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การประเมินผล
โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559
1. สาระสาคัญของโครงการ
โครงการปรับ เป็ น เกษตรกรรมทางเลือก เป็นโครงการย่อย ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิ ตข้าว
ซึ่งเป็นโครงการสาคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาราคา และผลผลิตข้าวตกต่าในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว โดยส่งเสริมเกษตรกรรม
ทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิด
ความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางอาหาร ดาเนินการในพื้นที่ 40 จังหวัด ชาวนาเป้าหมาย 9,440 ครัวเรือน พื้นที่
28,320 ไร่ ในปี 2559 ได้ รั บ งบประมาณ 39.85 ล้ านบาท โดยมี ก รมส่ งเสริ ม การเกษตร เป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ที่ต้องการให้
มีการปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปทากิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมยิ่งกว่า โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาและผลผลิตข้าวตกต่าในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าว
2) เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
ประเมินผลสาเร็จด้านผลผลิต (Outputs) และผลเบื้องต้นหรือผลกระทบระยะสั้น (Effects) ของโครงการ
และประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
3. ขอบเขตของการประเมินผล
3.1 ด้านพื้นที่ พื้นที่โครงการ 40 จังหวัด
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ทาการประเมินผล เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาของข้อมูล ปีงบประมาณ 2559
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผล
สารวจข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2559 สัมภาษณ์เกษตรกรจานวน 343 ราย เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจานวน 83 ราย ในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ขอนแก่น บึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี
หนองบั ว ล าภู ร้ อยเอ็ด นครราชสี มา ชั ย ภู มิ อุบ ลราชธานี อ านาจเจริญ เลย ศรีส ะเกษ มหาสารคาม ยโสธร
นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ พะเยา ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์
5. ผลการประเมินผล
ประเด็น
1) ปัจจัยนาเข้า
1.1) งบประมาณ

ผลการประเมินผล
(1) มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการทั้งสิ้นจานวน 39,616,550 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.42 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจานวน 39,847,800 บาท
(2) ความเพี ยงพอของงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ย วข้องมี ความคิ ดเห็ นว่างบประมาณที่
ได้ รั บ จั ด สรรเพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น โครงการในระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.42
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 39.02 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 47.26 เนื่องจาก
เกษตรกรต้องการเงินทุนในการปรับสภาพพื้นที่ให้สามารถทาเกษตรผสมผสานได้

ประเด็น

1.2) องค์กร/หน่วยงานดาเนินการ

1.3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

1.4) พื้นที่เข้าร่วมโครงการ

ผลการประเมินผล
(3) งบประมาณที่ได้รับทันต่อการดาเนินโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่า
ได้รับงบประมาณทันต่อการดาเนินโครงการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.49 ระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 53.66 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 15.85
(1) มีหน่วยงานในสังกัด กษ. ร่วมบูรณาการจานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กสก. ปม. พด. ปศ.
กสส. และ สศก.
(2) มีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเอกชนร่วมดาเนินงาน เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ศบกต. ธ.ก.ส. อบต. กศน. บริษัท เมล็ดพันธุ์ศรแดง จากัด บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จากัด
(ตรวจวิเคราะห์ดิน) และโรงงานน้าตาล
- มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจานวน 9,385 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.42 ของ
เป้าหมาย 9,440 ครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดลาปางและจังหวัดตาก มีข้อจากัด
ในด้านความเหมาะสมของพื้นที่และเอกสารสิทธิ์ โดยพื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่ไม่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าว) ส่วนใหญ่ เป็นที่ ลุ่ม เมื่อมี ฝนตกจะมีน้าท่วมขังเป็ นเวลานาน และเกษตรกรไม่ มี
เอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง
- มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 28,155 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.42 ของเป้าหมาย
28,320 ไร่ โดยพื้นที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กาหนด ดังนี้
(1) การถื อ ครองที่ ดิ น ของเกษตรกร ร้ อ ยละ 96.79 เป็ น เกษตรกรที่ มี เอกสารสิ ท ธิ์
ร้อยละ 3.21 เกษตรกรได้ทาฟรี โดยผู้ถือเอกสารสิทธิ์เป็นคนในครอบครัวและญาติ
(2) พื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทาน
(3) แหล่งน้าสารองทางการเกษตร พื้นที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 76.38 มีแหล่งน้าสารอง
ในพื้นทีก่ ารเกษตรของตนเอง เช่น สระน้าในไร่นา น้าบาดาล เป็นต้น ร้อยละ 23.62
อาศัยแหล่งน้าสารองจากแหล่งน้าธรรมชาติ หรือแหล่งน้าสาธารณะ

2) ผลได้
ภาพรวมการด าเนิ น กิ จ กรรมของ - กิ จ กรรมภายใต้ โครงการด าเนิ น การได้ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 99.38 ของเป้ า หมายที่ ก าหนด
โครงการ
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ (1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มดาเนินการได้ (2) การถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมทางเลือก และ (3) การจัดทาแปลงทางเลือก
2.1) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
(1) การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต ดาเนินการโดยการจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทา
แผนการผลิต และแผนการอบรมตามความต้องการของกลุ่ม โดยมีการจัดตั้งกลุ่มทั้งสิ้น
จานวน 469 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของเป้าหมาย 472 กลุ่ม จากการสารวจกลุ่ม
ที่จัดตั้งจานวน 61 กลุ่ม พบว่า
(1.1) สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทน คิดเป็นร้อยละ 79.01
(1.2) สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 60.64
สมาชิก บางส่ ว นไม่ มี ส่ ว นร่วมในการคั ด เลื อ กตั วแทนและวางแผนการผลิ ต เนื่ อ งจาก
เกษตรกรมีข้อจากัดด้านเวลาในการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม
(2) การจัดทาแปลงตัวอย่าง มีกลุ่มที่คัดเลือก/จัดตั้งแปลงตัวอย่างแล้วคิดเป็นร้อยละ 72.13
โดยแปลงตัวอย่างทุกแปลงมีการจัดทาป้ายประชาสัมพั นธ์แล้ว สาหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้
คัดเลือก/จัดตั้งแปลงตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 27.87 เนื่องจากยังไม่ได้จัดประชุมกลุ่ม
2.2) การถ่ายทอดความเกี่ยวกับ
(1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.59 ได้รับถ่ายทอดความรู้ และร้อยละ 6.41 ไม่ได้รับ
เกษตรกรรมทางเลือก
เนื่องจากเกษตรกรมีข้อจากัดด้านเวลา และเกษตรกรบางรายมีประสบการณ์ ความรู้ และ
ความชานาญอยู่แล้ว
(2) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 39.40 ได้นาความรู้ไปใช้ในระดับมาก
ร้อ ยละ 46.26 นาไปใช้ระดั บปานกลาง และร้อ ยละ 14.34 นาไปใช้ ในระดับ น้ อ ย
เนื่องจากเกษตรกรบางรายเพิ่งเริ่มทาการปรับเปลี่ยน
2.3) การจัดทาแปลงเกษตรกรรม
(1) จัดทาแปลงเกษตรกรรมทางเลือกจานวน 9,385 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.42
ทางเลือก
ของเป้าหมาย 9,440 ครัวเรือน

ประเด็น

2.4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

3) ผลกระทบระยะสั้น
3.1) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ของ
เกษตรกร
3.2) การขยายผลในชุมชน
3.3) การลดรายจ่ายและมีอาหาร
บริโภคในครัวเรือน
4) ความพึงพอใจของเกษตรกร

5) ข้อเสนอแนะ

ผลการประเมินผล
(2) เกษตรกรด าเนิน การปรับ เปลี่ย นพื้ น ที่ เพื่ อท าเกษตรกรรมทางเลื อ กแล้วเสร็จคิ ด เป็ น
ร้อ ยละ 74.05 ของเกษตรกรที่ เข้า ร่วมโครงการจานวน 9,385 ครัว เรือ น ร้อ ยละ
25.95 อยู่ระหว่างทาการปรับเปลี่ยน
(1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 86.73 ได้รับ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย
เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ต้นกล้ามะนาว มะม่วง พันธุ์ปลา เป็นต้น และมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับ
ปัจจัยการผลิตร้อยละ 13.27 เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดซื้อ
(2) เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต นาไปใช้ประโยชน์แล้วคิดเป็นร้อยละ 90.39 และยัง
ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 9.61 เนื่องจาก เพิ่งเริ่มดาเนินการปรับเปลี่ยน
เกษตรกรบางรายประสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ท าให้ ปั จ จั ย การผลิ ต บางส่ ว นเสี ย หาย และ
เกษตรกรบางรายต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเดิมก่อน
- เกษตรกรทาการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกรายละ 3 ไร่
โดยคิดเป็นร้อยละ 22.35 ของพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ยของเกษตรกรจานวน 13.42 ไร่ต่อราย
- ยังไม่เกิดไม่มีกิจกรรมต่อเนื่อง และยังไม่มีการนาความรู้ไปขยายผลในพื้นที่อื่นของเกษตรกร
และในชุ ม ชนตามผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ของโครงการ เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งแรกข องการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกร และบางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
- เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตร้อยละ 25.36 มีรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย
1,131 บาทต่อเดือน โดยลดรายจ่ายจากการนาผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น ปลา
ไก่ ผักสวนครัว เกษตรกรร้อยละ 74.64 ยังไม่สามารถลดได้ เนื่องจาก ยังไม่มีผลผลิต และ
บางรายนาผลผลิตที่ได้ไปขายทั้งหมด
- จากการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในด้านต่างๆ โดย
กาหนดระดับความพึ งพอใจ 3 ระดับ คือระดับ มาก ปานกลาง และน้อย โดยกาหนดค่ า
คะแนนเท่ากับ 3, 2 และ 1 ตามลาดับ และกาหนดระดับความพึงพอใจจากคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้
ระดับ “มาก” มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.00 - 2.34 คะแนน
ระดับ “ปานกลาง” มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.33 - 1.67 คะแนน
ระดับ “น้อย” มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.66 – 1.00 คะแนน
ผลการวิเคราะห์พบว่า เกษตรกรมี ความพึงพอใจ ต่อ (1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (2)
การพั ฒ นากลุ่ ม การผลิ ต (3) การถ่ า ยทอดความรู้ และ (4) การส่ งเสริ ม ให้ เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิต ในระดับ “มาก” ทั้ง 4 ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.57, 2.72,
2.74 และ 2.77 ตามลาดับ ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตน้อยกว่าด้านอื่น
เนื่องจากมีเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิต
(1) ข้อเสนอแนะของเกษตรกร
(1.1) ต้องการให้สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเงิน เพื่อให้เกษตรกรซื้อปัจจัย
การผลิตได้ตรงกับความต้องการของตนเอง
(1.2) ต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเงินทุนในการปรับสภาพพื้นที่
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจานวนมาก
(1.3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรกาหนดนโยบายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
อย่างต่อเนื่อง 2 – 3 ปี แรกของการปรับเปลี่ยน
(1.4) ต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งติ ด ตามผลและให้ ค าแนะน าแก่ เ กษตรกร
อย่างต่อเนื่อง
(2) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(2.1) ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เนื่องจากต้องใช้
อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้

ประเด็น

ผลการประเมินผล
(2.2) ควรมีมาตรการสนับสนุนแหล่งน้าสารองในพื้นที่การเกษตร เช่น การขุดบ่อเก็บกักน้า
การขุ ด บ่ อ บาดาล เป็ น ต้ น แก่ เกษตรกรที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการแต่ ขาด
คุณสมบัติดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนทั้งหมดหรือเกษตรกรจ่ายเงินสมทบ
(3) ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินผล
(3.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมบูรณาการในการติดตามและให้คาแนะนาแก่เกษตรกรที่
อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนการผลิต ให้สามารถดาเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย ตลอดจน
ติดตามและให้คาแนะนาแก่เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง
(3.2) ควรจัดเตรียมแนวทางการสารวจ และเกณฑ์การพิจารณาการปรับเปลี่ยนการผลิต
ของพื้ น ที่ ที่ เข้ า ร่ว มโครงการ จากพื้ น ที่ ป ลู ก ข้ าวไม่ เหมาะสม (N) ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น เกษตร
ผสมผสาน เพื่อนาไปปรับฐานข้อมูลใน Agri-Map ต่อไป

