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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) จัดท าขึ้นเพ่ือถวาย
แดพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึง ปีงบประมาณ 2562 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ 
ได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
เกษตรกร ตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสม
กับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าการประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 จาก 882 อ าเภอ 77 จังหวัด 
จ านวน 70,034 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.05 ของเป้าหมาย 70,000 ราย มีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม
เกษตรกร จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A 17,534 ราย กลุ่ม B 39,584 ราย และ กลุ่ม C 12,916 ราย 
โดยความร่วมมือจากปราชญ์เกษตรฯ 3,525 ราย ภาครัฐ 17 หน่วยงาน ภาคเอกชน 7 บริษัท และ
สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่โครงการมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 77.22 ล้านบาท 
จ าแนกเป็น งบประมาณส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิต 66.72 ล้านบาท และงบประมาณส าหรับการส่งเสริม
องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 10.50 ล้านบาท เบิกจ่ายครบถ้วน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น ให้กับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการทุกรายและส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่าง ๆ และจัดหาตลาดรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกรแล้ว 232 แห่ง รวมถึงได้ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเกษตรกรฯ ปี 2560 ร้อยละ 98.42
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 98.06 มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และร้อยละ 96.37 มีความรู้การท าบัญชีครัวเรือน รวมทั้งเกษตรกรร้อยละ 96.78  
98.10 และ 66.03 มีการน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าบัญชี
ครัวเรือนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ า พื้นที่ปลูกพืช 
และลดพ้ืนที่นาและพ้ืนที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์ การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมในขั้นที่ 3 
(ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม) มากขึ้น ร้อยละ 12.70 เกษตรกรท าการผลิตเพ่ือบริโภค
ภายในครัวเรือน ท าให้พอกิน เก็บไว้ท าพันธุ์และแจกจ่ายแบ่งปันแล้ว จึงน าผลผลิตส่วนที่เหลือมาจ าหน่าย 

ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 7,152.84 บาทต่อไร่ สูงกว่า
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และด้านการพึ่งพาตนเองเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิต
โดยการพ่ึงพาตนเอง 2,813.86 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย การลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 
1,487.18 บาทต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง  1,326.68 บาทต่อไร่ 
ส่วนการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 15.74 มีค่าใช้จ่ายไม่จ าเป็นลดลง 



(ค) 

 

411.05 บาทต่อเดือน จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร
มีการท ากิจกรรมในแปลง ลดต้นทุนการผลิตโดยการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น จ าหน่ายผลผลิตท าให้มีกิจกรรม
และรายได้ตลอดทั้งปี ด้านความยั่งยืนของโครงการการพัฒนาแปลงสู่เกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ขั้นที ่1 และปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ภาพรวมจากการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการทุกเกณฑ์ โดยเกษตรกรที่ด าเนินการ
ตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง และท าให้มีรายได้เสริม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.43 การใช้พ้ืนที่
การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการด าเนินกิจกรรมครบ 4 องค์ประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.99 และ
ท าบัญชีต่อเนื่อง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.56 นอกจากนั้นครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายลดลง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.86 
ทั้งนี้ กลุ่ม A เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่เกษตรกรมีการพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ ทั้ง 4 เกณฑ์ เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากกลุ่ม A เป็นเกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถเป็นเกษตรกร
ต้นแบบได ้

ส าหรับการขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกร ร้อยละ 60.43 มีการเผยแพร่ขยายผล 
เฉลี่ย 32 ราย มีเกษตรกรน าไปปฏิบัติแล้ว 14 ราย ส่วนที่เหลือร้อยละ 39.57 ยังไม่ได้เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้
เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแพร่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงของตนเองก่อน 

 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีต่อไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรพิจารณาทบทวนจ านวนเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน
โครงการให้มีความเหมาะสม และมีความชัดเจนในกิจกรรมการด าเนินงาน การก าหนดเกษตรกรเป้าหมาย
ของโครงการควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้
และปัจจัยการผลิต ให้ตรงกับการจัดกลุ่มตามศักยภาพของเกษตรกร และมีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการและทันต่อฤดูการเพาะปลูก จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปราชญ์เกษตรฯ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนให้เข้าใจบทบาทท่ีชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนโครงการอย่างแท้จริง และเน้นการบูรณาการเพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินได้ในทางปฏิบัติ
และจัดท าคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ชัดเจนส าหรับทุกหน่วยงาน 
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 Executive Summary 
 

The New Theory in Agriculture Project have been implementing since 2017 in 
remembranceof His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej. The project aims to promote 
farmers,on voluntary basis, to embrace the new agricultural theory and adapt it to their 
farming.The project also aims to improve farmers’ quality of life by increasing revenue, 
reducing expenditure, developing potential and ability of their own, family, and community 
by building a proper career under the existing resources and inputs. This evaluation 
intends to evaluatethe performance and results of the project. 
 In 2017, around 70,034 farmers joined the project, which was higher than set target. 
The farmers were divided into 3 groups; 17,534 farmers in group A, 39,584 farmers in group B 
and 12,916 farmers in group C, depending on their potential. The project operated with 
the coordination of 3,525local agricultural experts, 17 government agencies, 7 private 
companies and educational institutions altogether. Total budget of 77.22 million baht 
were allocated and 100 percent of the budget were disbursed. 

The coordinated sectors had supported farmers with the inputs for basic stage of 
self-reliance and organized training courses providing agricultural knowledge. 232 marketshad 
been prepared to absorb the farmers’ products. On-farm visits to provide advices about the 
farming of new theories based on sufficiency economy philosophy (SEP) had also been done. 
As the results, in 2017, 98.42 percent of farmers had knowledge of the new farming principles, 
98.06 percent of farmers had knowledge of the SEP, and 96.37 percent of farmershad knowledge 
of household account. Besides, 96.78 percent, 98.10 percent and 66.03 percentof farmers had 
applied knowledge of the new theory of agriculture, SEP, and household account in 
daily life, respectively. A number of farmers had modified the farm spaceby increasing reservoir 
and planting area, reducing rice field and settlement area.  Around 12.70 percent of 
farmers had reached the third step of the New Theory which isfarming for self-consumption, 
sharing, and earning extra income by selling surplus product. 
 As for income, farmers earned 7,152.84 baht/rai and reduced household expenditure along 
with production cost by 2,813.86 baht/rai since becoming self-reliance. In details, those 
farmers reduced household expenditure approximately 1,487.18 baht/rai by consuming their 
own product, and reduced production cost approximately 1,194.91 baht/rai by using self-made 
production factor.Moreover, 15.74 percent of farmers could reduce unnecessary 
expenditure up to 411.05 baht/month due to the change of spending habit. 



(จ) 

 

Around 60.43 percent of farmers had extended the result and passed on 
the knowledge to neighbors whereas around 39.57 percent had yet to pass on their 
knowledge due to the lack of knowledge and some still working on their own farms.   
 To sum up, in order to mobilize The New Theory of Agriculture Project to be more 
efficient and effective, the target and operation procedure of the project should be 
revisedto be more obvious and suitable. To set target farmer of project, potential of the 
area and readiness of farmers should be counted as concerned factors. Also, proper 
allocated budget should be provided in time before planting season to support 
farmers with agricultural knowledge and production factors. Lastly, to achieve the 
harmonization of all coordinators, the meetings should be held to emphasizethe role 
and responsibility of each sectors, especially local experts, educational institutions and 
private sectors and to compile standard operating procedure of the project. 
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ค าน า 
 

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการในภาพรวมโดยได้จัดท ารายงานมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย 
ผลการด าเนินงานปี 2560 และผลลัพธ์ของโครงการ จากเกษตรกรที่ร่วมโครงการในปี 2560 เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

 

รายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมให้ข้อมูล รวมทั้งประสานงานนัดหมายเกษตรกร ท าให้รายงาน
การประเมินผลโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์
จากเอกสารรายงานการประเมินผลฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ธันวาคม 2562 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความม่ันคงและยั่งยืน ทรงคิดค้น
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชด าริเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน  า
ในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัยน  าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
ในการขาดแคลนน  า กรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณน  าฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก 

“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน  าในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จัดสรรพื นที่เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิต
อาหารที่เพียงพอ และสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือน สร้างความมั่นคง 
ด้านอาหาร เกิดการพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจากภายนอก การท าเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นส าหรับ
เกษตรกรรายย่อยที่มีพื นที่ท ากินน้อย มีแหล่งน  าในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร ส าหรับ  
“เกษตรผสมผสาน” เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื นที่เดียวกัน โดยมี
กิจกรรมแต่ละชนิดเกื อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา
ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพ่ิมพูน
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ เศรษฐกิจและผลพลอยได้จาก
การปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี ยงสัตว์ และผลที่ได้จากการเลี ยงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ขึ น
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้สอดคล้องกับ
แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามวาระของประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ 
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากทุกต าบลของประเทศไทยเพ่ิมขึ นในปี 2562 อีกจ านวน 70,000 ราย ได้น้อมน า
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ของเกษตร
ตามภูมิสังคมของแต่ละพื นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสม
กับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
1.2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม

ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
1.2.3 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทาง

การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั นที่ 2 และขั นที่ 3 ได้ต่อไป 
 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ ปี 2560 
1.3.1 เป้าหมายโครงการ ปี 2560 (เป้าหมายเดิม) 

1) รับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด    
ในพื นที่ทั่วประเทศ 882 อ าเภอ จ านวน 70,000 ราย หรือมากกว่า 

2) เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ความสมัครใจ มีความเข้าใจหลักทฤษฎีใหม่ มีความพร้อม
ในการลงทุนเพ่ิมเติม ไม่เคยท ามาก่อน (Start zero) มีแหล่งน  าของตนเองใช้งานได้ตลอดปี 

3) แบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อด าเนินงานตามความพร้อม ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มพร้อมมาก กลุ่มพร้อมปานกลาง และกลุ่มพร้อม เพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานและ
ขยายผลจนครบถ้วนตามเป้าหมาย 
 1.3.2 งบประมาณ ปี 2560 จ านวน 77,219,200 บาท 

 ส าหรับเป้าหมายโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ตั งแต่ปีงบประมาณ 2561 
ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายโครงการใหม่ในข้อ 3) ดังนี  

3) แบ่งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการด าเนินงานใหม่ ส าหรับเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 เป็น
รับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและ มีการประเมิน
ศักยภาพการพัฒนารวมถึงจัดกลุ่ม (A B และ C) เพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง 
 

1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1.4.1 ปี 2560 (เดิม) 
        1) การรับสมัครและจัดกลุ่มเกษตรกร 

    1.1) การรับสมัครเกษตรกร 
     (1) จัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของเกษตรกรตามคุณสมบัติในแต่ละกลุ่ม 

จ านวน 3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจติดตามความพร้อมของเกษตรกร จ านวน 70,000 ราย 
     (2) คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติ “พร้อมมาก” ให้กระจายตัวในทุกต าบล/อ าเภอ

ที่มีเกษตรกรร่วมโครงการ ต าบลละ 3-5 ราย หรือตามความเหมาะสม 
   1.2) เกณฑ์การจัดกลุ่มเกษตรกร โดยจ าแนกตารางคุณลักษณะของเกษตรกร และ

พื นที่เป็น 3 กลุ่ม ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 เกณฑ์การจัดกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560  
 

กลุ่มเกษตรกร คุณลักษณะของเกษตรกร คุณลักษณะของพ้ืนที่ 
1. พร้อมมาก (1)  มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่

 ถวายในหลวง เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่/
 เกษตรผสมผสานอย่างมาก 
(2) พร้อมมากในการลงทุนในกิจกรรม
 เพ่ิมเติมด้วยตนเองตามฐานะ  

(1) Start zero 
(2) แหล่งน  าของตนเองใช้งานได้ตลอดปี 
(3) ปัจจัยพื นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม 

2. พร้อมปานกลาง (1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่
 ถวายในหลวง เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่/
 เกษตรผสมผสาน 
(2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพ่ิมเติมบางส่วน 

Start zero หรือท าเกษตรผสมผสาน/ 
ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ 
 

3. พร้อม (1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่
 ถวายในหลวง มีความสนใจทฤษฎีใหม่/
 เกษตรผสมผสาน 
(2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพ่ิมเติมเล็กน้อย 

Start zero หรือท าเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 
 

2) บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน 
    บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานขับเคลื่อนที่ส าคัญของ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2560 ดังนี  
 

ตารางท่ี 1.2 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน ปีงบประมาณ 2560 
 

รายการ บทบาทหน้าที่ 
1. เกษตรกร  
 (Cell ต้นก าเนิด) 
 

(1) พบปะ ปราชญ์/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
 ระเบิดจากข้างในและวางแผนการผลิต 
(2) เกษตรกรลงมือท าในพื นที่ ลองอย่างที่ 1 
(3) เก็บเก่ียวผลผลิตกิน เหลือจ าหน่าย เก็บรายได้ครั งท่ี 1 ท าบัญชีฟาร์ม 
(4) ลองอย่างที่ 2 ลองอย่างที่ 3... 

 (5) ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 
2. ปราชญ์เกษตร หรือ 

เกษตรกรต้นแบบ 
หรือประธาน ศพก. 

(1) สร้างแรงบันดาลใจ 
(2) แนะน า ช่วยเหลือ 
(3) สร้างเกษตรกรต้นก าเนิด 
(4) สร้างทายาทเกษตรกร (Cell แตกใหม)่ 
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ตารางท่ี 1.2 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 
 

รายการ บทบาทหน้าที่ 
3. ภาครัฐ 
 
 
 
 
 

(1) จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อม 
(2) คัดเลือกปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบ หรือประธาน ศพก. 
(3) เพ่ิมพูนองค์ความรู้แก่เกษตรกร แนะน าเกษตรกรท าบัญชี 
(4) ประสานขอรับการสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร 
(5) ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตที่ 1, 2, 3, …ให้มีความหลากหลาย 

                  (6) ติดตาม ประมวลผล และรายงานความก้าวหน้า 
(7) จัดหาตลาดเพ่ือเกษตรกร 

4. ภาคเอกชน (1) เทคนิค/วิชาการ 
(2) ปัจจัยการผลิต 
(3) ทุนทรัพย์ส าหรับตอบแทนปราชญ์/ทุนเริ่มต้นส าหรับเกษตรกรตาม
 ความจ าเป็น 
(4) จัดหาตลาดเพ่ือเกษตรกร 

5. ภาคการศึกษา (1) เทคนิค/วิชาการ 
(2) นักศึกษาเป็นลูกมือปราชญ์ ฝึกงานในแปลงเกษตรกร 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (2560) 
 

3) แนวทางปฏิบัติ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 
   3.1) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2) เกษตรกร เริ่มจากท าตามที่ตนเองถนัด 1 อย่างก่อน (เหมาะสมกับฐานะ) 

จากนั นจึงลองท าการเกษตรเพ่ิมขึ นอย่างท่ี 2 , อย่างที่ 3, ... 
   3.3) ท าให้ง่าย ลงทุนน้อย มีรายได้ 
   3.4) ขยายฐาน เบ่งบานผล ความจนหาย 
   3.5) เกิด 1 แตก 2 (แตก Cell ต้นก าเนิด) 

4) แผนปฏิบัติงาน 
4.1) บูรณาการเพ่ือก่อให้เกิด 

(1) ก าหนดผู้ร่วมบูรณาการ 5 ประสาน (เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์ เอกชน 
สถาบันการศึกษา) 

(2) พบปะหารือระหว่าง 3 ประสานหลัก (เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์) 
(3) สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระดับประเทศ 
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4.2) เกษตรกรปรับ/เปลี่ยนพัฒนาตนเอง 
(1) เพ่ิมพูนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (ปราชญ์เป็นตัวช่วย) 
(2) วิเคราะห์ตนเองและวางแผนการผลิตตามศักยภาพโดยเริ่มจากง่ายและถนัด 

4.3) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน (เพ่ือนช่วยเพื่อน) 
(1) ด าเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต โดยมีภาคเอกชนและปราชญ์เกษตรเป็นที่

ปรึกษาให้ค าแนะน า ติดตามต่อเนื่อง 
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินกิจกรรมการผลิตที่ง่ายและหลากหลาย 
(3) วางแผนการตลาดรองรับผลผลิต 

4.4) ติดตามเยี่ยมเยียน และประเมินผล 
(1) ติดตามเยี่ยมเยียนอย่างเป็นเอกภาพ อย่างน้อย 1 ครั งต่อเดือน 
(2) ประเมินความส าเร็จและความยั่งยืน 

1.4.2 วิธีการด าเนินโครงการของเกษตรกร ปี 2560 ใช้วิธีการด าเนินโครงการใหม่ ตามวิธีการ
ด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

 1) คุณสมบัติของเกษตรกรและพื นที่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
     1.1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

      (1) คุณสมบัติ 
   (1.1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   (1.2) มีความพร้อมที่จะ “ระเบิดจากข้างใน” มีความตั งใจจริง และต้องการ

ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยตนเอง 
      (2) พื นที ่

   (2.1) Start zero (เริ่มต้นกิจกรรมจากที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีการท า
กิจกรรมการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวอย่างเดียว ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว อาจเป็นที่ดินทั งแปลงของ
เกษตรกร หรือแบ่งมาท าแค่เพียงบางส่วนก็ได้ )หรือเป็นพื นที่การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสานมาก่อน  

  (2.2) มีแหล่งน  าของตนเองหรือแหล่งน  าธรรมชาติหรือคลองชลประทาน และ
ต้องมีน  าใช้เพียงพอในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดปี 

 (3) ปัจจัยทางกายภาพของพื นที่ที่เก่ียวข้องมีความพร้อม  
(4) เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี  

(4.1) ใบสมัคร  
(4.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(4.3) ส าเนาบัตรประชาชน 
(4.4) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ เอกสารที่หน่วยงานราชการ

ให้การรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 นส.2 นส.3 นส.4 นส.5 โฉนด สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื อ) 
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1.2) หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุ่มเกษตรกรปี 2560 
พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน  า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และประเมิน
ศักยภาพโดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามค านิยามและตัวบ่งชี  เป็น 3 กลุ่ม เพ่ือน าไปวิเคราะห์
และก าหนดแนวทางการพัฒนาตามการจัดกลุ่ม ดังนี  

 

ตารางท่ี 1.3 หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ปี 2560  
 

กลุ่ม ค านิยาม 
A 1. เป็นเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั นที่ 1  

 2. เป็นเกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบได้ 
B 1. เป็นเกษตรกรที่มีแนวโน้มจะประสบผลส าเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั นที่ 1  

 2. เป็นเกษตรกรที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมให้สามารถเป็นเกษตร
 ทฤษฎีใหม่ 

C 1. เป็นเกษตรกรที่ยังขาดประสบการณ์ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ขั นที่ 1 
 2. เป็นเกษตรกรที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 
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2) บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน 
ส าหรับการประเมินผลโครงการครั งนี ด าเนินการตามกิจกรรมและการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีข่อง 5 ประสาน ปีงบประมาณ 2561 ดังนี  

ตารางท่ี 1.4 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน ปีงบประมาณ 2561 
รายการ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1. เกษตรกรโครงการ 
- เกษตรกรรายใหม ่

1. พบปะกับปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ ภาครัฐ ในพื นที่ 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่

พฤศจิกายน 2560 
 

 ปี 2561 2. เข้ารับการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคดิเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ของหน่วยงานรับผิดชอบ 

ธันวาคม 2560 
 

 3. จัดท าผังแปลง/วางแผนการผลติตามสภาพพื นที่ ทรัพยากร 
แหล่งน  า ปัจจัยโครงสร้างพื นฐาน ก าลังแรงงาน 

มกราคม 2561 
 

 4. ปรับพื นท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมท าการผลิต มกราคม 2561 
 5. ลงมือท าการผลิตในแปลงตนเองตามผังฟารม์/แผนการผลติ 

(ท าการผลติที่ตนถนัด ท าให้ง่าย ลงทุนน้อย ตามก าลังของตนเอง) 
- ท าให้พอกิน 
- ท าให้พอแบ่ง 
- ท าให้มีรายได้เสริม 

 
 
มกราคม - มีนาคม 2561 
เมษายน - มิถุนายน 2561 
กรกฎาคม - กันยายน 2561 

 6. จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม ตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
และใช้ประโยชน์จากการท าบัญชี เพื่อวางแผนในการ
ประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวติครอบครัวได ้

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 7. พัฒนาการผลติและสรา้งความเข้มแข็งให้สามารถผลติอย่าง
พึ่งพาตนเองได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแปลง
ตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 8. รับการตรวจเยี่ยม/ค าแนะน าจาก 3 ประสาน/5 ประสาน และ
ปฏิบัติตามค าแนะน า 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

- เกษตรกรรายเดมิ 
 ปี 2560 (ตามการ 

1. ร่วมประชุมหรือร่วมเวทีประชาคมในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาตามผลการจัดกลุม่ 

มกราคม 2561 

 ประเมินศักยภาพ 
 และการจัดกลุ่ม 
 A,B,C) 

2. ตรวจสอบ/ทบทวน แผนการผลิตของตนเองให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสามารถพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาแปลงสู่
เกษตรทฤษฎีใหมเ่ต็มรูปแบบ 

มกราคม 2561 

 3. ปรับพื นท่ี และลงมือผลติในแปลงตนเองตามแนวทางที่
ก าหนด/ค าแนะน า ของหน่วยงาน/ปราชญเ์กษตร 

มกราคม - มีนาคม 2651 

 4. พัฒนาแปลงการผลติของตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหมเ่ตม็รปูแบบ เมษายน - มิถุนายน 2561 
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ตารางท่ี 1.4 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน (ต่อ) 
รายการ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

- เกษตรกรรายเดมิ 
 ปี 2560 (ตามการ
 ประเมินศักยภาพ  

5. จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม์ ตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
และใช้ประโยชน์จากการท าบัญชี เพื่อวางแผนในการประกอบ
อาชีพ และการด าเนินชีวิตครอบครัวได ้

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 และการจัดกลุ่ม 
 A,B,C) (ต่อ) 

6. ประสานภาครัฐ/เครือข่ายเกษตรกรในพื นท่ี เพื่อท าให้เกิดการ
รวมกลุม่สรา้งความเข้มแข็ง 

กรกฎาคม - กันยายน 2561 

 7. พัฒนาแปลงการผลิตของตนเองสู่เกษตรกรต้นแบบ พึ่งพา
 ตนเอง (ทฤษฎีใหม่ขั นที่ 1) การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง 
 (ทฤษฎีใหม่ขั นท่ี 2 และการเช่ือมโยงตลาด (ทฤษฎีใหม่ขั นที่ 3) 
 ตามล าดับ 

กันยายน - ธันวาคม 2561 

2. ปราชญ์เกษตร/
เกษตรกรต้นแบบ  
(ตัวช่วย) 

1. ร่วมพบปะ 5 ประสาน/3 ประสาน เพื่อสร้างการรับรู้  
การขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” ตามก าหนดนดัหมาย 

ตุลาคม - ธันวาคม 2560 

 2. สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อปรับวิธคีิดเปลีย่นวิธีท าให้กับเกษตรกร
เป้าหมายทีร่ับผดิชอบ ท าให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงแนวทาง
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเองที่แท้จริง เช่น 
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แนวทางการท าเกษตรทฤษฎใีหม่ 
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ธันวาคม 2560 
 

 3. ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษากับเกษตรกรในพื นท่ีรับผิดชอบ 
ในการจัดท าผังฟารม์/แผนการผลติ สอดคล้องแนวทางการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นที่ 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 4. เยี่ยมเยยีน/ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือ (ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน) 
ไปด้วยกันกับ 3 ประสาน/5 ประสาน ตามที่นัดหมาย 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

3. ภาครัฐ (หน่วยหลัก) 1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรโครงการ (รายใหม ่ปี 2561) 
2. ประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกร (รายเดมิ ปี 2560) 
3. วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาตามการจดักลุม่ร่วมกันกับ

ปราชญ์เกษตร และหน่วยงานรับผิดชอบในพื นที่ ให้เป็นไปตาม
บริบท สถานการณ์ สภาพพื นที่ ความพร้อมของเกษตรกร 
เช่น จัดเวทีประชาคมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การขับเคลื่อนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (เริ่มตั งแต่
ตุลาคม 2560 – 
ธันวาคม 2561) 

 4. ประสานอ านวยการ เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการ 

 

 5. ให้ค าแนะน าการจัดท าผังฟาร์ม/แผนการผลิต ร่วมกับปราชญ์เกษตร/
เกษตรกรต้นแบบในพื นท่ี 

 

 6. ให้ค าแนะน า เพิ่มพูนความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต
ที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ตามความต้องการของเกษตรกร 
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ตารางท่ี 1.4 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน (ต่อ) 
รายการ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

3. ภาครัฐ (หน่วยหลกั) 
(ต่อ) 

7. จัดอบรมเพื่อปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (หลักสูตรกลาง) 
ส าหรับเกษตรกรรายใหม ่

 

 8. ส่งเสรมิสนับสนุน ให้ท าการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
ในแปลงการผลิต 

 

 9. สนับสนุนปจัจัยการผลติ ตามความจ าเป็นเพื่อการเรียนรู้ ในการท า
เกษตรอย่างพึ่งพาตนเอง 

 

 10. ประสานภาคเอกชน/สหกรณ ์ในการรวบรวม/จัดหาตลาด 
หรือสถานท่ีจ าหน่าย เพื่อรองรับผลผลิต 

 

 11. ติดตาม/เยี่ยมเยียน และแก้ไขปัญหา (ไปด้วยกันกับ 3 ประสาน/
5 ประสาน) ตามที่นัดหมาย 

 

 12. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างการรับรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
เป็นระยะๆ และต่อเนื่อง 

 

4. ภาคเอกชน  
(หน่วยสนับสนุน) 

1. ร่วมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน เพื่อสรา้งการรับรู้การขบัเคลื่อน
โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 
ตามก าหนดนดัหมาย 

พฤศจิกายน 2560 
 

 2. สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการผลิต ตามความต้องการของ
เกษตรกร 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีเ่หมาะสมตามสภาพพื นที่ และความ
ตอ้งการของเกษตร 

 

 4. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลติสมยัใหม่ ควบคู่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และภูมิปญัญาท้องถิ่นให้เหมาะสม 

 

 5. ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ดา้นการบริหารจัดการ  
การจัดการตลาด และการท าธุรกจิเกษตร 

 

 6. จัดหาตลาด หรือสถานท่ีจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  

 7. ติดตาม/เยีย่มเยยีน (ไปด้วยกันกับ 3 ประสาน /5 ประสาน) 
ตามที่นัดหมาย ในพื นท่ีที่รับผิดชอบ 

 

 8. ประชาสัมพันธเ์ผยแพรส่ร้างการรับรูเ้กษตรทฤษฎีใหมเ่ป็นระยะๆ 
และต่อเนื่อง 

 

5) สถาบันการศึกษา 
(หน่วยสนับสนุน) 

1. ร่วมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน เพื่อสรา้งการรับรู้การ
ขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” ตามก าหนดนดัหมาย 

พฤศจิกายน 2560 

 2. สนับสนุน/ให้ค าแนะน า ด้านเทคนิค วิชาการด้านการเกษตร 
ตามความต้องการของเกษตรกร 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 3. ศึกษา วิจัย ค้นคว้า การท าการเกษตรเพื่อต่อยอดการพัฒนา  
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ตารางท่ี 1.4 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน (ต่อ) 
รายการ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

5) สถาบันการศึกษา 
(หน่วยสนับสนุน) 
(ต่อ) 

4. สนับสนุนน านักเรียน นักศึกษา ฝกึงาน เรยีนรู้ ปฏิบัตจิริง ในแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กดิยุวเกษตร
รุ่นใหม ่

 

 5. เผยแพร่ความรู้/สร้างหลักสูตรสาขาเกษตรทฤษฎีใหม่  
ในสถาบันการศึกษา เพ่ือให้เกษตรกร นักเรยีน ประชาชน
ผู้สนใจ เข้าไปศึกษาเพิ่มเติม 

 

 6. ติดตาม/เยีย่มเยยีน (ไปด้วยกันกับ 3 ประสาน/5ประสาน) 
ตามที่นัดหมาย 

 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (2561) 

 
3) การบูรณาการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรโครงการ 
    3.1) ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนวิธีคิด/

เปลี่ยนวิธีท าเป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (รายใหม่) ก าหนดการจัดอบรมเดือนธันวาคม 2560 
    3.2) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด การจัดท าบัญชี/

วิเคราะห์บัญชี (รายใหม่/รายเดิม) 
    3.3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

     (1) รายใหม่ 70,000 ราย 
     (2) รายเดิม ตามลักษณะการจัดกลุ่มและผลวิเคราะห์การพัฒนา 

    3.4) การติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายบุคคล 
4) หลักการปฏิบัติงานโดยใช้การปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ ปี 2560 
    4.1) ภาครัฐ กรมต่างๆ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานในพื นที่เป้าหมาย (รายใหม/่รายเดิม) 
    4.2) ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา สนับสนุนการด าเนินงานกับเกษตรกรเป้าหมาย 

(รายใหม่/รายเดิม) 
    4.3) ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ เป็นตัวช่วยสร้างแรงบันดาลใจ/เป็นที่ปรึกษา 

ค าแนะน าในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.5.1 หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.5.2 ภาคประชาสังคม ได้แก่ ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. 
1.5.3 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
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1.5.4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษาในระดับพื นที่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
1.6.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
1.6.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน การประกอบ

อาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับตนเองและครอบครัว 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำน สืบสำน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง) เพื่อร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงพระรำชทำนแนวทำงกำรพัฒนำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้ปวงชนชำวไทย โดยเริ่มด ำเนินงำนโครงกำร ตั้งแต่ปี 2560 กระทั่งปี 2562 
มีเกษตรกรจำกทุกต ำบลทั่วประเทศเข้ำร่วมโครงกำร ทั้งสิ้น 210,000 รำย  

มีกิจกรรมส ำคัญ ได้แก่ 1) อบรมให้ควำมรู้ 2) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 3) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
กำรติดตำมตรวจเยี่ยม 4) กำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้เกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้
เพ่ือกำรประกอบอำชีพอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตั้งแต่ปี 2560 
ซึ่งมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 สำมำรถพัฒนำไปสู่ขั้นที่ 2 
และขั้นที่ 3 ต่อไป 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ได้รับมอบหมำยให้ประเมินผลโครงกำรดังกล่ำว 
ซึ่งเป็นโครงกำรส ำคัญตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเพ่ือให้เห็นพัฒนำกำรกำรผลิต
ทำงกำรเกษตรของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2560 และส่งเสริมเกษตรกรให้บรรลุผลกำรพัฒนำ
ตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำน และผลลัพธ์ของโครงกำร 

 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
2.3.1 พ้ืนที่เป้ำหมำยท ำกำรประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ด ำเนินกำรโครงกำร 77 จังหวัด 
2.3.2 ประชำกรเป้ำหมำย ประกอบด้วย 

1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 2560 ที่มีกำรประเมินศักยภำพและจัดกลุ่มเพ่ือกำร
พัฒนำแนวทำงท่ีก ำหนดในปีงบประมำณ 2561 

2) ปรำชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธำน ศพก. ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบเกษตรกร 
3) เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด 
4) เจ้ำหน้ำที่ภำคเอกชนที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 
5) เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 
 
 



14 

2.3.3 ระยะเวลำข้อมูล 
ข้อมูลด้ำนผลลัพธ์ เป็นข้อมูลกำรผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ปี 2560 โดย 
- ข้อมูลก่อนเข้ำร่วมโครงกำร คือ ข้อมูลระหว่ำง 1 ก.พ. 2559 - 31 มกรำคม 2560 
- ข้อมูลหลังเข้ำร่วมโครงกำร คือ ข้อมูลระหว่ำง 1 ก.พ. 2561 - 31 มกรำคม 2562 

 

2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
2.4.1 ระเบิดจำกข้ำงในหมำยถึง กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่จะเข้ำไปพัฒนำให้

มีสภำพพร้อมที่จะรับกำรพัฒนำเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมำสู่สังคมภำยนอก ท ำตำมล ำดับขั้น เริ่มจำก
สิ่งที่จ ำเป็นที่สุดก่อนและหลังจำกนั้นจึงเชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ด้ำนอ่ืน ๆ ต่อไป 

2.4.2 พ้ืนที่ Start Zero หมำยถึง พ้ืนที่ของเกษตรกรที่เริ่มต้นกิจกรรมจำกที่ดินว่ำงเปล่ำ หรือที่ดิน
ซึ่งมีกำรท ำกิจกรรมกำรเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้ำวอย่ำงเดียว ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่ำว อำจเป็นที่ดินทั้งแปลง
ของเกษตรกร หรือแบ่งมำท ำแค่เพียงบำงส่วนก็ได้ หรือเป็นพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสำนมำก่อน 

2.4.3 ล ำดับกำรพัฒนำของกำรท ำกิจกรรมในแปลงเกษตรกรตำมแผนกำรผลิต (ท ำให้พอกิน พอแบ่ง 
และมีรำยได้เสริม) 

1) ท ำให้พอกิน หมำยถึง ท ำกำรผลิตอย่ำงง่ำยตำมที่ถนัด เพ่ือบริโภค ลดค่ำใช้จ่ำยครัวเรือน 
2) ท ำให้พอแบ่ง หมำยถึง มีกำรผลิตหลำกหลำย ขยำยพ้ืนที่เพ่ิมผลผลิต เหลือแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนกัน 
3) ท ำให้มีรำยได้เสริม หมำยถึง ผลผลิตที่เหลือจำกกำรบริโภค แบ่งปัน น ำไปจ ำหน่ำยเป็น

รำยได้เสริม 
2.4.4 กำรจัดกลุ่มเกษตรกร  

กลุ่ม A หมำยถึง เกษตรกรที่สำมำรถพัฒนำตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และ
สำมำรถเป็นต้นแบบได้ 

กลุ่ม B หมำยถึง เกษตรกรที่มีแนวโน้มจะประสบผลส ำเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 
และเป็นเกษตรกรที่ต้องได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมเติมให้สำมำรถเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กลุ่ม C หมำยถึง เกษตรกรที่ยังขำดศักยภำพในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และเป็น
เกษตรกรที่ต้องได้รับกำรพัฒนำเต็มรูปแบบเพ่ือให้เกิดกำรพึ่งพำตนเอง 
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2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
2.5.1 การตรวจเอกสาร 

งำนประเมินผลเกี่ยวกับโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงกำรต่ำง ๆ ที่ยึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง ผลกำรประเมินเน้นกำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ 
กำรลดรำยจ่ำยในครัวเรือน กำรพึ่งพำตนเอง และคุณภำพชีวิตของเกษตรกร จำกกำรประเมินผล
โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง) ปี 2561 ของ 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2562) พบว่ำ เกษตรกรฯ ปี 2561 มีกำรน ำควำมรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
หรือหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.80 และจัดท ำบัญชีเป็นประจ ำเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.37 และมีกำรปรับเปลี่ยนโดยกำรเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ ำ พ้ืนที่ท ำนำ และลดพ้ืนที่ปลูกพืช ที่อยู่อำศัย
และเลี้ยงสัตว์มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 4,463.42 บำทต่อไร่ ด้ำนกำรพึ่งพำตนเองสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน และต้นทุนกำรผลิตโดยกำรพ่ึงพำตนเอง 1,597.95 บำทต่อไร่ และร้อยละ 
12.19มีค่ำใช้จ่ำยไม่จ ำเป็นของครัวเรือนลดลง 798.95 บำทต่อเดือน จำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้
จ่ำยด้ำนคุณภำพชีวิต เกษตรกรร้อยละ 20.92 มีเงินออมเพ่ิมขึ้น และร้อยละ 11.64 มีหนี้สินลดลงด้ำนควำม
ยั่งยืนของโครงกำร เกษตรกรฯ ปี 2561 ร้อยละ 21.05 สำมำรถพัฒนำแปลงพ้ืนที่เกษตรสู่เกษตรทฤษฎี
ใหม่เต็มรูปแบบได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.12 และเกษตรกรร้อยละ 37.67 มีค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนลดลง และร้อยละ 
48.61 มีกำรขยำยผลกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรท ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นควรสนับสนุนงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิต
ของเกษตรกร กำรก ำหนดเป้ำหมำย และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ ควรเป็นไปตำม
ศักยภำพของพ้ืนที ่ควำมพร้อม และควำมต้องกำรของเกษตรกร รวมทั้งกำรจัดกลุ่มของเกษตรกร ควรค ำนึงถึง
กำรปรับพ้ืนที่ตำมองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ และให้ควำมส ำคัญถึงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และกำรใช้
พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2561 ก) 

ได้ประเมินผลโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวำยในหลวง) ปี 2560 พบว่ำ เกษตรกรมีกำรน ำควำมรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.65 เกษตรกรร้อยละ 91.77 มีกำรน ำ
ปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรมำใช้ประโยชน์ทั้งหมด และเกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยน
สัดส่วนกำรใช้พื้นท่ีโดยกำรเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ ำ และพ้ืนที่อยู่อำศัย/เลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้มีแหล่งน้ ำให้เพียงพอ
ส ำหรับท ำกำรเกษตร และเพิ่มกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรบริโภคมำกขึ้น ท ำให้เกษตรกรร้อยละ 84.55 
มีน้ ำเพียงพอใช้ในกำรเกษตรทั้งปี ส่วนกำรพ่ึงพำตนเอง เกษตรกรน ำผลผลิตที่ได้จำกแปลงเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร
มำใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97 เกษตรกรร้อยละ 16.84 มีค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นลดลง ด้ำนกำรเพ่ิม
รำยได้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิลดลง 557 บำทต่อครัวเรือน เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรลงทุนปรับพ้ืนที่
ท ำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมหลักที่ท ำยังไม่เกิดผลผลิต ด้ำนคุณภำพชีวิตของเกษตรกรร้อยละ 22.04 
มีหนี้สินลดลง และร้อยละ 23.32 มีกำรออมเพ่ิมขึ้น กำรด ำเนินงำนโครงกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
หลำยครั้ง และให้เวลำในกำรรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรน้อย ท ำให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
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บำงส่วนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด และมีควำมคำดหวังจะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
จ ำนวนมำกจำกโครงกำรฯ ควรให้เวลำหน่วยงำนระดับพื้นที่ในกำรรับสมัครและกลั่นกรองเกษตรกร
เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรฯ ตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ และกำรก ำหนดเป้ำหมำยในแต่ละอ ำเภอหรือจังหวัด
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่และควำมพร้อมของเกษตรกร ส่วนกำรรับสมัครและคัดเลือกปรำชญ์เกษตรฯ 
เพ่ือรับผิดชอบดูแลเกษตรกร ควรพิจำรณำถึงควำมเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงกำรประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสำน อีกทั้งปรำชญ์เกษตรฯ จะต้องสมัครใจ และมีเวลำในกำร
ติดตำมให้ค ำแนะน ำเกษตรกร 

นอกจำกนั้น ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2561 ข) ได้สรุปกำรประเมินผลโครงกำร
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 พบว่ำ กำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยน
โดยเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตร และเพิ่มพื้นที่ในกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือน 
จำกกำรปรับเปลี่ยนสัดส่วนดังกล่ำว เกษตรกรมีน้ ำใช้เพียงพอเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.19 ด้ำนกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรกรร้อยละ 71.87 มีกำรเผยแพร่ขยำยผลองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกร
ร้อยละ 19.58 มีค่ำใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยลดลง และเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้น 2,122.03 บำทต่อครัวเรือน 
หลังเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 64.85 มีกำรจัดตั้งกลุ่มเพ่ิมขึ้น และเกษตรกรมีกำรบริโภคผลผลิต
ของตนเองเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.39 เมื่อสิ้นสุดโครงกำรเกษตรกรร้อยละ 64.85 จะท ำเกษตรผสมผสำน 
และร้อยละ 32.73 จะท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ และร้อยละ 1.82 จะไม่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกพ้ืนที่ไม่เหมำะสม
กับกำรขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตร เกษตรกรยังมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยเนื่องจำกเป็นกำร
ด ำเนินกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีแรก ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรโครงกำรอีกระยะหนึ่งจึงทรำบผลลัพธ์
ที่ชัดเจน นอกจำกนี้งบประมำณยังไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนดของโครงกำร เกษตรกรมีควำมเข้ำใจ
คลำดเคลื่อนเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่กำรด ำเนินโครงกำรไม่ได้ค ำนึงถึงกำรปรับพ้ืนที่เพ่ือจัดท ำแหล่งน้ ำ 
ควรสนับสนุนงบประมำณให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของโครงกำร และควรค ำนึงถึงกำรปรับพื้นที่
เพื่อจัดท ำแหล่งน้ ำซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ และผลกำรประเมินผลโครงกำร
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำนสืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง) ปี 2560 โดยส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร (2560) ได้สรุปกำรประเมินผลโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำนสืบสำนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ถวำยในหลวง) ปี 2560 พบว่ำ หลังเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรได้ท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำนอย่ำง
เกื้อกูลกัน ตำมศักยภำพของตนเองในพ้ืนที่ เกิดกำรพ่ึงพำตนเอง เกษตรกรร้อยละ 97.66 ได้น ำควำมรู้
เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ โดยสำมำรถลดรำยจ่ำยจำกกำร
บริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยของตนเองได้เฉลี่ย 533 บำทต่อเดือน ลดต้นทุนกำรผลิตและลดกำรใช้สำรเคมี
ในแปลงของตนเอง โดยใช้ปัจจัยกำรผลิตที่ท ำเองและใช้แรงงำนของตนเองได้เฉลี่ย 556 บำทต่อเดือน 
เกษตรกรร้อยละ 18.38 สำมำรถลดรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นลงได้ มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรผลิตในแปลง
ที่เข้ำร่วมโครงกำร สร้ำงรำยได้สุทธิเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 4,613 บำทต่อเดือน นอกจำกนี้ เกษตรกรร้อยละ 17.34 
มีหนี้สินของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกมีกำรกู้ยืมมำลงทุนทำงกำรเกษตรเพ่ิมและมำใช้จ่ำยในครัวเรือน 
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ทั้งนี้รำยได้จำกกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ยังไม่ได้น ำมำช ำระหนี้สิน เพรำะอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนมำท ำ
เกษตรทฤษฎีใหม ่ผลผลิตจึงยังมีไม่มำก และเน้นใช้บริโภคเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน 

นอกจำกนั้น ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2553) ได้ประเมินผลโครงกำรศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2550 พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์หลักร้อยละ 99.13 ศูนย์เครือข่ำย
ร้อยละ 93.34 และนักเรียนจำกศูนย์เรียนรู้ฯ ในสถำนศึกษำทุกรำยมีกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้โดยเกษตรกร
ทีผ่่ำนกำรอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวลดลงเหลือร้อยละ 73.85 ท ำเกษตร
แบบผสมผสำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.15 หลังจำกเข้ำรับกำรอบรม เกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำบัญชีครัวเรือน 
และกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมำก เกษตรกรมีรำยได้สุทธิจำกพืชเพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ย 5,516.36 บำทต่อปี และรำยจ่ำยฟุ่มเฟือยที่ไม่จ ำเป็น เฉลี่ย 2,046.10 บำทต่อครัวเรือนต่อปี
ส่วนด้ำนสังคมพบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 84.29 รวมกลุ่มเฉลี่ย 13 ครั้งต่อปี เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเกษตร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ และของใช้ในครัวเรือนร่วมกัน ทั้งนี้เกษตรกร
ร้อยละ 99.78 เห็นว่ำควรขยำยผลโครงกำรฯ ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จยิ่งขึ้น 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำชนบทตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ศจพ.กษ.) ควรติดตำมนิเทศงำนในพ้ืนที่ให้มำกขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนที่ตรงจุดและถูกต้อง
ด้ำนงบประมำณควรเร่งจัดสรรให้เร็วขึ้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรได้ทันปีงบประมำณ และเป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติงำนที่วำงไว้ กำรคัดเลือกพ้ืนที่ควรเชิญคณะท ำงำนฯ ระดับพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ได้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีควำมพร้อมและเหมำะสม สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ 
ได้หลำกหลำย กำรก ำหนดแผนกำรท ำกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ ควรให้เกษตรกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดหลักสูตรและระยะเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนี้ ศจพ.กษ. ควรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ
ให้ชัดเจนก่อนมอบหมำยให้หน่วยงำนระดับพื้นที่น ำไปปฏิบัติ และควรชี้แจงให้หน่วยงำนผู้ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องเข้ำใจ 

จะเห็นได้ว่ำจำกกำรตรวจเอกสำรดังกล่ำว ได้พิจำรณำประเด็นกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในชีวิต กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของเกษตรกร กำรลดรำยจ่ำย กำรเพิ่มรำยได้ในครัวเรือนหลังจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
กำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ และด้ำนกำรตลำดเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร ทัศนคติของเกษตรกร
และเจ้ำหน้ำที่ที่มีต่อโครงกำร ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำที่มีควำมคล้ำยคลึงกับโครงกำร 
เพ่ือเป็นแนวทำงประกอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลต่อไป 
 
 
 
 
 
 



18 

2.5.2 แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีใหม่ 
1)  ควำมเป็นมำแห่งพระรำชด ำริ “ทฤษฎีใหม่” 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้

ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในกำรให้ควำมช่วยเหลือรำษฎรเสมอมำ ตลอดระยะเวลำที่พระองค์ทรงครองรำชย์
หนึ่งในพระรำชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติ คือ กำรช่วยเหลือรำษฎรในพ้ืนที่แห้งแล้ง ซึ่งมีปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ
ส ำหรับท ำกำรเกษตรด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงได้ทรงคิดค้นวิธีกำรหลำยวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนน้ ำ 
หนึ่งในแนวทำงต่ำงๆ เหล่ำนี้ที่พระองค์ท่ำนได้พระรำชทำนมีชื่อเรียก “ทฤษฎีใหม่” ในเวลำต่อมำ
ไดพ้ระรำชทำนพระรำชด ำริให้ท ำกำรทดลอง “ทฤษฎีใหม่” เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่ดินและแหล่งน้ ำ
เพ่ือกำรเกษตรขึ้น ณ วัดมงคลชัยพัฒนำ ต ำบลห้วยบง อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

 ทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งกำรจัดกำรน้ ำและที่ดิน เพ่ือสนับสนุนกำรเกษตรในเขตพื้นที่
แห้งแล้ง ซึ่งอำศัยแต่เพียงน้ ำฝนในกำรท ำกำรเกษตร “หลักส ำคัญคือว่ำ ต้องมีน้ ำบริโภค น้ ำใช้น้ ำเพื่อ
กำรเพำะปลูกเพรำะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ำมีน้ ำคนอยู่ได้ ถ้ำไม่มีน้ ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้ำคนอยู่ได้ แต่ถ้ำไม่มี
ไฟฟ้ำไม่มีน้ ำคนอยู่ไม่ได้” (พระรำชด ำรัส. 17 มีนำคม 2529) และในพระรำชด ำรัสเมื่อวันที่ 4 
ธันวำคม 2537 ทรงเล่ำถึงที่มำของชื่อ “ทฤษฎีใหม่” ไว้ว่ำ นอกจำกสระน้ ำในที่นี้แล้ว จะต้องมีอ่ำงเก็บน้ ำที่
ใหญ่กว่ำอีกแห่งหนึ่งเพื่อเสริมสระน้ ำ ...ฉะนั้นในบริเวณนั้นจะเกิดเป็นบริเวณที่พัฒนำแบบใหม่ถึง
เรียกว่ำ “ทฤษฎีใหม่” 

 แนวพระรำชด ำรัสข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงยึดเป็นหลักกำรให้ควำมช่วยเหลือพสกนิกรในชนบท
อันเป็นพ้ืนฐำนในกำรคิดค้น “ทฤษฎีใหม”่ ซึ่งเป็นกำร “ปฏิบัติเพ่ือหำน้ ำให้รำษฎร...กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่
นี้ไม่ใช่เป็นของง่ำย ๆ แล้วแต่ที่แล้วแต่โอกำส และแล้วแต่งบประมำณ...บำงแห่งขุดสระน้ ำแล้วไม่มีน้ ำแม้
จะมีฝนน้ ำก็อยู่ไม่ได้ เพรำะมันรั่วหรือบำงทีก็เป็นที่ที่รับน้ ำไม่ได้ ทฤษฎีใหม่จึงต้องมีที่ที่เหมำะสมด้วย...”
(พระรำชด ำรัส. 4 ธันวำคม 2538) 

 กำรจัดสัดส่วนของพ้ืนที่ พระองค์ทรงยึดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของทฤษฎีใหม่เป็นหลัก 
กล่ำวคือ ในกำรคิด “ทฤษฎีใหม”่ พระองค์มีจุดมุ่งหมำยที่จะให้เป็นแนวปฏิบัติส ำหรับเกษตรกรรำยย่อย 
ที่มีพ้ืนที่ท ำกินจ ำกัด โดยมีเป้ำหมำยขั้นต้นที่จะให้เกษตรกรสำมำรถเลี้ยงตัวเองได้ (Self sufficiency) 
ในระดับที่ประหยัดก่อน โดยเฉพำะให้มีควำมมั่นคงในเรื่องอำหำร (Food security) คือ ให้สำมำรถผลิตข้ำว
ได้เพียงพอต่อกำรบริโภค 

 ทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ คือ แนวทำงกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเป็นขั้นตอน 
3 ขั้น ที่ยึดหลักกำรพ่ึงตนเองเรียกได้ว่ำเป็นทฤษฎีใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสำมำรถเลี้ยงตนเองได้อย่ำง
พอเพียงในระดับประหยัดหรือพอมีพอกินก่อนเป็นขั้นที่หนึ่ง แล้วจึงก้ำวเข้ำสู่ขั้นที่สอง คือ กำรรวมกลุ่มกันในรูป
กลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ กำรผลิต กำรตลำด สวัสดิกำรกำรศึกษำ เป็นต้นเพ่ือ
สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งโดยสมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนของตน และท้ำยสุดเมื่อกลุ่ม
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หรือชุมชนมีควำมเข้มแข็งแล้วจึงสร้ำงควำมเข้มแข็งในระดับประเทศโดยติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน 
แหล่งพลังงำน แหล่งตลำด เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรขยำยขอบเขตกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ ให้น ำไปสู่
กำรลดต้นทุน กำรเพ่ิมผลประโยชน์ของกลุ่มให้มำกขึ้น และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  

 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเกษตรยั่งยืนรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจำกเกษตรผสมผสำน 
วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชำติ ซึ่งเน้นกำรจัดระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ สำมำรถ
คงอัตรำกำรผลิตระดับสูงให้ได้ในระยะยำว โดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์พร้อมกับ
ค ำนึงถึงดุลยภำพของสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ยังจะให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค อันจะน ำไปสู่กำรผลิตที่ยั่งยืน และรักษำอำชีพเกษตรกรรมให้เป็นอำชีพที่มั่นคง
ส ำหรับเกษตรกรต่อไป (สุเมธ ตันติเวชกุล,2544) 

 ทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเชิงวิชำกำรจะมีลักษณะเป็นควำมคิดชุดหนึ่ง (A set of idea)
แนวควำมคิด (Concepts) หลักกำร (Methods) ที่มีควำมเป็นวิทยำศำสตร์ ซึ่งสำมำรถอธิบำยให้เห็น
กำรปฏิบัติจริงได้ โดยเป็นระบบควำมคิดใหม่ที่ไม่เคยมีผู้คิดมำก่อน เป็นระบบควำมคิดที่แตกต่ำงและก้ำวพ้น
เพดำนควำมคิด หรือวิธีกำรคิดที่เคยมีมำเป็นแนวพระรำชด ำริที่มีควำมยิ่งใหญ่ทำงควำมคิด 9 ประกำร 
(ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, 2541) มีดังนี ้

(1) เป็นแนวคิดที่ก้ำวพ้นเพดำนควำมคิดแบบตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อทฤษฎี
และวิธีกำรปฏิบัติทำงกำรพัฒนำปัจจุบัน 

(2) เป็นแนวคิดที่ก้ำวพ้นเพดำนควำมคิดแบบวิภำษวิธี (Dialectical) ซึ่งถือว่ำมี 
Thesis-antithesis - synthesis ที่เชื่อว่ำสิ่งที่มีคุณลักษณะเหนือกว่ำ เมื่อมีควำมขัดแย้งกับสิ่งที่ด้อยกว่ำ
ก็จะมีผลปรับเปลี่ยนให้สิ่งเดิมแปรผันในเชิงคุณภำพไปเป็นสิ่งที่มีคุณลักษณะใหม่ในแง่ที่ว่ำทฤษฎีใหม่
ยอมรับกำรด ำรงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่ำงกันโดยไม่จ ำเป็นต้องมีควำมขัดแย้ง 

(3) เป็นแนวคิดท่ีปฏิบัติให้เห็นจริงไดฃ้ 
(4) เป็นทฤษฎีที่มีควำมง่ำย ไม่ซับซ้อน คนในทุกระดับสำมำรถเข้ำใจได้ เข้ำถึงและ

น ำไปท ำให้เห็นผลจริงทำงปฏิบัติได้ 
(5) เป็นทฤษฎีอำศัยประสบกำรณ์ของประเทศไทย และลักษณะทำงสภำพแวดล้อม

วิถีชีวิตและลักษณะเด่นของควำมเป็นไทยเป็นพ้ืนฐำนในกำรน ำมำรวมกันขึ้นเป็นทฤษฎีใหม่ 
(6) เป็นแนวควำมคิดที่สมสมัยและเหมำะสมกับจังหวะเวลำ ในกำรเตือนให้ผู้มี

บทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำประเทศมีสติและระมัดระวังในกำรด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ 
โดยค ำนึงถึงผลลัพธ์ที่อำจเกิดขึ้นจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของสังคมไทยที่ก ำลัง
ประสบปัญหำอยู่ 

(7) เป็นแนวคิดที่แฝงไว้ซึ่งปรัชญำในกำรด ำรงชีพและด ำรงชำติ มิใช่เป็นเพียงทฤษฎี
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงเดียว แต่เป็นทฤษฎีแบบบูรณำกำร 
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(8) เป็นแนวคิดที่มีพลังในกำรกระตุ้นผู้ยำกไร้ เพรำะผู้ปฏิบัติสำมำรถมีควำมสุข
ไดต้ำมอัตภำพที่เหมำะสมกับสถำนะของตน 

(9) เป็นแนวคิดที่ปลอดจำกกำรเมือง ผลประโยชน์และอุดมกำรณ์ จึงเป็นแนวคิดที่มี
ควำมเป็นสำกล 

2) แนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นกำรจัดสรรพื้นที่อยู่อำศัยและที่ท ำกิน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 

4 ส่วน คือ 
ส่วนแรก : ร้อยละ 30 ให้ท ำกำรขุดสระกักเก็บน้ ำไว้ใช้โดยกำรรองรับจำกน้ ำฝน 

รำษฎรจะสำมำรถน ำน้ ำนี้ไปใช้ในกำรเกษตรได้ตลอดปี ทั้งยังสำมำรถเลี้ยงปลำ และปลูกพืชน้ ำ พืชริมสระ 
เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กับครอบครัวอีกทำงหนึ่งด้วย 

ส่วนที่สอง : ร้อยละ 30 ปลูกข้ำวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอำหำรหลักส ำหรับครอบครัวได้
เพียงพอตลอดปี ซึ่งจะช่วยให้ลดค่ำใช้จ่ำยและสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 

ส่วนที่สำม : ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่ หรือ พืชสวนตำมแต่สภำพของพ้ืนที่ และภำวะตลำด 
เพ่ือใช้เป็นอำหำรประจ ำวัน หำกเหลือจำกบริโภคก็น ำไปจ ำหน่ำย 

ส่วนที่สี่ : ร้อยละ 10 ที่อยู่อำศัยและโรงเรือน ถนนหนทำง คันคูดินหรือคูคลอง ตลอดจน
ปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ 

หลักกำรส ำคัญของทฤษฎีใหม่ขั้นต้น คือกำรลดค่ำใช้จ่ำยโดยกำรสร้ำงสิ่งอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอในที่ดินของตนเอง เสมือนเป็นกำรสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันผลกระทบจำกภำยนอก 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เมื่อเกษตรกรเข้ำใจหลักกำรและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนเองจน
ได้ผลแล้วก็ก้ำวไปสู่ขั้นที่สอง กำรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด ำเนินกำร
ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 

(1) ด้ำนกำรผลิต ขั้นหำพันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทำน ฯลฯ เพื่อกำรเพำะปลูก 
(2) ด้ำนกำรตลำด เตรียมลำนตำกข้ำว ยุ้ง เครื่องสีข้ำว กำรจ ำหน่ำยผลผลิตและร่วม

จ ำหน่ำยผลผลิต 
(3) กำรเป็นอยู ่ เกษตรกรต้องมีควำมเป็นอยู ่ที ่ด ี โดยมีปัจจัยพื้นฐำนในกำร

ด ำรงชีวิต เช่น น้ ำปลำ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ที่เพียงพอ 
(4) สวัสดิกำร แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิกำรและบริกำรที่จ ำเป็น เช่น  สำธำรณสุข 

เงินกู้ เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำกิจกรรม 
(5) กำรศึกษำ ชุมชนควรมีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
(6) สังคมและศำสนำ ชุมชนควรเป็นที่รวมกันในกำรพัฒนำสังคม และจิตใจโดยมีศำสนำ

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 
หลักกำรส ำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง คือ รวมพลังในรูปกลุ่มของชำวบ้ำน

เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมให้หลำกหลำย 
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 เมื่อด ำเนินกำรผ่ำนพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร
จะพัฒนำก้ำวหน้ำไปสู่ขั้นที่สำมต่อไป คือ กำรติดต่อประสำนงำนเพ่ือจัดหำทุนหรือแหล่งเงิน เช่น ธนำคำร 
บริษัท ร้ำนสหกรณ ์มำช่วยในกำรลงทุนและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ทั้งนี้ ทั้งฝ่ำยเกษตรกร และฝ่ำยธนำคำรกับบริษัท จะได้รับผลประโยชน์ ดังนี้ 
(1) เกษตรกรขำยข้ำวในรำคำสูง (ไม่ถูกกดรำคำ) 
(2) ธนำคำรกับบริษัทซื้อข้ำวอุปโภคบริโภคในรำคำต่ ำ (ซื้อข้ำวเปลือกโดยตรง

จำกเกษตรกรและมำสีเอง) 
(3) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในรำคำต่ ำ (เป็นร้ำนสหกรณ์ รำคำขำยส่ง) 
(4) ธนำคำรกับบริษัท จะสำมำรถกระจำยบุคลำกร เพ่ือไปด ำเนินกำรใน

กิจกรรมต่ำง ๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
หลักกำรส ำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 คือ กำรสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มอำชีพหรือ

ขยำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจให้หลำกหลำย โดยประสำนควำมร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคองค์กรพัฒนำเอกชน
และภำครำชกำร ในด้ำนเงินทุนกำรตลำด กำรผลิตกำรจัดกำร และข่ำวสำรข้อมูล  

3) ประโยชน์และควำมส ำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
(1) สำมำรถลดและแก้ไขปัญหำภัยแล้งได้หลักกำรของเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือ กำรขุด

สระน้ ำเพื่อกักเก็บน้ ำในช่วงที่มีฝนตกส ำหรับเก็บไว้ใช้ในกำรเกษตรในเวลำที่ขำดแคลน ซึ่งจะท ำให้
เกษตรกร โดยเฉพำะเกษตรกรในเขตน้ ำฝนของภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ ำไว้ใช้
ในกำรเกษตรในยำมที่ขำดแคลน  

(2) ท ำให้กำรใช้พ้ืนที่กำรเกษตรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จำกหลักกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มี
กำรจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชอย่ำงเหมำะสม และเกษตรกรมีอำหำรไว้บริโภคอย่ำงเพียงพอตลอดทั้งปี 

(3) ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจำกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบกำรเกษตรที่
จัดให้มีแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรมีกำรจัดสรรพ้ืนที่ส ำหรับปลูกพืชหลำยชนิดอย่ำงเหมำะสมและ
หมุนเวียนปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกพื้นที่อย่ำงคุ้มค่ำ ดังนั้น สิ่งที่ตำมมำก็คือ 
เกษตรกรมีรำยได้จำกผลิตผลกำรเกษตรหลำยชนิดและมีรำยได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี และยังท ำให้มีงำนท ำ
ตลอดทั้งปี ไม่ต้องไปหำงำนท ำต่ำงถิ่น ช่วยแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนในท้องถิ่นที่เป็นกำรว่ำงงำนตำมฤดูกำล
ได้เป็นอย่ำงด ี

(4) ท ำให้ปัญหำสังคมลดลง กรณีที่เกษตรกรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่จะท ำให้เกษตรกร  
มีงำนท ำอยู่กับบ้ำนตนเอง มีเวลำอบรมเลี้ยงดูบุตรหลำน ท ำให้ปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัย ครอบครัวขำดควำม
อบอุ่นปัญหำยำเสพติดปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะลดน้อยลง 

(5) สำมำรถลดกำรสูญเสียเงินตรำต่ำงประเทศได้เพรำะเน้นกำรใช้แรงงำนภำยใน
ครอบครัวถ้ำมีแรงงำนเพียงพอส ำหรับกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ จะไม่พ่ึงเครื่องจักรและอุปกรณ์จำก
ภำยนอกหรือต่ำงประเทศมำกนัก และมักจะเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น กำรใช้ปุ๋ยคอก
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ปุ๋ยหมัก และกำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติในกำรป้องกันและก ำจัดแมลงศัตรูพืชท ำให้เป็นกำรลด
กำรสูญเสียเงินตรำต่ำงประเทศได้ 

(6) ท ำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงยิ่งขึ้นเนื่องจำกมีงำนท ำมีอำหำรบริโภค 
มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ จึงท ำให้เกษตรกรมีก ำลังใจในกำรจับจ่ำยใช้สอยตำมอัตภำพ ดังนั้น 
เมื่อเกษตรกรซึ่งเป็นฐำนของประเทศมีควำมมั่นคงก็จะท ำให้ประเทศชำติมั่นคง ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศส่วนรวมก็จะม่ันคงตำมมำด้วย 

(7) ท ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเป็นทฤษฎีที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม เมื่อน ำทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติอย่ำงจริงจังรวมทั้งยึดหลักกำรพัฒนำประเทศตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเคร่งครัด จะท ำให้ประชำกรมีแต่ควำมสมบูรณ์พูนสุข ไม่มีปัญหำกำรว่ำงงำนและ
ขำดแคลนอำหำรบริโภคปัญหำต่ำง ๆ ของสังคมก็จะลดน้อยลงประเทศชำติก็จะมั่นคงแข็งแรง ลดกำร
พ่ึงพำจำกภำยนอกหรือต่ำงประเทศ ดังนั้นกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นี้ จะเป็นกำรพัฒนำประเทศชำติ
ที่ยั่งยืนตลอดไป 

2.5.3 แนวคิดการประเมินผล 
1) แนวคิดกำรประเมินผลของสคริฟเวน (Scriven’s evaluation model, 1967)  

 สคริฟเวนได้ให้นิยำมของกำรประเมินไว้ว่ำ กำรประเมินเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรรวบรวมข้อมูล กำรตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล และกำรก ำหนดเกณฑ์ประกอบในกำร
ประเมินเป้ำหมำยส ำคัญของกำรประเมิน คือ กำรตัดสินคุณค่ำให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องกำรจะประเมิน 
สคริฟเวนได้จ ำแนกประเภทและบทบำทของกำรประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1.1) กำรประเมินระหว่ำงด ำเนินกำร (Formative evaluation) เป็นกำรประเมินงำน 
กิจกรรม หรือโครงกำรใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนนั้น ๆ ผลจำก
กำรประเมินดังกล่ำวนี้สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือกำรพัฒนำงำนดังกล่ำวให้ดีขึ้น จึงอำจเรียกกำรประเมิน
ประเภทนี้ว่ำเป็นกำรประเมินเพื่อกำรปรับปรุง 
 1.2) กำรประเมินผลรวม (Summative evaluation) เป็นกำรประเมินเมื่อกิจกรรม
หรือโครงกำรใด ๆ สิ้นสุดลงเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่ำควำมส ำเร็จของโครงกำรนั้น ๆ รวมทั้งน ำเอำ
ควำมส ำเร็จหรือแนวทำงที่ดีไปใช้กับงำนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันในโอกำสต่อ ๆ ไป
จึงอำจเรียกกำรประเมินประเภทนี้ว่ำ เป็นกำรประเมินผลสรุปรวม 

2) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic model)  
ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic model) เป็นวิธีกำรสื่อที่เป็นระบบและเห็นภำพได้ชัดเจน

ที่น ำเสนอควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนของแผนงำน  
กำรจัดท ำกิจกรรมและกำรเปลี ่ยนแปลงหรือผลงำนที ่ต ้องกำรบรรลุผลส ำเร็จ  (W.K. Kellogg 
Foundation, 2004) ตัวแบบ Logic model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
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 2.1) ทรัพยำกรต่ำง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน กำรจัดกำรองค์กำร และชุมชนที่แผนงำน
สำมำรถจัดหำได้เพ่ือด ำเนินงำน หรือที่เรียกว่ำ ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) 
 2.2) กิจกรรมของแผนงำน (Program activities) เป็นสิ่งที่แผนงำนจัดท ำโดยใช้ทรัพยำกร
กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนกำร เครื่องมือ เหตุกำรณ์ เทคโนโลยี และกำรกระท ำที่เป็นส่วนที่แผนงำนตั้งใจจะท ำ
กิจกรรมกำรพัฒนำนี้จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงหรือผลงำนที่ต้องบรรลุผลส ำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ (outputs, outcomes, and impacts) 
 2.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรจัดกิจกรรมของ
แผนงำนและอำจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้ำหมำยของกำรบริหำรที่ส่งมอบของแผนงำน 
 2.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมรู้ ทักษะ สถำนภำพ
และระดับของหน้ำที่กำรงำนของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภำยใน 1-3 ปี ผลลัพธ์ระยะยำว
วัดได้ภำยใน 4-6 ปี และน ำไปสู่ผลกระทบได้ภำยใน 7-10 ปี 
 2.5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นใน
องค์กำรชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรจัดท ำกิจกรรมของแผนงำนที่ปรำกฏในช่วง 7-10 ปี 
ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน ซึ่งโดยปกติมักจะท ำกำรประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของ
แผนงำน 
 ตัวแบบ Logic model ถือเป็นทฤษฎีหนึ่ง ที่นักประเมินผลเรียกว่ำทฤษฎีแผนงำน
(Program theory) เพรำะว่ำเน้นกำรอธิบำยกระบวนกำรท ำงำนของแผนงำนที่เป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพล
ต่อผลสุดท้ำยที่เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดแผนงำน (ภำพที่ 2.1) 

 
ที่มำ: W.K. Kellogg Foundation (2004) 
 

ภาพที่ 2.1 ตัวแบบ Logic model 
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3) กำรวัดทัศนคติ 
Rensis Likert, 1932. ผู้อ ำนวยกำรของ Social science research centre ของ

มหำวิทยำลัยมิชิแกน คิดค้นวิธีกำรนี้ เป็นวิธีกำรวัดตัวแปรที่นิยมใช้กันทั่วไปในงำนวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์
โดยเฉพำะกำรวัดทัศนคติของบุคลำกรด้ำนต่ำง ๆ เพรำะท ำได้ง่ำยและได้ผลดีพอสมควรวิธีกำรได้มำซึ่ง
เครื่องมือวัดของ Likert มีข้ันตอนในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1) ผู้วิจัยต้องเขียนข้อควำมหรือข้อซักถำมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องกำรวัดจ ำนวนหนึ่ง
โดยกำรเขียนให้มีจ ำนวนข้อค ำถำมมำกกว่ำที่ต้องกำรใช้จริงประมำณครึ่งหนึ่งของข้อค ำถำมนั้น ให้เขียน
ปนกันทั้งท่ีมองในด้ำนดีและในด้ำนไม่ดี แต่ไม่ควรมีข้อค ำถำมท่ีมีควำมหมำยกลำง ๆ  

3.2) ก ำหนดระดับของกำรแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละข้อควำมว่ำ เห็นด้วยหรือไม่ 
เช่น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  

3.3) กำรก ำหนดระดับคะแนนสำมำรถก ำหนดได้หลำยระดับ ตั้งแต่ 3 ระดับ 5 ระดับ 
7 ระดับ ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินก ำหนด ซึ่งโดยทั่วไปใช้ 5 ระดับ เช่น 
 

5 คะแนน ส ำหรับเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/มำกที่สุด 
4 คะแนน ส ำหรับเห็นด้วย/มำก 
3 คะแนน ส ำหรับไม่แน่ใจ/ปำนกลำง 
2 คะแนน ส ำหรับไม่เห็นด้วย/น้อย 
1 คะแนน ส ำหรับไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/น้อยที่สุด 

 

ต่อจำกนั้นก ำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีวิธีค ำนวณหำช่วงของ
คะแนนดังนี้  

ช่วงคะแนน = 
คะแนนมำก - คะแนนน้อย 

จ ำนวนระดับ 
 

โดยที่ คะแนนมำก คือ คะแนนที่ก ำหนดมำกท่ีสุด ในที่นี้เท่ำกับ 5 คะแนน 
คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก ำหนดน้อยที่สุด ในที่นี้เท่ำกับ 1 คะแนน 
จ ำนวนระดับ คือ จ ำนวนระดับกำรวัด ในที่นี้เท่ำกับ 5 ระดับ คือ เห็นด้วย

อย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ดังนั้น 

ช่วงคะแนน = 
5 - 1 

= 0.8 
5 
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2.5.4 กรอบแนวคิดในการประเมินผล จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ สำมำรถสรุป
เป็นกรอบแนวคิดในกำรประเมินผลโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำน สืบสำนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง) ปี 2560 ได้ดังนี้ (ภำพที่ 2.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2560 

 
 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
- งบประมำณ 
- หน่วยงำนและบุคคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
- ปัจจัยกำรผลิต 
- องค์ควำมรู้ /เทคโนโลย/ีหลักสูตร 

กิจกรรมของแผนงาน 
(Program activities) 

- กำรเตรียมกำรและกำรบริหำรจัดกำร 
- กำรรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร 
- กำรประเมิน/จดักลุม่เกษตรกร 
- กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกร 
- กำรจัดท ำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้
 

ผลผลิต (Outputs) 
- เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
- เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้/เทคโนโลย/ีหลักสูตร 
- ผลกำรจดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้/พบปะ 3 ประสำน 5 ประสำน 
- เกษตรกรได้รับกำรสนบัสนุนปัจจัยกำรผลิต 
- เกษตรกรจดัท ำแฟ้มรำยบุคคล 
- เกษตรกรท ำผังแปลงและแผนกำรผลิต 
- กำรท ำกิจกรรมในแปลงเกษตรกร 
- กำรใช้พื้นที่เกษตรในแปลงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
- กำรเช่ือมโยงตลำด  
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- เกษตรกรมรีำยได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจำกแปลงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
- เกษตรกรมีกำรพึ่งพำตนเองและมีรำยจ่ำยของครัวเรือนลดลง 
จำกกำรพึ่งพำปัจจัยกำรผลิต ภำยในแปลงตนเอง 

- มีหนี้สินของครัวเรือนลดลง และมีกำรออมเพิ่มขึ้น 
- มีแรงงำนคืนถ่ินเพิ่มขึ้น 
- มีเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีกำรผลติเป็นทฤษฎีใหม่เพิม่ขึ้น 
- เกษตรกรกรมีกำรรวมกลุม่ สร้ำงเครือข่ำย พัฒนำเป็นเกษตรกร 

  ต้นแบบและท ำเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 
- กำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของตนเองมำกขึ้น 
- มีรำยจ่ำยฟุ่มเฟือย/รำยจ่ำยที่ไมจ่ ำเป็นลดลง 
- ควำมยั่งยืนของกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม ่

 
- 
 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรปรับปรุงโครงกำร 
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2.6 วิธีการประเมินผล 
2.6.1 รูปแบบกำรประเมินผล จำกกำรศึกษำแนวคิดของตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic model) ซึ่งเป็น

รูปแบบของกระบวนกำรเชิงเหตุและผล สำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องมืออธิบำยกระบวนกำรของกำรประเมินผล
ที่เน้นควำมเชื่อมโยงกำรใช้ทรัพยำกรในกิจกรรมของโครงกำร รวมถึงผลได้และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น จึงได้น ำตัวแบบ
ดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินผลครั้งนี้ มีองค์ประกอบสอดคล้องกับโครงสร้ำงโครงกำรที่ประกอบไปด้วย 
ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) กิจกรรมของแผนงำน (Program activities) ผลผลิต (Outputs) และ ผลลัพธ์ 
(Outcomes) ของโครงกำรโดยกำรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกรส่วนกำร
ประเมินผลกระทบของโครงกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำรในรำยงำนฉบับนี้ 

1) ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) พิจำรณำในประเด็นที่เก่ียวกับ ทรัพยำกรต่ำง ๆ ได้แก่ 
กำรสนับสนุนงบประมำณ กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง 

2) กิจกรรมของแผนงำน (Program activities) พิจำรณำในส่วนของกิจกรรม 
เครื่องมือต่ำง ๆ ตำมแผนได้แก่ กำรเตรียมกำรบริหำรจัดกำร กำรรับสมัคร กำรคัดเลือกและจัดกลุ่ม
เกษตรกร กำรจัดท ำฐำนข้อมูล กำรท ำแผนกำรผลิต กำรท ำผังแปลง กำรจัดท ำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

3) ผลผลิต (Outputs) พิจำรณำในส่วนของผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของแผนงำน ได้แก่ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ผลกำรจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรท ำกิจกรรมในแปลงเกษตรกร 

4) ผลลัพธ์ (Outcomes) พิจำรณำในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็น
ผลของกิจกรรมของแผนงำน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ระยะสั้นที่วัดได้ภำยใน 1 ปี ได้แก่ กำรเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือน 
กำรพ่ึงพำตนเอง และคุณภำพชีวิตเกษตรกร  

2.6.2 ประเภทกำรประเมินผล เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำร (Formative  evaluation) 
ซึ่งมุ่งเน้นพิจำรณำผลได้ ปัญหำ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกิจกรรม รวมไปถึงผลลัพธ์ที่เกษตรกร
เป้ำหมำยได้รับ 

2.6.3 แผนแบบกำรประเมินผลเป็นกำรเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ำหมำยที่โครงกำรได้ระบุไว้ 
หรือผลที่คำดหวังเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร 

2.6.4 ประเด็นและตัวชี้วัด 
จำกรูปแบบกำรประเมินผลดังกล่ำว น ำมำสร้ำงประเด็นและตัวชี้วัดกำรประเมินผล

ของโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง) ปี 2560 
(ตำรำงที่ 2.1) โดยใช้กำรเปรียบเทียบเป้ำหมำยหรือหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นตัวช้ีวัดและเกณฑ์การวัดของการประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

1.1 งบประมำณ 
 
- จ ำนวนงบประมำณที่ใช้จ่ำยจริง 

 
เทำ่กับเป้ำหมำย 

1.2 หน่วยงำนและบุคลำกร 
     ทีเ่กี่ยวข้อง 

- จ ำนวนเกษตรกรทีส่มัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
- จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีที่ร่วมด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

 - จ ำนวนหน่วยงำนที่ร่วมบูรณกำรโครงกำรฯ เท่ำกับเป้ำหมำย 
1.3 ปัจจัยกำรผลิต - จ ำนวนปัจจัยกำรผลิตทีส่นับสนนุ เท่ำกับเป้ำหมำย 
1.4 องค์ควำมรู้/หลักสูตร - จ ำนวนองค์ควำมรู้/หลักสูตรทีถ่่ำยทอดให้กับเกษตรกร เท่ำกับเป้ำหมำย 

2. กิจกรรมของแผนงาน 
(Program activities) 
2.1 กำรเตรียมกำร 

 และกำรบริหำรจัดกำร 
 

 
 
- จ ำนวนคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนระดับกระทรวงฯ  
จังหวัด/อ ำเภอ 

- จ ำนวนครั้งท่ีจัดประชุมของคณะกรรมกำรและ 
คณะท ำงำนระดับจังหวดั/อ ำเภอ 

- ระดับกำรบรูณำกำรระบบฐำนขอ้มูลเกษตรกร/ระบบ 
 รำยงำน 
- มีคู่มือกำรปฏิบตัิงำนโครงกำร 
- จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์และสร้ำงกำรรับรู ้
ตอ่สำธำรณชน 

- จ ำนวนครั้งในกำรติดตำม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที ่

 
 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

2.2 กำรรับสมัครและคัดเลือก
เกษตรกร 

- จ ำนวนครั้งของกำรจัดประชุมชีแ้จงหลักเกณฑ ์
กำรรับสมัคร 

- จ ำนวนเกษตรกรทีผ่่ำนกำรคดัเลอืก 

 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

2.3 กำรประเมินศักยภำพ/ 
กำรจัดกลุ่มเกษตรกร 

- จ ำนวนครั้งของกำรจัดประชุมชีแ้จงกำรประเมิน 
 ศักยภำพ/กำรจัดกลุ่มเกษตรกร  

 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

2.4 กำรจดัท ำฐำนข้อมูลเกษตรกร 
2.5 กำรท ำแฟ้มรำยบุคคล 

    2.6 กำรท ำสมุดตรวจเยี่ยม 
2.7 กำรท ำผังแปลงและ 
  แผนกำรผลิต 
2.8 กำรจดัเวทีแลกเปลี่ยน 

 เรียนรู ้
2.9 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

 หลักสูตรกลำง/หลักสูตรอื่นๆ 

- มีกำรจัดท ำฐำนข้อมลูเกษตรกรโครงกำร 
- มีกำรท ำแฟ้มรำยบคุคล 
- มีกำรท ำสมดุตรวจเยี่ยมให้เกษตรกร 
- มีกำรท ำผังแปลงและแผนกำรผลิต 
 
- จ ำนวนครั้งของกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้พบปะ 
5 ประสำน 

- จ ำนวนครั้งของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หลักสตูรกลำง 
- จ ำนวนครั้งของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หลักสตูรอื่น ๆ 

เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

 
 



28 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
 -  จ ำนวนครั้งของกำรถ่ำยทอดกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม ่  
  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีครัวเรือน เท่ำกับเป้ำหมำย 
 2.10 กิจกรรมตำมภำรกิจของ
   ปรำชญ์เกษตร 

-  มีปรำชญ์เกษตรที่เข้ำใจภำรกิจ/ หน้ำท่ี ในกำรดูแล 
 เกษตรกร 
-  สัดส่วนของปรำชญ์เกษตรต่อเกษตรกรที่รบัผิดชอบ 
-  ร้อยละของปรำชญ์ที่มีแปลงตัวอยำ่งควำมส ำเร็จ 
   ในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม ่

 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

 -  ร้อยละของปรำชญ์เกษตรที่มีกำรติดตำมเยี่ยมเยยีน 
   ให้ค ำแนะน ำเกษตรกร 

เท่ำกับเป้ำหมำย 

 2.11 กำรเช่ือมโยงตลำด -  ขั้นตอน/วิธีกำรจดัหำตลำดรองรับผลผลติของเกษตรกร เท่ำกับเป้ำหมำย 
3. ผลผลิต (Outputs)   

3.1 เกษตรกรที่เข้ำร่วม 
 โครงกำร 

- จ ำนวนเกษตรกรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วม 
 โครงกำรฯจ ำแนกตำมกลุม่ A,B,C 

 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

3.2 เกษตรกรได้รับ 
 กำรถ่ำยทอดควำมรู ้
 หลักสตูรกลำง/หลักสตูรอื่น ๆ  

 
 
 
 
3.3 ผลของกำรจัดเวท ี
 แลกเปลีย่นเรยีนรู/้พบปะ  
 5 ประสำน 

 
 
3.4 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

 
3.5 กำรจดัท ำแฟ้มรำยบุคคล 
3.6 กำรได้รับสมดุตรวจเยี่ยม 
3.7 กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
 กำรเกษตรในพ้ืนท่ีเข้ำร่วม
 โครงกำร 
3.8 กำรท ำกิจกรรมในแปลง 
 เกษตรกรตำมแผนกำรผลติ 

 

-  จ ำนวนของเกษตรกรที่ได้รับกำรถำ่ยทอดควำมรู ้
 หลักสตูรกลำง  
-  จ ำนวนของเกษตรกรที่ได้รับกำรถำ่ยทอดควำมรู ้
 หลักสตูรอื่น ๆ 
-  จ ำนวนเกษตรกรที่น ำควำมรู้ในหลกักำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่
 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรท ำบัญชี
 ครัวเรือนไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
-  จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมกำรจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 

พบปะ 5 ประสำน 
-  จ ำนวนหน่วยงำน ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน และ 

 สถำบันกำรศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
กิจกรรมพบปะ 5 ประสำน 

-  ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลติ 
 เพื่อพ่ึงพำตนเองเบื้องต้น 

-  จ ำนวนเกษตรกรที่ท ำแฟ้มข้อมูลรำยบุคคล 
-  ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รับสมดุตรวจเยี่ยม 
-  กำรท ำกิจกรรมในพ้ืนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
-  สัดส่วนกำรใช้พื้นทีใ่นแปลงทีเ่ข้ำรว่มโครงกำร 
-  จ ำนวนเกษตรกรที่ได้ท ำผังแปลงและแผนกำรผลิต 
-  ร้อยละของเกษตรกรทีด่ ำเนินกำรตำมแผนกำรผลิต 

(ท ำให้พอกิน) 

 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

 -  ร้อยละของเกษตรกรที่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรผลิต  
   (ท ำให้พอกิน) และขยำยผลกำรผลติ (ท ำให้พอแบ่งปัน) เท่ำกับเป้ำหมำย 
 -  ร้อยละของเกษตรกรที่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรผลิต  

 (ท ำให้พอกิน) และขยำยผลกำรผลติ (ท ำให้พอแบ่งปัน) 
และมรีำยได้เสรมิ 

 
 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

3.9 กำรกระจำยผลผลติ -  ร้อยละกำรกระจำยผลผลติในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร   เท่ำกับเป้ำหมำย 
3.10 กำรเช่ือมโยงตลำด -  จ ำนวนตลำดที่หน่วยงำนได้จดัหำแหล่งจ ำหนำ่ยผลผลิตไว้ให ้ เท่ำกับเป้ำหมำย 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)   
4.1 ด้ำนเศรษฐกิจของ 
 ครัวเรือน 

 
-  รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 
สูงกว่ำก่อนมีโครงกำร 

 -  ผลตอบแทนสุทธิทำงกำรเกษตรในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 
-  ร้อยละเกษตรกรทีม่ีรำยได้เพิม่ขึ้นจำกกำรจ ำหน่ำยผลผลติ 
 ในแปลงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

สูงกว่ำก่อนมีโครงกำร 
 
เท่ำกับก่อนมีโครงกำร 

 -  ร้อยละของเกษตรกรที่มีแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต เท่ำกับก่อนมีโครงกำร 
 -  ร้อยละครัวเรือนเกษตรกรที่มีหนีส้นิลดลงจำกกำรท ำ 

 กิจกรรมตำมโครงกำรฯ 
 
เท่ำกับก่อนมีโครงกำร 

 -  จ ำนวนหนี้สินของครัวเรือนในกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
 ตำมหลักเกษตรทฤษฎีใหม ่

 
เท่ำกับก่อนมีโครงกำร 

 -  ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มกีำรออม สูงกว่ำก่อนมีโครงกำร 
 -  จ ำนวนเงินออมของครัวเรือนเกษตรกร สูงกว่ำก่อนมีโครงกำร 
4.2 กำรพึ่งพำตนเอง   

1) กำรลดรำยจ่ำย 
 ในครัวเรือน 

-  ปริมำณรำยจ่ำยของครัวเรือนท่ีลดได้จำกกำรพึ่งพำ 
 ปัจจัยกำรผลติภำยในแปลงของตนเอง 

สูงกว่ำก่อนมีโครงกำร 

 -  ร้อยละของครัวเรอืนเกษตรกรที่มรีำยจ่ำยของครัวเรอืนลดลง สูงกว่ำก่อนมีโครงกำร 
 - สัดส่วนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของตนเองเทียบ 

กับกำรจัดหำจำกภำยนอกครัวเรือน 
เท่ำกับก่อนมีโครงกำร 

2) กำรลดรำยจ่ำย 
 ฟุ่มเฟือย/รำยจ่ำย 
 ที่ไม่จ ำเป็น 

-  ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มรีำยจ่ำยฟุม่เฟือย/ 
 รำยจ่ำยทีไ่ม่จ ำเป็นลดลง 

-  ปริมำณรำยจ่ำยฟุ่มเฟือย/รำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็น 

 
สูงกว่ำก่อนมีโครงกำร 
สูงกว่ำก่อนมีโครงกำร 

    4.3 กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน -  ร้อยละของครัวเรือนที่มีแรงงำนคืนถ่ินเพิ่มขึ้น เทำ่กับก่อนมีโครงกำร 

    4.4 ควำมยั่งยืนของโครงกำร   

1) กำรพัฒนำแปลง 
 สู่เกษตรทฤษฎีใหม ่
 เต็มรปูแบบ 

-  ร้อยละของเกษตรกรที่ท ำเกษตรทฤษฎีใหม่เตม็รูปแบบ 
-  ร้อยละของเกษตรกรที่ท ำเกษตรทฤษฎีใหม่เตม็รูปแบบ 
 อย่ำงต่อเนื่อง 
 

เท่ำกับก่อนมีโครงกำร 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ์

2) กำรรวมกลุ่มเพื่อสรำ้ง 
 ควำมเข้มแข็ง 

-  ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรรวมกลุ่มสร้ำงเครือข่ำย 
-  ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรรวบรวมผลผลติแปลง 
 เกษตรทฤษฎีใหม่และน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำย 

เทำ่กับก่อนมีโครงกำร 
 
เทำ่กับก่อนมีโครงกำร 

3) กำรพัฒนำสู่เกษตรกร 
 ต้นแบบและทฤษฎีใหม ่
    ขั้นที่ 2 และ 3 

-  ร้อยละของเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรต้นแบบ 
-  ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
 หรือขยำยผลไปสูเ่กษตรกรรำยอื่น 

เท่ำกับก่อนมีโครงกำร 
 
เท่ำกับก่อนมีโครงกำร 

5. ทัศนคต ิ -  ระดับควำมคิดเห็นของเกษตรกรและเจำ้หน้ำท่ี 
 ต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

ระดับมำกขึ้นไป 

 

2.6.5 กำรรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีกำรรวบรวมข้อมูลในกำรประเมินผลครั้งนี้ ใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือในกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย และรวบรวมจำกเอกสำรโครงกำร รำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 

2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นกำรเก็บรวบรวมจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2560 ใช้แผนแบบกำรเลือกตัวอย่ำงแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) มีข้ันตอนดังนี้ 

- เลือกตัวอย่ำงเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกจังหวัด โดยแบ่งแต่ละจังหวัด
เป็น 3 ชั้นภูมิ ได้แก่ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ในแต่ละชั้นภูมิ ก ำหนดจ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง 1 รำย
ต่อจ ำนวนเกษตรกรในแต่ละชั้นภูมิ 35 รำย โดยในแต่ละชั้นภูมิต้องมีเกษตรกรตัวอย่ำง ไม่น้อยกว่ำ 1 รำย
โดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทนกัน (Simple random sampling without replacement) 
โดยกลุ่ม A ได้จ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง 604 รำย กลุ่ม B ได้จ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง 1,199 รำย และ
กลุ่ม C ได้จ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง 408 รำย รวมจ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง 2,211 รำย 

(2) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร โดยใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำง
แบบเจำะจง (Purposive selection) รวมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนฯ ตัวอย่ำง 866 รำย รำยละเอียด 
ดังนี้ 

(2.1) เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบ
โครงกำร 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) จังหวัดละ 1 รำย รวมทั้งสิ้น 76 รำย 

(2.2) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ
จังหวัด 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) ที่รับผิดชอบโครงกำรทุกหน่วยงำน หน่วยงำนละ 1 รำย 
หรืออย่ำงน้อยจังหวัดละ 5 หน่วยงำน รวมทั้งสิ้น 563 รำย 

(2.3) เจ้ำหน้ำที่ภำคเอกชนที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
(ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) จังหวัดละ 1 รำย รวมทั้งสิ้น 37 รำย 
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(2.4) เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 
76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) จังหวัดละ 1 รำย รวมทั้งสิ้น 35 รำย 

(2.5) ปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธำน ศพก. ที่ได้รับมอบหมำย
ให้ดูแลเกษตรกร ในระดับจังหวัด 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) จังหวัดละ 2 รำย รวมทั้งสิ้น 155 รำย 
 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผล 
  หน่วย: รำย 

รายการ ขนาดประชากร ขนาดตัวอย่าง 
1. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2560 70,034  2,211  

กลุ่ม A 17,534  604  
กลุ่ม B 39,584  1,199  
กลุ่ม C  12,916  408  

2. เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 77 จังหวัด  76  
3. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 77 จังหวัด  563  
4. เจ้ำหน้ำที่เอกชน1/ 77 จังหวัด  37  
5. เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำ 2/ 77 จังหวัด  35  
6. ปรำชญ์เกษตร / เกษตรกรต้นแบบ/ประธำนศพก. 77 จังหวัด  155  

รวม 3,077  
ที่มำ: จำกกำรค ำนวณ 
หมำยเหต:ุ     

1/เจ้ำหน้ำที่เอกชน 1 รำย ดูแลรับผิดชอบเกษตรกรมำกกว่ำ 1 จังหวัด 
2/ เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำ  ในหลำยจังหวัดไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร 

 

 2.2) ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary data) เป็นกำรรวบรวมจำกเอกสำรโครงกำร รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลจำกเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.6.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
มำได้ในเชิงตัวเลขท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบำยให้เห็น
คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ ท ำกำรวิเครำะห์โดยค่ำสถิติอย่ำงง่ำย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ และ
ผลรวม เพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำเป็นค ำอธิบำยประกอบตำรำง 

ทั้งนี้ กำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจ ควำมรู้ควำมเข้ำใจใช้มำตรวัดแบบลิเคิร์ท
(Likert scale) โดยแบ่งเป็นช่วงระดับค่ำคะแนนส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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ค่าคะแนน ค่าเฉลี่ย ความหมายผลการประเมิน 
1 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/น้อยที่สุด 
2 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย/น้อย 
3 2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ/ปำนกลำง 
4 3.41 - 4.20 เห็นด้วย/มำก 
5 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/มำกที่สุด 

 

2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
2.7.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
2.7.2 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลกำรประเมินผลใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำรปรับปรุง

กำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 3 
สภาพทั่วไป และพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 
 3.1.1 การประกอบอาชีพของเกษตรกร 

   เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.60 ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรได้แก่ 
เกษตรกร ร้อยละ 94.59 และรับจ้างในการเกษตร ร้อยละ 1.01 ตามล าดับ ส่วนอาชีพนอกภาค
การเกษตร ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง ที่มีเงินเดือนประจ า ร้อยละ 2.06 ธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 1.42 และรับจ้างนอกภาคเกษตร ร้อยละ 0.92 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.1) 
 

ตารางท่ี 3.1 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 

1. ในภาคการเกษตร 94.43 95.62 97.26 95.60 

     1.1 เกษตรกร 93.75 94.53 96.01 94.59 

     1.2 รับจ้างเกษตร 0.68 1.09 1.25 1.01 

2. นอกภาคการเกษตร 5.57 4.38 2.74 4.40 

     2.1 รับจ้างนอกเกษตร 1.18 0.76 1.00 0.92 

     2.2 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง 2.70 2.27 0.50 2.06 

     2.3 ธุรกิจส่วนตัว 1.69 1.35 1.25 1.42 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

 3.1.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 43.92 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น 

รองลงมาร้อยละ 20.76 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 14.07 จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 11.26 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 5.47 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 2.76 จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา ส่วนที่เหลือ   
ร้อยละ 1.76 ไม่ได้เรียน ตามล าดับ (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
          หน่วย: ร้อยละ 

รายการ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 

1. ไมไ่ด้เรียน 0.99 1.92 2.45 1.76 
2. ประถมศึกษาตอนต้น 39.57 44.79 47.79 43.92 
3. ประถมศึกษาตอนปลาย 21.36 20.18 21.57 20.76 
4. มัธยมศึกษาตอนต้น 10.60 11.51 11.52 11.26 
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15.23 13.84 12.99 14.07 
6. ปวส./อนุปริญญา 3.81 2.50 1.96 2.76 
7. ปริญญาตรีขึ้นไป 8.44 5.25 1.72 5.47 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

3.1.3 สมาชิกในครัวเรือน แรงงาน และประสบการณ์ในการท าการเกษตร 
 ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิกเฉลี่ย 4 คน โดยสมาชิกที่เป็นแรงงานท าการเกษตรในแปลง    

ที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 2 รายส่วนที่เหลือไม่ได้เป็นแรงงาน จ านวน 2 ราย และสมาชิกในครัวเรือน      
มีประสบการณ์ในการท าการเกษตร เฉลี่ย 30 ปี (ตารางที่ 3.3) 

 

ตารางท่ี 3.3 สมาชิกในครัวเรือน การใช้แรงงาน และประสบการณ์ในการท าการเกษตร 
          หน่วย: ราย 

รายการ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 
1. สมาชิกในครัวเรือน 3 4 3 4 
2. การใช้แรงงานท าการเกษตร 

     2.1 เป็นแรงงาน 2 2 2 2 
 2.2 ไม่ได้เป็นแรงงาน 1 2 1 2 
3. ประสบการณ์ในการท าการเกษตร (ปี) 30 29 31 30 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

3.2 พื้นที่การเกษตร และลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 25.20 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่

เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 9.09 ไร่ จ าแนกเป็นการถือครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ร้อยละ 94.08
พ้ืนที่เช่าร้อยละ 3.92 และพ้ืนทีไ่ด้ท าฟรี ร้อยละ 2.00 ส าหรับประเภทเอกสารสิทธิ์ของพ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นโฉนดที่ดินร้อยละ 68.79 รองลงมาเป็น ส.ป.ก.4-01 ร้อยละ 22.21 และน.ส.3 ร้อยละ 4.44 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 3.4) 
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ตารางที่ 3.4 พื้นที่การเกษตร การถือครองท่ีดิน และเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ หน่วย กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 
1. ขนาดพ้ืนที่การเกษตร      
 1.1 พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ไร่ 28.30 24.47 22.74 25.20 
 1.2 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ ไร่ 8.94 9.13 9.17 9.09 

2. การถือครองที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ      
 2.1 ที่ดินของตนเอง ไร่ 8.56 8.63 8.28 8.55 
 ร้อยละ 95.75 94.52 90.29 94.08 
 2.2 ที่ดินเช่า ไร่ 0.13 0.35 0.72 0.36 
 ร้อยละ 1.45 3.83 7.85 3.92 
 2.3 ที่ดินได้ท าฟรี ไร่ 0.25 0.15 0.17 0.18 
 ร้อยละ 2.80 1.65 1.86 2.00 
3. ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ     
 3.1. โฉนด ร้อยละ 69.21 67.72 71.32 68.79 
 3.2. ส.ป.ก. 4-01 ร้อยละ 20.53 23.60 20.59 22.21 
 3.3 นส. 2 ร้อยละ 2.32 0.67 0.49 1.09 
 3.4 นส.3 ร้อยละ 4.64 4.34 4.41 4.44 
 3.5 นส. 4 ร้อยละ 0.49 0.17 0.25 0.27 
 3.6 น.ส. 5 ร้อยละ 0.00 0.08 0.00 0.04 
 3.7 ภบท.5 ร้อยละ 2.81 3.42 2.94 3.16 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

3.3 แหล่งน้ าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรปี 2560 ร้อยละ 82.81 มีแหล่งน้ าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

และมีพ้ืนที่แหล่งน้ าเฉลี่ย 0.89 ไร่ โดยพบว่า ประเภทแหล่งน้ าในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็น
บ่อขุดเอง ร้อยละ 75.59 รองลงมาเป็นบ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 26.64 บ่อบาดาล ร้อยละ 
9.48 แหล่งน้ าธรรมชาติร้อยละ 9.25 แหล่งน้ าชลประทาน ร้อยละ 8.21 และแหล่งน้ าอ่ืน ๆ ได้แก่       
บ่อขุดโดยส.ป.ก. และร่องสวน ร้อยละ 5.94 ตามล าดับ 

หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรปี 2560 ร้อยละ 86.84 มีแหล่งน้ าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
และมีพื้นที่แหล่งน้ า เฉลี่ย 0.95 ไร่ โดยพบว่า ประเภทแหล่งน้ าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่
เป็นบ่อขุดเอง ร้อยละ 73.32 รองลงมาเป็นบ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 30.60 บ่อบาดาล ร้อยละ 
9.74 แหล่งน้ าธรรมชาติ  ร้อยละ 9.15 แหล่งน้ าชลประทาน ร้อยละ 8.07 และแหล่งน้ าอ่ืน ๆ ได้แก่ บ่อขุดโดย 
ส.ป.ก. และร่องสวน ร้อยละ 6.55 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 แหล่งน้ าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ หน่วย 
กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 

 ก่อน หลัง  ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1. แหล่งน้ าในพ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ         

   1.1 มีแหล่งน้ า ร้อยละ 86.92 89.74 82.40 85.90 77.94 85.29 82.81 86.84 

   1.2 ไม่มีแหล่งน้ า ร้อยละ 13.08 10.26 17.60 14.10 22.06 14.71 17.19 13.16 

2. พื้นที่แหล่งน้ าเฉลี่ย ไร ่ 1.05 1.11 0.85 0.90 0.76 0.87 0.89 0.95 

3. ประเภทแหล่งน้ า1/          

   3.1 บ่อขุดเอง ร้อยละ 76.38 75.83 76.52 74.37 71.70 66.09 75.59 73.32 

   3.2 บ่อขุดโดย พด. ร้อยละ 25.33 28.78 26.52 29.81 28.93 35.63 26.64 30.60 

   3.3 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ ร้อยละ 10.10 9.96 9.82 9.81 6.29 6.03 9.25 9.15 

   3.4 แหล่งน้ าชลประทาน ร้อยละ 7.81 7.93 8.00 7.96 9.43 8.62 8.21 8.07 

   3.5 บ่อบาดาล ร้อยละ 13.52 13.65 7.79 8.45 8.49 7.76 9.48 9.74 

   3.6 อื่น ๆ 2/ ร้อยละ 6.10 7.20 6.38 6.99 4.40 4.31 5.94 6.55 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: 1/ประเภทแหล่งน้ าเกษตรกรมีได้มากกว่า 1 ประเภท 
     2/ บ่อขุดโดย ส.ป.ก. ,ร่องสวน 
 

3.4 การเข้าร่วมโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ได้เข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกเหนือจากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 34.11 
รองลงมาเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร้อยละ 30.87 
โครงการมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/อินทรีย์ ร้อยละ 24.44 โครงการบริหารจัดการน้ า ร้อยละ 3.51 
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ร้อยละ 2.95 โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Zoning by agri-map) ร้อยละ 3.02 และโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ร้อยละ 1.10 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.6) 
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ตารางท่ี 3.6 การเข้าร่วมโครงการทีส่ าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          หน่วย: ร้อยละ 

รายการ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 สินค้าเกษตร (ศพก.) 

32.48 30.51 29.63 30.87 

2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 34.50 33.44 34.39 34.11 
3. โครงการบริหารจัดการน้ า 5.87 2.00 2.65 3.51 
4. โครงการแผนการผลิตข้าวครบวงจร 4.04 3.24 1.59 2.95 
5. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
 (Zoning by agri-map) 

2.57 3.85 2.65 3.02 

6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 1.28 0.92 1.06 1.10 
7. โครงการมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/เกษตรอินทรีย์ 19.26 26.04 28.03 24.44 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: สมาชิกในครัวเรือนสามารถเข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้มากกว่า 1 โครงการ 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 

ปี 2560 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาตาม
ประเด็นตัวชี้วัดการประเมินผล ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กิจกรรมของแผนงาน (Program activities) 
ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย หรือ
เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
4.1.1 งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 77,219,200 บาท 
จ าแนกเปน็ งบประมาณส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิต จ านวน 66,719,200 บาท และงบประมาณส าหรับ
การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 10,500,000 บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) งบประมาณส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้นให้กับเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 
66,719,200 บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.95 เป็นงบประมาณในการจัดหาพันธุ์ปลากินพืช รองลงมาร้อยละ 
27.08 จัดหาพันธุ์สัตว์ปีก และร้อยละ 7.75 จัดหาพันธุ์ไม้ผล (ตารางที่ 4.1) 
 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิต  
 

ปัจจัยการผลิต งบประมาณ (บาท) สัดส่วนการจัดหาปัจจัยการผลิต (ร้อยละ) 
1. เมล็ดพันธ์ุผัก 477,200 0.72 
2. พันธุ์ไม้ผล 5,172,500 7.75 
3. ท่อนพันธุ์หม่อน 1,000,000 1.50 
4. พันธุ์ปลากินพืช 42,000,000 62.95 
5. พันธุ์สัตว์ปีกอาหาร และเวชภณัฑ ์ 18,069,500 27.08 
       รวม 66,719,200 100.00 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 
 

2) งบประมาณส าหรับการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร 
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนกลางได้โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานระดับจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเกษตรกรในการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยการพาไปศึกษา
ดูงานในสถานที่ต่าง ๆ รายละ 1 ครั้ง ในอัตรา 150 บาทต่อราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,500,000 บาท 
ทั้งนี้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ได้แก่ 
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การยางแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ (ตารางที่ 4.2) 
 

ตารางท่ี 4.2 งบประมาณส าหรับการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ  
 

หน่วยงาน เกษตรกร (ราย) งบประมาณ (บาท) 

1. กรมการข้าว 2,181 327,150 
2. กรมชลประทาน 7,014 1,052,100 
3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 2,750 412,500 
4. กรมพัฒนาท่ีดิน 6,292 943,800 
5. กรมปศุสตัว์ 6,797 1,019,550 
6. กรมประมง 6,258 938,700 
7. กรมวิชาการเกษตร 3,861 579,150 
8. กรมส่งเสริมการเกษตร 15,757 2,363,550 
9 กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 5,507 826,050 
10. กรมหม่อนไหม 1,426 213,900 
11. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 4,322 648,300 
12. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 98 14,700 
13. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 7,737 1,160,550 

รวม 70,000 10,500,000 
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 

 

4.1.2 หน่วยงานและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1) ภาครัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการข้าว (2) กรมปศุสัตว์ (3) กรมประมง (4) กรมวิชาการเกษตร 
(5) กรมหม่อนไหม (6) กรมชลประทาน (7) กรมพัฒนาที่ดิน (8) กรมส่งเสริมการเกษตร (9) กรมส่งเสริม
สหกรณ์ (10) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (11) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (12) ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (13) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14) การยางแห่งประเทศไทย 
(14) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  (15) องค์การสะพานปลา (16) สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ (17) กองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตรโดยท าหน้าที่รับสมัคร จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อมคัดเลือกปราชญ์
เกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. เพ่ิมพูนองค์ความรู้แก่เกษตรกร แนะน าส่งเสริมการท าบัญชี 
ประสานขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกรส่งเสริมกิจกรรมการผลิตให้มี
ความหลากหลาย จัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกรการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
และการติดตามประเมินผลโครงการ 
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2) ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมทั้งสิ้น 3,525 ราย ท าหน้าที่ในการสร้าง
แรงบันดาลใจแนะน า ช่วยเหลือ สร้างเกษตรกรต้นก าเนิดและสร้างทายาทเกษตรกร (Cell แตกใหม)่ 

3) ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทเบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท น้ าตาล
มิตรผล จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ท าหน้าที่สนับสนุนเทคนิค วิชาการ ปัจจัย
การผลิต ทุนทรัพย์ส าหรับตอบแทนปราชญ์ ทุนเริ่มต้นส าหรับเกษตรกรตามความจ าเป็นและจัดหาตลาด
เพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร 

4) สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมทั้งส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่สนับสนุนเทคนิค วิชาการ รวมถึงนักศึกษา 
เป็นลูกมือปราชญ์เกษตรฯ ฝึกงานในแปลงเกษตรกร 

5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกร ปี 2560 มีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ
กับปราชญ์เกษตร เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจระเบิดจากข้างในและวางแผนการผลิต การลงมือท าในพ้ืนที่
โดยลองท ากิจกรรมอย่างหนึ่ง เก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจึงจ าหน่ายสร้างรายได้
แก่ครอบครัว จัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์มลงมือท ากิจกรรมเพ่ิมขึ้น และขยายผลสู่การท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
  

4.1.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร 
เกษตรกร ปี 2560 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกรายจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

เพ่ือการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และกรมประมง รวมถึงภาคเอกชนได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) และสมาคมไก่ไข่ พบว่า 
ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้ 

1) พันธุ์ไม้ผล  8 ชนิด จ านวน 490,000 ต้น (ไม่ต่ ากว่ารายละ 2 ต้น) 
2) พันธุ์พืชผัก 8 ชนิด จ านวน 3,921.50 กิโลกรัม (รายละ 4 ซอง) 
3) ท่อนพันธุ์หม่อน จ านวน 3,500,000 ท่อน (รายละ 50 ท่อน) 
4) พันธุ์ปลากินพืช 4 ชนิด จ านวน 210,000,000 ตัว (รายละ 1,000 - 3,000 ตัว) 
5) พันธุ์สัตว์ปีก 4 ชนิด จ านวน 350,000 ตัว (รายละ 5 ตัว) 
6) วิตามินและยาปฏิชีวนะส าหรับสัตว์ปีก จ านวน 70,000 ชุด (รายละ 1 ชุด) 
7) อาหารสัตว์ปีก จ านวน 700,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก รายละ 10 กิโลกรัม) 
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4.1.4 การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร 
ในปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกร ด าเนินการ

ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย โดยหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานระดับจังหวัด เพ่ือพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงสถาบันการศึกษา
ที่เป็นต้นแบบในการท าเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเนื้อหาที่เกษตรกรได้รับจากการศึกษาดูงาน 
อาทิ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน้ า 
การท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การดูแลโดยชีววิธี วิธีธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการนั้น ยังคง
ด าเนินการต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนวิธีการด าเนินงานจากการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ในสถานที่ต่าง ๆ 
เป็นการอบรมและการสนับสนุนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการในหลักสูตรอ่ืน ๆ ตามความต้องการของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ และเพ่ิมการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ภูมิสังคม การด าเนินชีวิต และการท าการเกษตร โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาของ
การอบรมหลักสูตรกลาง ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เกษตรทฤษฎีใหม่ 3) การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย 4) การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ 5) การจัดท า
บัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต และ 6) การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสา  

 

4.2 กิจกรรมของแผนงาน (Program activities) 
การประเมินผลด้านกิจกรรม เพ่ือศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการตาม

กิจกรรมการท างานของโครงการ ประกอบด้วย การเตรียมการและการบริหารจัดการ การรับสมัครและการ
คัดเลือกเกษตรกร การประเมินศักยภาพ การจัดกลุ่มเกษตรกร การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร การมอบหมาย
ให้ปราชญ์เกษตรรับผิดชอบดูแลเกษตรกร การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสานฯ การจัดท าสมุดตรวจเยี่ยม 
จัดท าผังแปลงและแผนการผลิตของเกษตรกร การถ่ายทอดองค์ความรู้ การเชื่อมโยงตลาด และการติดตาม
เยี่ยมเยียนเกษตรกร ดังนี้ 

4.2.1 การเตรียมการและการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งการให้ค าแนะน า
การปฏิบัติงาน และจัดท าแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าสั่งที่ 920/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการให้ค าแนะน า 
ปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง  
(ภาคผนวกท่ี 1) 

2) การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด/อ าเภอ และการท าแผนปฏิบัติงาน 
จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหน้าที่อ านวยการบริหารการขับเคลื่อน

ภาพรวมของจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย อีกท้ังยังได้มีการแต่งตั้งคณะท างานระดับ
อ าเภอ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหา และประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนระดับอ าเภอ และบางจังหวัด
ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานระดับต าบล เพ่ือขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่และ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ภาคผนวกท่ี 1) 

ส าหรับการจัดแผนปฏิบัติงานโครงการระดับจังหวัด/อ าเภอ นั้น จังหวัดได้มีกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานโครงการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเป้าหมายที่ก าหนด ภายใต้ภาระหน้าที่ของ
คณะท างานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด คณะท างานขับเคลื่อนโครงการระดับอ าเภอ หน่วยงานที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์เกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
มอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัด  
(ภาคผนวกที่ 1) ท าหน้าที่ประสานอ านวยการและก ากับดูแลตามแผนปฏิบัติงานโครงการของจังหวัด  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายระดับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัด เฉลี่ย 2 ครั้ง/ปีหรือจังหวัด และการจัดประชุมคณะท างาน
โครงการระดับอ าเภอเฉลี่ย 8 ครั้ง/ปี  

นอกเหนือจากการก าหนดกรอบการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวมแล้ว ยังได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าเดือน เพ่ือให้กิจกรรมการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยจะจัดท า
แผนปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนการด าเนินงานในแต่ละเดือน 

3) การจัดท าหนังสือให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามขั้นตอนที่ก าหนด 
อีกท้ังเมื่อเกิดข้อสงสัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในภายหลัง คณะกรรมการบริหารโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ จึงได้มีการจัดท าหนังสือให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งสิ้น 25 ฉบับ เพ่ือให้
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ค าแนะน าการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่การปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ยังคงมีปัญหา
จากการปฏิบัติตามหนังสือให้ค าแนะน า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปฏิบัติงานโครงการจาก
ส่วนกลางในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่เสมอ ท าให้ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการ
ในระดับจังหวัด และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแทนการจัดท า
หนังสือให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน  

4) การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสานฯ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีการจัดประชุมประจ าเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เพ่ือให้ความเห็นชอบ
แนวทาง การด าเนินงาน และรับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ  

5) บูรณาการระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ระบบรายงาน และการดูแลให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ ด าเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน และกองนโยบาย
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกันจัดท าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัดด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 

6) การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน    ส าหรับกิจกรรมดังกล่าว
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายองค์กร 
ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเป็นระยะ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการได้ครบตาม
เป้าหมาย โดยผ่านช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรกและสหกรณ์ การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ และการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด โดยใช้ Application line ในการสร้างกลุ่ม “พูดคุยเกษตรทฤษฎีใหม่” 
ทั้งในระดับกระทรวงฯ และระดับจังหวัด  

7) การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกรได้ติดตาม
เยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร เฉลี่ย 2 ครั้ง/ราย ตามเปา้หมาย 

4.2.2 การรับสมัครและการคัดเลือกเกษตรกร 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ คือ 1) มีความ

สมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่และ 2) มีความพร้อม มีความตั้งใจและต้องการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย
ตนเอง ส าหรับคุณสมบัติของพ้ืนที่คือ 1) ต้องเป็นพ้ืนที่ Start zero คือเริ่มต้นจากที่ดินว่างเปล่าหรือ
ที่ดินซึ่งมีการท ากิจกรรมการเกษตรเชิงเดี่ยว หรืออาจเป็นที่ดินทั้งแปลงของเกษตรกร หรือแบ่งมาท าแค่
บางส่วน หรือเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสานมาก่อน และ 2) มีแหล่งน้ า
ของตนเองหรือแหล่งน้ าธรรมชาติหรือคลองชลประทาน สามารถใช้งานได้ตลอดปี โดยมีการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผ่านสื่อบุคคล ได้แก่ เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประธาน ศพก.  
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ในขั้นตอนดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การรับสมัครและการคัดเลือก
เกษตรกรจ านวน 1 ครั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับปราชญ์เกษตร การรับสมัครและการคัดเลือก
เกษตรกร โดยโครงการได้ก าหนดเป้าหมายในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 70,000 ราย 
ส าหรับการรับสมัครและการคัดเลือกเกษตรกร มีปัญหาอุปสรรค เช่น การด าเนินโครงการที่เน้นปริมาณ
เป้าหมายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก โดยไม่ได้เน้นการคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจและ
มีความต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง บางรายเข้าร่วมเพ่ือรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ 
ระยะเวลาการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติมีน้อย ท าให้ได้เกษตรกรบางส่วนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด  

4.2.3 การประเมินศักยภาพ/จัดกลุ่มเกษตรกร 
ตามหลักเกณฑ์ ในปี 2560 มีการจัดกลุ่มเกษตรกร ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

เกษตรกรที่มีความพร้อมมาก กลุ่มที่มีพร้อมปานกลาง และกลุ่มที่มีความพร้อม จากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 70,000 ราย ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 ได้ปรับเปลี่ยน แนวปฏิบัติของการประเมินศักยภาพ/
จัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปราชญ์เกษตรร่วมประเมิน
ศักยภาพเกษตรกรพร้อมทั้งจัดกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่ม A เป็นเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1  
2) กลุ่ม B เป็นเกษตรกรที่มีแนวโน้มจะประสบผลส าเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที ่1 
3) กลุ่ม C เป็นเกษตรกรที่ยังขาดประสบการณ์ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1 
ทั้งนี้ ก่อนมีการประเมินศักยภาพ/จัดกลุ่มเกษตรกร ได้มีการจัดประชุมชี้แจง 1 ครั้ง 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ และสรุปข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนา 

อย่างไรก็ตาม การประเมินเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกร แต่ละกลุ่มมีค านิยามที่ คล้ายคลึงกัน 
จึงท าให้การจัดกลุ่มที่ชัดเจนท าได้ยาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในวิธีการประเมินเพ่ือ
การจัดกลุ่มเกษตรกรที่แตกต่างกัน ท าให้การจัดกลุ่มตามคุณสมบัติมีความคลาดเคลื่อน และบางพ้ืนที่
เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการมีค่อนข้างน้อย 

4.2.4 การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 
ปีแรกเริ่มด าเนินงานโครงการ (ปี 2560) การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรยังไม่สมบูรณ์ มีเพียง

การบันทึกข้อมูลจากแบบใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโครงการฯ ในส่วนการบันทึกข้อมูลรายบุคคลของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบฐานข้อมูล 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
ในเว็บไซต์http://newtheoryfarmer.ldd.go.th ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาขึ้นใหม่ โดยปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดิม และให้สามารถใช้ในการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งมอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านพร้อมเอกสารประกอบการใช้งาน
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ฐานข้อมูลดังกล่าว ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และด าเนินการน าเข้าในระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ครบตามเป้าหมาย  

4.2.5 การท าแฟ้มข้อมูล (Port folio) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายบุคคล เพ่ือเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ได้มีการด าเนินงานทั้งหมดโดยเก็บไว้ที่เกษตรกร 1 ชุด และหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่ คณะท างาน
ระดับอ าเภอ 1 ชุด ในแฟ้มรายบุคคลประกอบด้วย 1) ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2) ส าเนาบัตร
ประชาชน 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 4) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5) สภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน
ก่อนร่วมโครงการ 6) แผนผังฟาร์ม (ก่อนและหลังการผลิต) 7) แผนการผลิต 8) ข้อมูลความก้าวหน้า
ของกิจกรรมในแปลง 9) ภาพถ่ายความก้าวหน้าของกิจกรรมในแปลง 

ทั้งนี้ การท าแฟ้มข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายบุคคล มีเอกสารที่ต้องจัดเก็บ
หลายรายการ อีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกรมีภารกิจมาก ต้องดูแลเกษตรกรหลายราย ท าให้
การจัดเก็บเอกสารในแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่สมบูรณ์ การจัดท าแฟ้มข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ด าเนินการได้ ร้อยละ 60.71 อีกร้อยละ 39.29 ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งการท าแฟ้มข้อมูล
รายบุคคลนั้น หน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่ต้องน าข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไปบันทึกในระบบ
ฐานข้อมูล 5 ประสาน ในเว็บไซด์ต่อไป  

4.2.6 การท าสมุดตรวจเยี่ยมให้เกษตรกร 
โครงการก าหนดให้จัดท าสมุดตรวจเยี่ยมมอบให้กับเกษตรกร ส าหรับบันทึกการเยี่ยม

เยียนเกษตรกรของ 5 ประสาน และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยเมื่อไปถึงบ้านเกษตรกรให้อ่านบันทึกในสมุด
เยี่ยมก่อน เพ่ือจะได้ทราบประวัติการเยี่ยมเยียน สภาพปัญหา และข้อแนะน าของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน
ก่อนหน้า เพ่ือให้การวิเคราะห์และแนะน าได้ตรงกับปัญหา เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อแนะน าก่อนหน้า 
ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกรได้จัดท าสมุดตรวจเยี่ยมให้แก่เกษตรกร 

จากการส ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พบว่า เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ ได้รับสมุดตรวจเยี่ยมแล้วร้อยละ 96.26 ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.74 ยังไม่ได้รับสมุดตรวจเยี่ยม 
เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าสมุดตรวจเยี่ยม และบางหน่วยงานขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
(ภาพที่ 4.1) 

                                                                         

ได้รับ, 96.26

ไม่ได้รับ, 3.74

 
 

ภาพที่ 4.1 การได้รับสมุดตรวจเยี่ยมของเกษตรกร 
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4.2.7 การจัดท าผังแปลงที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
การจัดท าผังแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรจัดท า

ผังแปลงการผลิตแล้ว ร้อยละ 94.12 โดยจ าแนกเป็น เกษตรกรร้อยละ 59.06 ด าเนินการจัดท าผังแปลง
ครบถ้วน ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 35.06 ด าเนินการได้บางส่วน ที่เหลือร้อยละ 5.88 ไม่ได้จัดท าผังแปลง 
เนื่องจากในปีที่ด าเนินการ เกษตรกรไม่ทราบว่าจะต้องท าผังแปลง และบางส่วนไม่มีความรู้ในการจัดท า
ผังแปลงที่ชัดเจน ต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถด าเนินการได้ (ตารางที่ 4.3) 

4.2.8 การจัดท าแผนการผลิตและการด าเนินการตามแผนการผลิตของเกษตรกร 
การจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่

ประสบความส าเร็จ จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดท าแผนการผลิตแล้ว 
ร้อยละ 68.83 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 31.17 ยังไม่ได้ท าแผนการผลิต เนื่องจากเห็นว่า เป็นการท ากิจกรรม
ที่เป็นปกติอยู่แล้วผลผลิตในแปลงมีไม่มากนัก เน้นผลิตเพ่ือการบริโภคเป็นหลัก ไม่ได้ผลิตเพื่อการค้า
จึงไม่เห็นความจ าเป็นและให้ความส าคัญในการท าแผนการผลิตมากนัก 

ส าหรับเกษตรกรที่ได้จัดท าแผนการผลิตแล้ว พบว่า ร้อยละ 58.49 ได้ด าเนินการตาม
แผนการผลิตแล้ว ที่เหลือร้อยละ 41.51 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนการผลิต เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
ไม่ตรงกับแผนการผลิตที่วางไว้ และเกษตรกรบางส่วนปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ไม่ตรงกับแผนการผลิต เนื่องจาก
ไมส่ามารถหาพันธุ์พืชได้ตรงกับแผนการผลิต เป็นต้น (ตารางที่ 4.3) 

 

ตารางท่ี 4.3 การจัดท าผังแปลง แผนการผลิต และการด าเนินการตามแผนการผลิตของเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การจัดท าผังแปลง  
   1.1 จัดท าผังแปลง 94.12 

-  ด าเนินการได้ทั้งหมด 59.06 
-  ด าเนินการได้บางส่วน 35.06 

   1.2 ไม่ได้จัดท าผังแปลง 5.88 
2. การจัดท าแผนการผลิต  
   2.1 ท าแผนการผลิต 68.83 
   2.2 ไม่ได้ท าแผนการผลิต 31.17 
3. การด าเนินการตามแผนการผลติ  
   3.1 ด าเนินการตามแผนการผลติ 58.49 
   3.2 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนการผลิต       41.51 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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4.2.9 การจัดกิจกรรม “พบปะ 5 ประสานฯ” 
1) การจัดงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 1 ครั้ง เพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่มากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
และขยายผลออกสู่วงกว้าง 

2) การจัดกิจกรรม “พบปะ 3 ประสานฯ และพบปะ 5 ประสานฯ” หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

โครงการก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม“พบปะ 3 ประสานฯ”และ“พบปะ 5 ประสานฯ” 
หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ โดยกิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ 
ประกอบด้วย เกษตรกร ภาครัฐ และปราชญ์เกษตรฯ และกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน ประกอบด้วย เกษตรกร 
ปราชญ์เกษตรฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยจังหวัดด าเนินการได้ 77 จังหวัด 
จังหวัดละ 2 ครั้ง ครบถ้วนตามเป้าหมาย  

4.2.10 การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกลาง และหลักสูตรอ่ืน ๆ ดังนี้ 
1) การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ  ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ 

1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยพาเกษตรกรไปศกึษาดูงานในพ้ืนที่ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน้ า การท าบัญชีครัวเรือน 
หรือบัญชีฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การดูแลการผลิตแปลงโดยชีววิธี วิธีธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้เปลี่ยนจากการศึกษาดูงานเป็นการอบรมหลักสูตรกลาง 
การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรอื่น ๆ  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับเกษตรกร นอกจากการศึกษาดูงานในพ้ืนที่แล้ว หน่วยงาน

ที่ได้รับมอบหมายในระดับพ้ืนที่ ยังมีการสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรอ่ืน ๆ ให้แก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ค าแนะน าทางวิชาการ เทคนิคการผลิต นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามแนวทาง 
การพัฒนาตามการจัดกลุ่ม A  B  และ C ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการ 
เช่น การปลูกพืช โดยกรมหม่อนไหม ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษาแปลงหม่อนแก่
เกษตรกร การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ มีเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์เป็นพ่ีเลี้ยงเกษตรกร การเลี้ยงสัตว์น้ า 
มีการส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยกรมประมง กรมพัฒนาที่ดินได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ การท าปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมัก เป็นต้น โดยจัดการอบรม 1 ครั้ง ระยะเวลาการอบรม 1- 2 วัน  
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4.2.11 ภารกิจของปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. ที่มีบทบาทในการดูแล
เกษตรกร  

ปราชญ์เกษตร/ เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. ที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ 2,152 ราย  
มีภารกิจในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรระเบิดจากข้างใน มีการวางแผนการผลิต และลงมือท า
ในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการได้มอบหมายให้ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ หรือ ประธาน ศพก. 
ให้รับผิดชอบดูแลเกษตรกร  3 - 5 ราย ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 10 ราย ให้ความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การผลิตในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน แก่เกษตรกรในความรับผิดชอบ จากการส ารวจ
ปราชญ์เกษตร พบว่า ปราชญ์เกษตร ร้อยละ 97.32 มีความเข้าใจในภารกิจของตนเอง ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 2.68 ไม่ทราบถึงภารกิจของตนเอง และไม่ทราบจ านวนเกษตรกรที่ต้องดูแล เนื่องจากมีภารกิจมาก
จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และปราชญ์เกษตรบางส่วนยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานราชการถึงการดูแล
เกษตรกรโครงการ (ตารางที่ 4.4) 

ในส่วนของความเหมาะสมของสัดส่วนการรับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของ
ปราชญ์เกษตร พบว่า ปราชญ์เกษตร ร้อยละ 91.15 เห็นว่าสัดส่วน 1:10 ที่โครงการก าหนดเหมาะสม 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.85 เห็นว่า ไม่เหมาะสมเนื่องจากปราชญ์เกษตร มีภารกิจมาก เวลาในการติดตาม
เยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดน้อย ประกอบกับระยะทางในการดูแลเกษตรกรอยู่ไกล โดยสัดส่วนที่เหมาะสม
ในการรับผิดชอบดูแลเกษตรกร ควรเป็น 1 : 8 กล่าวคือ ปราชญ์เกษตรฯ 1 ราย ควรจะดูแลเกษตรกร 8 ราย  

4.2.12 แปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปราชญ์เกษตรจะมี

แปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในการเป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรที่รับผิดชอบ
ได้มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  พบว่า ปราชญ์เกษตร 
ร้อยละ 92.31 มีแปลงตัวอย่างความส าเร็จให้เกษตรกรได้ศึกษาดูงาน เพ่ือน าไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง 
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 7.69 ไม่มีแปลงตัวอย่าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เป็นวิทยากรที่มีความรู้อยู่แล้ว แต่ไม่มีพ้ืนที่การเกษตรเป็นของตนเองจึงไม่ได้ท าแปลงตัวอย่าง และ
บางส่วนใช้ฐานเรียนรู้ของ ศพก. เป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรศึกษาดูงาน เป็นต้น (ตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 ภารกิจ สัดส่วนการดูแลเกษตรกร และ แปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่
 ของปราชญ์เกษตรฯ 

รายการ ร้อยละ 
1. ปราชญ์เกษตรทีเ่ข้าใจภารกจิ  

- ทราบ 97.32 
- ไม่ทราบ 2.68 

2. สัดส่วนการดูแลเกษตรกร  
- เหมาะสม 91.15 
- ไม่เหมาะสม 8.85 

3. แปลงตัวอย่างความส าเร็จ  
- มี 92.31 
- ไม่ม ี         7.69 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4.2.13 การติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าแกเ่กษตรกร แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การท าบัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์ม และการปรับปรุง
บ ารุงดิน ส าหรับการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร พบว่า ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการติดตามเยี่ยมเยียน
เกษตรกร ปี 2560 ด าเนินการแล้ว 68,312 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.54 ของเป้าหมาย 70,034 ราย 
(ตารางที่ 4.5) 
 

ตารางท่ี 4.5 การติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เกษตรกรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วย: ราย 

รายการ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
1. กลุ่ม A 17,534 17,534 100.00 
2. กลุ่ม B  39,584 38,194 96.49 
3. กลุ่ม C 12,916 12,584 97.43 

รวม 70,034 68,312 97.54 
ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 
 

2) ปราชญ์เกษตรฯ การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรโดยปราชญ์เกษตรฯ พบว่า ปราชญ์เกษตรฯ 
ร้อยละ 70.47 มีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเฉลี่ย 2 ครั้งต่อราย  ระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัยของ
ปราชญ์เกษตรฯ กับเกษตรกรที่รับผิดชอบ มีระยะทางเฉลี่ย 10.38 กิโลเมตร โดยปราชญ์เกษตรฯ มีค่าใช้จ่าย
ในการติดตามเยี่ยมเยียน 257 บาทต่อราย ซึ่งเป็นค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร และค่าปัจจัยการผลิต
ที่สนับสนุนเพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกร ส าหรับปราชญ์เกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 29.53 ไม่ได้ไปติดตาม
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เยี่ยมเยียนเกษตรกร เนื่องจาก มีภารกิจมาก เวลาในการติดตามเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดน้อย และ
ระยะทางของเกษตรกรที่ต้องดูแลอยู่ไกล (ตารางที่ 4.6) 

 

ตารางท่ี 4.6 การติดตามเยี่ยมเกษตรกรโดยปราชญ์เกษตรฯ 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1. ไม่ได้ติดตาม  ร้อยละ 29.53 
2. มีการติดตาม ร้อยละ 70.47 

2.1 จ านวนครั้งเฉลี่ย  ครั้งต่อราย 2 
2.2 ระยะทางเฉลีย่ กิโลเมตร 10.38 
2.3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  บาทต่อราย 257 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4.2.14 การเชื่อมโยงตลาด  
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการอีกประการหนึ่ง 

คือ การเชื่อมโยงตลาด การประสานงานภาคเอกชน หรือสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิต จัดหาตลาด 
หรือสถานที่จ าหน่ายเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ นอกจากจะใช้
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนแล้ว บางส่วนเกษตรกรจะน าผลผลิตไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน จึงก าหนดให้หน่วยงานในระดับจังหวัดประสานเตรียมการหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของ
เกษตรกร ในรายที่ยังไม่มีตลาดรองรับ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องจัดหาตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายเพ่ือรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกร  

การด าเนินงานจัดหาตลาดรองรับให้แก่เกษตรกรและมีการเชื่อมโยงไปยังโครงการตลาด
ประชารัฐ ดังนี้ 

1) มีการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้น 
ให้เข้าร่วมโครงการ โดยการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ  ทั้งนี้
มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น  

2) การด าเนินโครงการตลาดประชารัฐในภูมิภาค ด าเนินการลงทะเบียนผู้ประกอบการ 
และการจัดสรรพ้ืนที่ให้ผู้ประกอบการโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาด เมื่อได้รับค าขอลงทะเบียนแล้ว 
ให้ด าเนินการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ในตลาดให้กับผู้ลงทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือให้
มีสถานที่ส าหรับจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการ/คณะทางานที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ 
ด าเนินการ ก ากับ ติดตามเร่งรัดและบริหารจัดการการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับผู้ลงทะเบียนและการด าเนิน
โครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย . 
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3) ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดแจ้งผลการด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ให้ ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด/อ าเภอทราบ  

4) ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรายงานผลการลงทะเบียนผู้ประกอบการและ การจัดสรรพ้ืนที่
ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตามแบบรายงาน ตป 03 เพ่ือรวบรวมและจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน สภาพปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ตามแบบรายงาน ตป 04 ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ของเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.  

5) การด าเนินการบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ  
5.1) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัด 

จัดประชุมเพ่ือกาหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการดาเนินงานของตลาดประชารัฐทุกประเภทให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางเดียวกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ  

5.2) ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดรายงานผลการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ
สถานที่ และรายได้สุทธิของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ  ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
เพ่ือรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจ าจังหวัด... และ
กระทรวงมหาดไทยทราบ ตามแบบรายงาน ตป 04 โดยในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ให้รายงาน
ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน และรายงานครั้งต่อไปเป็นรายไตรมาส (1 กรกฎาคม 2561 และ 30 กันยายน 2561)  

 
4.3 ผลผลิต (Outputs) 

การประเมินผลด้านผลผลิต เป็นการประเมินผลเพ่ือศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก
การน าปัจจัยน าเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ การถ่ายทอดความรู้ การจัดท าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพบปะ 5 ประสาน การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกรตามแผนการผลิต และ
การใช้พื้นท่ีการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ การเชื่อมโยงตลาด ดังนี้ 

4.3.1 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
โครงการมีเป้าหมายคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนด ในพ้ืนที่ 882 อ าเภอ 77 จังหวัด 70,000 ราย มีการประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่ม 
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A  B และ C ผลการคัดเลือกมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 70,034 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100.05 ของเป้าหมาย ในจ านวนนี้มีการประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง ดังนี้ กลุ่ม A จ านวน 17,534 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.05 กลุ่ม B จ านวน 39,584 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 56.55 และ เกษตรกรกลุ่ม C จ านวน 12,916 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.45 (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) สัดส่วนแต่ละกลุม่ (ร้อยละ) 
เกษตรกร ปี 2560 70,000 70,034 100.05 

1) กลุ่ม A - 17,534 25.05 
2) กลุ่ม B - 39,584 56.55 
3) กลุ่ม C - 12,916 18.45 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 
  

4.3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฎิบัติการ หลกัสูตรกลาง และหลักสูตรอื่น ๆ  
1) การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่

เกษตรกร 67,267 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.10 ของเป้าหมาย เป็นการน าเกษตรกรไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตร
ทฤษฎีใหม ่การท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม การปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นต้น  

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรอื่น ๆ  
นอกเหนือจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแล้ว เกษตรกรยังได้รับการอบรม

เฉพาะสาขาด้านผลิต เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์น้ า จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกษตรกร ให้สอดคล้องตามผลวิเคราะห์การพัฒนาตามการแบ่งกลุ่ม จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ได้แก่ การปลูกพืช ร้อยละ 32.47 รองลงมาเป็นการท าปุ๋ย/
การปรับปรุงดิน ร้อยละ 31.17 และการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 29.87 (ตารางที่ 4.8) 
 

ตารางที ่4.8 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรอ่ืน ๆ  
 

หลักสูตรอื่น ๆ ร้อยละ 
1. การปลูกพืช 32.47 
2. การเลี้ยงสัตว ์ 29.87 
3. การเลี้ยงสัตว์น้ า 24.68 
4. การท าปุ๋ย/การปรับปรุงดิน 31.17 
5. อื่น ๆ การท าบัญชีครัวเรือน 14.29 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหต:ุ ได้รับการถ่ายทอดมากกว่า 1 หลักสูตร 
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4.3.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่และการท าบัญชีครัวเรือน 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการติดตาม
เยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าของภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว มีความรู้ความเข้าใจ ดังนี้  

1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร ร้อยละ 79.33 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.90 
และหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 98.06 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 ในจ านวนนี้เกษตรกรร้อยละ 59.87 มีความรู้เพ่ิมขึ้น และ
อีกร้อยละ 38.19 มีความรู้เท่าเดิม เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ้างแล้ว เช่น ปลูกของไว้บริโภคเองในครัวเรือน มีความซื่อสัตย์
สุจริต ประหยัด อดออม (ตารางที่ 4.9) 

2) การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 73.00 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.91 และหลังเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 98.42 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 ในจ านวนนี้
เกษตรกรร้อยละ 55.01 มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม ่และร้อยละ 43.41 มีความรู้ความเข้าใจเท่าเดิม (ตารางที่ 4.9)  

3) การท าบัญชีครัวเรือน พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกร ร้อยละ 50.82 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน ระดับน้อย ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.49 โดยเกษตรกรให้เหตุผลว่า
การท าบัญชีส าหรับเกษตรกรเป็นเรื่องที่ยาก ต้องอาศัยความเข้าใจ และต้องมีเวลาในการจดบันทึก และ
หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 96.37 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน ระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81 ในจ านวนนี้เกษตรกรร้อยละ 53.44 มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากได้รับการอบรม
แนะน าการจัดท าบัญชีโดยครูบัญชีอาสาและจากการศึกษาด้วยตนเอง และที่เหลือ ร้อยละ 42.93 มีความรู้
ความเข้าใจเท่าเดิมเนื่องจากเป็นเกษตรกรที่ท าบัญชีเป็นประจ าอยู่แล้ว (ตารางที่ 4.9) 
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ตารางที่ 4.9 ความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกร เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ และการท าบัญชีครัวเรือน 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ความรู้ ระดับความรู้ คะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่มี มี เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม 
1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง       

1.1 ก่อน 20.67 79.33 - - 2.90 ปานกลาง 
1.2 หลัง 1.94 98.06 59.87 38.19 4.31 มากที่สุด 

2. เกษตรทฤษฎีใหม่       
2.1 ก่อน 27.00 73.00 - - 2.80 ปานกลาง 
2.2 หลัง 1.58 98.42 55.01 43.41 4.11 มาก 

3. การท าบัญชีครัวเรือน       
3.1 ก่อน 49.18 50.82 - - 2.49 น้อย 
3.2 หลัง 3.63 96.37 53.44 42.93 3.81 มาก 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

ส าหรับการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.10 
น าความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ เกษตรกร ร้อยละ 58.26 น ามาใช้ประโยชน์
ทั้งหมด ร้อยละ 39.84 ใช้บางส่วน และส่วนที่เหลือ 1.90 ไม่ได้น าไปใช้ 

ทั้งนี้ การน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เกษตรกร ร้อยละ 96.78  
ได้น ามาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 53.33 น ามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 43.35 ใช้บางส่วน เนื่องจากการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรอาจไม่ครบตามองค์ประกอบของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรกรจึงมีการประยุกต์ใช้เพียงบางส่วนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง  และที่เหลือร้อยละ 3.22 
ไม่ได้น าไปใช้ ส่วนการน าความรู้ทางด้านบัญชีครัวเรือน เกษตรกร ร้อยละ 66.03 น ามาใช้ประโยชน์ 
โดยร้อยละ 26 น ามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด และร้อยละ 40.03 น ามาใช้บางส่วน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 33.97 
ยังไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีเวลาในการท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น (ตารางที่ 4.10) 
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ตารางที่ 4.10 การน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และการท าบัญชีครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ 

หนว่ย: ร้อยละ 

เร่ือง 
น ามาใช้ประโยชน ์

ไม่ได้น าไปใช้ 
ใช้ ใช้ทั้งหมด ใช้บางส่วน 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง 98.10 58.26 39.84 1.90 
2. เกษตรทฤษฎีใหม ่ 96.78 53.33 43.45 3.22 
3. การท าบัญชีครัวเรือน 66.03 26.00 40.03 33.97 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4.3.4 ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลการจัด พบปะ 5 ประสาน 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดระดับประเทศ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบนโยบาย

ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเสวนาผู้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน การร่วมปฏิญาณตนในการน าศาสตร์พระราชา
มาปฏิบัติ และจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” และนิทรรศการปราชญ์เกษตรกร
ต้นแบบ 4 ภาค มีผู้เข้าร่วมงาน 1,063 ราย ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ประธาน SC (Single command) และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 77 จังหวัด (2) สถาบัน 
การศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (3) ภาคประชารัฐ ได้แก่ ภาคเอกชน จ านวน 7 บริษัท 
(4) ภาคประชาสังคม ได้แก่ ปราชญ์เกษตร และผู้แทน ศพก. และ (5) เกษตรกรร่วมโครงการ ได้แก่ 
ตัวแทนเกษตรกรร่วมโครงการจาก 77 จังหวัด 

ส าหรับผลการจัด พบปะ 5 ประสาน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 76.80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว เฉลี่ย 3 ครั้งต่อราย จากเป้าหมาย 2 ครั้งต่อราย ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 23.20 ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากติดภารกิจในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรม ส าหรับปราชญ์เกษตรและภาครัฐ 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 92.84 และ ร้อยละ 95.75 ตามล าดับ (ภาพที่ 4.2) 

ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ และพบปะ 5 ประสานฯ 
เช่น ผู้เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของ 5 ประสานฯ มีภารกิจมาก บางครั้งมีเวลาไม่ตรงกัน ท าให้การพบปะ
ไม่พร้อมเพรยีงกันในทุกครั้ง  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพบปะ 3 ประสานฯ  ทั้งนี้ในส่วนของเอกชน และ
สถาบันการศึกษา เข้าร่วมพบปะ เพียงร้อยละ 23.89 และ ร้อยละ 25.48 เนื่องจากภาคเอกชนแต่ละบริษัท
มีการแบ่งความรับผิดชอบตามภูมิภาค ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเกษตรกรในทุกจังหวัด ส่วนสถาบันการศึกษา
ไม่ได้รับการชี้แจงหรือประสานงานเกี่ยวกับภารกิจจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

นอกจากนี้ ภาครัฐบางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ไม่มาก ในกรณีที่มีการจัดงานพบปะ 5 ประสานฯ 
พร้อมกัน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปร่วมได้ทั้งหมด และงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม 5 ประสานฯ 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องเจียดจ่ายจากงบปกติของหน่วยงานมาด าเนินการ  
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ภาพที่ 4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ และ 5 ประสานฯ  
 
4.3.5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร 

1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
โครงการได้ก าหนดเป้าหมายเกษตรกรทุกรายต้องได้รับปัจจัยการผลิต เป็นการสนับสนุน

ตามความจ าเป็นเพ่ือการเรียนรู้ในการท าการเกษตรอย่างพ่ึงพาตนเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 70,034 ราย ครบตามเป้าหมาย  

ในส่วนของปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับ พบว่า เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต
ตรงตามความต้องการร้อยละ 94.89 ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.11 เกษตรกรมีความเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ใด้รับ
ไม่ตรงกับความต้องการ เช่น เกษตรกรต้องการไก่พ้ืนเมือง แต่ได้รับสนับสนุนไก่ไข่ เกษตรกรจึงน าปัจจัย
ที่ไม่ตรงตามความต้องการไปให้เพื่อนบ้าน หรือญาติพ่ีน้อง (ตารางที่ 4.11 และตารางผนวกท่ี 1 - 3) 

ส าหรับปริมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ ช่วงเวลาแจกปัจจัยการผลิตมีความเหมาะสม 
และปัจจัยการผลิตที่แจกมีคุณภาพ ร้อยละ 83.15 ร้อยละ 94.91 และ ร้อยละ 92.89 ตามล าดับ โดยมี
ข้อสังเกตในด้านคุณภาพของปัจจัยการผลิตของพันธุ์ปลา เกษตรกรให้ความเห็นว่า พันธุ์ปลาตัวเล็ก และ
ปลาตายบางส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของปัจจัยการผลิตชนิดอ่ืน ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน 
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ตารางท่ี 4.11 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ไม้ผล 
เมล็ดพันธุ์

ผัก 
ท่อนพันธุ์
หม่อน 

สัตว์ปีก พันธุ์ปลา 
อาหาร
สัตว ์

ถัง/น้ าหมกั
ชีวภาพ 

เฉลี่ย 

1. ตรงกับความต้องการ 
          1.1  ใช่ 95.35 96.98 85.17 95.55 95.45 98.79 96.96 94.89 

   1.2  ไม่ใช่ 4.65 3.02 14.83 4.45 4.55 1.21 3.04 5.11 
2. ความเพียงพอ 

           2.1  เพียงพอ 79.05 84.33 91.52 77.41 81.21 77.36 91.14 83.15 
   2.2  ไม่เพียงพอ 20.95 15.67 8.48 22.59 18.79 22.64 8.86 16.85 
3. ความเหมาะสมของช่วงเวลา 

        3.1  ใช่ 89.74 96.52 91.74 97.39 92.78 99.24 96.96 94.91 
   3.2  ไม่ใช่ 10.26 3.48 8.26 2.61 7.22 0.76 3.04 5.09 
4. คุณภาพของปัจจัยการผลิต 

        4.1  มีคุณภาพ 92.00 97.21 93.14 95.64 78.43 99.84 93.93 92.89 
4.2  ไม่มคีุณภาพ 8.00 2.79 6.86 4.36 21.57 0.16 6.07 7.11 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

ส าหรับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 
โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก สัตว์ปีก วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
และอาหารสัตว์ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 4.32 4.39 4.43 และ 4.51 ตามล าดับ ส่วนท่อนพันธุ์หม่อน 
และพันธุ์ปลา มีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04 และ 4.19 ตามล าดับ เนื่องจากเกษตรกร
ไมรู่้วิธีการเพาะปลูกและประโยชน์ของพันธุ์พืช เพราะเกษตรกรไม่เคยปลูกหรือเลี้ยงมาก่อน เช่น ท่อนพันธุ์หม่อน  
ส่วนพันธุ์ปลาที่เกษตรกรได้รับมีขนาดเล็ก และตายบางส่วน (ตารางที่ 4.12) 
 

ตารางท่ี 4.12 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อปัจจัยการผลิต  
รายการ ค่าคะแนน แปลผล 

ไม้ผล 4.24 มากที่สุด 
เมลด็พันธ์ุผัก 4.32 มากที่สุด 
ท่อนพันธุ์หม่อน 4.04 มาก 
สัตว์ปีก 4.39 มากที่สุด 
พันธุ์ปลา 4.19 มาก 
อาหารสตัว ์ 4.51 มากที่สุด 
ถัง/น้ าหมักชีวภาพ 4.43 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.30 มากที่สุด 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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4.3.6 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพ้ืนทีเ่พาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่เหลือจึงขายเกิดการพ่ึงพาตนเอง 
และลดการพ่ึงพาจากภายนอก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ท ากินน้อย โดยเกษตรกรมีการแบ่ง
พ้ืนที่ส าหรับใช้ท ากิจกรรมเกษตรต่าง ๆ จ าแนกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งน้ า: ปลูกข้าว: ปลูกพืช: 
ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์  

1) การท ากิจกรรมในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ  
เกษตรกรมีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 9.09 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็น 4 องค์ประกอบ 

ดังนี้ (ตารางที่ 4.13) 
1.1) พื้นที่แหล่งน้ า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีพ้ืนที่แหล่งน้ า 0.89 ไร่ และ

หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว มีพื้นที่แหล่งน้ าเพิ่มขึ้น 0.06 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่าหลังจากเข้าร่วม
โครงการแล้ว เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งปี เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 70.66 เป็นร้อยละ 71.29 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.63 อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกร 
ร้อยละ 28.71 ยังมีน้ าเพ่ือการเกษตรไมเ่พียงพอทั้งปี ซึ่งมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร เฉลี่ย 6 เดือน 

1.2) พื้นที่ปลูกข้าว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าว ลดลง
จากเดิม 4.69 ไร่ เป็น 4.61 ไร่ หรือลดลง 0.08 ไร่ 

1.3) พื้นที่ปลูกพืช เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการปลูกพืชเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2.84 ไร่ 
เป็น 2.89 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้น 0.05 ไร่ แต่จ านวนชนิดของพืชที่เกษตรกรปลูกหลังจากเข้าร่วมโครงการเพ่ิม
มากขึ้นจากเดิม 2 ชนิด เป็น 4 ชนิด  

1.4) พื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรมีที่อยู่
อาศัยและเลี้ยงสัตว์ลดลงจากเดิม 0.67 ไร่ เป็น 0.64 ไร่ หรือลดลง 0.03 ไร่ โดยเกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่อาศัย
ขนาดพ้ืนที่เฉลี่ย 0.50 ไร่ ซึ่งพ้ืนทีไ่ม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการ ส่วนพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
ลดลงจาก 0.17 ไร่ เป็น 0.14 ไร่ หรือลดลง 0.03 ไร่  
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ตารางที่ 4.13 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ หน่วย ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลง (+ เพ่ิม/-ลด) 
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ  ไร ่ 9.09 9.09 - 
1. แหล่งน้ า ไร ่ 0.89 0.95 0.06 

1.1 ความเพยีงพอของน้ าที่ใช้ท าการเกษตร     
1) มีน้ าเพียงพอท้ังปี  ร้อยละ 70.66 71.29 0.63 
2) มีน้ าไม่เพียงพอ  ร้อยละ 29.34 28.71 - 0.63 

1.2 กรณีไมเ่พียงพอ  
ระยะเวลาที่ใช้ได้  

 
เดือน 

 
6 

 
6 

 
- 

2. นาข้าว ไร ่ 4.69 4.61 - 0.08 
3. ปลูกพืช  ไร ่ 2.84 2.89   0.05 

- จ านวนพืชที่ปลูก  ชนิด 2 4 2 
4. ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ไร ่ 0.67 0.64 - 0.03 

4.1 พื้นที่อยู่อาศัย/ที่พัก  ไร ่ 0.50 0.50 - 
1) มีทีอ่ยู่อาศัย ร้อยละ 79.65 80.05  0.40 
2) ไม่มีที่อยู่อาศัย  ร้อยละ 20.35 19.95 - 0.40 

4.2 พื้นที่เลี้ยงสัตว์  ไร ่ 0.17 0.14 - 0.03 
1) มีการเลี้ยงสัตว์  ร้อยละ 55.80 63.41   7.61 
2) ไม่ได้เลี้ยงสัตว์  ร้อยละ 44.20 36.59 - 7.61 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

2) สัดส่วนการใช้พื้นที่ในแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรพ้ืนทีเ่พ่ือท ากิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ

ของเกษตรกรปี 2560 ในสัดส่วนของ แหล่งน้ า: ปลูกข้าว: ปลูกพืช: ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ หรือสัดส่วน 
30: 30: 30: 10 ตาม 4 องค์ประกอบพื้นที่ของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรมสีัดส่วนการใช้พื้นท่ีท ากิจกรรม 9.79: 51.60: 31.24: 7.37 และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว 
มีการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็น 10.45: 50.72: 31.79: 7.04 จะเห็นว่าเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
โดยการเพ่ิมพ้ืนทีแ่หล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าเกษตรโดยลดพ้ืนที่ท านาและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ และเพ่ิม
พ้ืนที่ในการปลูกพืชเพ่ิมมากข้ึน (ตารางที่ 4.14) 

 ส าหรับสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ในแปลงที่เข้าโครงการ ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการมีเพียง
พ้ืนที่ปลูกพืชเท่านั้นที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงสัดส่วนพ้ืนที่ตามองค์ประกอบ ร้อยละ 30 ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการ 
มีพ้ืนที่ปลูกพืช ร้อยละ 31.24 และ หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน เป็นร้อยละ 31.79  

การใช้พ้ืนที่ของเกษตรกร ที่ยังไม่ได้สัดส่วน ตามองค์ประกอบ คือ แหล่งน้ า พ้ืนที่ปลูกข้าว 
และที่อยู่อาศัย หากพิจารณาพ้ืนที่แหล่งน้ า หลังเข้าร่วมโครงการ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10.45 เมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนของพ้ืนที่ปลูกข้าว และพ้ืนที่ปลูกพืช ซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ 50.72 และ 31.79 
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เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ควรมีการวางแผนการผลิตก่อนท าการเพาะปลูก  โดยค านึงถึง
แหล่งน้ า และพืชที่ปลูก เพราะแหล่งน้ าเป็นหัวใจหลักในการท าการเกษตร นอกจากนี้  ควรบริหาร
จัดการน้ าในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ให้สัมพันธ์กับพืชที่ปลูก และเพียงพอตลอดฤดูการผลิต  

ดังนั้นเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถประยุกต์ใช้สัดส่วนตามองค์ประกอบพ้ืนที่ 
ได้แก่พื้นที่แหล่งน้ า : พื้นที่ปลูกพืช : พื้นที่ปลูกข้าว : ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ตามพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามความเหมาะสม โดยการบริหารจัดการทั้ง 4 องค์ประกอบให้เกิด
ความสมดุล (ตารางผนวกท่ี 4 - 5 ) 

 

ตารางท่ี 4.14 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ  
 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลง (+ เพ่ิม/-ลด) 

พ้ืนที่ สัดส่วน พ้ืนที่ สัดส่วน พ้ืนที่ สัดส่วน 
(ไร่) (ร้อยละ) (ไร่) (ร้อยละ) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.พื้นที่แหล่งน้ า 0.89 9.79 0.95 10.45      0.06 6.74 
2.พื้นที่นาข้าว 4.69 51.60 4.61 50.72 - 0.08 - 1.71 
3.พื้นที่ปลูกพืช 2.84 31.24 2.89 31.79  0.05 1.76 

4.พื้นที่อยู่อาศัย/เลีย้งสัตว ์ 0.67 7.37 0.64 7.04   - 0.03 - 4.48 

รวม 9.09 100.00 9.09 100.00   
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4.3.7 การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกรตามแผนการผลิต 
โครงการได้ก าหนดให้มีการท ากิจกรรมในแปลงของเกษตรกร เป็นการลงมือท าตามแผนการผลิต

ในแปลงตนเอง หรือตามผังฟาร์ม โดยท าการผลิตที่ตนถนัด ท าให้ง่าย ลงทุนน้อย ตามก าลังของตนเอง 
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต (ท าให้พอกิน) 
ขั้นที่ 2 เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต (ท าให้พอกิน) และขยายผลการผลิต (ท าให้พอแบ่งปัน) โดย
การแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตกับเพ่ือนเกษตรกร และขั้นที่ 3 เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต 
(ท าให้พอกิน) และขยายผลการผลิต (ท าให้พอแบ่งปัน) จ าหน่ายผลผลิต และมีรายได้เสริม  

การประเมินผล พบว่า เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการปี 2560 ท ากิจกรรมตามแผนการผลิต ขั้นที่ 3 
มากที่สุด คือ ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 67.30 เป็นร้อยละ 
80.00 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.70 จากก่อนเข้าร่วมโครงการ กล่าวคือ เกษตรกรมีกิจกรรมทั้งการน า
ผลผลิตทีผ่ลิตได้มาบริโภคภายในครัวเรือน เก็บผลผลิต อาทิ สัตว์ปีก สัตว์น้ า ไว้ท าพันธุ์ในการผลิตครั้งต่อไป 
และมีการแจกจ่ายให้ฟรีส าหรับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนเกษตรกร รวมทั้งน าผลผลิตที่ผลิตได้มาจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิม
รายได้แก่ครัวเรือน เนื่องมาจาก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาได้ระยะหนึ่งมีการด าเนินการผลิตตาม
แผนการผลิต และจากเดิมเกษตรกรท าการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ท าให้พอกินแล้ว เก็บไว้ท าพันธุ์
และแจกจ่ายแบ่งปันแล้ว จึงน าผลผลิตส่วนที่เหลือมาจ าหน่าย (ตารางที่ 4.15) 
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นอกจากนี้เกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการผลิตในขั้นที่ 2 เพ่ิมขึ้น โดยเกษตรกร
ด าเนินการผลิตขั้นที่ 2 ท าให้พอกินและพอแบ่งปัน จากร้อยละ 5.92 เป็นร้อยละ 7.42 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.50 โดยเกษตรกรเน้นบริโภคในครัวเรือนก่อน และมีการแบ่งปันให้ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือน 
(ตารางที่ 4.15) 

 

ตารางท่ี 4.15 การท ากิจกรรมตามแผนการผลิตในแปลงเกษตรกร 
หน่วย: ร้อยละ 

กิจกรรม ก่อน หลัง ผลต่าง (+ เพ่ิม/- ลด) 
1. บริโภค (ท าให้พอกิน) 15.78 6.56 - 9.22 
2. บริโภคและแบ่งปัน  5.92 7.42 1.50 
3. จ าหน่าย 11.00 6.02 - 4.98 
4. บริโภค แบ่งปัน และจ าหน่าย 67.30 80.00 12.70 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4.3.8 การกระจายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
การกระจายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 

น าผลผลิตมาบริโภคภายในครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 11.50 เป็นร้อยละ 14.07 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.57 ทั้งนี้เกษตรกรน าผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือน 
เน้นการพึ่งพาผลผลิตที่ครัวเรือนผลิตได้เอง นอกจากนี้ น าผลผลิตไปแจก/ให้ฟรีกับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน 
เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 1.94 เป็นร้อยละ 2.16  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.22  และการเก็บผลผลิตไว้ท าพันธุ์ 
เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 14.56 เป็นร้อยละ 16.10 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.54 ส่วนการน าผลผลิตไปจ าหน่าย 
พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ การกระจายผลผลิตในส่วนนี้ลดลง จากร้อยละ 72 เป็นร้อยละ 67.67 หรือ
ลดลง ร้อยละ 4.33 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.16) 

 

ตารางท่ี 4.16 การกระจายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกร ปี 2560 ผลต่าง 

(+ เพ่ิม/- ลด) 
การเปลี่ยนแปลง 
(+ เพ่ิม/- ลด) ก่อน หลัง 

บริโภคในครัวเรือน 11.50 14.07 2.57 22.35 
แจก/ให้ฟรี  1.94   2.16 0.22 11.34 
เก็บไว้ท าพันธุ ์ 14.56 16.10 1.54 10.58 
จ าหน่าย 72.00 67.67 - 4.33 - 6.02 

รวม 100.00 100.00   
ที่มา: จากการส ารวจ 
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4.3.9 การเชื่อมโยงตลาด  
การเชื่อมโยงตลาดเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการประสานภาคเอกชน/สหกรณ์ ในการ

รวบรวม การจัดหาตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร พบว่า หน่วยงานภาครัฐ 
ในระดับจังหวัดร้อยละ 87.27 มีการเตรียมจัดหาตลาดรองรับผลผลิตแล้ว ที่เหลือร้อยละ 12.73 ไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีปัญหาเรื่องการจ าหน่ายผลผลิต และเกษตรกรมีตลาดรองรับอยู่แล้ว
จึงไม่มีปัญหาเรื่องการหาตลาด ทั้งนี้ ตลาดรองรับผลผลิตที่หน่วยงานจัดหาแล้ว จ านวน 232 แห่ง 
(ตารางที่ 4.17) 

 

ตารางท่ี 4.17 การเชื่อมโยงตลาดโดยการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ไม่ได้ด าเนินการ 12.73 
2. จัดหาตลาดรองรับแล้ว 87.27 

- จ านวนตลาด (แห่ง) 232 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

4.4.1 ด้านเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร 
1) รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตและผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรในพื้นที่โครงการ 

การท าเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการจัดสรรพื้นที่ส าหรับใช้ในการเพาะปลูกเพื่อบริโภค
ในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือนเกษตรกร เมื่อพิจารณารายได้
จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ปี 2560 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 7,021.73 บาท เป็น 7,152.84 บาท หรือ
เพ่ิมขึ้น 131.11 บาท (ตารางที่ 4.18) 

ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปี 2560 พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น จาก 5,704.92 บาท เป็น 5,931.88 บาท 
หรือเพ่ิมขึ้น 226.96 บาท เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรมีมากขึ้น 
เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ 

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีค่าใช้จ่าย
การผลิตมากข้ึน จากเดิม 4,047.38 บาท เป็น 4,639.06 บาท หรือมากขึ้น 591.68 บาท (ตารางที่ 4.18 
และตารางผนวกท่ี 6) 
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ตารางที่ 4.18 ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
                    หน่วย: บาท/ไร ่

รายการ ก่อน หลัง ผลต่าง (+ เพ่ิม/- ลด) 
1. มูลค่าผลผลิต 9,752.30 10,570.94 818.64 

1.1 จ าหน่าย 7,021.73 7,152.84 131.11 
1.2 บริโภค 1,121.89 1,487.18 365.29 
1.3 แจกจ่าย 189.03 228.65 39.62 
1.4 ท าพันธุ์ 1,419.65 1,702.27 282.62 

2. ค่าใช้จ่ายในการผลติ 4,047.38 4,639.06 591.68 
   2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก 2,938.87 3,312.38 373.51 
   2.2 ใช้ของตนเอง 1,108.51 1,326.68 218.17 
3. ผลตอบแทนสุทธิ (1 - 2) 5,704.92 5,931.88 226.96 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

2) ครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายผลผลิต 
 การประมินผล พบว่า ครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 31.93 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่าย

ผลผลิตในแปลง และครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 46.72 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเท่าเดิม ที่เหลือ
ร้อยละ 21.35 เป็นครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตลดลง  

หากพิจารณา เฉพาะครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผลผลิตรายกลุ่ม 
พบว่า เกษตรกรกลุ่ม A และกลุ่ม C มีจ านวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 19.12 ส่วนกลุ่ม B ร้อยละ 61.76 
(ตารางที่ 4.19)  
 

ตารางที่ 4.19 ครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 
เพิ่มขึ้น 19.12 61.76 19.12 31.93 
เท่าเดิม 31.75 51.02 17.23 46.72 
ลดลง 29.87 50.00 20.13 21.35 

เฉลี่ย 27.32 54.23 18.45 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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3) เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต จากการเชื่อมโยงตลาดของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีการจัดหาตลาดหรือสถานที่จ าหน่าย เพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94.34 มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตเพียงพอ เนื่องจากผลผลิตที่ออกมามีปริมาณ
ไม่มากนัก เน้นการขายในตลาดท้องถิ่น/ตลาดชุมชน เป็นอันดับแรก เกษตรกรอีกร้อยละ 5.66 เห็นว่า 
แหล่งจ าหน่ายยังไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล จึงต้องการให้ภาครัฐจัดหาตลาดหรือสถานที่
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรมากขึ้น โดยเกษตรกรที่เข้าโครงการ ร้อยละ 91.40 น าผลผลิตไปจ าหน่ายที่
ตลาดท้องถิ่น/ตลาดชุมชน ร้อยละ 1.86 น าไปจ าหน่ายในตลาดที่หน่วยงานได้ประสานงานและจัดหามาให้ 
และร้อยละ 1.08 จ าหน่ายที่สถานีบริการน้ ามัน เช่น บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ซึ่งให้เกษตรกรสามารถ
น าผลผลิตไปจ าหน่ายในสถานีบริการน้ ามันดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ ส าหรับแหล่งจ าหน่ายที่สถานีบริการน้ ามัน  พบว่า เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่าย
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิตที่เน้นการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น 
ไม่ได้ผลิตเพื่อการค้า ส าหรับเกษตรกรที่มีแหล่งจ าหน่ายยังไม่เพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
เกษตรกรและภาคเอกชนควรให้การติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร เพ่ือให้ค าแนะน าทางด้านแหล่งจ าหน่าย 
ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่มีแหล่งจ าหน่าย โดยสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในด้านดังกล่าว
ต่อไป (ตารางที่ 4.20) 

 

ตารางที่ 4.20 แหล่งจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 

แหล่งจ าหน่าย ร้อยละ 
1. มีเพียงพอ 94.34 

1.1 ตลาดท้องถิน่/ชุมชน 91.40 
1.2 ตลาดที่หน่วยงานจัดหา 1.86 
1.3 สถานีบริการน้ ามัน 1.08 

2. ไม่เพียงพอ 5.66 
รวม 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4) หนี้สินของครัวเรือน  
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีผลท าให้

เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลให้ภาวะหนี้สินของครัวเรือน
ลดลงด้วย การประเมินผล พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 74.27 มีหนี้สิน 
และที่เหลือร้อยละ 25.73 ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ เกษตรกรมีหนี้สินของครัวเรือนเฉลี่ย 228,999.34 บาทต่อครัวเรือน 
จ าแนกเป็นหนี้สินทางการเกษตร เฉลี่ย 170,976.04 บาทต่อครัวเรือน และหนี้สินนอกการเกษตร 
เฉลี่ย 58,023.30 บาทต่อครัวเรือน  
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หลังจากเข้าร่วมโครงการ เมื่อพิจารณาสภาพหนี้สินของครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 12.30 
มีหนี้สินลดลง โดยมีหนี้สินลดลงเฉลี่ย 58,541.78 บาท ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ 71.77 สามารถ
ช าระหนี้ได้ตรงเวลา และร้อยละ 28.23 สามารถมีเงินช าระหนี้ในจ านวนที่มากขึ้น (ตารางที่ 4.21 และ
ตารางผนวกท่ี 7) 

ส าหรับเกษตรกรที่มีหนี้สินลดลงนั้น ส่วนใหญ่เป็นการช าระหนี้ที่เป็นปกติของเกษตรกร
อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นหนี้สินทางการเกษตรที่เกษตรกรผลิตและหมุนเวียนช าระหนี้ทุกปี อีกทั้งเกษตรกรลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง มีเกษตรกรเพียงบางส่วนเท่านั้นที่หนี้สินลดลงโดยการน ารายได้จากการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่มาช าระหนี้  

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรร้อยละ 13.34 มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นหนี้สินระยะยาว 
เกษตรกรกู้ยืมเพ่ือท าการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีการน าเงินมาลงทุนปรับพ้ืนที่เพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และซื้อปัจจัยการผลิต เกษตรกรบางส่วนผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง ได้รับผลผลิตน้อย
และราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงอีกด้วย เป็นต้น 

 

ตารางท่ี 4.21 หนี้สินของครัวเรือน 
           

รายการ หน่วย จ านวน 
1. ครัวเรือนเกษตร   

1.1 ไมม่ีหนี้สิน ร้อยละ 25.73 
    1.2 มีหนี้สิน ร้อยละ 74.27 

1) เท่าเดิม ร้อยละ 48.63 
2) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.34 
     (บาท/ ครัวเรือน) (150,301.88) 
3) ลดลง ร้อยละ 12.30 

  (บาท/ ครัวเรือน)  (58,541.78) 
- ช าระหนี้ไดต้รงเวลา ร้อยละ 71.77 
- มีเงินช าระหนี้ได้มากข้ึน ร้อยละ 28.23 

2. หนี้สินของครัวเรือน บาท/ครัวเรือน 228,999.34 
   2.1 หนี้สินในการเกษตร บาท/ครัวเรือน 170,976.04 

   2.2 หนี้สินนอกการเกษตร บาท/ครัวเรือน 58,023.30 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

5) การออมของครัวเรือน 
หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีการท ากิจกรรมในลักษณะเกษตรผสมผสานมากขึ้น

เกิดการเกื้อกูลกันของกิจกรรม มีการลดต้นทุนโดยการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น รวมถึงมีการจ าหน่ายผลผลิต
ในแปลง ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพบว่า เกษตรกรร้อยละ 73.90 มีเงินออม โดยหลังเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรร้อยละ 48.48 มีเงินออมเท่าเดิม เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรมีการออมเป็นปกติตั้งแต่ก่อน
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เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 24.33 มีเงินออมเพ่ิมขึ้น โดยมีเงินออมเพ่ิมขึ้น 12,527.16 บาทต่อครัวเรือน 
เนื่องจากหลังเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในแปลงที่เข้าร่วมโครงการมีการเกื้อกูลกัน ท ามีรายได้หมุนเวียน
ตลอดทั้งปี นอกจากเกษตรกรน าผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน แบ่งปันผู้อ่ืน และขายเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
ท าให้เกษตรกรมีเงินเก็บออมเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น แต่ยังมี เกษตรกรร้อยละ 1.09 มีเงินออม
ลดลง เนื่องจากบางรายต้องส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการน าเงินออมของ
ครัวเรือนมาเป็นค่าเล่าเรียน และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ตารางที่ 4.22 และตารางผนวกท่ี 8) 

ดังนั้นในระยะต่อไป หากหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรเข้าไปส่งเสริมและให้ค าแนะน า
นอกเหนือจากการวางแผนการผลิตทางการเกษตรแล้ว ควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการหนี้สินและ
การออมเงินของครัวเรือนเพ่ิมเติมด้วย 

 

ตารางท่ี 4.22 เงินออมของครัวเรือนหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

เงินออมของครัวเรือน หน่วย จ านวน 
1. ไม่มีเงินออม ร้อยละ 26.10 
2. มีเงินออม ร้อยละ 73.90 

   - เท่าเดิม ร้อยละ 48.48 
   - เพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ 
(บาท/ครัวเรือน) 

24.33 
(12,527.16) 

   - ลดลง 
 

ร้อยละ 
(บาท/ครัวเรือน) 

1.09 
(28,392.34) 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

4.4.2 การพึ่งพาตนเอง 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกษตรกรลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยการพ่ึงพาตนเอง ผลการประเมินผล มีดังนี้ 
1) การลดรายจ่ายในการบริโภคของครัวเรือน  โดยการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร

ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ บริโภคผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง
สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น จากเดิมบริโภค ร้อยละ 11.50 เป็นร้อยละ 14.07 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.56 คิดเป็น
มูลค่าผลผลิต 365.29 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน นอกจากเกษตรกรบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง
แล้วยังแจกจ่ายให้ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 1.94 เป็นร้อยละ 2.16 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.22 (ตารางที่ 4.23) 

2) การใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองในการท าการเกษตร ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร
มีแหล่งที่มาจาก 2 แหล่ง คือ ปัจจัยการผลิตที่จัดหาหรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกและปัจจัยการผลิตที่
เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเอง ทั้งนี้ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้ปัจจัยการผลิตของ
ตนเอง เช่น การเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช 
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และการผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้เองแทนการซื้อจากภายนอก รวมถึงมีการใช้แรงงานของตนเองแทนการจ้าง
แรงงาน จากการส ารวจ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรที่เข้าโครงการปี 2560 มีการใช้ปัจจัยการ
ผลิตของตนเองเพ่ิมขึ้น 218.17 บาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.21 (ตารางที่ 4.23 และตารางผนวกท่ี 9) 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก : 
ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเองของเกษตรกรที่เข้าโครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ
มีสัดส่วน 72.61 : 27.39 และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วมีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตเปลี่ยนเป็น 
71.40 : 28.60 ซึ่งจะเห็นว่าสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกลดลง 
ร้อยละ 1.21 (ตารางที่ 4.23) 

ตารางที่ 4.23 สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองเทียบกับการจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกครัวเรือน 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรปี 2560 ผลต่าง 

  ก่อน    หลัง (+ เพ่ิม/- ลด) 
1. ผลผลิตทางการเกษตร 100.00  100.00  -  

1.1 จ าหน่าย 72.00  67.67  -4.34  
1.2 บริโภค 11.50  14.07  2.56  
1.3 แจกจ่าย 1.94  2.16  0.22  
1.4 ท าพันธุ์ 14.56  16.10  1.55  

2. การใช้ปัจจัยการผลิต 100.00  100.00  -  
2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก 72.61  71.40  -1.21  
2.2 ใช้ของตนเอง 27.39  28.60  1.21  

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

3) การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต 

ประจ าวัน ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือนเปลี่ยนไป เช่น 
ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ประเภท น้ าอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูก าลัง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ได้แก่ สุรา เบียร์ ไวน์ นอกจากนี้ยังมี บุหรี่ ค่าใช้จ่ายในการพนันเสี่ยงโชค และค่าใช้จ่ายที่ใช้เพ่ือการบันเทิง 
หรือมหรสพต่าง ๆ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 เกษตรกร
ร้อยละ 15.74 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือนลดลงจากเดิม ครัวเรือนละ 1,081.69 บาทต่อเดือน 
เป็นครัวเรือนละ 670.64 บาทต่อเดือน หรือลดลง ครัวเรือนละ 411.05 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ยังมีครัวเรือน 
ร้อยละ 5.97 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือนมากขึ้น เนื่องจากยังมีจากสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ใช่
วัยแรงงาน ซึ่งยังอยู่ในวัยเรียนท าให้ยังมีค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องดื่มท่ีไม่ใช่แอลกอฮอล์ ค่าโทรศัพท์ และ
ครัวเรือนเกษตรบางส่วนยังไม่ลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยังสูบบุหรี่อยู่ นอกจากนี้
อาจยังไม่เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง จึงควรส่งเสริมการท ากิจกรรม เช่น 
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การลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือน และส่งเสริมการใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น (ตารางที่ 4.24) 
 
ตารางท่ี 4.24 ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็นของครัวเรือน 

     หน่วย: บาท/เดือน/ครัวเรือน 

รายการ 
สัดส่วนของครัวเรือน 

(ร้อยละ) 

มูลค่า/ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ผลต่าง 
 (+ เพ่ิม/- ลด) ก่อน หลัง มูลค่า 

เท่าเดิม 78.29  775.43  775.43 -  -  
เพิ่มขึ้น 5.97  1,004.60  1,290.83 186.23  28.49  
ลดลง 15.74  1,081.69  670.64 411.05  38.00  

เฉลี่ย 100.00  837.32  789.71 47.61  5.69  
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4.4.3 การเคลื่อนย้ายแรงงานของครัวเรือน 
การที่เกษตรกรท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่อาศัยน้ าฝนเป็นแหล่งน้ าหลักในการเพาะปลูก และ

เมื่อถึงฤดูแล้งมีน้ าไม่เพียงพอในการท าเกษตรได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่
ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานนอกภาคเกษตร หรือท างานในเมือง
ซึ่งการท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่เพาะปลูกในลักษณะเกษตรแบบผสมผสานท าให้มีกิจกรรมและรายได้
ตลอดทั้งปี พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการแล้วสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่
ร้อยละ 98.51 ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีเพียงร้อยละ 1.49 มีแรงงานคืนถิ่น (การเคลื่อนย้าย
แรงงานกลับภูมิล าเนา) เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนบางส่วนได้ย้ายกลับมาท างานในพ้ืนที่มากขึ้น และ
บางส่วนได้กลับมาท าการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี (ภาพที่ 4.3) 

 

ไม่มี,  98.60 ไม่มี,  98.51 

มี,  1.40 มี,  1.49 
 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

ก่อน หลัง

 
ภาพที่ 4.3 การเคลื่อนย้ายแรงงานหลังเข้าร่วมโครงการ 



70 

 

4.4.4 ความย่ังยืนของโครงการ 
1) การพัฒนาสู่เกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และปฏิบัติตาม

แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 โดยแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ทุกภาคส่วนสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมกลุ่มที่ปฏิบัติใกล้เคียง/ เต็มรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 
ให้สามารถสื่อสารได้ มีจิตอาสา ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 และปฏิบัติ
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 และหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา คัดเลือกเกษตรกร
รายบุคคลในความรับผิดชอบ ที่ได้รับการพัฒนาแนวทางที่ก าหนดตามการจัดกลุ่ม (กลุ่ม A กลุ่ม B และ 
กลุ่ม C) มีความพร้อมในการผลิตให้เป็นเกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 และปฏิบัติ
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3  

การพัฒนาแปลงสู่เกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และปฏิบัติตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การประเมินครั้งนี้ พิจารณา
จากเกณฑ์ดังนี้ 1) เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง และท าให้มีรายได้เสริม 
2) การใช้พื้นท่ีการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรมครบ 4 องค์ประกอบ และ 
3) การท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 4) ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายลดลง โดยเน้นครัวเรือนเกษตรที่สามารถ
ด าเนินการเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ 

การประเมินผล ภาพรวมจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น
มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการทุกเกณฑ์ โดยเกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้
พอแบ่ง และท าให้มีรายได้เสริม หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.43 การใช้พื้นที่การเกษตร
ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินกิจกรรมครบ 4 องค์ประกอบ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.99 และท าบัญชี
ต่อเนื่อง เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.56 จากนี้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายลดลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.86  

หากพิจาณารายกลุ่ม พบว่า กลุ่ม A เพียงกลุ่มเดียวที่เกษตรกรมีการพัฒนาหลังเข้าร่วม
โครงการตามเกณฑ์ ทั้ง 4 เกณฑ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่ม A เป็นเกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่
เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1 และสามารถเป็นต้นแบบได้ โดยพิจารณาจากการด าเนินการตามแผนการผลิต 
ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง และท าให้มีรายได้เสริม เพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 75.50 เป็นร้อยละ 76.82 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.32 และมีการใช้พ้ืนที่การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
ครบ 4 องค์ประกอบ มีการท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายลดลง โดยเฉพาะครัวเรือนที่มี
ค่าใช้จ่ายลดลง เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 35.61 เป็นร้อยละ 37.98 หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.37 (ตารางที่ 4.25)  

เมื่อพิจารณา กลุ่ม B และ C ทั้ง 2 กลุ่ม มีแนวโน้มการพัฒนาไปทางที่ดีมีเพียง
เกณฑ์ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง หลังเข้าร่วมโครงการ ที่ยังไม่สามารถบรรลุหลักเกณฑ์ได้ 
ทั้งนี้หากต้องการผลักดันให้ กลุ่ม B เป็นเกษตรกรที่มีแนวโน้มจะประสบผลส าเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบได้ ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม เช่น การส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายทาง
การเกษตรและการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนกลุ่ม C เป็นเกษตรกรที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิด
การพ่ึงพาตนเอง ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบในปีถัดไป ควรพิจารณาจัดกลุ่มเกษตรกรตาม
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ศักยภาพเพ่ือจะช่วยให้การวางแผนกระบวนการท างานโครงการชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ 
กิจกรรมโครงการ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มเกษตรกร  

 

ตารางท่ี 4.25 เกษตรกรที่พัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ภาพรวม ผลต่าง 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง (+เพ่ิม/-ลด) 
1. ท ากจิกรรมตามแผนการผลติ 

(ท าให้พอกนิ ท าให้พอแบ่งและ
ท าให้รายได้เสริม) 

75.50 76.82 59.63 81.73 75.74 81.62 66.94 80.37 13.43 

2. การใช้พื้นที่ครบ 4 องค์ประกอบ 47.01 52.65 43.95 47.20 22.94 44.61 37.22 48.21 10.99 
3. การท าบัญชีตอ่เนื่อง 60.60 66.39 47.71 51.21 38.97 44.85 49.62 54.18  4.56 
4. ค่าใช้จ่ายในครัวเรอืนลดลง 35.61 37.98 45.47 43.80 18.91 18.22 22.48 23.34  0.86 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

2) การขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นกลุ่ม A เป็นกลุ่มที่สามารถเป็น

ต้นแบบ เผยแพร่ ขยายผลองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรที่เป็น
กลุ่ม B และ C รวมถึงเกษตรกรทั่วไปที่สนใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 60.43 มีการเผยแพร่ ขยายผลองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรอ่ืน ๆ ได้ เฉลี่ย 32 ราย ต่อต้นแบบ 1 ราย 
ในจ านวนนี้เกษตรกรน าไปปฏิบัติแล้ว 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทั้งนี้เรื่องที่เกษตรกรได้น าไปเผยแพร่ขยายผล ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตร
แบบผสมผสาน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุน การปรับปรุงบ ารุงดิน และการเพ่ิมผลผลิต
ส าหรับเกษตรกรส่วนที่เหลือร้อยละ 39.57  ไม่ได้เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ เนื่องจากยังมีความรู้
ไม่เพียงพอในการเผยแพร่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงของตนเองก่อน เป็นต้น (ตารางที่ 4.26) 
 

ตารางที ่4.26 การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
รายการ หน่วย เกษตรกร ปี 2560 

1. การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้    
1.1 ไม่ได้น าไปเผยแพร่ขยายผล  ร้อยละ 39.57  
1.2 น าไปเผยแพร่ขยายผล ร้อยละ 60.43  

2. เกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่และน าไปสู่การปฏิบัติ     
- เกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่  ราย/1 ต้นแบบ 32  
- เกษตรกรที่น าความรู้ไปปฏิบัติ  ราย  

(ร้อยละ) 
14 

(43.75) 
 
 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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3) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการไปได้ระยะ

หนึ่งแล้ว พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 80.37 มีการรวมกลุ่ม โดยร้อยละ 61.38 มีการวมกลุ่มเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางการผลิตทางการเกษตร และรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตร ร้อยละ 11.99 มีการรวมกลุ่มทางด้านการตลาด/การจ าหน่าย
เพ่ือหาตลาดรองรับผลผลิต และร้อยละ 7.00 รวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  

ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เป็นการสร้างเครือข่าย 
สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาเกษตรกรจากขั้นที่ 1 พออยู่พอกิน แล้วถึงแบ่งปัน ค่อยพัฒนาไปสู่
ขั้นที่ 2 การรวมกลุ่ม การตลาด และสร้างรายได้เสริมในขั้นที่ 3 ต่อไป (ตารางที่ 4.27)  
 

ตารางท่ี 4.27 การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

การรวมกลุ่ม กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 
1. ไม่มีการรวมกลุ่ม 17.88 19.02 24.02 19.63 
2. มีการรวมกลุ่ม 82.12 80.98 75.98 80.37 

2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 63.63 62.27 55.44 61.38 
2.2 การตลาด/จ าหน่าย 14.14 10.13 14.30 11.99 
2.3 กลุ่มอาชีพ 4.35 8.58 6.24 7.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4) การด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องหลังส้ินสุดโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.90 จะด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ในจ านวนนี้ 

ร้อยละ 36.28 จะท าเกษตรทฤษฎีใหม่ครบ 4 ส่วนตามองค์ประกอบ และร้อยละ 60.62 เห็นว่า เมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้ว จะท าเกษตรผสมผสาน และส่วนที่เหลือ ร้อยละ 3.10 จะไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจากมีข้อจ ากัด
เรื่องพ้ืนที่ท าการเกษตร ซึ่งหากจะท าเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมอาจไม่ครบตามองค์ประกอบ บางส่วน
ไม่มีพื้นที ่นาเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสาน พื้นที่ไม่เหมาะกับการขุดบ่อเพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตร และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมากในการปรับพื้นที่ และกิจกรรมการเกษตร   

ส าหรับเกษตรกรที่จะด าเนินการกิจกรรมต่อเนื่องโดยด าเนินการครบทั้ง 4 ส่วนตาม
องค์ประกอบ และเกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามการด าเนินงานของ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ให้ค าแนะน า สนับสนุน
ความรู้เฉพาะสาขาที่ตรงกับศักยภาพการจัดกลุ่มของเกษตรกร และชักจูงให้เกษตรกรร่วมเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560) หรือ เกษตรกรเต็มรูปแบบ (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปี 2561 และปี 2562) เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรเครือข่ายของโครงการต่อไป (ตารางที่ 4.28) 
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ตารางท่ี 4.28 การด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องหลังส้ินสุดโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 
1.1 ท าต่อ 98.67  96.81  94.54  96.90  

        - เกษตรทฤษฎีใหม ่ 38.88  36.52  31.73  36.28  
        - เกษตรผสมผสาน 59.79  60.29  62.81  60.62  

1.2 ไม่ท าต่อ 1.33  3.19  5.46  3.10  
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

4.4.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการ 
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ พบว่า 

เกษตรกรพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ การ
รับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นแก่เกษตรกร การจัดท าผังแปลง 
การพบปะ 5 ประสาน การถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ การประสานและการติดตามเยี่ยมเยียน
ของเจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าของปราชญ์เกษตร รวมทั้งกิจกรรมที่เกษตรกรด าเนินการในแปลง ซึ่งทุกด้าน
เกษตรกรที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านความพร้อมของแหล่งจ าหน่ายและด้าน
การเชื่อมโยงตลาดให้แก่เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนน 3.89 และ 3.86 ตามล าดับ 
โดยเกษตรกรบางส่วนเห็นว่า ภาครัฐและภาคเอกชน ควรจัดเตรียมแหล่งจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร 
รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดจากต้นน้ าไปถึงปลายน้ าให้เป็นระบบ (ตารางที่ 4.29) 

 

ตารางท่ี 4.29 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าคะแนน แปลผล 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.52 มากที่สุด 
2. ด้านการรับสมัคร/การคัดเลือก 4.46 มากที่สุด 
3. ด้านปัจจัยการผลิต 4.47 มากที่สุด 
4. ด้านการท าผังแปลง 4.21 มากที่สุด 
5. ด้านการพบปะ 5 ประสาน 4.36 มากที่สุด 
6. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 4.43 มากที่สุด 
7. ด้านความพร้อมของแหล่งจ าหน่าย 3.89 มาก 
8. ด้านการเช่ือมโยงตลาด 3.86 มาก 
9. การประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 4.39 มากที่สุด 
10. การติดตามตรวจเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าท่ี 4.36 มากที่สุด 
11. การให้ค าแนะน าของปราญช์เกษตร 4.38 มากที่สุด 
12. กิจกรรมในแปลง 4.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.31 มากทีสุ่ด 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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4.4.6 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินงานโครงการ 
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าที่

พึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.57 มีเพียง 3 ด้าน ที่เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ 
การประกาศรายชื่อ การประสานหาตลาดรองรับผลผลิต และงบประมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 3.20 
และ 3.36 ตามล าดับเนื่องจากมีความเห็นว่า ในช่วงแรกการประชาสัมพันธ์โครงการ และระยะเวลา
ในการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติมีน้อย ท าให้เกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
จึงต้องมีการรับสมัครเกษตรกรใหม่มาทดแทน อีกทั้งมีการปรับหลักเกณฑ์การรับสมัครบ่อยครั้ง ท าให้
ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน ทั้งนี้ด้านงบประมาณ และด้านการประสานหาตลาดรองรับผลผลิต  เจ้าหน้าที่มี
ความคิดเห็นว่าการโอนงบประมาณในปีแรกค่อนข้างล่าช้า ท าให้กระทบถึงการจัดอบรมและการแจก
ปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรล่าช้าตามไปด้วย อีกทั้งการประสานหาตลาดรองรับผลผลิต
ในช่วงแรกการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจน ภาครัฐมีการหาตลาดรองรับ
ผลผลิตยังไม่ทั่วถึง เกษตรกรบางส่วนมีความกังวลในเรื่องผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน เกษตรกรเกรงว่าจะ
ไม่มีจุดจ าหน่าย/รับซื้อสินค้าที่ผลิตจากแปลงเข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 4.30) 
 

ตารางท่ี 4.30 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าคะแนน แปลผล 
1. การประกาศรายชื่อ 2.80 ปานกลาง 
2. การส่งเสริมองค์ความรู้ 3.88 มาก 
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 3.78 มาก 
4. การจัดกิจกรรมการพบปะ 5 ประสาน 3.61 มาก 
5. การท าสมุดตรวจเยี่ยม 3.72 มาก 
6. การส่งเสริมให้ท าบัญชี 3.67 มาก 
7. การท าแฟ้มรายบุคคล 3.60 มาก 
8. การหาตัวช่วยร่วมปฏิบัติงาน 3.44 มาก 
9. การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร 3.84 มาก 
10. การท าผังแปลง 3.71 มาก 
11. การจัดท าแผนการผลิต 3.57 มาก 
12. การส ารวจความต้องการและการสนับสนุน 3.70 มาก 
13. การส่งเสริมให้เกษตรกรลองท าท่ีถนัด 3.53 มาก 
14. การประสานหาตลาดรองรับผลผลิต 3.20 ปานกลาง 
15. การประสานงานระหว่าง 5 ประสาน 3.64 มาก 
16. งบประมาณ 3.36 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.57 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 



 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการด าเนินงาน และผลลัพธ์ของโครงการหลังจากที่ได้มี
การด าเนินงานมาเกือบ 3 ปีโดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น
3,077ราย ประกอบด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเพ่ือการ
พัฒนาแนวทางที่ก าหนดในปีงบประมาณ 2561 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด ปราชญ์เกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนในระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในระดับจังหวัด ส าหรับ
ข้อมูลด้านผลลัพธ์ เป็นข้อมูลการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 โดยข้อมูล
ก่อนเข้าร่วมโครงการคือ ข้อมูลระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มกราคม 2560 และข้อมูลหลังเข้าร่วมโครงการ 
คือข้อมูลระหว่าง 1 ก.พ. 2561 - 31 มกราคม 2562 โดยพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) กิจกรรมของแผนงาน (Program activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcome) 
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบก่อนและหลังมีเข้าร่วมโครงการ สรุปผลการประเมินผล ดังนี้ 

5.1.1 ผลการด าเนินงานและการเผยแพร่ขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
1) หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 จ านวน 70,034 รายคิดเป็นร้อยละ 100.05 ของเป้าหมาย 70,000 ราย 
และมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกร จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A 17,534 ราย 
กลุ่ม B 39,584 ราย และกลุ่ม C 12,916 ราย จาก 882 อ าเภอ 77 จังหวัด ปราชญ์เกษตร 3,525 ราย 
ภาครัฐ 17 หน่วยงาน และ 1 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน 7 บริษัท
และสถาบันการศึกษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณปกติของหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 77.22 ล้านบาท
เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย 

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร โครงการ
ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเป็นไปตามเป้าหมาย โดยปัจจัยการผลิต
ทีส่นับสนุน ได้แก่ พันธุ์ไม้ผล พันธุ์พืชผักท่อนพันธุ์หม่อนพันธุ์ปลากินพืช สัตว์ปีกวิตามินและยาปฏิชีวนะ
ส าหรับสัตว์ปีก และอาหารสัตว์ปีก ข้าวเปลือก  

3) การส่งเสริมองค์ความรู ้เชิงปฏิบัติการ และจัดฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่เป็นต้นแบบในการท าเกษตร
ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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4) การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสานฯด าเนินการได้ 77 จังหวัด เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 78.10 เฉลี่ย 3 ครั้งต่อราย เกินเป้าหมายที่ก าหนด 2 ครั้งต่อราย 

5) การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามเยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ด าเนินการได้ 67,267 ราย หรือร้อยละ 96.10 ของเป้าหมาย 
โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ 
การท าบัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์ม และการปรับปรุงบ ารุงดิน ทั้งนี้บางส่วนไม่สามารถติดตามเยี่ยมเยียน
ได้ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากมีภารกิจมาก และบุคลากรไม่เพียงพอ ส าหรับปราชญ์เกษตรฯ ร้อยละ 
70.47 มีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร เฉลี่ย 2 ครั้งต่อราย มีค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียน 
เฉลี่ย 257 บาทต่อราย ส่วนที่เหลือร้อยละ 29.53 ไม่ได้ไปติดตามเยี่ยมเยียนเนื่องจากมีภารกิจมาก 
ท าให้เวลาในการออกติดตามเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดมีน้อย เป็นต้น 

6) การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการส่งเสริมให้เกษตรกรท าบัญชีครัวเรือน หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 98.06 มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 98.42 เกษตรทฤษฎีใหม่และ
ร้อยละ 96.37 การท าบัญชีครัวเรือนตามล าดับ 

5.1.2 การสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน 

1) การน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท าบัญชี
ครัวเรือน ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเกษตรกรร้อยละ 96.78 น าความรู ้เรื ่องเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
น ามาใช้ประโยชน์  โดยร้อยละ 53.33 น ามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 43.35 ใช้บางส่วน โดยมีการ
ประยุกต์ใช้เพียงบางส่วนเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง และที่เหลือร้อยละ 3.22 
ไม่ได้น าไปใช้ ส าหรับการน าความรู้ทางด้านบัญชีครัวเรือนไปใช้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 66.03 
น ามาใช้ประโยชน์ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 33.97 ยังไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มี
เวลาในการท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น  

2) ปัจจัยการผลิตเกษตรกรได้รับการสนับสนุน จ านวน70,034 ราย ครบตามเป้าหมาย พบว่า 
ร้อยละ 94.89 ได้รับปัจจัยการผลิตตรงตามความต้องการ ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.11 เห็นว่าปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับไม่ตรงกับความต้องการ เกษตรกร ร้อยละ 83.15 เห็นว่าปริมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ ร้อยละ
94.91 เห็นว่าช่วงเวลาแจกปัจจัยการผลิตมีความเหมาะสม และร้อยละ 92.89 เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่แจก
มีคุณภาพโดยมีข้อสังเกตในด้านคุณภาพของปัจจัยการผลิตของพันธุ์ปลา เกษตรกรให้ความเห็นว่า  
พันธุ์ปลามีขนาดเล็ก และตายบางส่วน ส าหรับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนน 4.30 

3) สัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ประกอบด้วย แหล่งน้ า: ปลูกข้าว: ปลูกพืช: ที่อยู่อาศัยและ
เลี้ยงสัตว์พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พ้ืนทีจ่าก 9.79 : 51.60 : 31.24 : 7.37 เป็น 10.45 : 
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50.72 : 31.79 : 7.04 โดยเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าเกษตร และเพ่ิมพ้ืนที่ใน
การปลูกพืชเพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ลดพ้ืนที่ท านาและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ลง  

4) การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกรด าเนินการตามแผนการผลิตโดยท ากิจกรรมตาม
แผนการผลิตในแปลงขั้นที่ 3 (ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม) มากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 12.70 จากก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาได้ระยะหนึ่ง มีการ
ด าเนินการผลิตตามแผนการผลิต และจากเดิมเกษตรกรท าการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ท าให้
พอกินแล้ว เก็บไว้ท าพันธุ์และแจกจ่ายแบ่งปันแล้วจึงน าผลผลิตส่วนที่เหลือมาจ าหน่าย 

5) การเชื่อมโยงตลาดและแหล่งจ าหน่าย ร้อยละ 87.27 มีการเตรียมจัดหาตลาดรองรับ
ผลผลิตแล้วที่เหลือ ร้อยละ 12.73 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีปัญหาเรื่องการจ าหน่ายผลผลิต 
และเกษตรกรมีตลาดรองรับอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาเรื่องการหาตลาด ทั้งนี้ ตลาดรองรับผลผลิตที่หน่วยงาน
จัดหาแล้ว จ านวน 232 แห่ง 

5.1.3 การสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ข้ันที่ 2 และข้ันที่ 3  

1) การลดรายจ่ายในการบริโภคของครัวเรือนโดยการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร
ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรบริโภคผลผลิตทางการเกษตรของตนเองเพ่ิมขึ้น ครัวเรือนละ 
365.29 บาทต่อเดือน และมีสัดส่วนการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง ในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน จากเดิม
ร้อยละ 11.50 เป็นร้อยละ 14.07 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.56 นอกจากเกษตรกรบริโภคผลผลิตการเกษตร
ของตนเองแล้ว ยังแจกจ่ายให้ญาติพ่ีน้อง เพื่อนบ้านเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 1.94 เป็นร้อยละ 2.16 หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.22 

2 ) ผลตอบแทนการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมผีลตอบแทนสุทธิ
เพ่ิมขึ้นจาก 5,704.92 บาทเป็น 5,931.88 บาท หรือเพ่ิมขึ้น 226.96 บาท เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรมีมากขึ้น เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ 

3) หนี้สินและเงินออมของครัวเรือนเกษตร 
3.1) หนี้สินของครัวเรือน เกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีหนี้สินลดลง เฉลี่ย 58,541.78 บาท 

เนื่องจากมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามเวลาและมีเงินช าระหนี้ได้มากขึ้น ส่วนเกษตรกรที่มี
หนี้สินเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากเป็นหนี้สินระยะยาว มีการกู้ยืมเพ่ือท าการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีการน าเงิน
มาลงทุนปรับพ้ืนที่เพื่อท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และซื ้อปัจจัยการผลิต เกษตรกรบางส่วนผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง ได้รับผลผลิตน้อย และราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

3.2) เงินออมของครัวเรือน เกษตรกร ร้อยละ 73.90 มีเงินออม โดยหลังเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 48.48 มีเงินออมเท่าเดิม เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรมีการออมเป็นปกติตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 24.33 มีเงินออมเพ่ิมขึ้น โดยมีเงินออมเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 12,527.16 บาทต่อครัวเรือน เนื่องจาก
หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมในแปลงที่เข้าร่วมโครงการมีการเกื้อกูลกัน ท ามีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
นอกจากเกษตรกรน าผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน แบ่งปันผู้อ่ืน และขายเพ่ือเป็นรายได้เสริม ท าให้เกษตรกร
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มีเงินเก็บออมเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรร้อยละ 1.09 ที่มีเงินออมลดลง 
เนื่องจากบางรายต้องส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการน าเงินออมมาเป็นค่าเล่าเรียน 
และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

4) การใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองในการท าการเกษตรการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และ
สัดส่วนระหว่างการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก : ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกร
ผลิตเองหรือใช้ของตนเอง พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการมีการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองเพ่ิมขึ้น 218.17 บาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.21 โดยใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง อาทิ น ามูลสัตว์มาท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 
และท ายาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร และการผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้เองแทนการซื้อจากภายนอก 
และเกษตรกรร้อยละ 15.74 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง 411.05 บาทต่อเดือน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้จ่ายและมีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตเป็น 71.40 : 28.60 โดยสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิต
ทีจ่ัดหา หรือจัดซื้อ/จัดจ้างจากภายนอกลดลง ร้อยละ 1.21 

5) การเคลื่อนย้ายแรงงาน เกษตรกร ร้อยละ 98.51 ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีเพียงร้อยละ 
1.49 ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสมาชิกบางส่วนได้ย้ายกลับมาท างานในพ้ืนที่มากขึ้น 
และบางส่วนได้กลับมาท าการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี 

6) ความยั่งยืนของโครงการ  
6.1) การพัฒนาสู่เกษตรกรต้นแบบ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และปฏิบัติตาม

แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น
มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการทุกเกณฑ์ โดยเกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง 
และท าให้มีรายได้เสริม หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.43 การใช้พ้ืนที่การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วม
โครงการด าเนินกิจกรรมครบ 4 องค์ประกอบ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.99 และท าบัญชีต่อเนื่อง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.56 
จากนีค้รัวเรือนมีค่าใช้จ่ายลดลง เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  0.86  ตามล าดับ และ พบว่า กลุ่ม A เพียงกลุ่มเดียวที่เกษตรกร
มีการพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ ทั้ง 4 เกณฑ์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากกลุ่ม A เป็นเกษตรกรที่สามารถ
พัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถเป็นต้นแบบได้ โดยพิจารณาจากการด าเนินการตาม
แผนการผลิต ท าให้พอกินท าให้พอแบ่ง และท าให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75.50 
เป็นร้อยละ 76.82 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.32 และมีการใช้พ้ืนที่การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรม ครบ 4 องค์ประกอบ มีการท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายลดลง 
โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายลดลง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.61 เป็นร้อยละ 37.98 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  2.37 ส่วนกลุ่ม B และ กลุ่ม C ทั้ง 2 กลุ่ม มีแนวโน้มการพัฒนาไปในทางที่ดี มีเพียงเกณฑ์
ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ ที่ยังไม่สามารถบรรลุหลักเกณฑ์นี้ได้ ทั้งนี้หาก
ต้องการผลักดันให้ กลุ่ม B และ C บรรลุทุกหลักเกณฑ์และเป็นเกษตรกรต้นแบบต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ิมเติม เช่น การส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร และการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น  

6.2) การขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรร้อยละ 60.43 ได้มีการเผยแพร่
ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลี่ย 32 รายต่อต้นแบบ 1 ราย ในจ านวนนี้
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เกษตรกรน าไปปฏิบัติแล้ว 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่เรื่องที่
เกษตรกรได้น าไปเผยแพร่ขยายผล ได้แก่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุนการปรับปรุงบ ารุงดิน และการเพ่ิมผลผลิต เกษตรกร
ส่วนที่เหลือร้อยละ 39.57 ไม่ได้เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแพร่ 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงของตนเองก่อน เป็นต้น 

6.3) การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เกษตรกรร้อยละ 80.37 มีการรวมกลุ่ม โดยร้อยละ
61.38 มีการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร 
และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตร ร้อยละ 11.99 มีการรวมกลุ่มทางด้านการตลาด/
การจ าหน่ายเพ่ือหาตลาดรองรับผลผลิต และร้อยละ 7.00 รวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ ทั้งนี้ การรวมกลุ่ม
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เป็นการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นเป็นการพัฒนา
เกษตรกรจากขั้นที่ 1 พออยู่พอกินแล้วถึงแบ่งปัน ค่อยพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 การรวมกลุ่ม การตลาด และสร้าง
รายได้เสริมในขั้นที่ 3 ต่อไป 

6.4) การด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่อง หลังสิ้นสุดโครงการเกษตรกรร้อยละ 96.90 
จะด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ในจ านวนนี้ ร้อยละ 36.28 จะท าเกษตรทฤษฎีใหม่ครบ 4 ส่วนตามองค์ประกอบ
และร้อยละ 60.62 จะท าเกษตรผสมผสาน และส่วนที่เหลือ ร้อยละ 3.10 จะไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก
มีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ท าการเกษตร ซึ่งหากจะท าเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมอาจไม่ครบตามองค์ประกอบ 
บางส่วนไม่มีพ้ืนที่นาเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานพื้นที่ไม่เหมาะกับการขุดบ่อเพื่อเป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมากในการปรับพื้นทีแ่ละกิจกรรมการเกษตร     
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5.1.4 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 
1) การด าเนินงานของหน่วยงาน 5 ประสาน 

1.1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
(1) การรับสมัครและการคัดเลือกเกษตรกร เน้นปริมาณเป้าหมายของเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก โดยไม่ได้เน้นการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความต้องการและมีความพร้อมที่จะเข้า
ร่วมโครงการอย่างแท้จริง ท าให้เกษตรกรบางส่วนเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วไม่ได้ด าเนินกิจกรรมตามที่
โครงการคาดหวังไว้ และการจัดท าข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

(2) การประเมินและจัดกลุ่มเกษตรกร มีการก าหนดค านิยามการจัดกลุ ่ม
เกษตรกรแต่ละกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันท าให้การจัดกลุ่มที่ชัดเจนท าได้ยาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีความเข้าใจที่แตกต่างกันในวิธีการประเมินการจัดกลุ่มเกษตรกรท าให้ผลการจัดกลุ่ม
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดมีความคลาดเคลื่อน 

1.2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกรแต่ละหน่วยงานมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบหลายโครงการท าให้ไม่สามารถดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
อย่างทั่วถึง 

1.3) ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ให้ค าแนะน าและติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแล ต้องออกค่าใช้จ่ายเองโดยไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและบางส่วนไม่ทราบข้อมูลจ านวนเกษตรกรที่ต้องดูแลและติดตามเยี่ยมเยียน  
จึงไม่สามารถเดินทางไปติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรได้ทุกราย  

1.4) ภาคเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน หรือกิจกรรมตรวจ
เยี่ยมเกษตรกร เนื่องจากมีภารกิจหลักขององค์กรจ านวนมาก อีกทั้งไม่ทราบบทบาท หรือภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้โครงการที่ชัดเจน นอกจากนี้ พบว่า ภาคเอกชนบางแห่งมีการแบ่งพ้ืนที่ในการดูแล
เกษตรกรเป็นระดับภาค ท าให้การดูแลเกษตรกรของภาคเอกชนไม่ทั่วถึง และท าให้ไม่มีบทบาทในการ
ด าเนินงานโครงการเท่าที่ควร 

1.5) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ เนื่องจาก
ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนภายใต้โครงการ ไม่ทราบรายละเอียดโครงการ และไม่มีเจ้าหน้าที่ส าหรับ
ร่วมด าเนินการโดยเฉพาะ อีกทั้งไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงาน 

2) การประสานระหว่างหน่วยงาน 5 ประสาน ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเอกชน 
และภาคการศึกษาโดยมีบางส่วนเท่านั้นที่ยังคงร่วมด าเนินงานโครงการ เนื่องจากไม่ทราบภารกิจ  และ
บทบาทของตนเอง มีภารกิจขององค์กรมากรวมถึงไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
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3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3.1) โครงการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้นแก่

เกษตรกรเหมือนกันทุกกลุ่ม และมีปริมาณเท่ากันทุกปี โดยไม่ได้ค านึงถึงการจัดกลุ่มของเกษตรกรที่
แต่ละกลุ่มมีความพร้อมและความต้องการแตกต่างกัน  

3.2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่มี
ความพร้อมและความต้องการแตกต่างกัน นอกจากนี้แล้วเกษตรกรบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับ
ปัจจัยการผลิตจ านวนมากจากโครงการ  

4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร  ส่วนกลางได้ก าหนดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เชิงปฏิบัติการและหลักสูตรกลางเพ่ือปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรทุกกลุ่ม 

5) ความพร้อมของแหล่งจ าหน่ายผลผลิตและการเชื ่อมโยงด้านการตลาด ยังมี
เกษตรกรที่ต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนเตรียมความพร้อมทางด้านแหล่งจ าหน่ายผลผลิต
และเชื่อมโยงด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลัก ควรด าเนินการดังนี้ 
1) การก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการ

ตามนโยบายส าคัญและมีลักษณะเร่งด่วน จึงควรก าหนดงบประมาณโครงการ เป้าหมายของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ และแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 

2) ควรประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  เพ่ือพิจารณา
ทบทวนจ านวนเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสม และมีความชัดเจน
ในกิจกรรมการด าเนินงาน 

3) การก าหนดเกษตรกรเป้าหมายของโครงการควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่และความ
พร้อมของเกษตรกร อีกทั้งสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต ให้ตรงกับการจัดกลุ่มตามศักยภาพ
ของเกษตรกร และมีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตรงกับความต้องการและทันต่อฤดูการเพาะปลูก 

4) ควรสนับสนุนงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือให้ค่าตอบแทนแก่ปราชญ์เกษตรฯ 
เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. เพ่ือติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่รับผิดชอบ 

 
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะหน่วยงานปฏิบัติ 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร

ควรสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรตามการจัดกลุ่มที่ก าหนด และควรให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
องค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ตรงกับศักยภาพของเกษตรกรตามการจัดกลุ่ม เช่น การพัฒนาการผลิต ด้านการตลาด
ในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น เป็นต้น 
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2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรวางแผน ประสานงานงานภาคเอกชน หรือสหกรณ์ในการ
รวบรวมผลผลิต จัดหาตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายเพ่ือรองรับผลผลิตและเชื่อมโยงการตลาด ให้แก่
เกษตรกรโดยเชื่อมโยงไปยังโครงการตลาดประชารัฐ เป็นต้น 

3) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรจัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปราชญ์เกษตรฯ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนให้เข้าใจ
บทบาทที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนโครงการอย่างแท้จริง และเน้นการบูรณาการด้านข้อมูลเพ่ือให้
โครงการสามารถด าเนินได้ในทางปฏิบัติ และจัดท าคู่มือพร้อมแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ชัดเจน
ส าหรับทุกหน่วยงาน  

4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 เพื่อพัฒนาเกษตรกรไปสู่เกษตรกรต้นแบบ 
ควรเน้นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ให้ค าแนะน า สนับสนุนความรู้เฉพาะสาขาที่
ตรงกับศักยภาพการจัดกลุ่มของเกษตรกร และให้เกษตรกรพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ หรือเป็น
เครือขา่ยของโครงการต่อไปส าหรับเกษตรกรปี 2561 และ ปี 2562 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
เต็มรูปแบบ และให้เป็นเครือข่ายในการติดตามเกษตรกร เพ่ือช่วยแบ่งเบาภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และปราชญ์เกษตรฯ 

5) ติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกษตรกร และสร้างจิตส านึกให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวกท่ี 1 
ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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ภาคผนวกท่ี 2 
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ตารางผนวกที ่1 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 กลุ่ม A 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ไม้ผล 
เมล็ดพันธุ์

ผัก 
ท่อนพันธุ์
หม่อน 

สัตว์ปีก 
พันธุ์
ปลา 

อาหาร
สัตว์ 

ถัง/น ้าหมัก
ชีวภาพ 

เฉลี่ย 

1. ตรงกับความต้องการ                 

   1.1 ใช่ 95.54 95.89 83.08 93.73 93.95 96.70 88.89 92.54 

   1.2 ไม่ใช่ 4.46 4.11 16.92 6.27 6.05 3.30 11.11 7.46 

2. ความเพียงพอ                 

   2.1 เพียงพอ 76.94 81.93 91.67 69.89 82.23 70.88 77.78 78.76 

   2.2 ไม่เพียงพอ 23.06 18.07 8.33 30.11 17.77 29.12 22.22 21.24 
3. ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลา                 

   3.1 ใช่ 86.43 95.89 91.16 96.95 90.04 98.35 88.89 92.53 

   3.2 ไม่ใช่ 13.57 4.11 8.84 3.05 9.96 1.65 11.11 7.47 
4. คุณภาพของปัจจัย 
การผลิต                 

   4.1 มีคุณภาพ 86.43 96.92 91.92 94.09 78.71 100.00 77.78 89.41 

   4.2 ไม่มีคณุภาพ 13.57 3.08 8.08 5.91 21.29 - 22.22 10.59 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางผนวกที ่2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 กลุ่ม B 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ไม้ผล 
เมล็ด

พันธุ์ผัก 
ท่อนพันธุ์
หม่อน 

สัตว์ปีก พันธุ์ปลา 
อาหาร
สัตว์ 

ถัง/น ้า
หมัก

ชีวภาพ 
เฉลี่ย 

1. ตรงกับความต้องการ 
           1.1 ใช่ 94.98 97.36 85.73 96.07 96.15 100.00 100.00 95.76 

   1.2 ไม่ใช่ 5.02 2.64 14.27 3.93 3.85 - - 4.24 

2. ความเพียงพอ 
           2.1 เพียงพอ 78.84 84.28 90.92 79.25 79.98 76.92 94.85 83.58 

   2.2 ไม่เพียงพอ 21.16 15.72 9.08 20.75 20.02 23.08 5.15 16.42 
3. ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลา 

           3.1 ใช่ 90.34 97.15 91.70 97.38 93.20 100.00 100.00 95.68 

   3.2 ไม่ใช่ 9.66 2.85 8.30 2.62 6.80 - - 4.32 
4. คุณภาพของปัจจัย 
การผลิต 

           4.1 มีคุณภาพ 94.30 97.26 92.74 95.98 76.92 100.00 100.00 93.89 

   4.2 ไม่มีคณุภาพ 5.70 2.74 7.26 4.02 23.08 - - 6.11 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางผนวกที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 กลุ่ม C 

  หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ไม้ผล 
เมล็ด

พันธุ์ผัก 
ท่อนพันธุ์
หม่อน 

สัตว์ปีก 
พันธุ์
ปลา 

อาหาร
สัตว์ 

ถัง/น ้า
หมัก

ชีวภาพ 
เฉลี่ย 

1. ตรงกับความต้องการ 
           1.1 ใช่ 96.14 97.48 86.59 96.69 95.59 98.32 100.00 95.83 

   1.2 ไม่ใช่ 3.86 2.52 13.41 3.31 4.41 1.68 - 4.17 

2. ความเพียงพอ 
           2.1 เพียงพอ 82.79 88.01 93.08 83.15 83.33 88.24 100.00 88.37 

   2.2 ไม่เพียงพอ 17.21 11.99 6.92 16.85 16.67 11.76 - 11.63 
3. ความเหมาะสมของ 
ช่วงเวลา 

           3.1 ใช่ 92.86 95.60 92.69 98.07 95.60 98.32 100.00 96.16 

   3.2 ไม่ใช่ 7.14 4.40 7.31 1.93 4.40 1.68 - 3.84 
4. คุณภาพของปัจจัย 
การผลิต 

           4.1 มีคุณภาพ 93.47 97.48 96.15 96.96 82.46 99.16 100.00 95.10 

   4.2 ไม่มีคณุภาพ 6.53 2.52 3.85 3.04 17.54 0.84 - 4.90 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางผนวกที ่4 การแบ่งสัดส่วนพื นที่ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่ม A และ กลุ่ม B 

รายการ 

  กลุ่ม A กลุ่ม B 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

พื นที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พื นที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พื นที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พื นที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. พื้นทีแ่หล่งน้ า 1.05 11.74 1.11 12.42 0.85 9.31 0.90 9.86 

2. พื้นที่นาข้าว 3.97 44.41 3.89 43.51 4.93 54.00 4.86 53.23 

3. พื้นที่ปลูกพืช 3.06 34.23 3.11 34.79 2.75 30.12 2.80 30.67 

4. พื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว ์ 0.86 9.62 0.83 9,28 0.60 6.57 0.57 6.24 

รวม 8.94 100.00 8.94 100.00 9.13 100.00 9.13 100.00 

ที่มา:จากการส ารวจ 

ตารางผนวกที ่5 การแบ่งสัดส่วนพื นที่ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่ม C และภาพรวม 

รายการ 

กลุ่ม C ภาพรวม 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

พื นที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พื นที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พื นที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พื นที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. พื้นทีแ่หล่งน้ า 0.76 8.29 0.87 9.49 0.89 9.79 0.95 10.45 

2. พื้นทีน่าข้าว 5.06 55.18 4.95 53.98 4.69 51.60 4.61 50.72 

3. พื้นทีป่ลูกพืช 2.76 30.10 2.82 30.75 2.84 31.24 2.89 31.79 

4. พื้นทีอ่ยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว ์ 0.39 6.43 0.39 5.78 0.67 7.37 0.64 7.04 

รวม 9.17 100.00 9.17 100.00 9.09 100.00 9.09 100.00 

ที่มา:จากการส ารวจ 
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ตารางผนวกที ่6 ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 จ้าแนกรายกลุ่ม 

หน่วย : บาท/ไร ่

รายการ 
กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 

ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง 
1. มูลค่าผลผลิต 13,006.50 13,573.49 566.99 8405.91 9,268.52 862.61 8,991.11 10,044.53 1,053.42 9,752.30 10,570.94 818.64 
   1.1 จ าหน่าย 9,972.31 9,689.83 -282.48 6,056.71 6,377.94 321.26 5,583.42 5,755.58 172.16 7,021.73 7,152.84 131.11 
   1.2 บริโภค 1,140.31 1,529.57 389.26 1,135.40 1,485.29 349.89 1,055.75 1,431.49 375.74 1,121.89 1,487.18 365.29 
   1.3 แจกจ่าย 249.27 266.56 17.29 178.38 230.64 52.26 133.21 168.09 34.88 189.03 228.65 39.62 
   1.4 ท าพันธุ์ 1,644.61 2,087.53 442.92 1,035.42 1,174.62 139.20 2,218.73 2,689.37 470.64 1,419.65 1,702.27 282.62 
2. ค่าใช้จ่ายในการผลติ 5,291.42 5,710.96 419.54 3,420.97 4,174.29 753.32 4,083.13 4,450.59 367.47 4,047.38 4,639.06 591.68 
   2.1 จัดซื้อ/จัดจ้าง
ภายนอก 

3,805.91 3,991.68 185.77 2,560.30 3,099.08 538.78 2,794.07 2,955.30 161.23 2,938.87 3,312.38 373.51 

   2.2 ใช้ของตนเอง 1,485.51 1,719.18 233.77 860.67 1,075.21 214.54 1,289.05 1,495.29 206.24 1,108.51 1,326.68 218.17 
3. ผลตอบแทนสุทธิ 
   (1-2) 

7,715.08 7,862.53 147.45 4,984.94 5,094.23 109.29 4,907.99 5,593.94 685.95 5,704.92 5,931.88 226.96 

ที่มา: จากการส ารวจ 

107 



108 
 

 

ตารางผนวกที่ 7 หนี สินของครัวเรือน จ้าแนกรายกลุ่ม 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ หน่วย กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ภาพรวม 

1. ครัวเรือนเกษตร      

1.1 ไมม่ีหนี้สิน ร้อยละ 26.82 24.52 27.70 25.73 

1.2 มีหนี้สิน ร้อยละ 73.18 75.48 72.30 74.27 

   1.2.1 เท่าเดิม ร้อยละ 42.88 51.46 48.77 48.63 

   1.2.2 เพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละ 

(บาท/ ครัวเรือน) 

7.45 

(286,964.29) 

20.27 

(117,533.33) 

1.72 

(44,285.71) 

13.34 

(150,301.88) 

   1.2.3 ลดลง 

 

ร้อยละ 

(บาท/ ครัวเรือน) 

22.85 

(61,284.52) 

3.75 

(58,643.21) 

21.81 

(54,183.37) 

12.30 

(58,541.78) 

- ช าระหนี้ไดต้รงเวลา ร้อยละ 64.05 77.14 67.42 71.77 
- มีเงินช าระหนี้ได้มากข้ึน ร้อยละ 35.95 22.86 32.58 28.23 

2. หนี สินของครัวเรือน บาท/ครัวเรือน 258,482.04 2167,73.91 221,280.54 228,999.34 

   2.1 หนี้สินในการเกษตร บาท/ครัวเรือน 187,782.49 162,563.10 170,819.19 170,976.04 

   2.2 หนี้สินนอกการเกษตร บาท/ครัวเรือน 70,699.55 54,210.81 50,461.36 58,023.30 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางผนวกที่ 8 เงินออมของครัวเรือนหลังเข้าร่วมโครงการ จ้าแนกรายกลุ่ม 

รายการ หน่วย กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ภาพรวม 

เงินออมของครัวเรือน      

1. ไม่มีเงินออม ร้อยละ 22.52 27.77 26.47 26.10 

2. มีเงินออม ร้อยละ 77.48 72.23 73.53 73.90 

   - เท่าเดิม ร้อยละ 50.49 47.29 49.02 48.48 

   - เพิ่มขึ้น(บาท/ ครัวเรือน) ร้อยละ 
(บาท/ ครัวเรือน) 

25.33 
(15,329.22) 

24.19 
(11,639.87) 

23.28 
(10,986.53) 

24.33 
(12,527.16) 

   - ลดลง(บาท/ ครัวเรือน) ร้อยละ 
(บาท/ ครัวเรือน) 

1.66 
(43,350.00) 

0.75 
(26,333.33) 

1.23 
(12,300.00) 

1.09  
(28,392.34) 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางผนวกที่ 9 สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองเปรียบเทียบกับการจัดซื อ/จ้างจากภายนอกครัวเรือน 

                    จ้าแนกรายกลุ่ม 

                                                                                                                                      หน่วย: ร้อยละ 
รายการ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ภาพรวม 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1. ผลผลิตทางการเกษตร 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
   1.1 จ าหน่าย 76.67 71.39 72.05 68.81 62.10 57.30 72.00 67.67 
   1.2 บริโภค 8.77 11.27 13.51 16.03 11.74 14.25 11.50 14.07 
   1.3 แจกจ่าย 1.92 1.96 2.12 2.49 1.48 1.67 1.94 2.16 
   1.4 ท าพันธุ์ 12.64 15.38 12.32 12.67 24.68 26.77 14.56 16.10 
2. การใช้ปัจจัยการผลิต 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
   2.1 จัดซื้อ/จัดจ้างจาก
ภายนอก 

71.93 69.90 74.84 74.24 68.43 66.40 72.61 71.40 

   2.2 ใช้ของตนเอง 28.07 30.10 25.16 25.76 31.57 33.60 27.39 28.60 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางผนวกที่ 10 ความคิดเห็นของเกษตรที่มีต่อการด้าเนินงานโครงการ จ้าแนกรายกลุ่ม 

รายการ 
เกษตรกลุ่ม A เกษตรกรกลุ่ม B เกษตรกรกลุ่ม C ค่าเฉลี่ย 

ค่า
คะแนน 

แปลผล 
ค่า

คะแนน 
แปลผล 

ค่า
คะแนน 

แปลผล 
ค่า

คะแนน 
แปลผล 

1. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.66 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.52 มากที่สุด 
2. ด้านการรับสมัคร/การคัดเลือก 4.48 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 
3. ด้านปัจจัยการผลติ 4.58 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 
4. ด้านการท าผังแปลง 4.24 มากที่สุด 4.23 มากที่สุด 4.07 มาก 4.21 มากที่สุด 
5. ด้านการพบปะ 5 ประสาน 4.36 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 4.36 มากที่สุด 
6. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 4.48 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 
7. ด้านความพร้อมของแหล่งจ าหน่าย 4.00 มาก 3.82 มาก 3.93 มาก 3.89 มาก 
8. ด้านการเช่ือมโยงตลาด 3.97 มาก 3.79 มาก 3.90 มาก 3.86 มาก 
9. การประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 4.61 มากที่สุด 4.25 มากที่สุด 4.49 มากที่สุด 4.39 มากที่สุด 
10. การตดิตามตรวจเยี่ยมเยียน 
     ของเจ้าหน้าท่ี 

4.52 มากที่สุด 4.28 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 4.36 มากที่สุด 

11. การให้ค าแนะน าของปราญช์เกษตร 4.45 มากที่สุด 4.36 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 
12. กิจกรรมในแปลง 4.48 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.40 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 4.31 มากที่สุด 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ภาคผนวกท่ี 3 
แบบสอบถาม 

 

 



115 
  

 

 

 



116 
  

 

 

 



117 
  

 

 

 



118 
  

 

 



119 
  

 

 

 



120 
  

 



121 
 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 



123 
 

 

 



124 
 

 

 

 



125 
 

 

 

 



126 
 

 



127 
 

 

 

 



128 
 

 

 

 



129 
 

 

 

 



130 
 

 

 

 



131 
 

 

 

 



132 
 

 

 

 



133 
 

 

 

 



134 
 

 

 

 



135 
 

 

 

 



136 
 

 

 

 



137 
 

 



 138   
 

 

 

 



 139   
 

 



140 
 

 

 

 



141 
 

 

 

 



142 
 

 



 

 

 

 
 

ภาคผนวกท่ี 4 
ประมวลภาพการด าเนินงาน 

 

 



145 
 

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 
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