เรียน = 0
ประถมศึกษา ป.1=1 , ป.2=2 , ป.3=3 , ป.4=4 , ป.5=5 , ป.6=6
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1=7 , ม.2=8 , ม.3=9
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4=10 , ม.5=11 , ม.6=12
ปวช. ปี1=10 , ปี2=11 , ปี3=12
ปวส. ปี1=13 , ปี2=14
ปริญญาตรี ปี1=13 , ปี2=14 , ปี3=15 , ปี4 หรือมากกว่า 4 ปี =16
ปริญญาโท ปี1=17 , ปี2 หรือมากกว่า 2 ปี =18
ปริญญาเอก ปี1=19 , ปี2=20 , ปี 3 หรือมากกว่า 3 ปี = 21
อื่น ๆ = 99 ระบุ .................................................................................................................................
1.8 อาชีพหลัก (พิจารณาระยะเวลาที่ใช้ทางานส่วนใหญ่) ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
8 = ทาโรงงานหรือ บริษัท
2 = ปลูกพืช
9 = เรียนหนังสือ
3 = เลี้ยงสัตว์
10 = ทางานต่างประเทศ
4 = ประมง
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
5 = รับจ้างเกษตร
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ).......................................................................
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.9 อาชีพรอง ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
2 = ปลูกพืช
3 = เลี้ยงสัตว์
4 = ประมง
5 = รับจ้างเกษตร
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

8 = ทาโรงงานหรือบริษัท
9 = เรียนหนังสือ
10 = ทางานต่างประเทศ
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ)......................................................................................
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1.10 จานวนสมาชิกในครัวเรือน รวม …………….. คน
แบ่งเป็น อายุ 1) น้อยกว่า 15 ปี ....... คน
2) ระหว่าง 15-60 ปี ....... คน
1.11 จานวนแรงงานในครัวเรือน ระบุจานวนคน
1) ในภาคเกษตร ...................... คน แบ่งเป็น เพศ 1.1) ชาย ....... คน
2) นอกภาคเกษตร ................... คน

3) มากกว่า 60 ปี ....... คน

1.2) หญิง ....... คน

1.12 ประสบการณ์ทาการเกษตร .................... ปี
1.13 จานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด ................. ไร่
1) ในการเกษตร ............... ไร่
พื้นที่อยู่  (1) ในเขตชลประทาน .......... ไร่  (2) นอกเขตชลประทาน .......... ไร่
2) นอกการเกษตร ............ ไร่
3) เช่า ............................... ไร่
1.14 การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร (รวมเช่าและให้ทาฟรี) ระบุรหัส ...........................
1 = ที่อยู่อาศัย
10 = ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
2 = นาข้าวขึ้นน้า
11 = ที่รกร้างว่างเปล่า
3 = นาลุ่มปานกลาง
12 = ที่ป่าถือครอง
4 = ที่นาดอน
13 = ที่ห้วย หนอง คลอง บึง
5 = ที่พืชไร่
14 = ที่เพาะเลี้ยงประมง
6 = ที่สวนไม้ผล
15 = ที่เลี้ยงปศุสัตว์
7 = ที่ไม้ยืนต้น
16 = ที่ทาฟาร์มผสม/ผสมผสาน
8 = ที่สวนผัก
99 = อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………….…..
9 = ไม้ดอกไม้ประดับ
1.15 แหล่งน้าการเกษตร ระบุรหัส ............................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = น้าฝน
6 = โครงการราชการสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
2 = น้าชลประทาน
7 = โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
3 = สูบเองจากแหล่งน้าธรรมชาติ ( แม่น้า คู คลอง หนอง บึง)
8 = กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
4 = บ่อ / สระในไร่นา
9 = ซื้อจากผู้ให้บริการ
5 = ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว
1.16 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ระบุรหัส .......................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2 = ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3 = บริหารจัดการทรัพยากรน้า
4 = บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
5 = แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
6 = พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
7 = พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
8 = ธนาคารสินค้าเกษตร
9 = เกษตรอินทรีย์
10 = ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
11 = แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
12 = พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
13 = ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
14 = ตลาดสินค้าเกษตร
15 = พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
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16 = ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ค่าคะแนน 10 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย มากที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ
2.1 ท่านมีพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม (N) [ถ้าเกษตรกรทราบ]

แปลง

ไร่

2.2 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (พื้นที่ N ข้าว) จานวน......................... ไร่
2.3 พื้นที่ผลิตพืชใหม่ (อ้อยโรงงาน) จานวน....................... ไร่
2.4 การสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ)
1) ท่านได้รับ ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่
 (1) ได้รับ (1.1)
จานวน
(1.2)
จานวน
(1.3)
จานวน
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 2.5)
2) ปัจจัยการผลิตที่ท่านได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) เพียงพอหรือไม่
 (1) เพียงพอ  (2) ไม่เพียงพอ เพราะ
3) ท่านนาปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรือยัง
 (1) นาไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว  (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ
 (2) ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ เพราะ
4) ท่านพอใจในปัจจัยการผลิตที่ทา่ นได้รบั ในระดับใด (ให้คะแนน 1-10) .......................................... คะแนน
เพราะ
2.4 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ (KPI 1.6)
1) เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิต
1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 2)]
1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
2) เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning)
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจากัดในการปลูก
S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจากัดเล็กน้อยแก้ไขได้
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง N ไม่เหมาะสม - มีข้อจากัดทีแ่ ก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก

2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) หรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 3)]
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2.2) ความรู้เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
2.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 2.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
3) การทาบัญชีครัวเรือน
3.1) ท่านได้รับการอบรมการทาบัญชีครัวเรือนหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปส่วนที่ 3 ข้อ 3.1)
3.2) ความรู้เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้  (1.1) ทาบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะนาผูอ้ ื่นให้ทา
 (3) อื่นๆ
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต
1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร
2) ท่านมีประสบการณ์ในการปลูก อ้อยโรงงาน หรือไม่  (1) ไม่มี
3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 (1) ผลผลิตต่า
 (2) ผลผลิตคุณภาพต่า
 (4) ไกลแหล่งรับซื้อ
 (5) อื่นๆ (ระบุ)
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลีย่ นการผลิต คือ

 (2) มี มาก่อนแล้ว ....................... ปี
 (3) ต้นทุนสูง

5) สินค้าชนิดใหม่ (อ้อยโรงงาน) เกิดการปรับเปลี่ยนในพื้นที่เดิม อย่างไร
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เต็มพืน้ ที่
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน
 (3) ไม่เกิดการปรับเปลีย่ น (เกษตรกรนาปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อื่น)
6) พืชชนิดใหม่ (อ้อยโรงงาน) ทีป่ รับเปลีย่ น มีผลผลิตแล้วหรือไม่
 (1) มีผลผลิตทั้งหมดแล้ว
 (2) มีผลผลิตบางส่วน เพราะ  (2.1) ยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
 (2.2) ผลผลิตบางส่วนเสียหาย เนื่องจาก
 (2.3) ทยอยทาการผลิต (ผลิตไม่พร้อมกัน)
 (2.4) อื่นๆ (ระบุ)
 (3) ไม่มผี ลผลิต เนื่องจาก
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3.2 การผลิต สินค้าเดิม (ข้าว)
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่
2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
ชนิดของข้าวที่ปลูก
3) ต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในแปลงที่ให้ข้อมูล
3.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
1. ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
รายการ

หน่วย

1. เมล็ดพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด
สุกร โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หนู
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน

กก.

ปริมาณ
ทั้งหมด

ราคา
(บาท/หน่วย)

กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด
ลิตร /
กก.

5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ค่าภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ (ระบุ)................

บาท
บาท
..........

* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ

มูลค่า
(บาท)

 (1) ข้าวเหนียว

 (2) ข้าวเจ้า

2. ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)

หน้า 6 จาก 11

86

3.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่
ต้องจ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้ง คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ที่ทา ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท) (บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/คน/
วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

เครื่องจักร
รวมทัง้
แปลง
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนไปสี/ขาย
4.3 นวด/สี
4.4 ตาก
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง
4) ผลผลิต และการจาหน่ายผลผลิต ของแปลงที่ให้ข้อมูล ข้าว
รายการ
 1) จาหน่าย
 2) รอการจาหน่าย
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน
 4) ทาพันธุ์
 5) ค่าเช่า
 6) อื่นๆ (ระบุ) ...............

รวม

หน่วย
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

จานวน

ราคา
(บาท/กก.)

รวมมูลค่า
(บาท)
1 กระสอบ = ............. กก.
1 อุ้มเล็ก = ............. กก.
1 อุ้มใหญ่ = ............. กก.
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3.3 การผลิต สินค้าใหม่ (อ้อยโรงงาน) เข้าร่วมโครงการปี 2560
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่ (ตรงกับส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 หรือไม่) 2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
3) เริ่มปลูก เดือน
ปี
4) ให้ผลผลิต เดือน
ปี
5) จำนวนพืน้ ที่ที่ให้ผลผลิต ......................... ไร่ 6) จานวนครั้งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2560
7) ต้นทุน การผลิต อ้อยโรงงาน ในปี 2560 ของแปลงที่ให้ข้อมูล
 ตอ 1 อ้อยปลูก (ปี 59)
7.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ
1. ต้นท่อนพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด สุกร โค
กระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด (กระสอบ 25/50 กก.)
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร...................
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ.....................
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.2 น้ายาชุบท่อนพันธุ์
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
5.6 อื่นๆ...................
6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ค่าภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ : อาหารเลี้ยงแขก ซื้อน้ารด
อ้อย ฯลฯ
9. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์
9.1 เครื่องตัดหญ้า
อายุการใช้งาน.................ปี
9.2 เครื่องฉีด/พ่นยา
อายุการใช้งาน.................ปี
9.3 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

หน่วย

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

กก.
กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด

ลิตร /
กก.

บาท
บาท
..........
เครื่อง
เครื่อง

* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณทั้งหมด
ราคา
มูลค่า
(บาท/
(บาท)
หน่วย)

ครั้ง

มูลค่ารวม
(บาท)
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7.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. ค่าเตรียมดินแปลง
ปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักรอง ยกร่อง
รถไถเดินตาม/แทรกเตอร์
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท) (บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/
คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทั้ง
แปลง
(บาท)

(บาท)
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 ตอ 2 (เป็นพื้นที่นี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นอ้อยก่อนแล้ว)
7.3) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ
1. ต้นท่อนพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด สุกร โค
กระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด (กระสอบ 25/50 กก.)
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร...................
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+อินทรีย์)
/ (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ.....................
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.2 น้ายาชุบท่อนพันธุ์
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
5.6 อื่นๆ...................
8. อื่นๆ : อาหารเลี้ยงแขก ซื้อน้ารด
อ้อย ฯลฯ

หน่วย
กก.
กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด

ลิตร /
กก.

..........

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณทั้งหมด
ราคา
มูลค่า
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)
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7.4) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ ลิตร
(บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

ลิตร

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/
คน/วัน)

1. ค่าเตรียมดินแปลง
ปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักรอง ยกร่อง
รถไถเดินตาม/แทรกเตอร์
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุง
ดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

8) ผลผลิต และการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ให้ข้อมูล อ้อยโรงงาน
ราคา
รายการ
หน่วย
จานวน
(บาท/กก.)
 1) จาหน่าย
 2) ทาพันธุ์
 3) อื่นๆ (ระบุ) ...............
รวม

กก.
กก.
กก.
กก.

รวมมูลค่า
(บาท)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทั้ง
แปลง
(บาท)

(บาท)

91

หน้า 11 จาก 11

3.4 การตลาด (กรณีจาหน่ายสินค้า)
เรื่อง
เดิม (ข้าว)
1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่
 1) มี
 2) ไม่มี
2. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายอย่างไร  1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
3. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายแหล่งใด  1) โรงสี  2) สหกรณ์................
 3) อื่นๆ......................

ใหม่ (อ้อยโรงงาน)
 1) มี
 2) ไม่มี
 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
 1) โรงงาน..................
 2) อื่นๆ .........................

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ (อ้อยโรงงาน) แล้ว
1) ~ ท่านมีการรวมกลุ่ม/ตั้งกลุม่ หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี ชื่อกลุ่ม.....................................................................
2) ~ วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม่
 1) ไม่เปลี่ยน  (1.1) จ้างแรงงานเท่าเดิม  (1.2) ใช้แรงงานตนเองเท่าเดิม
 2) เปลี่ยนไป  (2.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  (2.2) จ้างแรงงานลดลง
 (2.3) ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น  (2.4) ใช้แรงงานตนเองลดลง
3) ~ ท่านได้ปลูก อ้อยโรงงาน ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่ได้ปลูก (หยุด/เปลีย่ นไปผลิต.......................................)

 2) ปลูกหญ้าเหมือนเดิม

4) ~ ท่านได้ปรับเปลี่ยนพื้นทีเ่ พื่อปลูก อ้อยโรงงาน เพิ่มขึ้น หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)
 2) เพิ่มขึ้นอีกบางส่วน  3) เพิ่มขึ้นทั้งหมด (เต็มพื้นที่)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
4.1 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ให้คะแนน) ............................................... คะแนน
เพราะ
4.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ Zoning ในภาพรวม (ให้คะแนน) ................................... คะแนน
เพราะ
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต ได้แก่
2) รัฐบาลควรจะมีมาตรการอย่างไรในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต

--------------------------------------------------
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3. มันสาปะหลัง
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อประเมินผล
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560
โดย ศูนย์ประเมินผล สศก.
ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วันที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
1.1 ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................................................
1.2 ที่อยู่ บ้านเลขที่ .............หมู่.......... ตาบล.................................อาเภอ ...................................... จังหวัด ......................................
1.3 เลขที่บัตรประชาชน     
1.4 เพศ (ระบุรหัส) …………………1 = ชาย 2 = หญิง
1.5 อายุ .................. ปี
1.6 เบอร์โทรศัพท์   
1.7 ระดับการศึกษา (ระบุรหัส) ...........................
ไม่ได้เรียน = 0
ประถมศึกษา ป.1=1 , ป.2=2 , ป.3=3 , ป.4=4 , ป.5=5 , ป.6=6
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1=7 , ม.2=8 , ม.3=9
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4=10 , ม.5=11 , ม.6=12
ปวช. ปี1=10 , ปี2=11 , ปี3=12
ปวส. ปี1=13 , ปี2=14
ปริญญาตรี ปี1=13 , ปี2=14 , ปี3=15 , ปี4 หรือมากกว่า 4 ปี =16
ปริญญาโท ปี1=17 , ปี2 หรือมากกว่า 2 ปี =18
ปริญญาเอก ปี1=19 , ปี2=20 , ปี 3 หรือมากกว่า 3 ปี = 21
อื่น ๆ = 99 ระบุ .................................................................................................................................
1.8 อาชีพหลัก (พิจารณาระยะเวลาที่ใช้ทางานส่วนใหญ่) ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
8 = ทาโรงงานหรือ บริษัท
2 = ปลูกพืช
9 = เรียนหนังสือ
3 = เลี้ยงสัตว์
10 = ทางานต่างประเทศ
4 = ประมง
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
5 = รับจ้างเกษตร
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ).......................................................................
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.9 อาชีพรอง ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
2 = ปลูกพืช
3 = เลี้ยงสัตว์
4 = ประมง
5 = รับจ้างเกษตร
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

8 = ทาโรงงานหรือบริษัท
9 = เรียนหนังสือ
10 = ทางานต่างประเทศ
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ)......................................................................................

1.10 จานวนสมาชิกในครัวเรือน รวม …………….. คน
แบ่งเป็น อายุ 1) น้อยกว่า 15 ปี ....... คน
2) ระหว่าง 15-60 ปี ....... คน

3) มากกว่า 60 ปี ....... คน
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1.11 จานวนแรงงานในครัวเรือน ระบุจานวนคน
1) ในภาคเกษตร ...................... คน แบ่งเป็น เพศ 1.1) ชาย ....... คน
2) นอกภาคเกษตร ................... คน

1.2) หญิง ....... คน

1.12 ประสบการณ์ทาการเกษตร .................... ปี
1.13 จานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด ................. ไร่
1) ในการเกษตร ............... ไร่
พื้นที่อยู่  (1) ในเขตชลประทาน .......... ไร่  (2) นอกเขตชลประทาน .......... ไร่
2) นอกการเกษตร ............ ไร่
3) เช่า ............................... ไร่
1.14 การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร (รวมเช่าและให้ทาฟรี) ระบุรหัส ...........................
1 = ที่อยู่อาศัย
10 = ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
2 = นาข้าวขึ้นน้า
11 = ที่รกร้างว่างเปล่า
3 = นาลุ่มปานกลาง
12 = ที่ป่าถือครอง
4 = ที่นาดอน
13 = ที่ห้วย หนอง คลอง บึง
5 = ที่พืชไร่
14 = ที่เพาะเลี้ยงประมง
6 = ที่สวนไม้ผล
15 = ที่เลี้ยงปศุสัตว์
7 = ที่ไม้ยืนต้น
16 = ที่ทาฟาร์มผสม/ผสมผสาน
8 = ที่สวนผัก
99 = อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………….…..
9 = ไม้ดอกไม้ประดับ
1.15 แหล่งน้าการเกษตร ระบุรหัส ............................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = น้าฝน
6 = โครงการราชการสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
2 = น้าชลประทาน
7 = โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
3 = สูบเองจากแหล่งน้าธรรมชาติ ( แม่น้า คู คลอง หนอง บึง)
8 = กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
4 = บ่อ / สระในไร่นา
9 = ซื้อจากผู้ให้บริการ
5 = ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว
1.16 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ระบุรหัส .......................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2 = ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3 = บริหารจัดการทรัพยากรน้า
4 = บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
5 = แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
6 = พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
7 = พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
8 = ธนาคารสินค้าเกษตร
9 = เกษตรอินทรีย์
10 = ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
11 = แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
12 = พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
13 = ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
14 = ตลาดสินค้าเกษตร
15 = พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
16 = ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ค่าคะแนน 10 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย มากที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ
2.1 ท่านมีพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม (N) [ถ้าเกษตรกรทราบ]

แปลง

ไร่

2.2 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (พื้นที่ N ข้าว) จานวน......................... ไร่
2.3 พื้นที่ผลิตพืชใหม่ (มันสาปะหลัง) จานวน....................... ไร่
2.3 การสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ)
1) ท่านได้รับ ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่
 (1) ได้รับ (1.1)
จานวน
(1.2)
จานวน
(1.3)
จานวน
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 2.4)
2) ปัจจัยการผลิตที่ท่านได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) เพียงพอหรือไม่
 (1) เพียงพอ  (2) ไม่เพียงพอ เพราะ
3) ท่านนาปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรือยัง
 (1) นาไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว  (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ
 (2) ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ เพราะ
4) ท่านพอใจในปัจจัยการผลิตที่ทา่ นได้รบั ในระดับใด (ให้คะแนน 1-10) .......................................... คะแนน
เพราะ
2.4 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ (KPI 1.6)
1) เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิต
1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 2)]
1.2) ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
2) เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning)
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจากัดในการปลูก
S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจากัดเล็กน้อยแก้ไขได้
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง N ไม่เหมาะสม - มีข้อจากัดทีแ่ ก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก

2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) หรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 3)]
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2.2) ความรู้เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อย่างไร (ให้คะแนน)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
2.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 2.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
3) การทาบัญชีครัวเรือน
3.1) ท่านได้รับการอบรมการทาบัญชีครัวเรือนหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปส่วนที่ 3 ข้อ 3.1)
3.2) ความรู้เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้  (1.1) ทาบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะนาผูอ้ ื่นให้ทา
 (3) อื่นๆ
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต
1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร
2) ท่านมีประสบการณ์ในการปลูก มันสาปะหลัง หรือไม่  1) ไม่มี
3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิมของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 (1) ผลผลิตต่า
 (2) ผลผลิตคุณภาพต่า
 (4) ไกลแหล่งรับซื้อ
 (5) อื่นๆ (ระบุ)
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลีย่ นการผลิต คือ

 2) มี มาก่อนแล้ว ....................... ปี
 (3) ต้นทุนสูง

5) สินค้าชนิดใหม่ (มันสาปะหลัง) เกิดการปรับเปลีย่ นในพื้นที่เดิม อย่างไร
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เต็มพืน้ ที่
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน
 (3) ไม่เกิดการปรับเปลีย่ น (เกษตรกรนาปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อื่น)
6) พืชชนิดใหม่ (มันสาปะหลัง) ทีป่ รับเปลีย่ น มีผลผลิตแล้วหรือไม่
 (1) มีผลผลิตทั้งหมดแล้ว
 (2) มีผลผลิตบางส่วน เพราะ  (2.1) ยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
 (2.2) ผลผลิตบางส่วนเสียหาย เนื่องจาก
 (2.3) ทยอยทาการผลิต (ผลิตไม่พร้อมกัน)
 (2.4) อื่นๆ (ระบุ)
 (3) ไม่มผี ลผลิต เนื่องจาก
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3.2 การผลิต สินค้าเดิม (ข้าว)
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่
2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
ชนิดของข้าวที่ปลูก
3) ต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในแปลงที่ให้ข้อมูล
1. ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
3.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ

หน่วย

1. เมล็ดพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด
สุกร โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หนู
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน
5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.2 น้ายาชุบท่อนพันธุ์
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
5.6 อื่นๆ...................

กก.

6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ (ระบุ)................

ปริมาณ
ทั้งหมด

ราคา
(บาท/หน่วย)

กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด

ลิตร /
กก.

บาท
บาท
..........

* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ

มูลค่า
(บาท)

 ข้าวเหนียว

 ข้าวเจ้า

2. ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)
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1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่
งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท)
(บาท/
(บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

3.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/คน/
วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

เครื่องจักร
รวมทัง้
แปลง
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา หนอน
เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนไปสี/ขาย
4.3 นวด/สี
4.4 ตาก
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง
4) ผลผลิต และการจาหน่ายผลผลิต ของแปลงที่ให้ข้อมูล ข้าว
รายการ
 1) จาหน่าย
 2) รอการจาหน่าย
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน
 4) ทาพันธุ์
 5) ค่าเช่า
 6) อื่นๆ (ระบุ) ...............

รวม

หน่วย
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

จานวน

ราคา
(บาท/กก.)

รวมมูลค่า
(บาท)
1 กระสอบ = ............. กก.
1 อุ้มเล็ก = ............. กก.
1 อุ้มใหญ่ = ............. กก.
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3.3 การผลิต สินค้าใหม่ (มันสาปะหลัง) เข้าร่วมโครงการปี 2560
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่ (ตรงกับส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 หรือไม่) 2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
3) เริ่มปลูก เดือน
ปี
4) ให้ผลผลิต เดือน
ปี
5) จำนวนพืน้ ที่ที่ให้ผลผลิต ......................... ไร่ 6) จานวนครั้งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2560
7) ต้นทุน การผลิต มันสาปะหลัง ในปี 2560 ของแปลงที่ให้ข้อมูล
7.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ
1. ต้นท่อนพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด สุกร โค
กระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด (กระสอบ 25/50 กก.)
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร...................
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+อินทรีย์)
/ (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ.....................
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.2 น้ายาชุบท่อนพันธุ์
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
5.6 อื่นๆ...................
6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ค่าภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ : อาหารเลี้ยงแขก ซื้อน้ารด
แปลง ฯลฯ
9. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์
9.1 เครื่องตัดหญ้า
อายุการใช้งาน.................ปี
9.2 เครื่องฉีด/พ่นยา
อายุการใช้งาน.................ปี
9.3 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

หน่วย

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

กก.
กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด

ลิตร /
กก.

บาท
บาท
..........

เครื่อง
เครื่อง

* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ

ครั้ง

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณทั้งหมด
ราคา
มูลค่า
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)
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6.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักรอง ยกร่อง
รถไถเดินตาม/แทรกเตอร์
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ ลิตร
(บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

ลิตร

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/
คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทั้ง
แปลง
(บาท)

(บาท)
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7) ผลผลิต และการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ให้ข้อมูล อ้อยโรงงาน
ราคา
รายการ
หน่วย
จานวน
(บาท/กก.)
 1) จาหน่าย
 2) ทาพันธุ์
 3) อื่นๆ (ระบุ) ...............
รวม

รวมมูลค่า
(บาท)

กก.
กก.
กก.

3.4 การตลาด (กรณีจาหน่ายสินค้า)
เรื่อง
เดิม (ข้าว)
1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่
 1) มี
 2) ไม่มี
2. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายอย่างไร  1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
3. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายแหล่งใด  1) โรงสี  2) สหกรณ์................
 3) อื่นๆ......................

ใหม่ (มันสาปะหลัง)
 1) มี
 2) ไม่มี
 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
 1) โรงงาน..................
 2) อื่นๆ .........................

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ (มันสาปะหลัง) แล้ว
1) ~ ท่านมีการรวมกลุ่ม/ตั้งกลุม่ หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี ชื่อกลุ่ม.....................................................................
2) ~ วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม่
 1) ไม่เปลี่ยน  (1.1) จ้างแรงงานเท่าเดิม  (1.2) ใช้แรงงานตนเองเท่าเดิม
 2) เปลี่ยนไป  (2.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  (2.2) จ้างแรงงานลดลง
 (2.3) ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น  (2.4) ใช้แรงงานตนเองลดลง
3) ~ ท่านได้ปลูก มันสาปะหลัง ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่ได้ปลูก (หยุด/เปลีย่ นไปผลิต.......................................)

 2) ปลูกหญ้าเหมือนเดิม

4) ~ ท่านได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูก มันสาปะหลัง เพิ่มขึ้น หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)
 2) เพิ่มขึ้นอีกบางส่วน  3) เพิ่มขึ้นทั้งหมด (เต็มพื้นที่)
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
4.1 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ให้คะแนน) ............................................... คะแนน
เพราะ

4.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ Zoning ในภาพรวม (ให้คะแนน) ................................... คะแนน
เพราะ
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต ได้แก่
2) รัฐบาลควรจะมีมาตรการอย่างไรในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต

--------------------------------------------------
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4. หม่อน
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อประเมินผล
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560
โดย ศูนย์ประเมินผล สศก.
ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วันที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
1.1 ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................................................
1.2 ที่อยู่ บ้านเลขที่ .............หมู่.......... ตาบล.................................อาเภอ ...................................... จังหวัด ......................................
1.3 เลขที่บัตรประชาชน     
1.4 เพศ (ระบุรหัส) …………………1 = ชาย 2 = หญิง
1.5 อายุ .................. ปี
1.6 เบอร์โทรศัพท์   
1.7 ระดับการศึกษา (ระบุรหัส) ...........................
ไม่ได้เรียน = 0
ประถมศึกษา ป.1=1 , ป.2=2 , ป.3=3 , ป.4=4 , ป.5=5 , ป.6=6
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1=7 , ม.2=8 , ม.3=9
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4=10 , ม.5=11 , ม.6=12
ปวช. ปี1=10 , ปี2=11 , ปี3=12
ปวส. ปี1=13 , ปี2=14
ปริญญาตรี ปี1=13 , ปี2=14 , ปี3=15 , ปี4 หรือมากกว่า 4 ปี =16
ปริญญาโท ปี1=17 , ปี2 หรือมากกว่า 2 ปี =18
ปริญญาเอก ปี1=19 , ปี2=20 , ปี 3 หรือมากกว่า 3 ปี = 21
อื่น ๆ = 99 ระบุ .................................................................................................................................
1.8 อาชีพหลัก (พิจารณาระยะเวลาที่ใช้ทางานส่วนใหญ่) ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
8 = ทาโรงงานหรือ บริษัท
2 = ปลูกพืช
9 = เรียนหนังสือ
3 = เลี้ยงสัตว์
10 = ทางานต่างประเทศ
4 = ประมง
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
5 = รับจ้างเกษตร
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ).......................................................................
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.9 อาชีพรอง ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
2 = ปลูกพืช
3 = เลี้ยงสัตว์
4 = ประมง
5 = รับจ้างเกษตร
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

8 = ทาโรงงานหรือบริษัท
9 = เรียนหนังสือ
10 = ทางานต่างประเทศ
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ)......................................................................................

1.10 จานวนสมาชิกในครัวเรือน รวม …………….. คน
แบ่งเป็น อายุ 1) น้อยกว่า 15 ปี ....... คน
2) ระหว่าง 15-60 ปี ....... คน

3) มากกว่า 60 ปี ....... คน
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1.11 จานวนแรงงานในครัวเรือน ระบุจานวนคน
1) ในภาคเกษตร ...................... คน แบ่งเป็น เพศ 1.1) ชาย ....... คน
2) นอกภาคเกษตร ................... คน

1.2) หญิง ....... คน

1.12 ประสบการณ์ทาการเกษตร .................... ปี
1.13 จานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด ................. ไร่
1) ในการเกษตร ............... ไร่
พื้นที่อยู่  (1) ในเขตชลประทาน .......... ไร่  (2) นอกเขตชลประทาน .......... ไร่
2) นอกการเกษตร ............ ไร่
3) เช่า ............................... ไร่
1.14 การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร (รวมเช่าและให้ทาฟรี) ระบุรหัส ...........................
1 = ที่อยู่อาศัย
10 = ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
2 = นาข้าวขึ้นน้า
11 = ที่รกร้างว่างเปล่า
3 = นาลุ่มปานกลาง
12 = ที่ป่าถือครอง
4 = ที่นาดอน
13 = ที่ห้วย หนอง คลอง บึง
5 = ที่พืชไร่
14 = ที่เพาะเลี้ยงประมง
6 = ที่สวนไม้ผล
15 = ที่เลี้ยงปศุสัตว์
7 = ที่ไม้ยืนต้น
16 = ที่ทาฟาร์มผสม/ผสมผสาน
8 = ที่สวนผัก
99 = อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………….…..
9 = ไม้ดอกไม้ประดับ
1.15 แหล่งน้าการเกษตร ระบุรหัส ............................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = น้าฝน
6 = โครงการราชการสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
2 = น้าชลประทาน
7 = โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
3 = สูบเองจากแหล่งน้าธรรมชาติ ( แม่น้า คู คลอง หนอง บึง)
8 = กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
4 = บ่อ / สระในไร่นา
9 = ซื้อจากผู้ให้บริการ
5 = ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว
1.16 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ระบุรหัส .......................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2 = ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3 = บริหารจัดการทรัพยากรน้า
4 = บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
5 = แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
6 = พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
7 = พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
8 = ธนาคารสินค้าเกษตร
9 = เกษตรอินทรีย์
10 = ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
11 = แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
12 = พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
13 = ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
14 = ตลาดสินค้าเกษตร
15 = พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
16 = ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ค่าคะแนน 10 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย มากที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ
2.1 ท่านมีพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม (N) [ถ้าเกษตรกรทราบ]

แปลง

ไร่

2.2 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (พื้นที่ N ข้าว) จานวน......................... ไร่
2.3 พื้นที่ผลิตพืชใหม่ (หม่อน) จานวน....................... ไร่
2.3 การสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ)
1) ท่านได้รับ ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่
 (1) ได้รับ (1.1)
จานวน
(1.2)
จานวน
(1.3)
จานวน
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 2.4)
2) ปัจจัยการผลิตที่ท่านได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) เพียงพอหรือไม่
 (1) เพียงพอ  (2) ไม่เพียงพอ เพราะ
3) ท่านนาปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรือยัง
 (1) นาไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว  (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ
 (2) ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ เพราะ
4) ท่านพอใจในปัจจัยการผลิตที่ทา่ นได้รบั ในระดับใด (ให้คะแนน) .......................................... คะแนน
เพราะ
2.4 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ (KPI 1.6)
1) เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิต
1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 2)]
1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม อย่างไร (ให้คะแนน)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
2) เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning)
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจากัดในการปลูก
S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจากัดเล็กน้อยแก้ไขได้
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง N ไม่เหมาะสม - มีข้อจากัดทีแ่ ก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก

2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) หรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 3)]

หน้า 4 จาก 10
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2.2) ความรู้เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
2.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 2.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
3) การทาบัญชีครัวเรือน
3.1) ท่านได้รับการอบรมการทาบัญชีครัวเรือนหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปส่วนที่ 3 ข้อ 3.1)
3.2) ความรู้เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้  (1.1) ทาบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะนาผูอ้ ื่นให้ทา
 (3) อื่นๆ
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต
1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร
2) ท่านมีประสบการณ์ในการปลูก หม่อน หรือไม่
 1) ไม่มี
3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 (1) ผลผลิตต่า
 (2) ผลผลิตคุณภาพต่า
 (4) ไกลแหล่งรับซื้อ
 (5) อื่นๆ (ระบุ)
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลีย่ นการผลิต คือ
5) สินค้าชนิดใหม่ (หม่อน) เกิดการปรับเปลี่ยนในพื้นที่เดิมหรือไม่ อย่างไร
 (1) เกิดการปรับเปลีย่ น
 (1.1) เกิดการปรับเปลี่ยนเต็มพื้นที่
 (2) ไม่เกิดการปรับเปลี่ยน (เกษตรกรนาปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อื่น)

 2) มี มาก่อนแล้ว ....................... ปี
 (3) ต้นทุนสูง

 (1.2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน

6) พืชชนิดใหม่ (หม่อน) ทีป่ รับเปลี่ยน มีผลผลิตแล้วหรือยัง
 (1) มีผลผลิตทั้งหมดแล้ว
 (2) มีผลผลิตบางส่วน เพราะ  (2.1) ยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
 (2.2) ผลผลิตบางส่วนเสียหาย เนื่องจาก
 (2.3) ทยอยทาการผลิต (ผลิตไม่พร้อมกัน)
 (2.4) อื่นๆ (ระบุ)
 (3) ไม่มผี ลผลิต เนื่องจาก
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3.2 การผลิต สินค้าเดิม (ข้าว)
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่
2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
ชนิดของข้าวที่ปลูก
3) ต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในแปลงที่ให้ข้อมูล
3.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
1. ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
รายการ

หน่วย

1. เมล็ดพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด
สุกร โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หนู
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน

กก.

ปริมาณ
ทั้งหมด

ราคา
(บาท/หน่วย)

กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด
ลิตร /
กก.

5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ค่าภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ (ระบุ)................

บาท
บาท
..........

* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ

มูลค่า
(บาท)

 (1) ข้าวเหนียว

 (2) ข้าวเจ้า

2. ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)
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1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่
งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท)
(บาท/
(บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

3.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ
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2. จ้างแรงงาน

(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/คน/
วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทัง้
แปลง
(บาท)

(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนไปสี/ขาย
4.3 นวด/สี
4.4 ตาก
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง
4) ผลผลิต และการจาหน่ายผลผลิต ของแปลงที่ให้ข้อมูล ข้าว
รายการ
 1) จาหน่าย
 2) รอการจาหน่าย
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน
 4) ทาพันธุ์
 5) ค่าเช่า
 6) อื่นๆ (ระบุ) ...............

รวม

หน่วย
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

จานวน

ราคา
(บาท/กก.)

รวมมูลค่า
(บาท)
1 กระสอบ = ............. กก.
1 อุ้มเล็ก = ............. กก.
1 อุ้มใหญ่ = ............. กก.
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3.3 การผลิต สินค้าใหม่ (หม่อน) เข้าร่วมโครงการปี 2560
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่ (ตรงกับส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 หรือไม่) 2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
3) เริ่มปลูก เดือน
ปี
4) ให้ผลผลิต เดือน
ปี
5) จำนวนพืน้ ที่ที่ให้ผลผลิต ......................... ไร่ 6) จานวนครั้งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2560
7) ต้นทุน การผลิต หม่อน ในปี 2560 ของแปลงที่ให้ข้อมูล
7.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิตรายการ
1. กิ่งพันธุ์/ท่อนพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด สุกร
โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หนู
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
3.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
3.2 สารปรับปรุงดิน
3.3 ปูนมาล
3.4 ปูนขาว
3.5 อื่นๆ...................
6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ค่าภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ (ระบุ)................
9. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์*
9.1 เครื่องตัดหญ้า
อายุการใช้งาน.................ปี
9.2 เครื่องฉีด/พ่นยา
อายุการใช้งาน.................ปี

หน่วย
กิ่ง /ท่อน
กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด

บาท
บาท

เครื่อง
เครื่อง

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า(บาท)
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)

ครั้ง

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่า
รวม
(บาท)
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9.3 กรรไกรตัดแต่งกิง่
อายุการใช้งาน.................ปี
9.4 ตะกร้าเก็บใบหม่อน
9.5 เข่งใส่ใบหม่อน
9.6 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
* คิดค่าเสื่อมราคา

7.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักรอง ยกร่อง
รถไถเดินตาม/แทรกเตอร์
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

อัน
ใบ
ใบ
.....

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท) (บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/
คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทั้ง
แปลง
(บาท)

(บาท)
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8) ผลผลิต และการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ให้ข้อมูล หม่อน
รายการ
 1) จาหน่าย
 2) เลี้ยงสัตว์
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน
 4) อื่นๆ (ระบุ) ...............

รวม

หน่วย

จานวน

ราคา
(บาท/กก.)

รวมมูลค่า
(บาท)

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

3.4 การตลาด (กรณีจาหน่ายสินค้า)
1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่
2. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายอย่างไร
3. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายแหล่งใด

เดิม (ข้าว)
 1) มี
 2) ไม่มี
 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
 1) โรงสี  2) สหกรณ์................
 3) อื่นๆ......................

ใหม่ (หม่อน)
 1) มี
 2) ไม่มี
 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
1) เพื่อนบ้าน  2) สหกรณ์..................
3) ฟาร์ม/โรงงาน...............
 4) อื่นๆ................................

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ (หม่อน) แล้ว
1) ~ ท่านมีการรวมกลุ่ม/ตั้งกลุม่ หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี ชื่อกลุ่ม.....................................................................
2) ~ วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม่
 1) ไม่เปลี่ยน  (1.1) จ้างแรงงานเท่าเดิม  (1.2) ใช้แรงงานตนเองเท่าเดิม
 2) เปลี่ยนไป  (2.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  (2.2) จ้างแรงงานลดลง
 (2.3) ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น  (2.4) ใช้แรงงานตนเองลดลง
3) ~ ท่านได้ปลูก หม่อน ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่ได้ปลูก (หยุด/เปลีย่ นไปผลิต.......................................)

 2) ปลูกหญ้าเหมือนเดิม

4) ~ ท่านได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูก หม่อน เพิ่มขึ้น หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)
 2) เพิ่มขึ้นอีกบางส่วน  3) เพิ่มขึ้นทั้งหมด (เต็มพื้นที่)
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
4.1 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ให้คะแนน) ............................................... คะแนน
เพราะ
4.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ Zoning ในภาพรวม (ให้คะแนน) ................................... คะแนน
เพราะ
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต ได้แก่
2) รัฐบาลควรจะมีมาตรการอย่างไรในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต

--------------------------------------------------
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5. เกษตรผสมผสาน
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อประเมินผล
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2560
โดย ศูนย์ประเมินผล สศก.
ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วันที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
1.1 ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................................................
1.2 ที่อยู่ บ้านเลขที่ .............หมู่.......... ตาบล.................................อาเภอ ...................................... จังหวัด ......................................
1.3 เลขที่บัตรประชาชน     
1.4 เพศ (ระบุรหัส) …………………1 = ชาย 2 = หญิง
1.5 อายุ .................. ปี
1.6 เบอร์โทรศัพท์   
1.7 ระดับการศึกษา (ระบุรหัส) ...........................
ไม่ได้เรียน = 0
ประถมศึกษา ป.1=1 , ป.2=2 , ป.3=3 , ป.4=4 , ป.5=5 , ป.6=6
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1=7 , ม.2=8 , ม.3=9
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4=10 , ม.5=11 , ม.6=12
ปวช. ปี1=10 , ปี2=11 , ปี3=12
ปวส. ปี1=13 , ปี2=14
ปริญญาตรี ปี1=13 , ปี2=14 , ปี3=15 , ปี4 หรือมากกว่า 4 ปี =16
ปริญญาโท ปี1=17 , ปี2 หรือมากกว่า 2 ปี =18
ปริญญาเอก ปี1=19 , ปี2=20 , ปี 3 หรือมากกว่า 3 ปี = 21
อื่น ๆ = 99 ระบุ .................................................................................................................................
1.8 อาชีพหลัก (พิจารณาระยะเวลาที่ใช้ทางานส่วนใหญ่) ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
8 = ทาโรงงานหรือ บริษัท
2 = ปลูกพืช
9 = เรียนหนังสือ
3 = เลี้ยงสัตว์
10 = ทางานต่างประเทศ
4 = ประมง
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
5 = รับจ้างเกษตร
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ).......................................................................
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.9 อาชีพรอง ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
2 = ปลูกพืช
3 = เลี้ยงสัตว์
4 = ประมง
5 = รับจ้างเกษตร
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

8 = ทาโรงงานหรือบริษัท
9 = เรียนหนังสือ
10 = ทางานต่างประเทศ
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ)......................................................................................
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1.10 จานวนสมาชิกในครัวเรือน รวม …………….. คน
แบ่งเป็น อายุ 1) น้อยกว่า 15 ปี ....... คน
2) ระหว่าง 15-60 ปี ....... คน
1.11 จานวนแรงงานในครัวเรือน ระบุจานวนคน
1) ในภาคเกษตร ...................... คน แบ่งเป็น เพศ 1.1) ชาย ....... คน
2) นอกภาคเกษตร ................... คน

3) มากกว่า 60 ปี ....... คน

1.2) หญิง ....... คน

1.12 ประสบการณ์ทาการเกษตร .................... ปี
1.13 จานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด ................. ไร่
1) ในการเกษตร ............... ไร่
พื้นที่อยู่  (1) ในเขตชลประทาน .......... ไร่  (2) นอกเขตชลประทาน .......... ไร่
2) นอกการเกษตร ............ ไร่
3) เช่า ............................... ไร่
1.14 การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร (รวมเช่าและให้ทาฟรี) ระบุรหัส ...........................
1 = ที่อยู่อาศัย
10 = ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
2 = นาข้าวขึ้นน้า
11 = ที่รกร้างว่างเปล่า
3 = นาลุ่มปานกลาง
12 = ที่ป่าถือครอง
4 = ที่นาดอน
13 = ที่ห้วย หนอง คลอง บึง
5 = ที่พืชไร่
14 = ที่เพาะเลี้ยงประมง
6 = ที่สวนไม้ผล
15 = ที่เลี้ยงปศุสัตว์
7 = ที่ไม้ยืนต้น
16 = ที่ทาฟาร์มผสม/ผสมผสาน
8 = ที่สวนผัก
99 = อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………….…..
9 = ไม้ดอกไม้ประดับ
1.15 แหล่งน้าการเกษตร ระบุรหัส ............................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = น้าฝน
6 = โครงการราชการสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
2 = น้าชลประทาน
7 = โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
3 = สูบเองจากแหล่งน้าธรรมชาติ ( แม่น้า คู คลอง หนอง บึง)
8 = กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
4 = บ่อ / สระในไร่นา
9 = ซื้อจากผู้ให้บริการ
5 = ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว
1.16 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ระบุรหัส .......................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2 = ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3 = บริหารจัดการทรัพยากรน้า
4 = บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
5 = แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
6 = พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
7 = พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
8 = ธนาคารสินค้าเกษตร
9 = เกษตรอินทรีย์
10 = ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
11 = แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
12 = พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
13 = ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
14 = ตลาดสินค้าเกษตร
15 = พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
16 = ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ค่าคะแนน 10 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย มากที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ
2.1 ท่านมีพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม (N) [ถ้าเกษตรกรทราบ]

แปลง

ไร่

2.2 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (พื้นที่ N ข้าว) จานวน......................... ไร่
2.3 พื้นที่ผลิตพืชใหม่ (เกษตรผสมผสาน) จานวน....................... ไร่
2.4 การสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ)
1) ท่านได้รับ ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่
 (1) ได้รับ ได้แก่

(1.1) สินค้าให้ผลผลิตระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี เช่น พืชผัก พืชไร่ เลี้ยงปลา ไก่ หมู)
(1.1.1)
จานวน
หน่วย
(1.1.2)
จานวน
หน่วย
(1.1.3)
จานวน
หน่วย
(1.2) สินค้าให้ผลผลิตระยะปานกลาง (ตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี เช่น มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง เลี้ยงวัว กระบือ)
(1.2.1)
จานวน
หน่วย
(1.2.2)
จานวน
หน่วย
(1.2.3)
จานวน
หน่วย
(1.3) สินค้าให้ผลผลิตระยะยาว (ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เช่น สัก ยางนา ไม้เต็ง ไม้แดง ไม่ประดู่)
(1.3.1)
จานวน
หน่วย
(1.3.2)
จานวน
หน่วย
(1.3.3)
จานวน
หน่วย

 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 2.4)

2) ปัจจัยการผลิตที่ท่านได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) เพียงพอหรือไม่
 (1) เพียงพอ  (2) ไม่เพียงพอ เพราะ
3) ท่านนาปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรือยัง
 (1) นาไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว  (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ
 (2) ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ เพราะ
4) ท่านพอใจในปัจจัยการผลิตที่ทา่ นได้รบั ในระดับใด (ให้คะแนน 1-10) .......................................... คะแนน
เพราะ
2.4 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ (KPI 1.6)
1) เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิต
1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 2)]
1.2) ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
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2) เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning)
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจากัดในการปลูก
S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจากัดเล็กน้อยแก้ไขได้
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง N ไม่เหมาะสม - มีข้อจากัดทีแ่ ก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก

2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) หรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 3)]
2.2) ความรู้เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
2.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 2.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
3) การทาบัญชีครัวเรือน
3.1) ท่านได้รับการอบรมการทาบัญชีครัวเรือนหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 3.1)
3.2) ความรู้เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้  (1.1) ทาบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะนาผูอ้ ื่นให้ทา
 (3) อื่นๆ
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต
1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร
2) ท่านมีประสบการณ์ในการปลูกทา เกษตรผสมผสาน หรือไม่
3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิมของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 (1) ผลผลิตต่า
 (2) ผลผลิตคุณภาพต่า
 (4) ไกลแหล่งรับซื้อ
 (5) อื่นๆ (ระบุ)
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลีย่ นการผลิต คือ

 1) ไม่มี

 (3) ต้นทุนสูง

5) สินค้าชนิดใหม่ (เกษตรผสมผสาน) เกิดการปรับเปลี่ยนในพื้นที่เดิมหรือไม่ อย่างไร
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เต็มพืน้ ที่
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน
 (3) ไม่เกิดการปรับเปลีย่ น (เกษตรกรนาปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อื่น)
6) พืชชนิดใหม่ (เกษตรผสมผสาน) ทีป่ รับเปลี่ยน มีผลผลิตแล้วหรือยัง
 (1) ให้ผลผลิตทั้งหมดแล้ว
 (2) ให้ผลผลิตบางส่วน เพราะ
 (3) ไม่มผี ลผลิต เนื่องจาก

 2) มี มาก่อนแล้ว ....................... ปี
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3.2 การผลิต สินค้าเดิม (ข้าว)
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่
2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
ชนิดของข้าวที่ปลูก
3) ต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในแปลงที่ให้ข้อมูล
1. ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
3.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ

หน่วย

1. เมล็ดพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด
สุกร โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หนู
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน
5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.2 น้ายาชุบท่อนพันธุ์
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
5.6 อื่นๆ...................

กก.

6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ (ระบุ)................

ปริมาณ
ทั้งหมด

ราคา
(บาท/หน่วย)

กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด

ลิตร /
กก.

บาท
บาท
..........

* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ

มูลค่า
(บาท)

 ข้าวเหนียว

 ข้าวเจ้า

2. ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)
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1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่
งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท)
(บาท/
(บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

3.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนไปสี/ขาย
4.3 นวด/สี
4.4 ตาก
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง
4) ผลผลิต และการจาหน่ายผลผลิต ของแปลงที่ให้ข้อมูล ข้าว
รายการ
 1) จาหน่าย
 2) รอการจาหน่าย
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน
 4) ทาพันธุ์
 5) ค่าเช่า
 6) อื่นๆ (ระบุ) ...............

รวม

หน่วย
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

จานวน

ราคา
(บาท/กก.)

รวมมูลค่า
(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/คน/
วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทัง้
แปลง
(บาท)

(บาท)
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3.3 การผลิต สินค้าใหม่ (เกษตรผสมผสาน) ในปี 2560 ที่ดาเนินการผลิตแล้วทั้งหมด
1) การผลิต
1.1) สินค้าที่ให้ผลผลิตระยะสั้น ได้แก่
1) ชนิดที่ 1 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
 (2) ปลูก/ผลิต นอกพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เนื่องจาก.............................................................
2) ชนิดที่ 2 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
3) ชนิดที่ 3 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
 (2) ปลูก/ผลิต นอกพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เนื่องจาก.............................................................
1.2) สินค้าที่ให้ผลผลิตระยะกลาง ได้แก่
1) ชนิดที่ 1 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
 (2) ปลูก/ผลิต นอกพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เนื่องจาก.............................................................
2) ชนิดที่ 2 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
 (2) ปลูก/ผลิต นอกพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เนื่องจาก.............................................................
3) ชนิดที่ 3 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
 (2) ปลูก/ผลิต นอกพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เนื่องจาก.............................................................
1.3) สินค้าที่ให้ผลผลิตระยะยาว ได้แก่
1) ชนิดที่ 1 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
 (2) ปลูก/ผลิต นอกพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เนื่องจาก.............................................................
2) ชนิดที่ 2 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
 (2) ปลูก/ผลิต นอกพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เนื่องจาก.............................................................
3) ชนิดที่ 3 .............................................................
พื้นที่ปลูก/ผลิต  (1) ปลูก/ผลิต ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จานวน...........................ไร่
 (2) ปลูก/ผลิต นอกพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เนื่องจาก.............................................................
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2) ต้นทุน การผลิต เกษตรผสมผสาน ในปี 2560 ของแปลงที่ให้ข้อมูล
(1) สินค้าระยะสั้น ได้แก่ ...................................
(1.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ
1. เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด
สุกร โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุ๋ยชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุ๋ยเคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุ๋ยชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน
3.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
3.2 สารปรับปรุงดิน
3.3 ปูนมาล
3.4 ปูนขาว
3.5 อื่นๆ...................
4. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
5. ค่าภาษีที่ดิน
6. อื่นๆ (ระบุ)................
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์*
7.1 เครื่องตัดหญ้า
อายุการใช้งาน.................ปี
7.2 เครื่องฉีด/พ่นยา
อายุการใช้งาน.................ปี
7.3 ค่าวางระบบน้า
อายุการใช้งาน.................ปี
7.4 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

ชนิดที่ 1 .......................................................................
หน่วย
...
กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก

ลิตร /
กก
บาท
บาท
..........
...
เครื่อง
เครื่อง
บาท

* คิกค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

ชนิดที่ 2...............................................................
ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
(บ/หน่วย) (บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

ชนิดที่ 3.................................................
ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บ/หน่วย) (บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

มูลค่า
รวม
(บาท)
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(1.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

สินค้าระยะสั้น ชนิดที่ 1

(1)
ครั้งที่ทา
(ครั้ง)

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานที่มาทาโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงงาน
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
คนที่ทา
ใช้เวลา
ค่าน้ามัน
อัตราค่าแรง
รวมค่าแรง งาน
(คน/ครั้ง)

(ชม./ครั้ง)

บาท

(บาท/คน/วัน)

(บาท)

(1)
ครั้งที่ทา

(2)
คนที่ทา

(ครั้ง)

(คน/ครั้ง)

2. จ้างแรงงาน
(3)
(4)*
ใช้เวลา ค่าน้ามัน
ชม.

บาท

(5)
อัตราค่าแรง
(บาท/คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรงงาน
(บาท)

3. จ้าง
เครื่องจักร
รวมทั้งแปลง

4. มูลค่า
รวม

(บาท)

(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักร่อง/ยกร่อง
2. ค่าปลูก
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.1 เก็บเกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

สินค้าระยะสั้น ชนิดที่ 2
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1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักร่อง/ยกร่อง
2. ค่าปลูก
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.1 เก็บเกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........
สินค้าระยะสั้น ชนิดที่ 3
1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักร่อง/ยกร่อง
2. ค่าปลูก
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.1 เก็บเกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

หน้า 10 จาก 13

(2) สินค้าระยะกลาง ได้แก่ ...................................
(2.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ

หน่วย

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

ชนิดที่ 2...............................................................
ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
(บ/หน่วย) (บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

ชนิดที่ 3.................................................
ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการที่ผ่านมา
ปริมาณ ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด (บ/หน่วย) (บาท)

มูลค่า
รวม
(บาท)

...
กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก

ลิตร /
กก
บาท
บาท
..........
...
เครื่อง
เครื่อง
บาท

* คิกค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์
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1. เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ : มูลไก่
เป็ด สุกร โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุ๋ยชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุ๋ยเคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุ๋ยชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+
ชีวภาพ+อินทรีย์) / (เคมี+
อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน
3.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
3.2 สารปรับปรุงดิน
3.3 ปูนมาล
3.4 ปูนขาว
3.5 อื่นๆ...................
4. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
5. ค่าภาษีที่ดิน
6. อื่นๆ (ระบุ)................
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์*
7.1 เครื่องตัดหญ้า
อายุการใช้งาน.................ปี
7.2 เครื่องฉีด/พ่นยา
อายุการใช้งาน.................ปี
7.3 ค่าวางระบบน้า
อายุการใช้งาน.................ปี
7.4 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

ชนิดที่ 1 .......................................................................
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(2.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

สินค้าระยะกลาง ชนิดที่ 1

(1)
ครั้งที่
ทา
(ครั้ง)

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานที่มาทาโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงงาน
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
คนที่ทา
ใช้เวลา
ค่า
อัตราค่าแรง
รวมค่าแรง
น้ามัน
งาน
(คน/ครั้ง)
(ชม./ครั้ง)
บาท (บาท/คน/วัน)
(บาท)

(1)
ครั้งที่ทา

(2)
คนที่ทา

(ครั้ง)

(คน/ครั้ง)

2. จ้างแรงงาน
(3)
(4)*
ใช้เวลา
ค่าน้ามัน
ชม.

บาท

(5)
อัตราค่าแรง
(บาท/คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรงงาน
(บาท)

3. จ้าง
เครื่องจักร
รวมทั้งแปลง

4. มูลค่ารวม

(บาท)

(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักร่อง/ยกร่อง
2. ค่าปลูก
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.1 เก็บเกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

สินค้าระยะกลาง ชนิดที่ 2
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1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักร่อง/ยกร่อง
2. ค่าปลูก
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.1 เก็บเกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........
สินค้าระยะกลาง ชนิดที่ 3
1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
1.4 ชักร่อง/ยกร่อง
2. ค่าปลูก
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.1 เก็บเกี่ยว
4.2 ขนส่ง
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

หน้า 12 จาก 13
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3) ผลผลิต และการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของสินค้าระยะสัน้
ชนิดสินค้า

(ระบุ)
1...........................................

หน่วย

(ระบุ)

จานวนผลผลิต
ทั้งหมด

ราคาจาหน่าย

(ตามหน่วย)

(บาท/หน่วย)

การนาไปให้ประโยชน์
จาหน่าย

ปริโภค

อื่นๆ (ระบุ)

(ตามหน่วย)

(ตามหน่วย)

(ตามหน่วย)

.........
.........

2..............................................
.........
3..............................................

4) ผลผลิต และการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของสินค้าระยะกลาง
ชนิดสินค้า

(ระบุ)
1...........................................

หน่วย

(ระบุ)

จานวนผลผลิต
ทั้งหมด

ราคาจาหน่าย

(ตามหน่วย)

(บาท/หน่วย)

การนาไปให้ประโยชน์
จาหน่าย

ปริโภค

อื่นๆ (ระบุ)

(ตามหน่วย)

(ตามหน่วย)

(ตามหน่วย)

.........
.........

2..............................................
.........
3..............................................

3.4 การตลาด (กรณีจาหน่ายสินค้า)
เรื่อง
เดิม (ข้าว)
1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่
 1) มี
 2) ไม่มี
2. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายอย่างไร  1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
3. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายแหล่งใด  1) โรงสี  2) สหกรณ์................
 3) อื่นๆ......................

ใหม่ (เกษตรผสมผสาน)
 1) มี
 2) ไม่มี
 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
ระบุแหล่งจาหน่าย......................................
..................................................................

หน้า 13 จาก 13
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3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ (เกษตรผสมผสาน) แล้ว
1) ~ ท่านมีการรวมกลุ่ม/ตั้งกลุ่
ม หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี ชื่อกลุ่ม.....................................................................
2) ~ วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม่
 1) ไม่เปลี่ยน  (1.1) จ้างแรงงานเท่าเดิม  (1.2) ใช้แรงงานตนเองเท่าเดิม
 2) เปลี่ยนไป  (2.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  (2.2) จ้างแรงงานลดลง
 (2.3) ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น  (2.4) ใช้แรงงานตนเองลดลง
3) ~ ท่านได้ทา เกษตรผสมผสาน ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่ได้ปลูก (หยุด/เปลีย่ นไปผลิต.......................................)
 2) ปลูกหญ้าเหมือนเดิม
4) ~ ท่านได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อทา เกษตรผสมผสาน เพิ่มขึ้น หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)
 2) เพิ่มขึ้นอีกบางส่วน  3) เพิ่มขึ้นทั้งหมด (เต็มพื้นที่)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
4.1 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ให้คะแนน) ............................................... คะแนน
เพราะ
4.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ Zoning ในภาพรวม (ให้คะแนน) ................................... คะแนน
เพราะ
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต ได้แก่
2) รัฐบาลควรจะมีมาตรการอย่างไรในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต

--------------------------------------------------
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6. ประมง
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อประเมินผล
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)ปีงบประมาณ 2560
โดย ศูนย์ประเมินผล สศก.
ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วันที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
1.1 ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................................................
1.2 ที่อยู่ บ้านเลขที่ .............หมู่.......... ตาบล.................................อาเภอ ...................................... จังหวัด ......................................
1.3 เลขที่บัตรประชาชน     
1.4 เพศ (ระบุรหัส) …………………1 = ชาย 2 = หญิง
1.5 อายุ .................. ปี
1.6 เบอร์โทรศัพท์   
1.7 ระดับการศึกษา (ระบุรหัส) ...........................
ไม่ได้เรียน = 0
ประถมศึกษา ป.1=1 , ป.2=2 , ป.3=3 , ป.4=4 , ป.5=5 , ป.6=6
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1=7 , ม.2=8 , ม.3=9
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4=10 , ม.5=11 , ม.6=12
ปวช. ปี1=10 , ปี2=11 , ปี3=12
ปวส. ปี1=13 , ปี2=14
ปริญญาตรี ปี1=13 , ปี2=14 , ปี3=15 , ปี4 หรือมากกว่า 4 ปี =16
ปริญญาโท ปี1=17 , ปี2 หรือมากกว่า 2 ปี =18
ปริญญาเอก ปี1=19 , ปี2=20 , ปี 3 หรือมากกว่า 3 ปี = 21
อื่น ๆ = 99 ระบุ .................................................................................................................................
1.8 อาชีพหลัก (พิจารณาระยะเวลาที่ใช้ทางานส่วนใหญ่) ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
8 = ทาโรงงานหรือ บริษัท
2 = ปลูกพืช
9 = เรียนหนังสือ
3 = เลี้ยงสัตว์
10 = ทางานต่างประเทศ
4 = ประมง
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
5 = รับจ้างเกษตร
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ).......................................................................
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.9 อาชีพรอง ระบุรหัส ............................
1 = ไม่มีงานทา/รองานใหม่
2 = ปลูกพืช
3 = เลี้ยงสัตว์
4 = ประมง
5 = รับจ้างเกษตร
6 = รับจ้างนอกการเกษตร
7 = ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

8 = ทาโรงงานหรือบริษัท
9 = เรียนหนังสือ
10 = ทางานต่างประเทศ
11 = รับราชการ/เงินเดือนประจา
12 = รับงานมาทาที่บ้าน
13 = อื่น ๆ = 99 (ระบุ)......................................................................................

1.10 จานวนสมาชิกในครัวเรือน รวม …………….. คน
แบ่งเป็น อายุ 1) น้อยกว่า 15 ปี ....... คน
2) ระหว่าง 15-60 ปี ....... คน

3) มากกว่า 60 ปี ....... คน
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1.11 จานวนแรงงานในครัวเรือน ระบุจานวนคน
1) ในภาคเกษตร ...................... คน แบ่งเป็น เพศ 1.1) ชาย ....... คน
2) นอกภาคเกษตร ................... คน
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1.2) หญิง ....... คน

1.12 ประสบการณ์ทาการเกษตร .................... ปี
1.13 จานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด ................. ไร่
1) ในการเกษตร ............... ไร่
พื้นที่อยู่  (1) ในเขตชลประทาน .......... ไร่  (2) นอกเขตชลประทาน .......... ไร่
2) นอกการเกษตร ............ ไร่
3) เช่า ............................... ไร่
1.14 การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร (รวมเช่าและให้ทาฟรี) ระบุรหัส ...........................
1 = ที่อยู่อาศัย
10 = ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
2 = นาข้าวขึ้นน้า
11 = ที่รกร้างว่างเปล่า
3 = นาลุ่มปานกลาง
12 = ที่ป่าถือครอง
4 = ที่นาดอน
13 = ที่ห้วย หนอง คลอง บึง
5 = ที่พืชไร่
14 = ที่เพาะเลี้ยงประมง
6 = ที่สวนไม้ผล
15 = ที่เลี้ยงปศุสัตว์
7 = ที่ไม้ยืนต้น
16 = ที่ทาฟาร์มผสม/ผสมผสาน
8 = ที่สวนผัก
99 = อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………….…..
9 = ไม้ดอกไม้ประดับ
1.15 แหล่งน้าการเกษตร ระบุรหัส ............................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = น้าฝน
6 = โครงการราชการสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
2 = น้าชลประทาน
7 = โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
3 = สูบเองจากแหล่งน้าธรรมชาติ ( แม่น้า คู คลอง หนอง บึง)
8 = กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้าธรรมชาติ
4 = บ่อ / สระในไร่นา
9 = ซื้อจากผู้ให้บริการ
5 = ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว
1.16 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ระบุรหัส .......................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 = ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2 = ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3 = บริหารจัดการทรัพยากรน้า
4 = บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
5 = แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
6 = พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
7 = พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
8 = ธนาคารสินค้าเกษตร
9 = เกษตรอินทรีย์
10 = ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
11 = แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
12 = พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
13 = ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
14 = ตลาดสินค้าเกษตร
15 = พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
16 = ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ค่าคะแนน 10 ความเห็น/ทัศนคติ ที่เห็นด้วย มากที่สุด กับประเด็นที่ถาม
ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ
2.1 ท่านมีพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม (N) [ถ้าเกษตรกรทราบ]

แปลง

ไร่

2.2 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (พื้นที่ N ข้าว) จานวน......................... ไร่
2.3 พื้นที่ผลิตสินค้าใหม่ (ประมง) จานวน....................... ไร่
2.4 การสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ)
1) ท่านได้รับ ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่
 (1) ได้รับ (1.1)
จานวน
(1.2)
จานวน
(1.3)
จานวน
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 2.4)
2) ปัจจัยการผลิตที่ท่านได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) เพียงพอหรือไม่
 (1) เพียงพอ  (2) ไม่เพียงพอ เพราะ
3) ท่านนาปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรือยัง
 (1) นาไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว  (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ
 (2) ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ เพราะ
4) ท่านพอใจในปัจจัยการผลิตที่ทา่ นได้รบั ในระดับใด (ให้คะแนน 1-10) .......................................... คะแนน
เพราะ
2.4 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ (KPI 1.6)
1) เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิต
1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 2)]
1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
2) เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning)
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจากัดในการปลูก
S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจากัดเล็กน้อยแก้ไขได้
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง N ไม่เหมาะสม - มีข้อจากัดทีแ่ ก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก

2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) หรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ [ข้ามไปข้อ 3)]
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2.2) ความรู้เรื่องการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อย่างไร (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
2.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 2.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้ อย่างไร
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
3) การทาบัญชีครัวเรือน
3.1) ท่านได้รับการอบรมการทาบัญชีครัวเรือนหรือไม่
 (1) ได้รับ
 (2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 3.1)
3.2) ความรู้เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน 1-10)
(1) ก่อนอบรม .......................................... คะแนน
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน
หากน้อยลง เพราะ
3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่
 (1) นาไปใช้  (1.1) ทาบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะนาผูอ้ ื่นให้ทา
 (3) อื่นๆ
 (2) ไม่ได้นาไปใช้ เนื่องจาก
ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต
1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร
2) ท่านมีประสบการณ์ในการทา ประมง เลี้ยงปลา หรือไม่  1) ไม่มี
3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 (1) ผลผลิตต่า
 (2) ผลผลิตคุณภาพต่า
 (4) ไกลแหล่งรับซื้อ
 (5) อื่นๆ (ระบุ)
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลีย่ นการผลิต คือ

 2) มี มาก่อนแล้ว ....................... ปี
 (3) ต้นทุนสูง

5) สินค้าชนิดใหม่ (ประมง เลี้ยงปลา) เกิดการปรับเปลี่ยนในพื้นทีเ่ ดิมหรือไม่ อย่างไร
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เต็มพืน้ ที่
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน
 (3) ไม่เกิดการปรับเปลีย่ น (เกษตรกรนาปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อื่น)
6) สินค้าชนิดใหม่ (ประมง เลี้ยงปลา) ทีป่ รับเปลี่ยน มีผลผลิตแล้วหรือยัง
 (1) มีผลผลิตทั้งหมดแล้ว
 (2) มีผลผลิตบางส่วน เพราะ  (2.1) ยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
 (2.2) ผลผลิตบางส่วนเสียหาย เนื่องจาก
 (2.3) ทยอยทาการผลิต (ผลิตไม่พร้อมกัน)
 (2.4) อื่นๆ (ระบุ)
 (3) ไม่มผี ลผลิต เนื่องจาก
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3.2 การผลิต สินค้าเดิม (ข้าว)
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่
2) ชื่อพันธุ์ที่ปลูก
ชนิดของข้าวที่ปลูก
3) ต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในแปลงที่ให้ข้อมูล
3.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
(1) ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
รายการ

หน่วย

1. เมล็ดพันธุ์
2. ปุ๋ย
2.1 ปุย๋ อินทรีย์ : มูลไก่ เป็ด
สุกร โคกระบือ อื่นๆ
2.2 ปุย๋ ชีวภาพ
- ชนิดเม็ด
- ชนิดน้า
2.3 ปุย๋ เคมี (@50 กก.)
- ปุ๋ยสูตร
- ปุ๋ยยูเรีย : (46-0-0)
2.4 ปุย๋ ชนิดอื่น
- ปุ๋ยผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)
- ปุ๋ยหมัก
- น้าหมัก
- ฮอร์โมน
3. สารเคมีกาจัดวัชพืช
3.1 ยาคุมหญ้า
3.2 ยาฆ่าหญ้า
4. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4.1 ยาป้องกันกาจัดโรค/เชื้อรา
4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้
4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หนู
5. สารเคมีอื่นๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน
5.1 ฮอร์โมน (น้า/ผง)
5.2 น้ายาชุบท่อนพันธุ์
5.3 สารปรับปรุงดิน
5.4 ปูนมาล
5.5 ปูนขาว
5.6 อื่นๆ...................

กก.

6. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
7. ภาษีทดี่ ิน
8. อื่นๆ (ระบุ)................

ปริมาณ
ทั้งหมด

ราคา
(บาท/หน่วย)

กก.
กก.
ลิตร
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
ลิตร
กก
กก. /
ลิตร /
ขวด
กก. /
ลิตร /
ขวด

ลิตร /
กก.

บาท
บาท
..........

* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ

มูลค่า
(บาท)

 ข้าวเหนียว

 ข้าวเจ้า

(2) ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)
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3.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่
งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ (บาท) (บาท/
(บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

หน้า 6 จาก 11
2. จ้างแรงงาน

(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

(บาท)

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/คน/
วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทัง้
แปลง
(บาท)

(บาท)

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก
1.1 ไถครั้งที่ 1
1.2 ไถครั้งที่ 2
1.3 ไถครั้งที่ 3
2. ค่าปลูก
2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)
2.2 ปลูกซ่อม
3. ค่าดูแลรักษา
3.1 ใส่ปุ๋ย
3.2 ฉีดยากาจัดวัชพืช:
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า
3.3 ฉีดสารป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช (เชื้อรา
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู)
3.4 สารปรับปรุงบารุงดิน
3.5 ถอนหญ้า /ตัดหญ้า
3.6 สูบน้า
3.7 อื่นๆ
4. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
4.1 เกี่ยว
4.2 ขนไปสี/ขาย
4.3 นวด/สี
4.4 ตาก
5. อื่นๆ (ระบุ)...........

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง
4) ผลผลิต และการจาหน่ายผลผลิต ของแปลงที่ให้ข้อมูล ข้าว
ราคา
รายการ
หน่วย
จานวน
(บาท/กก.)
 1) จาหน่าย
กก.
 2) รอการจาหน่าย
กก.
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน
กก.
 4) ทาพันธุ์
กก.
 5) ค่าเช่า
กก.
 6) อื่นๆ (ระบุ) ...............
กก.
รวม

รวมมูลค่า
(บาท)
1 กระสอบ = ............. กก.
1 อุ้มเล็ก = ............. กก.
1 อุ้มใหญ่ = ............. กก.
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3.3 การผลิต สินค้าใหม่ (ประมง) เข้าร่วมโครงการปี 2560
1) แปลงที่ให้ข้อมูลมีพื้นที่
ไร่
2) เริ่มเลี้ยง เดือน
ปี
3) ให้ผลผลิตเมื่อ .................เดือน...................... ปี
4) จานวน รุ่น ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2560
รุ่น
5) บ่อเลี้ยงปลาที่เข้าร่วมโครงการเป็นบ่อที่ขุดใหม่ หรือมีบ่อเดิมอยู่แล้ว
 (1) ชุดใหม่ บ่อมีขนาด กว้าง x ยาว x ลึก ...........x...............x.............. เมตร
ต้นทุนในการขุดบ่อ
 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบ่อเอง มีต้นทุน จานวน ........................ บาท
 (1.2) เป็นบ่อจากโครงการขุดแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศ์กเมตร (บ่อจิ๋ว พด.)
 (2) มีบ่ออยู่แล้ว บ่อมีขนาด กว้าง x ยาว x ลึก ...........x...............x.............. เมตร
ต้นทุนในการขุดบ่อ
 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบ่อเอง มีต้นทุน จานวน ........................ บาท
 (1.2) เป็นบ่อจากโครงการขุดแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศ์กเมตร (บ่อจิ๋ว พด.)
6) บ่อเลี้ยงปลาที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในพื้นที่ ทาการผลิตสินค้าเกษตรไม่เหมาะสม หรือไม่ (พื้นที่ N)
 (1) อยู่ในพื้นที่ N
 (2) ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ N

134

หน้า 8 จาก 11

7) ต้นทุน การผลิต ประมง ในปี 2560 ของแปลงที่ให้ข้อมูล
รุน่ ที่ 1
7.1) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ
1. พันธุ์
2. ปูนมาร์ล
3. อาหารเลีย้ งปลา
4. ค่าเช่า (รวมทั้งแปลง)
5. ค่าภาษีทดี่ ิน
6. อื่นๆ (ระบุ)................

7.2) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. ค่าดูแลรักษา
2. ค่าขนส่งอาหารเลีย้ งปลา
3. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
3.1จับปลา
3.2 ขนส่งไปจาหน่าย/กิน
4. อื่นๆ (ระบุ)...........

หน่วย

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)

ตัว
กก.
กก.
บาท
บาท
..........

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ ลิตร
(บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

ลิตร

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/
คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทั้ง
แปลง
(บาท)

(บาท)
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รุ่นที่ 2
7.3) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ
1. พันธุ์
2. ปูนมาร์ล
3. อาหารเลีย้ งปลา
4. อื่นๆ (ระบุ)................

7.4) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

1. ค่าดูแลรักษา
2. ค่าขนส่งอาหารเลีย้ งปลา
3. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
3.1จับปลา
3.2 ขนส่งไปจาหน่าย/กิน
4. อื่นๆ (ระบุ)...........

หน่วย

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)

ตัว
กก.
กก.
..........

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ ลิตร
(บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

ลิตร

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/
คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทั้ง
แปลง
(บาท)

(บาท)
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รุ่นที่ 3
7.5) ต้นทุนปัจจัยการผลิต
รายการ
1. พันธุ์
2. ปูนมาร์ล
3. อาหารเลีย้ งปลา
4. อื่นๆ (ระบุ)................

7.6) ต้นทุนแรงงาน
รายการ

หน่วย

ของตนเอง/ ได้ฟรี/ ผลิตเอง
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

ซื้อ/ เหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา
ปริมาณ
ราคา
มูลค่า
ทั้งหมด
(บาท/หน่วย)
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)

ตัว
กก.
กก.
..........

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่ าทาโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าแรงงาน
(1)
(2)
(3)
(4)*
(5)
(6)
ครั้งที่ คนที่ ใช้
ค่า
อัตรา
รวม
ทา
ทา เวลา น้ามัน ค่าแรง ค่าแรง
ในพื้นที่ งาน
(ครั้ง) (คน/ (ชม./ ลิตร
(บาท/ (บาท)
ครั้ง) ครั้ง)
คน/วัน)

2. จ้างแรงงาน
(1)
ครั้งที่
ทา

(2)
คนที่
ทา

(3)
ใช้
เวลา

(4)*
ค่า
น้ามัน

(ครั้ง)

(คน/
ครั้ง)

ชม.

ลิตร

3. จ้าง
(5)
อัตรา
ค่าแรงใน
พื้นที่
(บาท/
คน/วัน)

(6)
รวม
ค่าแรง
งาน
(บาท)

4. มูลค่า
รวม

เครื่องจักร
รวมทั้ง
แปลง
(บาท)

(บาท)

1. ค่าดูแลรักษา
2. ค่าขนส่งอาหารเลีย้ งปลา
3. ค่าเก็บเกีย่ วผลผลิต
3.1จับปลา
3.2 ขนส่งไปจาหน่าย/กิน
4. อื่นๆ (ระบุ)...........

8) ผลผลิต และการนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ให้ข้อมูล ประมง
การนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์
รายการ
หน่วย จานวน
1) จาหน่าย
2) บริโภค/แจก
จานวน
จานวน
ราคา
มูลค่า (บาท)
1) จานวนผลผลิต รุ่น 1
กก.
2) จานวนผลผลิต รุ่น 2
กก.
3) จานวนผลผลิต รุ่น 3
กก.
4) คงเหลือในบ่อ
กก.
รวม
กก.

รวมมูลค่า
(บาท)
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3.4 การตลาด (กรณีจาหน่ายสินค้า)
เรื่อง
เดิม (ข้าว)
1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่
 1) มี
 2) ไม่มี
2. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายอย่างไร
 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
3. ท่านนาสินค้าไปจาหน่ายแหล่งใด  1) โรงสี  2) สหกรณ์................
 3) อื่นๆ......................

ใหม่ (ประมง)
 1) มี
 2) ไม่มี
 1) ขายเอง  2) รวมกลุม่ ขาย
 3) เจ้าหน้าที่จัดหาแหล่งให้
ระบุแหล่งจาหน่าย ..............................................
..................................................................................
..................................................................................

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ (ประมง) แล้ว
1) ~ ท่านมีการรวมกลุ่ม/ตั้งกลุม่ หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี ชื่อกลุ่ม.....................................................................
2) ~ วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม่
 1) ไม่เปลี่ยน  (1.1) จ้างแรงงานเท่าเดิม  (1.2) ใช้แรงงานตนเองเท่าเดิม
 2) เปลี่ยนไป  (2.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  (2.2) จ้างแรงงานลดลง
 (2.3) ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น  (2.4) ใช้แรงงานตนเองลดลง
3) ~ ท่านได้ทา ประมง ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่ได้ทา (หยุด/เปลี่ยนไปทา.......................................)

 2) ทาประมงเหมือนเดิม

4) ~ ท่านได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพือ่ ทา ประมง เพิ่มขึ้น หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน)
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)
 2) เพิ่มขึ้นอีกบางส่วน  3) เพิ่มขึ้นทั้งหมด (เต็มพื้นที่)
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
4.1 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ (ให้คะแนน) ............................................... คะแนน
เพราะ
4.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ Zoning ในภาพรวม (ให้คะแนน) ................................... คะแนน
เพราะ
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต ได้แก่
2) รัฐบาลควรจะมีมาตรการอย่างไรในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต
--------------------------------------------------

