
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจ ำปี 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ประเมินผล 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ค ำน ำ 
 
  การจัดท าสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจ าปี 2557 เป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2557     
ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 

ในการนี้ ได้มีการน าเสนอผลการติดตามและประเมินผล เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดท าสรุปเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพ่ือน าผลการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปใช้พิจารณา มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไป 

 
 
      

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กันยายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
หน้ำ 

บทสรุปผู้บริหาร ก - ฐ 
1 สาระส าคัญ 1 
2 วัตถุประสงค์ 1 
3 ผลการติดตามและประเมินผล 1 
 3.1 การติดตามโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Flagship Projects) 1 
 3.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 1 
 3.1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 2 
 3.1.3 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 4 
 3.1.4 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ  

         ประชาคมอาเซียน 
 

8 
 3.1.5 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 

         ประชาคมอาเซียน 
 

9 
 3.1.6 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 11 
 3.2 การประเมินผลโครงการตามนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 12 
 3.2.1 โครงการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่น าร่องโครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน  

         จังหวัดพิษณุโลก 
 

12 
 3.2.2 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว 13 
 3.2.3 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้    

         ระยะที่ 2 
 

15 
 3.2.4 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 17 
 3.2.5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส าหรับธุรกิจให้บริการ 

         เครื่องจักรกลการเกษตร 
 

19 
 3.3 การประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้าง      

      การผลิตภาคเกษตรฯ 
 

21 
 3.3.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีด 

         ความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล 
 

21 
 3.3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา 

         เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการอาเซียน 
 

23 
 3.3.3 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 26 
 3.3.4 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วย 

               วธิีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 
 

27 
ภาคผนวก  30 

สรุปผลการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการน าเสนอผลงาน 
การติดตามและประเมินผลโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปีงบประมาณ 2557 

31 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

ด้วยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  (สศก.) ได้จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมิน
โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ ำปี 2557 ประกอบด้วยโครงกำรส ำคัญ (Flagship 
Projects) โครงกำรตำมนโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคเกษตร  และโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนเงิน
จำกกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2557 สรุปผลได ้ดังนี้ 
 

1. การติดตามโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Flagship Projects) 
1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำร
พัฒนำเกษตรกรให้มีควำมพร้อมและศักยภำพ มีรำยได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180,000 บำทต่อครัวเรือนต่อปี และ     
ผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติ 6 ประกำร พบว่ำ 

1.1.1 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิตข้ำว ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้ำหมำย 208,987 รำย (ร้อยละ 96) และเจ้ำหน้ำที่ 1,153 รำย (ร้อยละ 73) 

1.1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูลทำงกำรเกษตรจำกอินเตอร์เน็ต และ  
กำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในฟำร์ม ร้อยละ 48  เป็นเกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบ และกลุ่ม            
       21 ซึ่งพบว่ำเกษตรกรทั้งกลุ่มต้นแบบ กลุ่ม Exising และกลุ่ม Developing ท ำกำรผลิตตำมมำตรฐำน
กำรผลิต GAP แต่ยังมีจ ำนวนไม่ถึงร้อยละ 40 

1.1.3 กำรพัฒนำที่เกษตรกรต้องกำร เป็นเรื่องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยเฉพำะ
กำรเพ่ิมผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 43  นอกนั้นเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต ข้อมูลข่ำวสำรกำรพยำกรณ์สภำพดินฟ้ำอำกำศ
ล่วงหน้ำ และข้อมูลด้ำนกำรตลำด ฯลฯ 

 

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวง       

เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้ผลผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ ในสินค้ำเกษตร 5 ชนิด 
คือ ข้ำว พืชผัก ไก่ สุกร และกุ้ง พบว่ำ 
   1.2.1 ด้ำนต้นทุนกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 63.19 มีต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมขึ้น โดย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.32 ของต้นทุนเดิม เนื่องจำกปัจจัยกำรผลิตที่เพ่ิมข้ึน ส่วนร้อยละ 15.58 มีต้นทุนกำรผลิต
ลดลงจำกต้นทุนเดิมร้อยละ 23.24 เป็นผลจำกกำรจัดกำรฟำร์มท่ีดี 

1.2.2 ด้ำนกำรจ ำหน่ำย หลังได้รับมำตรฐำนฟำร์มเกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิตให้กับ
บริษัทมำกข้ึนจำกร้อยละ 17.36 เป็นร้อยละ 30.61 กำรก ำหนดรำคำยังเป็นของผู้ซื้อ แต่มีสัดส่วนลดลงโดย
เกษตรกรสำมำรถต่อรองรำคำและมีกำรซื้อขำยล่วงหน้ำได้มำกขึ้นร้อยละ 17.05  และร้อยละ 20.16 
ตำมล ำดับ ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.05 ของรำยได้เดิมที่เคยได้รับ 

1.2.3 ด้ำนคุณภำพชีวิตและสภำพแวดล้อม พบว่ำมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เกษตรกร      
มีสุขภำพดีขึ้น ร้อยละ 65.22 และระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.17 ซึ่งเป็นผลจำก    
กำรจัดกำรฟำร์มที่ดี และมีระบบกำรจัดกำรของเสียที่ดีขึ้น 
    
 



ข 
 

1.3 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักบูรณำกำรหน่วยงำนในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เพ่ือพัฒนำจังหวัดที่มีศักยภำพและควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว      
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคำย จันทบุรี รำชบุรี และพัทลุง พบว่ำ 

1.3.1 กำรพัฒนำพ้ืนที่  มุ่งพัฒนำพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งผลิตปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยกำรใช้สำรชีวภำพ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปูนปรับสภำพพ้ืนที่ดินที่เป็นกรด และรณรงค์ 
กำรไถกลบตอซังแก่เกษตรกรแล้ว 16,102 รำย ในพ้ืนที่ 157,540 ไร่ 

1.3.2 กำรพัฒนำสินค้ำ  ด้ำนพืช ได้แก่ ข้ำว พืชผัก ไม้ผล (มะม่วง ล ำไย) มันฝรั่ง 
หน่อไม้ฝรั่ง หอมแดง พริกไทย และสมุนไพร  ด้ำนประมง ได้แก่ กุ้งขำว ปลำนิล ปลำสวยงำม และกบ      
ด้ำนปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร โดยส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้ำเกษตรตำมหลัก GAP/เกษตรอินทรีย์ 2,000 รำย 
และพัฒนำกลุ่มพืชอินทรีย์ตำมระบบโรงเรียนเกษตรกร 30 กลุ่ม 

1.3.3 กำรลดมลพิษที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรม 
1) สินค้ำประมง  พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติที่ดีและจัดกำรฟำร์มเข้ำสู่

ระบบ Zero Waste 2,716 รำย หรือร้อยละ 99 ของเป้ำหมำย 2,750 รำย ประเมินประสิทธิภำพกำรลด
กำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 1,881 รำย ร้อยละ 68 ของเป้ำหมำย 2,760 รำย และกำรลดปริมำณ
ไนโตรเจนในน้ ำทิ้งครบ 250 รำย รวมทั้งจัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste 42 จุด จำก 60 จุด 

2) สินค้ำปศุสัตว์ คัดเลือกฟำร์มและถ่ำยทอดควำมรู้กำรน ำของเสียจำกกระบวน 
กำรผลิต มำผลิตเป็นพลังงำนชีวภำพ เช่น ใช้มูลสุกรเพ่ือผลิตก๊ำซชีวภำพ 23 ฟำร์ม 

 

1.4 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 
กรมกำรข้ำว ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริม

สหกรณ์ด ำเนินกำร เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย พบว่ำ 
1.4.1 ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและพืชไร่เพ่ือกำรส่งออกและใช้ในประเทศ ได้แก่         

ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยำย 350 ตัน ร้อยละ 117 ของเป้ำหมำย 300 ตัน  น ำไปใช้ประโยชน์ 204 ตัน คิดเป็น
เนื้อที่ปลูก 13,616 ไร่ ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ 1,153 ตัน ร้อยละ 89 ของเป้ำหมำย 1,300 ตัน จ ำหน่ำยให้
สมำชิกแล้ว 745 ตัน คิดเป็นเนื้อที่ปลูก 49,659 ไร่  และถั่วเขียวผลิตได้ 360 ตัน ร้อยละ 30 ของ
เป้ำหมำย 1,000 ตัน ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกประสบปัญหำภัยธรรมชำติ 

1.4.2 กำรเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ ด ำเนินกำร
ยกระดับศูนย์วิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ตรวจสอบมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์เพ่ือออกใบรับรอง 3,499 
ตัวอย่ำง ร้อยละ 77.76 ของเป้ำหมำย 4,500 ตัวอย่ำง  

1.4.3 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี  
        1) ผลิตและส ำรองเมล็ดพันธุ์ข้ำว 200 ตัน จำกเป้ำหมำย 1,000 ตัน พัฒนำ 

เครือข่ำยกำรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี 270 รำย ตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์ข้ำว      
(Q-Seed)  ในพ้ืนที่ 16,200 ไร่ หรือร้อยละ 93 ของเป้ำหมำย 17,400 ไร่ 8,489 ตัน หรือร้อยละ 85 
ของเป้ำหมำย 10,000 ตัน ผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ผ่ำนศูนย์ข้ำวชุมชน 281 ศูนย์ ใน 60 จังหวัด รวมทั้ง
สถำบันเกษตรกร โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ดีชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย 29,801 ตัน หรือร้อยละ 92 ของเป้ำหมำย 32,500 ตัน  

2) จัดตั้งหมู่บ้ำนส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้ำวใช้เองของชุมชน รวม 20 หมู่บ้ำน มีพ้ืนที่ท ำแปลงเมล็ดพันธุ์ในฤดูนำปี 2556 และปี 2557 จ ำนวน 5,391 และ 
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5,539 ไร่  ตำมล ำดับ คิดเป็นผลผลิตข้ำวนำปีและนำปรังรวม 5,627 ตันต่อปี (เป้ำหมำย 2,500 ตันต่อปี) ท ำให้
เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 39,463 บำทต่อฤดู (เป้ำหมำย 25,000 บำทต่อฤดู) 

 

1.5 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร 
กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ในกำรพัฒนำด่ำนสินค้ำชำยแดน 18 ด่ำน และเพ่ิมประสิทธิภำพด่ำนตำม      
มติ คสช. 5 ด่ำน  พบว่ำ 

1.5.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำเกษตร โดยพัฒนำระบบ
เชื่อมโยงกำรยื่นค ำขอกำรแจ้งน ำเข้ำ - ส่งออก จ ำนวน 1 ระบบ และบูรณำกำรด่ำนตรวจสอบกักกันสินค้ำเกษตร 
โดยกำรจัดอบรมควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ 166 รำย  

1.5.2 มูลค่ำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญจำกกำรติดตำม  7 ด่ำน ในช่วงปี 2554 – 
2557 มีสินค้ำส่งออกและน ำเข้ำ เช่น พืชผลทำงกำรเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อำหำรทะเล และสินค้ำ
อุตสำหกรรม ฯลฯ โดยมีมูลค่ำกำรส่งออก 14,044 ล้ำนบำท ในปี 2554 เป็น 16,903 ล้ำนบำท           
ในปี 2557 (อัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 5 ต่อปี) และน ำเข้ำ 2,955 ล้ำนบำท ในปี 2554 เป็น 5,632   
ล้ำนบำท ในปี 2557 (อัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 26) 

 

1.6 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะประสบกำรณ์

ในกำรซ่อมเครื่องมือท ำกำรเกษตร เพ่ือบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลให้มีอำยุกำรใช้งำนนำนขึ้น และลดต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร พบว่ำ  

 1.6.1 เกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำรอบรมกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรเกษตร 8,817 รำย หรือร้อยละ 101 ของเป้ำหมำย 8,750 รำย 

1.6.2 เกษตรกรร้อยละ 55.56 น ำควำมรู้ ไปปฏิบัติใช้บำงส่วนแล้ว เช่น          
กำรปรับแต่งเครื่องจักรกล และกำรถอดประกอบเครื่องจักรกลในกำรท ำควำมสะอำด โดยลดค่ำใช้จ่ำยจำก
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรในส่วนที่เป็นค่ำจ้ำงแรงงำนในกำรซ่อมเครื่องจักรกลกำรเกษตรช ำรุดหรือเสียได้ตั้งแต่ 
100 - 1,000 บำท ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักรกลกำรเกษตร และเกษตรกรร้อยละ 76.30                 
มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในระดับมำกที่สุด  

 

2. การประเมินผลโครงการตามนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 
2.1 โครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่น าร่องโครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน จังหวัด

พิษณุโลก 
กรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลัก ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและที่ดินของ

เกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรให้สูงขึ้น เป็นกำรด ำเนินงำนใน
ระยะแรกคือ ปี 2553 น ำร่องในพื้นที่ 1,513 ไร่ ซึ่งเป็นกำรจัดรูปที่ดินประเภทกำรพัฒนำแบบสมบูรณ์แบบ 
448 แปลง และเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 261 รำย พบว่ำ 

 2.1.1 ประสิทธิภำพกำรชลประทำน พบว่ำ กำรส่งน้ ำและระบำยน้ ำออกจำกแปลง 
มีประสิทธิภำพขึ้น จำกเดิมที่มีเกษตรกรร้อยละ 31 ที่สำมำรถรับน้ ำเข้ำนำได้สะดวก เพ่ิมเป็นร้อยละ 99   
หลังมีโครงกำร และเกษตรกรร้อยละ 94 สำมำรถระบำยน้ ำออกจำกแปลงนำในช่วงที่ไม่ต้องกำรน้ ำได้   



ง 
 

สะดวกขึ้น จำกเดิมที่มีเพียงร้อยละ 30  ส่วนกำรใช้ที่ดินมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 168 เป็นร้อยละ 
191  เนื่องจำกมีน้ ำเพียงพอ เกษตรกรสำมำรถท ำกำรเพำะปลูกได้ตลอดทั้งปี  

2.1.2 ประสิทธิภำพกำรผลิต  ข้ำวเป็นพืชหลักในพ้ืนที่โครงกำร ผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น
หลังมีโครงกำร โดยข้ำวนำปีเพ่ิมขึ้นจำก 720 เป็น 841 กิโลกรัมต่อไร่ และข้ำวนำปรังเพ่ิมขึ้นจำก 737 เป็น 
850 กิโลกรัมต่อไร่  ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้สุทธิจำกกำรปลูกข้ำวทั้งปีจำกกำรผลิตข้ำว 31,107 บำทต่อ
ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจำกก่อนมีโครงกำร 676 บำทต่อครัวเรือน 

2.1.3 แนวทำงกำรเรียกเก็บเงินทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดรูปที่ดินเฉลี่ย 12,880 
บำทต่อไร่  ถ้ำเกษตรกรสมทบร้อยละ 10  20 และ 30 พบว่ำ จำกรำยได้สุทธิจำกกำรผลิตข้ำวของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ 2 ครั้งต่อปี เกษตรกรมีรำยได้สุทธิกำรเกษตรในพ้ืนที่โครงกำรเพ่ิมขึ้น 986 บำทต่อไร่ เกษตรกรมี
ควำมสำมำรถจ่ำยเงินคืนทุนได ้

 

2.2 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว 
กรมกำรข้ำวเป็นหน่วยงำนหลัก บูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปฏิรูประบบกำรปลูกข้ำวใหม่ พบว่ำ 
1.2.1 พ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร  ตั้งแต่ปี 2554 - 2556  รวม 2.31 ล้ำนไร่ ร้อยละ 74 

ของเป้ำหมำย (3.10 ล้ำนไร่) เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 96,741 รำย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนำและ  
พืชปุ๋ยสด 4,307  ตัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 779,998 ไร่ มีเกษตรกรมำกกว่ำร้อยละ 80 น ำไปปลูกแล้ว 

1.2.2 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ พบว่ำ พ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2555  
ปรับเปลี่ยนระบบกำรปลูกข้ำวเพ่ิมข้ึน โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ทั้ง 4 ระบบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
หรือจำกร้อยละ 84 เป็นร้อยละ 94 ของพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร  โดยโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำทั้ง 18 
โครงกำร ส่งน้ ำให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ท ำกำรเกษตรตำมแผนกำรส่งน้ ำอยู่ในเกณฑ์ปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีอยู่ 

1.2.3 ผลจำกกำรจัดระบบปลูกข้ำว  ในปีกำรเพำะปลูก 2556/57 เกษตรกรผลิต
ข้ำวเพ่ิมข้ึนจำก 734 เป็น 767 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำร ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่จัดระบบปลูก
ข้ำวระบบที่ 3  เพิ่มขึ้นร้อยละ 13   เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 3,402 บำทต่อไร่ เกษตรกรมีรำยได้เงินสดสุทธิ
เพ่ิมข้ึนจำก 2,885  เป็น 4,071 บำทต่อไร่ หรือเพ่ิมข้ึน 1,186 บำทต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำร 

1.2.4 กำรรักษำระบบนิเวศน์ในนำข้ำวเกษตรกร  มีกำรใช้ปุ๋ยเคมี 47 กิโลกรัมต่อไร่ 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1) และสำรก ำจัดศัตรูในแปลงข้ำวเฉลี่ย 302 บำทต่อไร่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2)   ยังไม่สำมำรถ
บรรลุเกณฑ์ที่ก ำหนดให้ลดปริมำณกำรใช้สำรเคมีลง 5 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนกำรใช้สำรเคมีเฉลี่ย 420 
บำทต่อไร่  

1.2.5 ตัดวงจรกำรระบำดของศัตรูข้ำว มีพ้ืนที่กำรระบำดของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล
ลดลงจำกก่อนเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 12 ของพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร เป็นผลจำกกำรเว้นปลูกข้ำว คิดเป็น
พ้ืนที่เสียหำยจำกระบำดร้อยละ 2 หลังเข้ำร่วมโครงกำร (เดิมร้อยละ 14)  
    

2.3 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะท่ี 2 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิตให้เหมำะสมต่อกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและ
กำรตลำดข้ำวหอมมะลิในทุ่งกุลำร้องไห้ในระยะที่ 2 พบว่ำ 
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 2.3.1 พัฒนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำในพ้ืนที่ 277,443 ไร่ พร้อมเสริมระบบ  
กำรจัดกำรน้ ำชลประทำน เช่น ระบบระบำยน้ ำ กักเก็บน้ ำ และส่งน้ ำ 29 แห่ง รวมทั้งขุดลอกคลอง ห้วย สระ 
12 แห่ง โดยเกษตรกรร้อยละ 97  สำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นทำง
สัญจรและขนส่งปัจจัยกำรผลิตถึงร้อยละ 95 

 2.3.2 ประสิทธิภำพกำรผลิต  
1) ปริมำณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในภำพรวมของทั้ง 3 พ้ืนที่ ในปีกำรผลิต 

2556/57 มีผลผลิตข้ำวหอมมะลิเฉลี่ย 453 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจำกก่อนมีโครงกำรในปีกำรผลิต 
2551/52 เฉลี่ย 127 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ต่ ำกว่ำเกณฑ์โครงกำรที่ก ำหนดไว้ 520 กิโลกรัมต่อไร่  

2) ผลตอบแทนสุทธิของครัวเรือนเกษตรกร ในปีกำรผลิต 2556/57 จำก
ปริมำณผลผลิตที่ผลิตได้เฉลี่ย 453 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตรวม 3,759 บำทต่อไร่ จ ำหน่ำยได้ใน
รำคำเฉลี่ย 17 บำทต่อกิโลกรัม เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตมีผลก ำไรสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 3,770 บำท หรือ 8 บำทต่อ
กิโลกรัม หรือคิดเป็นรำยได้สุทธิที่เป็นเงินสดจำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 67,088 บำท 

2.3.3 ประสิทธิภำพกำรตลำดข้ำวหอมมะลิ  
1) กำรรวบรวมผลผลิต ผ่ำนกลไกของสหกรณ์กำรเกษตรในปีกำรผลิต 

2556/57 ผลผลิตข้ำวหอมมะลิร้อยละ 90 เกษตรกรจ ำหน่ำยเข้ำโครงกำรรับจ ำน ำ เมื่อเปรียบเทียบปริมำณ
กำรรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในช่วงก่อนมีโครงกำร (ปีกำรผลิต 2551/52) จนถึงปีกำรผลิต 2556/57 
พบว่ำ เพิ่มขึ้นจำก 3,992 เป็น 5,572 ตันต่อสหกรณ์ หรือมีอัตรำกำรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

2) กำรพัฒนำคลัสเตอร์กลุ่มข้ำวหอมมะลิ มีกำรรวมกลุ่มสหกรณ์ในพ้ืนที่  
ทุ่งกุลำร้องไห้และจัดตั้งเป็นคลัสเตอร์กลุ่มฯ 19 สหกรณ์ ในจ ำนวนนี้มี 7 สหกรณ์ ที่มีโรงสีข้ำว ซึ่งสหกรณ ์
ร้อยละ 62 มีจ ำนวนคู่ค้ำเพ่ิมขึ้นจำกก่อนมีโครงกำร ร้อยละ 25 มีจ ำนวนคู่ค้ำคงเดิม และร้อยละ 13          
มีจ ำนวนลดลง เนื่องจำกเป็นสหกรณ์ขนำดเล็ก แข่งขันกับเอกชนมีจุดรับซื้อและศักยภำพมำกกว่ำไม่ได ้

 

2.4 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน 

(อกม.) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน กำรมีส่วนร่วม
จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน ประสำนงำน และกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรเกษตร  พบว่ำ 

 2.4.1 คัดเลือกและพัฒนำอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำนที่เข้ำร่วมโครงกำรให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบตำมเป้ำหมำย 75,181 รำย 

 2.4.2 กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ พบว่ำ มีกำรด ำเนินกำรแล้วทั้ง 4 ด้ำน โดยเฉพำะ
ภำรกิจกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนกำรเกษตรของหมู่บ้ำน มี อกม.ร้อยละ 95 ที่ด ำเนินกำรแล้ว และเมื่อพิจำรณำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน จำกควำมถูกต้อง ควำมรวดเร็วในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และควำมทั่วถึง       
ผู้น ำชุมชนในแต่ละหมู่บ้ำนเห็นว่ำมี อกม. ไม่ถึงร้อยละ 70 ที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำก
ภำรกิจหลำยด้ำนที่รับผิดชอบ 

2.4.3 กำรยอมรับและรับทรำบบทบำท พบว่ำ อกม. ร้อยละ 94 ได้รับกำรยอมรับ
จำกหน่วยงำนและเกษตรกรในพ้ืนที่ และเป็นที่รู้จักของเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 60 แต่ยังมีเกษตรกรร้อยละ 
46 ที่ไม่ทรำบบทบำทดังกล่ำว  เนื่องจำก อกม. รับบทบำทหลำยหน้ำที่ เกษตรกรเห็นว่ำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่  
แตไ่ม่ทรำบว่ำปฏิบัติงำนในหน้ำที่หรือบทบำทใด  
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2.4.4 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง อกม. กับอำสำสมัครของหน่วยงำนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ยังมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันน้อยมำก มีเพียงร้อยละ 38 ของ อกม. ที่มีกำรประสำนงำนกับ
อำสำสมัครเกษตรสำขำอ่ืน ๆ  โดยมีอำสำสมัครที่ประสำนงำนกับ อกม. มำกที่สุดคือ พัฒนำหมอดินอำสำและ
ยุวหมอดิน  

 

2.5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส าหรับธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส ำหรับ
ธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร ผลกำรประเมินกำรสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ในปี 2555 พบว่ำ 

2.5.1 สนับสนุนเงินกู้จำกกองทุนพัฒนำสหกรณ์แก่สหกรณ์ รวม 11 ล้ำนบำท 
น ำไปให้สมำชิกของสหกรณ์กู้รำยละ 5,000 – 10,000 บำท โดยสมำชิกสหกรณ์แต่ละแห่งสำมำรถกู้เงิน
ตำมโครงกำรได้คิดเป็นร้อยละ 1 – 29 ของสมำชิกสหกรณ์ทั้งหมด 

2.5.2 ด้ำนเศรษฐกิจ จำกกำรให้บริกำรเงินทุนส ำหรับธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกล
กำรเกษตร พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำยได้รับประโยชน์ทั้งด้ำนเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ และ   
กำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรในรำคำที่ถูกว่ำเอกชน โดยลดค่ำใช้จ่ำยได้ไร่ละ 50 บำท 

2.5.3 ด้ำนสังคม กำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรเงินทุนส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำร
เครื่องจักรกลกำรเกษตร พบว่ำ มีสมำชิกสหกรณ์ที่ได้รับเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำเพียงร้อยละ 4 ส่วนที่เหลือร้อยละ 
95 ไม่ได้รับบริกำร นอกจำกนี้ สหกรณ์บำงแห่งน ำเงินทุนตำมโครงกำรให้สมำชิกกู้ในอัตรำดอกเบี้ยปกติ 

2.5.4 ควำมยั่งยืนของธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร จำกจ ำนวน
สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร 11 แห่ง มีกำรยกเลิกแล้ว 5 แห่ง ที่เหลือด ำเนินกำรอยู่ 6 แห่ง ในจ ำนวนนี้        
มี 3 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำขำยเครื่องจักรกลกำรเกษตร 

2.5.5 กำรบรรลุวัตถุประสงค์โครงกำร สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้ำนกำร
จัดหำเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ เพ่ือด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรแก่สมำชิกสหกรณ์ และเกิด
กำรเริ่มต้นสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรระหว่ำงสหกรณ์กับเอกชน แต่ในด้ำนควำม
ยั่งยืนไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

 

3. การประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตรฯ 

3.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ   
การแข่งขันข้าวไทยสู่สากล 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก ในกำรพัฒนำสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรให้มี
ควำมสำมำรถในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีกระจำยให้กับสหกรณ์เครือข่ำยและเกษตรกรสมำชิกได้ใช้
เมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี  พบว่ำ 

3.1.1 ส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี ในฤดูนำปี 310 รำย 
พ้ืนที่ปลูก 3,941 ไร่ ส่วนฤดูนำปรัง 285 รำย พ้ืนที่ปลูก 3,568 ไร่  โดยจัดหำเมล็ดพันธุ์ข้ำวชั้นขยำย (R2) 
จ ำหน่ำยแก่สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร 188 ตัน และส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วและพืชปรับปรุงบ ำรุงดิน 
450 รำย   
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3.1.2 ประสิทธิภำพกำรผลิต  
1) กำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  ในปีที่  2 สมำชิกสหกรณ์มีผลผลิตข้ำวเปลือก      

เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 0.74 ตันต่อไร่ ต่ ำกว่ำปีที่ 1 ที่ผลิตได้เฉลี่ย 0.80 ตันต่อไร่ เนื่องจำกเกิดกำรระบำดของแมลงบั่ว 
และผลกระทบจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อน ำรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยข้ำวเปลือกเมล็ดพันธุ์ 9,564 บำท
ต่อไร่ (12,977 บำทต่อตัน) หักด้วยต้นทุนรวม 6,646 บำทต่อไร่ สมำชิกสหกรณ์จะมีผลตอบแทนสุทธิ 2,918 
บำทต่อไร่ (3,960 บำทต่อตัน) 

2) กำรลดต้นทุนกำรผลิต พบว่ำ มีต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมขึ้นจำก 6,501 บำทต่อไร่  
เป็น 6,646 บำทต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งต้นทุนกำรผลิตที่เพ่ิมข้ึนจะเป็นในส่วนของค่ำสำรปรำบศัตรูพืช 
และค่ำปุ๋ยเคมี ท ำให้กำรปรับลดกำรใช้สำรเคมียังไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ สมำชิกสหกรณ์ร้อยละ 99 ยังมีกำรใช้
สำรเคมี  แต่มีกำรน ำปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ และน้ ำหมักมำใช้  โดยเพ่ิมข้ึนจำกปีที่ 1 ที่มีกำรใช้ร้อยละ 29 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 35 ในปีที่ 2  

3) ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์  จำกกำร
พิจำรณำผลก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินธุรกิจกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ของโครงกำรตั้งแต่ปีที่ 1 – 2 พบว่ำ มีผลก ำไรทั้ง 2 ปี 
โดยมีผลก ำไรสุทธิ 5 และ 7 ล้ำนบำท คำดว่ำจะสำมำรถช ำระคืนเงินทุนให้แก่กองทุนฯ ได้ตำมก ำหนด 

 

3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน 

 กรมกำรข้ำว ร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในกำรสร้ำงต้นแบบกำรพัฒนำกำรผลิต
ข้ำว และชำวนำตลอดห่วงโซ่อำหำรในระดับชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งและพ่ึงพำตนเอง ทั้งด้ำนกำรผลิต  
เมล็ดพันธุ์ กำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว กำรเพ่ิมคุณภำพและมูลค่ำข้ำวเปลือก พบว่ำ 

3.2.1 กิจกรรมศูนย์ข้ำวชุมชน  
1) ในปีกำรผลิต 2555/56 มีศูนย์ข้ำวชุมชนคงเหลือ 50 ศูนย์ สนับสนุน

เมล็ดพันธุ์ข้ำวศูนย์ละ 3 ตัน หรือ 15 กิโลกรัมต่อไร่ พ้ืนที่ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 209 ไร่ต่อศูนย์       
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวได้ 108 ตันต่อศูนย์ เป็นพ้ืนที่ที่มีกำรตรวจรับรอง 192 ไร่ต่อศูนย์ ผ่ำนกำรรับรอง 128 ไร่
ต่อศูนย์ คิดเป็นผลผลิต 62 ตันต่อศูนย์ (สูงกว่ำเกณฑ์โครงกำร 12 ตัน) 

2) ประสิทธิภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ เปรียบเทียบเกษตรกรผู้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
กับเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวทั่วไป พบว่ำ เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีผลผลิตเฉลี่ย 486 กิโลกรัมต่อไร่ จ ำหน่ำยได้ใน
รำคำกิโลกรัมละ 23 บำท มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย 6,898 บำทต่อไร่ (14 บำทต่อกิโลกรัม) สูงกว่ำเกษตรกรผู้ปลูก
ข้ำวทั่วไปที่มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย 3,917 บำทต่อไร่ หรือร้อยละ 43 

3.2.2 กิจกรรมหมู่บ้ำนต้นแบบกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว จำกกำรจัดท ำแปลง
ส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวเฉลี่ย 8 ไร่ มีผลผลิต 654 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจำกก่อนมีโครงกำรร้อยละ 
88  แต่ในด้ำนต้นทุนกำรผลิตยังไม่สำมำรถบรรลุตำมเกณฑ์โครงกำรที่ก ำหนดให้ลดลง 1,000 บำทต่อตัน 
คือมีต้นทุนกำรผลิตลดลง 900 บำทต่อตัน หลังหักต้นทุนกำรผลิต เกษตรกรมีรำยได้สุทธิต่อไร่ 5,059 บำท    
(8 บำทต่อกิโลกรัม) หรือเพ่ิมข้ึนจำกก่อนมีโครงกำรครัวเรือนละ 16,225 บำทต่อปี   

  

3.3 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน และกรมส่งเสริม

กำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันโดยกำรพัฒนำระบบกำรผลิตกำแฟของเกษตรกร            
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ผ่ำนสหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร จ ำกัด กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเขำทะลุ จังหวัดชุมพร และกลุ่มเกษตรกร
ท ำสวน จปร. จังหวัดระนอง  พบว่ำ 

3.3.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรรวมตั้งแต่ปี 2553 – 2556 รวม 750 รำย 
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น อุปกรณ์กำรตัดฟื้นต้นกำแฟ ปุ๋ย มูลค่ำ 14,220 บำท  

3.3.2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟของเกษตรกร   
ที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2553 – 2556 ในภำพรวมยังไม่บรรลุตำมเกณฑ์ของโครงกำร (เพ่ิมผลผลิต      
แปลงเดี่ยว 250 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ปลูกร่วมกับพืชอ่ืน 180 ไร่ และต้นทุนกำรผลิตไม่เกิน 38.40 บำท
ต่อกิโลกรัม)  พบว่ำ มีเพียงเกษตรกรที่ท ำแปลงเดี่ยวในปี 2553 มีผลผลิตเฉลี่ย 261 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ำ
เกณฑ์ 11 กิโลกรัมต่อไร่ และด้ำนต้นทุนกำรผลิต เกษตรกรที่ท ำแปลงเดี่ยวในปี 2553 และปี 2554         
มีต้นทุนกำรผลิต 29 และ 37 บำทต่อกิโลกรัม ต่ ำกว่ำประเทศเวียดนำม 9 และ 1 บำทต่อกิโลกรัม 
ตำมล ำดับ   

3.3.3 กำรด ำเนินธุรกิจและเพ่ิมมูลค่ำกำแฟของสถำบันเกษตรกรเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยกำแฟเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 พบว่ำ มีสหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร จ ำกัด   
ที่มีผลกำรด ำเนินธุรกิจกำแฟในปี 2557 มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 20 บรรลุตำมเกณฑ์ของโครงกำร          
อีก 2 แห่ง ยังไม่ประสบผลส ำเร็จ 

 

3.4 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้
และเห็นผลจริง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และ 
สมำคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนในระบบกำรเลี้ยงโคนม เพ่ือ
รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เลี้ยงโคนมจำกข้อตกลงกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พบว่ำ 

3.4.1 เริ่มด ำเนินกำรตั้งแตป่ี 2552 จ ำนวน 20 สหกรณ์ (เกษตรกร 1,039 รำย) 
และในปี 2556 คงเหลือด ำเนินกำร 12 สหกรณ์ (เกษตรกร 531 รำย) เนื่องจำกมติคณะกรรมกำรบริหำร
สหกรณ์ชุดใหม่ไม่เห็นด้วยกับกำรเข้ำร่วมโครงกำร และต้องกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่สหกรณ์จ่ำยสมทบ รวมทั้ง      
ทีมท่ีปรึกษำและสมำชิกสหกรณ์ลำออกระหว่ำงด ำเนินโครงกำร   

3.4.2 ด้ำนต้นทุนกำรผลิต สมำชิกสหกรณ์มีต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมขึ้นจำกปีที่เริ่มต้น
โครงกำร (ปี 2552) ที่มีต้นทุนกำรผลิต 13 เป็น 14 บำทต่อกิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ้น 1 บำทต่อกิโลกรัม 
เนื่องจำกรำคำค่ำอำหำรสัตว์ และค่ำแรงงำนที่เพ่ิมข้ึน  

3.4.3 คุณภำพน้ ำนมดิบ พบว่ำ มีสมำชิกไม่ถึงร้อยละ 40 ที่ผ่ำนเกณฑ์  (มีจ ำนวน
เซลล์เม็ดเลือดขำว ไม่เกิน 400,000 เซลล์/มล. ปริมำณของแข็งรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 12.40 และจ ำนวน
จุลินทรีย์ ไม่เกิน 400,000 โคโลนี/มล.)  

3.4.4 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ปริมำณน้ ำนมดิบเฉลี่ยในฝูง ไม่น้อยกว่ำ 
4,200 กก./ตัว/ช่วงกำรให้นม มีเกษตรกรที่ผ่ำนเกณฑ์ค่อนข้ำงน้อย ร้อยละ 35 ช่วงห่ำงกำรให้นมของ      
แม่โคนม (ไม่เกิน 460 วัน) สัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม (40 : 60) และสัดส่วนแม่โครีดนม : แม่โคแห้งนม     
(65 : 35)  มีเกษตรกรผ่ำนเกณฑ์ปำนกลำง ร้อยละ 53   75  และ 75 ตำมล ำดับ 
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  4. ความเห็นของ สศก. 
4.1 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในกำรที่จะเพ่ิมผลผลิตเกษตร สิ่งจ ำเป็นคือข้อมูล

ข่ำวสำรด้ำนกำรผลิต เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิต และกำรตลำด ดังนั้น ควรเพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล
ข่ำวสำร ไปสู่ Smart Farmer  และหลักสูตรที่อบรมให้ยืดหยุ่นได้ตำมสภำพพ้ืนที่และอำชีพของเกษตรกร 
รวมทั้งจัดกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม/พ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรเชื่อมโยง      
สู่กำรน ำไปปฏิบัติจริง 

 

4.2 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
4.2.1 กำรเปลี่ยนมำตรฐำนกำรตรวจสอบ และโอนถ่ำยภำรกิจให้เอกชนด ำเนินกำร 

ควรเร่งประชำสัมพันธ์กำรเปลี่ยนมำตรฐำนจำกหน่วยงำนตรวจสอบเป็นมำตรฐำนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ.) และกำรโอนถ่ำยภำรกิจกำรตรวจรับรองให้เอกชนด ำเนินกำร เพ่ือให้เกษตรกรเข้ำสู่ระบบ GAP 
มีควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้จริงมำกขึ้น 

4.2.2 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและอำหำรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในกลุ่ม
พ้ืนฐำนควรให้ควำมส ำคัญกำรปรับปรุงโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะตำมมำตรฐำน อย. แล้วจึงพัฒนำไปสู่กำรผลิต
เชิงอุตสำหกรรมในกลุ่มที่มีศักยภำพ เน้นควำมส ำคัญกำรพัฒนำผลิตตำมมำตรฐำน GMP 

 

4.3 การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว 
4.3.1 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในช่วงแรกของโครงกำรไม่ชัดเจน ทั้งพ้ืนที่และสินค้ำ

ที่จะบูรณำกำร ท ำกิจกรรมตำมภำรกิจของหน่วยงำน ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดอบรม งบประมำณถูกน ำไปใช้นอก
พ้ืนที่บูรณำกำร เนื่องจำกกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ดังนั้น ควรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
เมืองเกษตรสีเขียว เพ่ือให้จังหวัดใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ และเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรด้ำนกิจกรรม 
คัดเลือกเกษตรกร และบริหำรจัดกำรเอง 

4.3.2 กำรน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำผลิตเป็นพลังงำนทดแทน ซึ่ง       
กรมปศุสัตว์เป็นผู้ก ำหนดรูปแบบโครงสร้ำงของระบบผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซมูลสุกร (Biogas) แต่เกษตรกรต้องกำร
มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดรูปแบบ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ ควรให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้ำง     
แต่ละชนิด เช่น ขนำดของพ้ืนที่ใช้ ปริมำณมูลสุกร ต้นทุนในแต่ละรูปแบบ และข้อดีข้อเสีย เป็นต้น เพ่ือให้
เกษตรกรได้ใช้เป็นข้อมูลกำรพิจำรณำร่วมกับหน่วยงำน 

 

4.4 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 
จำกปัญหำควำมไม่พร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ตลำดรองรับผลผลิตไม่แน่นอน  ไม่มี

ใบอนุญำตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือกำรค้ำ  และยังขำดเงินทุนหมุนเวียน ท ำให้ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมำรับซื้อ
เมล็ดพันธุ์จำกสมำชิก ดังนั้น  

4.4.1 ควรพัฒนำเครือข่ำยเชื่อมโยงระหว่ำงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์กับเกษตรกรที่ต้องกำร       
ผ่ำนกรมกำรข้ำว และสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือเป็น
กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  

4.4.2 ควรให้ควำมรู้และลดขั้นตอนในกำรจดทะเบียนขอใบอนุญำตควบคุมเมล็ดพันธุ์ 
โดยกรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนองค์ควำมรู ้ และโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนกำรปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืช  
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4.5 การเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

4.5.1 ควำมพร้อมของด่ำนตรวจพืช ด่ำนกักกันสัตว์ และด่ำนตรวจสัตว์ ยังมี
อุปสรรคในด้ำนอัตรำก ำลัง เครื่องมือตรวจสินค้ำ และกำรเชื่อมต่อระบบ (National Single Window)       
ของด่ำนตรวจพืช ดังนั้น เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร ณ จุดตรวจสินค้ำร่วม (Common control Area : CCA) 
ควรผลักดันกฎหมำยรองรับต่ำง ๆ เช่น พรบ.ศุลกำกรว่ำด้วยเรื่องอ ำนำจทำงศุลกำกรในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน  
นอกจำกนี้กำรจัดตั้งศูนย์ One Stop Service (OSS) อำคำรปฏิบัติกำรควรอยู่รวมในพ้ืนที่เดียวกัน รวมทั้ง
สนับสนุนเครื่องมือในกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ 

4.5.2 ด้ำนกฎหมำยประจ ำด่ำน  ขำดเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย 
ไม่ได้รับกำรสนับสนุนข้อมูลในเรื่องโควตำกำรน ำเข้ำสินค้ำของแต่ละประเทศจำกกระทรวงพำณิชย์         
ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และกำรเข้ำตรวจสอบสินค้ำในพ้ืนที่ตำม
ประกำศเขตอำรักขำของศุลกำกรมีขั้นตอนยุ่งยำก ดังนั้น กรมวิชำกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และ
กรมศุลกำกร ควรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย รวมทั้งหำรือร่วมกันในประเด็นกำรใช้พ้ืนที่ตำมประกำศเขตอำรักขำ
ของกรมศุลกำกร และข้อมูลโควตำน ำเข้ำสินค้ำ 

 

4.6 การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
4.6.1 ควรส่งเสริมเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้มีกำรใช้เครื่องจักรกลมำกขึ้น และ

ถ่ำยทอดควำมรู้กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล โดยให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนเข้ำมำร่วมจัดหำดูแลรักษำ 
และถ่ำยทอดกำรจัดกำร 

4.6.2 กิจกรรมกำรจัดอบรม ควรพิจำรณำควำมต้องกำรเรียนรู้ของเกษตรกร 
กลุ่มเป้ำหมำย และช่วงระยะเวลำที่อบรมไม่ควรตรงกับช่วงเวลำเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว  นอกจำกนี้          
ควรส่งเสริมให้สหกรณ์ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร สร้ำงเครือข่ำยธุรกิจร่วมกับภำคเอกชน 
เพ่ือให้บริกำรเกษตรกรที่ขำดแคลนแรงงำนได้อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลอ่ืนๆ ให้เกษตรกรรู้จักแพร่หลำยควบคู่ไปด้วย เช่น เทคโนโลยีเครื่องปลูกมันส ำปะหลังหรือ  
เครื่องเก่ียวนวดข้ำว ฯลฯ เพ่ือน ำไปใช้ทดแทนแรงงำนที่ขำดแคลนต่อไป 

 

4.7 การจัดรูปท่ีดินในพื้นที่น าร่องโครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 
4.7.1 ควรขยำยรูปแบบวิธีกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรไปสู่พื้นที่แหล่งน้ ำ 

อ่ืน ๆ ในทุกจังหวัด และเน้นกำรรวมกลุ่มผู้ใช้น้ ำให้มำกข้ึน รวมทั้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วม      
ในกำรดูแลรักษำระบบชลประทำนด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบชลประทำน 

4.7.2 ควรมีกำรศึกษำกำรคิดเงินคืนทุนกำรจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่อ่ืนที่มีแบบแผน   
กำรผลิตที่แตกต่ำงกัน รวมทั้งรูปแบบกำรจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนำบำงส่วน เพ่ือเปรียบเทียบเป็นแนวทำง      
ที่เหมำะสมในกำรคิดอัตรำกำรคืนทุนต่อไป 

 

4.8 การจัดระบบการปลูกข้าว 
   4.8.1 กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนำและพืชปุ๋ยสดล่ำช้ำ ท ำให้ช่วงระยะเวลำ
กำรปลูกสั้น และไถกลบก่อนที่จะเก็บผลผลิตไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริมในช่วงพักนำ ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำน
ควรต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องของช่วงฤดูกำรเพำะปลูก (เดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2558) และแผนกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่  
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4.8.2 ในกำรรักษำระบบนิเวศน์ในนำข้ำว จำกกำรด ำเนินนโยบำยภำครัฐ จึงเร่ง
ผลิตผลผลิตให้ได้ในปริมำณมำก และจำกพันธุ์ข้ำวที่เกษตรกรใช้ บำงพันธุ์ตอบสนองต่อกำรใช้ปุ๋ยเคมี  ท ำให้
เกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ในกำรส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้ำวนอกเหนือจำกวิธีกำร   
ท ำนำที่เหมำะสมควรพิจำรณำถึงพันธุ์ข้ำวที่ส่งเสริมด้วย และประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร            
ในกำรรักษำระบบนิเวศน์ในนำข้ำวให้เกษตรกรได้รับทรำบถึงผลกระทบในระยะยำวทั้งด้ำนสภำพแวดล้อมและ
สุขภำพของเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง 

 

4.9 การผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้  
4.9.1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิต เป็นลักษณะด ำเนินงำนตำม

งบประมำณที่จัดสรรในแต่ละปี ประกอบกับเกษตรกรไม่ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่บรรลุตำมแผนงำน
โครงกำรที่ก ำหนด ดังนั้น ในกำรพัฒนำควรค ำนึงถึงควำมต่อเนื่อง กำรมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรเข้ำร่วมพัฒนำ ดูแล และซ่อมบ ำรุงให้มีประสิทธิภำพกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง 

4.9.2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต สิ่งส ำคัญคือ กำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว
คุณภำพดีให้ถึงเกษตรกรอย่ำงทั่วถึง และกำรแก้ไขปัญหำกำรปลอมปนของเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส่งผลต่อกำรเพิ่มรำยได้ของเกษตรกร 

4.9.3 กำรพัฒนำด้ำนกำรตลำด ใช้ระบบสหกรณ์กำรเกษตรเป็นกลไกลใน        
กำรขับเคลื่อน ซึ่งยังมีศักยภำพในกำรรวบรวมและรับซื้อสู้ภำคเอกชนที่มีควำมคล่องตัวมำกกว่ำไม่ได้ ดังนั้น 
จ ำเป็นต้องพัฒนำบุคลำกรของสหกรณ์ให้มีองค์ควำมรู้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง และ
สนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นแก่สหกรณ์ขนำดเล็ก 

 

4.10 การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สิ่งส ำคัญคือ กำรประสำนควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงอำสำสมัครเกษตรด้ำนต่ำง ๆ หน่วยงำน องค์กรท้องถิ่น และเกษตรกรในพ้ืนที่ให้รับทรำบ เข้ำใจถึง
บทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครเกษตร ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ของ อกม .  
นอกจำกนี้ ควรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแก่ อกม. ให้ครอบคลุมทุกด้ำน พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูล
ข่ำวสำรทั้งด้ำนกำรผลิต และกำรตลำดที่ทันต่อสถำนกำรณ์  

 

4.11 การส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส าหรับธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
4.11.1 ควรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำให้สหกรณ์น ำไปให้สมำชิกกู้ไปใช้บริกำร

เครื่องจักรกลกำรเกษตร เพ่ือช่วยลดต้นทุนกำรผลิตจำกกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร โดยใช้บริกำรได้ทั้ง
เครื่องจักรกลกำรเกษตรของสหกรณ์และเอกชน 

4.11.2 กำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร ต้องมีควำมพร้อม
ทั้งในด้ำนปริมำณผู้ใช้บริกำร และบุคลำกรของสหกรณ์ในกำรบริกำรจัดกำร เครื่องจักรกลกำรเกษตร         
ควรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับสหกรณ์ที่เคยด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร
มำแล้ว รวมทั้งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร โดยให้สหกรณ์ท ำหน้ำที่เป็น
ตัวแทนสมำชิกต่อรองกับเอกชนในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร และกำรควบคุมคุณภำพกำรบริกำร 
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4.12 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ       
การแข่งขันข้าวไทยสู่สากล 

4.12.1 ควรสนับสนุนองค์ควำมรู้กำรป้องกันและก ำจัดศัตรูข้ำวแก่สมำชิก
สหกรณ์และเกษตรกร ในกำรใช้แมลงศัตรูตำมธรรมชำติและสำรสกัดจำกธรรมชำติช่วยก ำจัดศัตรูข้ำว โดย           
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรประสำนงำนกับศูนย์บริหำรศัตรูพืชของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในกำรให้ควำมรู้ 

4.12.2 กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสลับนำ ช่วงเวลำในกำรส่งเสริมควรสอดคล้อง
กับฤดูกำรท ำนำ เช่น กรณีถั่วเขียว เกษตรกรมำกกว่ำร้อยละ 90 เลือกไถกลบก่อนที่จะเก็บผลผลิต เนื่องจำก
ต้องเริ่มเตรียมดินส ำหรับฤดูกำรท ำนำ ท ำให้สูญเสียรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  

 

4.13 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน 

4.13.1 กำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี เพ่ือให้เกิดกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ศูนย์ข้ำวชุมชนจ ำเป็นต้องมีระบบกำรควบคุมคุณภำพของ
เมล็ดพันธุ์ และคัดกรองเกษตรกรผู้ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีควำมตั้งใจจริง เพ่ือลดปัญหำกำรยกเลิกระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำร รวมทั้งเน้นกำรส่งเสริมควรเน้นกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้ผลที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์สภำพชุมชน เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

5.13.2 ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนของโครงกำร ควรมีกำรทบทวนหลักเกณฑ์
และข้ันตอนกำรกู้ยืมสินเชื่อของโครงกำรให้สะดวก รวดเร็ว ช่วงเวลำในกำรเบิกจ่ำยควรสอดคล้องและทันเวลำ
ในกำรรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกศูนย์ข้ำวชุมชน 

 

4.14 การปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 
4.14.1 ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำหน้ำที่ส่งเสริม เป็นกลไกส ำคัญใน       

กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร และควำมพร้อมด้ำนองค์ควำมรู้ และวิธีกำรถ่ำยทอดให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ได้รับทรำบและเข้ำใจในเทคโนโลยีที่ต้องกำรให้เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยน รวมทั้งน ำเสนอผลส ำเร็จจำก
กำรด ำเนินกำร เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจแก่เกษตรกร และลดปัญหำกำรถอนตัวระหว่ำงด ำเนินกำร ซึ่งท ำให้ภำครัฐ
สูญเสียทั้งงบประมำณ และบุคลำกรโดยไม่เกิดประโยชน์ 

4.14.2 กำรพัฒนำคุณภำพของผลผลิตกำแฟ หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรกำรเก็บเกี่ยว และกำรดูแลหลังกำรเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกร   
ซึ่งส่งผลต่อรำยได้ที่เกษตรกรจะได้รับจำกคุณภำพท่ีดีของเมล็ดกำแฟ   

5.13.3 กำรด ำเนินธุรกิจกำแฟของสถำบันเกษตร ควรเร่งประชำสัมพันธ์ธุรกิจ
กำแฟให้เป็นที่รู้จัก พัฒนำผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลำด นอกจำกนี้ ต้องพัฒนำองค์ควำมรู้
ในกำรบริหำรจัดกำรตลำด ควบคู่กับกำรผลิตของเกษตรกร เพ่ือให้สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์กำแฟได้สอดคล้อ ง
กับควำมต้องกำรของตลำด 

 

4.15 การลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริง 

4.15.1 กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม ควรมีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงนักวิจัยกับผู้เลี้ยง 
โคนมร่วมกันเพ่ือน ำผลวิจัยไปสู่กำรปฏิบัติที่แท้จริง  โดยกำรบูรณำกำรระหว่ำงสหกรณ์ สถำบันกำรศึกษำใน
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พ้ืนที่ที่มีควำมช ำนำญเกี่ยวกับโคนมในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับทีมที่ปรึกษำในกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำร
ฟำร์ม รวมทั้งควรมีกำรวิจัยด้ำนกำรตลำดน้ ำนมดิบ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำน้ ำนมดิบ 

4.15.2 ด้ำนปัจจัยภำยนอก เช่น พันธุ์โค และอำหำรสัตว์ ควรส่งเสริมกำรวิจัย
พันธุ์โค อำหำรสัตว์ที่มีคุณภำพ จัดหำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่มีคุณภำพมำจ ำหน่ำยแก่สมำชิก และส่งเสริม
เกษตรกรปลูกหญ้ำไว้เลี้ยงโคให้มำกขึ้น โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน
โครงกำร เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร นอกจำกนี้ ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำเฉพำะทำงให้มำกขึ้น เช่น กำรวิจัย
วัคซีนที่แก้ไขปัญหำกำรผสมพันธุ์โคติดยำก หรือเทคนิคกำรผสมพันธุ์ เป็นต้น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปี 2557 

 
1. สาระส าคัญ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยโครงกำรส ำคัญ (Flagship Projects) 
โครงกำรตำมนโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคเกษตร และโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุน
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2557 ระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรศูนย์/ส ำนัก/สศข./
หน่วยงำนขึ้นตรงกับผู้บริหำรสำยกำรบังคับบัญชำ ซึ่งตำมเงื่อนไขของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
เพ่ือจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ ำปี 2557 เสนอผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือพิจำรณำมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำผลกำรประเมิน
และข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขโครงกำรในระยะต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจ ำปี 2557 

 
3. ผลการติดตามและประเมินผล 
 

3.1 การติดตามโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Flagship Projects) 
 

3.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกำรพัฒนำ

เกษตรกรให้มีควำมพร้อม มีศักยภำพในกำรแข่งขันเมื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของเกษตรกร และคุณภำพของสินค้ำเกษตร โดยมีเป้ำหมำยเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำมีรำยได้ไม่ต่ ำกว่ำ 
180,000 บำทต่อครัวเรือนต่อปี และมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์ 6 ประกำร  เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2556  
ผลกำรติดตำมดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน 
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรผลิตข้ำว ประมง ปศุสัตว์ หม่อนไหม บัญชี และ

สหกรณ์ ฯลฯ แก่เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย รวม 208,987 รำย  (ร้อยละ 96 ของเป้ำหมำย 210,779 รำย) 
และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเป็น Smart Officer รวม 1,153 รำย (ร้อยละ 73 ของเป้ำหมำย 1,570 รำย) 

2) ผลกำรติดตำมในพื้นที่ (4 จังหวัด) จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของเกษตรกร
ตัวอย่ำง ทั้งเกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบ กลุ่ม Existing และกลุ่ม Developing พบว่ำ 

2.1) ด้ำนรำยได้ เกษตรกรปรำดเปรื่องกลุ่ม Existing  มีรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
มำกที่สุด 2,089,225 บำทต่อปี รองลงมำเป็นกลุ่มเกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบ เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,186,787 บำท
ต่อปี และน้อยที่สุดเป็นกลุ่ม Developing เฉลี่ยครัวเรือนละ 710,029 บำทต่อปี 
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2.2) ควำมรู้ควำมสำมำรถของเกษตรกรในกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้นข้อมูล
ทำงกำรเกษตรได้ และน ำมำประยุกต์ใช้ในฟำร์มของตนเองได้ดี ร้อยละ 47.62 เป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง
ต้นแบบ รองลงมำร้อยละ 21.05 เป็นกลุ่ม Developing  ซึ่งส่วนใหญ่จบกำรศึกษำสูงกว่ำภำคบังคับ และผ่ำน
กำรประกอบอำชีพนอกภำคเกษตรมำแล้ว 

2.3) กำรพัฒนำผลผลิต ซึ่งพบว่ำเกษตรกรปรำดเปรื่องทั้ง 3 กลุ่ม ท ำกำรผลิตตำม
มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต (GAP)  มำกที่สุดเป็นเกษตรกร
ปรำดเปรื่องกลุ่ม Existing ร้อยละ 37.50  ส่วนกลุ่มต้นแบบ และกลุ่ม Developing มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ  
ร้อยละ 28.57 และร้อยละ 26.32 ตำมล ำดับ  

2.4) ปัญหำในกำรท ำกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรปรำดเปรื่องทั้ง 3 กลุ่ม ประสบ
ปัญหำคล้ำย ๆ กัน ซึ่งในกลุ่ม Developing จะมีปัญหำมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมำเป็นกลุ่ม 
Existing ร้อยละ 55.00 และกลุ่มต้นแบบ ร้อยละ 53.33  โดยปัญหำที่พบร้อยละ 47.34 เป็นปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรเกษตร ร้อยละ 29.38 เกี่ยวกับโรคพืช/สัตว์ และแมลงศัตรูพืช นอกนั้นเป็นปัญหำ
ต้นทุนกำรผลิตสูง รำคำผลผลิตตกต่ ำ และดินเสื่อมโทรม 

2.5) ควำมต้องกำรจำกภำครัฐที่เกษตรกรต้องกำร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต โดยร้อยละ 42.82 ต้องกำรเพ่ิมผลผลิต และร้อยละ 22.15 ต้องกำรลดต้นทุน 
กำรผลิต ที่เหลือเป็นเรื่องเก่ียวกับกำรจัดกำรโรคและแมลงศัตรูพืช ควำมรู้ในกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตที่ถูกต้อง 
และกำรแปรรูปผลผลิต รวมทั้งข้อมูลกำรพยำกรณ์สภำพอำกำศ เป็นต้น 

2.6) ประเด็นที่พบ คือ กำรพัฒนำเกษตรกรที่รวมตัวเป็นกลุ่มแบบธรรมชำติ  
สมำชิกกลุ่มจะให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำร่วมกัน ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ ยังพบว่ำเกษตรกรยังไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับข้อมูล /ข่ำวสำรต่ำง ๆ ท ำให้
กำรวำงแผนกำรผลิต กำรปรับปรุงวิธีกำรท ำกำรเกษตร กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรผลิตและตลำดยังไม่มีประสิทธิภำพ 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ควรเพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล ข่ำวสำร ไปสู่ Smart Farmer และ

หลักสูตรที่อบรมให้ยืดหยุ่นได้ตำมสภำพพ้ืนที่และอำชีพของเกษตรกร 
3.2) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระหว่ำงเกษตรกรปรำดเปรื่องกลุ่มต้นแบบ กลุ่ม Existing 

Smart Farmer และกลุ่ม Developing Smart Farmer ควรจัดกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม/พ้ืนที่เดียวกัน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรเชื่อมโยงสู่กำรน ำไปปฏิบัติจริง 

 

3.1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในกำรพัฒนำผลผลิตให้ได้คุณภำพมำตรฐำนตำมกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี 
(Good  Agricultural Practice : GAP)  มีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2557 – 2560 ผลกำรติดตำมดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน ในปี 2557 ด ำเนินกำรพัฒนำผลผลิตสินค้ำเกษตร 5 ชนิด คือ ข้ำว 
พืชผัก ไก่ สุกร และกุ้ง ตั้งแต่กระบวนกำรต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 

1.1) สำมำรถยกระดับผลผลิตด้ำนพืชให้มีคุณภำพ โดยตรวจสอบและรับรองแหล่ง
ผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมำะสม 68,826 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 108,300 ฟำร์ม) โรงงำนแปรรูป โรงคัด
บรรจุ และโรงรมตำมระบบ GMP/HACCP  753 โรงงำน ต่ออำยุแปลงข้ำว 52,100 แปลง (เป้ำหมำย 
53,000 แปลง)  
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1.2) สินค้ำประมงได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและปลอดภัย โดยตรวจสอบและรับรอง
สินค้ำประมง 26,516 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 32,008 ฟำร์ม) โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 297 โรงงำน 
(เป้ำหมำย 320 โรงงำน) วิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมงควบคุม/แหล่งเพำะเลี้ยงประมง 147,704 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 170,489 ตัวอย่ำง)  รวมทั้งรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำ IUU เพ่ือยืนยันว่ำสินค้ำประมง 
ที่ส่งออกไปยังประเทศยุโรปไม่ได้มำจำกกำรประมงที่ผิดกฎหมำย (IUU Fishing) ในพื้นที่ 22 จังหวัด
ชำยทะเล และออกใบรับรองกำรจับสัตว์น้ ำให้เรือประมงไทย 8,779 ฉบับ (เป้ำหมำย 13,400 ฉบับ)  

1.3) เพ่ิมศักยภำพกระบวนกำรผลิตปศุสัตว์ให้ได้มำตรฐำนปลอดภัย โดยตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ 41,501 แห่ง สินค้ำปศุสัตว์ 248,967 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 327,400 ตัวอย่ำง) ระบบคอมพำร์ทเมนท์ 83 คอมพำร์ทเมนท์ (เป้ำหมำย 90 คอมพำร์ทเมนท์) 
และเฝ้ำระวังสถำนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคระบำดและท ำลำยเชื้อโรค 2,549,021 แห่ง จำกเป้ำหมำย 
2,894,000 แห่ง 

2) ผลกำรติดตำมเกษตรกรในพ้ืนที่ 23 จังหวัด เกี่ยวกับโครงกำรทั้งด้ำนกำรรับทรำบ 
กำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรตรวจรับรอง กำรถ่ำยโอนภำรกิจตรวจรับรอง
คุณภำพ ฯลฯ พบว่ำ 

2.1) กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร มีเกษตรกร ร้อยละ 97.52 ที่รับทรำบข้อมูล
เกี่ยวกับโครงกำร โดยรับทรำบจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องในกำรส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้ำคุณภำพ คิดเป็น
ร้อยละ 62.79 รองลงมำร้อยละ 11.63 เป็นสื่อทำงโทรทัศน์/วิทยุ นอกนั้น ทรำบจำกเพ่ือนบ้ำน ญำติ   
พ่ีน้อง และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ 

2.2) กำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 23.08 เกิดจำกกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนจำกภำครัฐ รองลงมำร้อยละ 22.77 จ ำเป็นต้องใช้ใบรับรองในกำรจ ำหน่ำยผลผลิต และส่งออก 
โดยเฉพำะสินค้ำด้ำนปศุสัตว์และประมงมีกำรใช้ประโยชน์จำกใบรับรองคิดเป็นร้อยละ 97.14 และ    
ร้อยละ 100 ตำมล ำดับ 

2.3) กำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรตรวจรับรองคุณภำพ เพ่ือให้กำรตรวจรับรองคุณภำพ
สินค้ำมีประสิทธิภำพและรวดเร็วมำกขึ้น จึงมีกำรโอนภำรกิจให้เอกชนเข้ำมำช่วยด ำเนินกำรในสินค้ำพืช 
(ข้ำว ผัก และผลไม้) และประมง ซึ่งพบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 67.11 ไม่ทรำบว่ำมีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  

2.4) กำรจ ำหน่ำยผลผลิต จำกกำรเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับมำตรฐำนฟำร์ม 
พบว่ำ หลังได้รับมำตรฐำนเกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิตให้กับบริษัทมำกขึ้น จำกร้อยละ 17.36 เป็น
ร้อยละ 30.61 และจ ำหน่ำยให้ผู้รวบรวมในท้องถิ่นลดลงจำกร้อยละ 35.54 เหลือร้อยละ 27.21 ทั้งนี้ 
เมื่อพิจำรณำกำรก ำหนดรำคำ พบว่ำ รำคำยังถูกก ำหนดโดยผู้ซื้อ แต่มีสัดส่วนลดลงหลังได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน จำกร้อยละ 56.69 เหลือร้อยละ 49.61 โดยเกษตรกรสำมำรถต่อรองได้มำกขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 17.05 และมีกำรตกลงซื้อขำยล่วงหน้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.16 ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมต้องกำร
สินค้ำท่ีได้คุณภำพของผู้ใช้ผลผลิต 

2.5) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรหลังกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร 
(1) ด้ำนต้นทุนกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 63.19 มีควำมเห็นว่ำต้นทุน

กำรผลิตเพ่ิมขึ้น โดยเป็นกำรเพ่ิมขึ้นของต้นทุนร้อยละ 27.32 ของต้นทุนเดิม เนื่องจำกรำคำอำหำรสัตว์  
ที่เพ่ิมขึ้น และร้อยละ 15.58 มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.24 ของต้นทุนเดิม เป็นผลมำจำก
กำรจัดกำรฟำร์มที่ดี กำรใช้สำรเคมีในปริมำณที่เหมำะสม และมีกำรใช้สำรชีวภำพทดแทนสำรเคมี 
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(2) ด้ำนรำยได้จำกกำรผลิตสินค้ำคุณภำพ เกษตรกรร้อยละ 53.19 มีรำยได้
เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.05 ของรำยได้เดิมที่เคยได้รับ ร้อยละ 32.63 เห็นว่ำรำยได้เท่ำเดิม และ
ร้อยละ 14.18 เห็นว่ำมีรำยได้ลดลง โดยเฉพำะเกษตรกรทีเ่ลี้ยงกุ้งขำวที่ประสบปัญหำโรคอีเอ็มเอส 

(3) ด้ำนสุขภำพของเกษตรกร พบว่ำหลังเข้ำร่วมโครงกำรมีสุขภำพดีขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 65.22 และเห็นว่ำเหมือนเดิม ร้อยละ 34.06 ที่เหลือไม่ถึงร้อยละ 1 มีสุขภำพไม่ดี เนื่องจำก
ร่ำงกำยไม่แข็งแรง และเห็นว่ำในกำรผลิตผัก ผลไม้ ยังมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สำรเคมี ท ำให้ส่งผลกระทบ  
ต่อสุขภำพของตนเองเพ่ิมข้ึน 

(4) ด้ำนสภำพแวดล้อม จำกกำรสอบถำมเกษตรกรถึงระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียง 
ร้อยละ 66.17 เห็นว่ำระบบนิเวศดีขึ้น เนื่องจำกมีกำรจัดกำรฟำร์มตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม มีกำร
เลือกใช้สำรเคมี หรือใช้ในอัตรำที่เหมำะสมมำกขึ้น รวมทั้งมีระบบกำรจัดกำรน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ส่งผล
ต่อสภำพแวดล้อม ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรอีกร้อยละ 32.33 และร้อยละ 1.50 ที่เห็นว่ำเหมือนเดิมและไม่ดีขึ้น 
โดยให้เหตุผลว่ำมำจำกปัจจัยด้ำนภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง จำกกำรผลิตที่ยังไม่ได้มีกำรพัฒนำ และมลพิษ
จำกภำคอุตสำหกรรม เป็นต้น 

(5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุน
ของภำครัฐมีผลในระดับมำก ที่ระดับคะแนน 3.62 ส่วนปัจจัยที่มีผลระดับปำนกลำง ได้แก่ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับโครงกำรให้เกษตรกรรับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ปัจจัยรำคำผลผลิตและช่องทำงกำรตลำด เงินลงทุน  
ในกำรปรับปรุงฟำร์ม และกำรประสบภัยธรรมชำติ นอกนั้นเป็นปัจจัยที่มีผลระดับน้อยต่อกำรตัดสินใจ ได้แก่ 
กำรขำดแคลนแรงงำน โรคระบำด อำยุของเกษตรกร และกำรถือครองที่ดิน 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ควรเร่งประชำสัมพันธ์กำรเปลี่ยนมำตรฐำนจำกหน่วยงำนตรวจสอบเป็นมำตรฐำน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.)  และกำรโอนถ่ำยภำรกิจกำรตรวจรับรองให้เอกชนด ำเนินกำร 
เพ่ือให้เกษตรกรเข้ำสู่ระบบ GAP มีควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้จริงมำกขึ้น 

3.2) กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและอำหำรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในกลุ่มพ้ืนฐำน
ควรให้ควำมส ำคัญกำรปรับปรุงโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะตำมมำตรฐำน อย . แล้วจึงพัฒนำไปสู่กำรผลิต  
เชิงอุตสำหกรรมในกลุ่มที่มีศักยภำพ เน้นควำมส ำคัญกำรพัฒนำผลิตตำมมำตรฐำน GMP นอกจำกนี้    
ควรเปิดโอกำสให้กลุ่มใหม่ ๆ ได้เข้ำรับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรเพื่อพัฒนำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ 

 

3.1.3 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด ำเนินโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว เพ่ือพัฒนำจังหวัด 

ที่มีศักยภำพและควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำ ให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบกำรผลิตสินค้ำและ
อุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น สำมำรถส่งเสริม  
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเป้ำหมำยน ำร่องในพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคำย 
จันทบุรี รำชบุรี และพัทลุง โดยมีระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ปี 2557 - 2561 ผลกำรติดตำม ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน 
1.1) ภำพรวม 

(1) ด้ำนกำรพัฒนำพ้ืนที่ มุ่งพัฒนำพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งผลิตปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกษตรกรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยกำรใช้สำรชีวภำพ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปูนปรับสภำพพื้นที่ดินที่เป็นกรด 
และรณรงค์กำรไถกลบตอซังแก่เกษตรกรแล้ว 16,102 รำย ในพ้ืนที่ 157,540 ไร่ 
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(2) ด้ำนกำรพัฒนำสินค้ำ มีสินค้ำท่ีได้รับกำรพัฒนำ จ ำแนกเป็นด้ำนพืช (ข้ำว 
พืชผัก ไม้ผล และสมุนไพร) ด้ำนประมง (กุ้งขำว ปลำนิล ปลำสวยงำม และกบ) และด้ำนปศุสัตว์ ( สุกร) 
ท ำให้สินค้ำเกษตรได้มำตรฐำนเพ่ิมขึ้น จำกกำรส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้ำเกษตรตำมหลัก GAP 1,400 รำย 
กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ และพัฒนำกลุ่มพืชอินทรีย์ตำมระบบโรงเรียนเกษตรกร 600 รำย 
และแบบกลุ่ม 30 กลุ่ม 

(3) ด้ำนกระบวนกำรผลิตสินค้ำและอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยในสินค้ำประมงได้พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติที่ดีและจัดกำรฟำร์มเข้ำสู่ระบบ Zero Waste 2,716 รำย 
ประเมินประสิทธิภำพกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 1,881 รำย และกำรลดปริมำณไนโตรเจน
ในน้ ำทิ้ง 250 รำย รวมทั้งจัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste 42 จุด ส่วนสินค้ำปศุสัตว์ ได้คัดเลือก
ฟำร์มและถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิต มำผลิตเป็นพลังงำนชีวภำพ เช่น ใช้มูล
สุกรเพื่อผลิตก๊ำซชีวภำพ 23 ฟำร์ม 

1.2) รำยจังหวัด 
(1) จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่บูรณำกำร คือ อ.แม่แตง และพ้ืนที่ร่วมด ำเนินงำน 

เช่น อ.สันก ำแพง  
(1.1) ด้ำนพืช (ข้ำว พืชผัก และไม้ผล) คัดเลือกและถ่ำยทอดควำมรู้แก่

เกษตรกรเพ่ือพัฒนำเข้ำสู่ระบบ GAP แบบรำยเดี่ยว 300 รำย แบบกลุ่ม 4 กลุ่ม เกษตรอินทรีย์ 100 รำย 
ปรับปรุงบ ำรุงดิน 3,940 รำย โดยส่งเสริมกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก กำรใช้ปูนปรับสภำพดิน 
และกำรไถกลบตอซังในพ้ืนที่รวม 43,790 ไร่ รวมทั้งพัฒนำควำมรู้ระบบกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรแก่
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก 31 รำย 

(1.2) ด้ำนประมง (ปลำนิล และปลำทับทิม) ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร
เพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติที่ดีและจัดกำรฟำร์มเข้ำสู่ระบบ Zero Waste จ ำนวน 250 รำย ประเมิน
ประสิทธิภำพกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 180 รำย จำกเป้ำหมำย 250 รำย กำรลดปริมำณ
ไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 50 รำย และจัดท ำจุดสำธิต Zero Waste ครบ 2 จุด 

(2) จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่บูรณำกำร คือ อ.ห้วยทับทัน และพ้ืนที่ด ำเนินงำน 
คือ อ.รำศีไศล 

(2.1) ด้ำนพืช (ข้ำว หอมแดง พริกไทย และไม้ผล) คัดเลือก และถ่ำยทอด
ควำมรู้แก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนำเข้ำสู่ระบบ GAP แบบรำยเดี่ยว 300 รำย เกษตรอินทรีย์ 100 รำย พัฒนำ
กลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ตำมระบบโรงเรียนเกษตรกร 100 รำย และส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินแก่เกษตร 
4,000 รำย ในพ้ืนที่ 50,230 ไร่  โดยได้รับตรวจวิเครำะห์ดินแล้ว 3,798 รำย คิดเป็นร้อยละ 94.95 
ของเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริม รวมทั้งจัดอบรมท่ีปรึกษำเกษตรกรด้ำนระบบควบคุมภำยในกำรผลิตข้ำว
อินทรีย์แบบกลุ่มกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและกำรควบคุมภำยในแก่เกษตรกร 234 รำย 

(2.2) ด้ำนประมง (กบและปลำนิล) ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และ
เกษตรกร 300 รำย และลดปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 50 รำย 

(3) จังหวัดหนองคำย พ้ืนที่บูรณำกำร คือ อ.สระใคร และพ้ืนที่ร่วมด ำเนินงำน 
คือ อ.เมือง อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.ท่ำบ่อ  

(3.1) ด้ำนพืช (ข้ำวและผัก) คัดเลือกเกษตรกร 160 รำย พัฒนำกลุ่ม
เกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP 1 กลุ่ม และพัฒนำกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ตำมระบบโรงเรียน   100  รำย 
พร้อมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 3,000 รำย พ้ืนที่ 10,500 ไร่ เสริมสร้ำงและจัดกำร
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องค์ควำมรู้กำรผลิตข้ำวอินทรีย์ กำรพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำเกษตร GAP รวมทั้งพัฒนำควำมรู้ระบบกำร
ตรวจสอบสินค้ำเกษตรแก่ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก 32 รำย 

(3.2) ด้ำนปศุสัตว์  )สุกร (  คัดเลือกฟำร์ม และถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรลด
ของเสียในกระบวนกำรผลิตให้เหลือน้อยที่สุด โดยน ำมำผลิตเป็นพลังงำนทดแทน จ ำนวน  9 ฟำร์ม ซึ่งอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรูปแบบระบบกำรผลิตพลังงำนทดแทน  

(3.3) ด้ำนประมง (ปลำดุก ปลำนิล) ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติที่ดี และจัดกำรฟำร์มเข้ำสู่ระบบ Zero Waste จ ำนวน 250 รำย ประเมิน
ประสิทธิภำพกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 230 รำย จำกเป้ำหมำย 250 รำย และกำรลด
ปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 50 รำย รวมทั้งจัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste 2 จุด 

(4) จังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่บูรณำกำร คือ อ.ขลุง และ อ.ท่ำใหม่ และพ้ืนที่ร่วม
ด ำเนินงำน คือ อ.นำยำยอำม อ.เมือง และ อ.แหลมสิงห์  

(4.1) ด้ำนพืช (พืชผัก ข้ำว และไม้ผล) ถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือพัฒนำเกษตรกร
เข้ำสู่ระบบ GAP แบบรำยเดี่ยว 200 รำย แบบกลุ่ม 4 กลุ่ม เกษตรอินทรีย์ 100 รำย และส่งเสริมกำร
ปรับปรุงบ ำรุงดิน 31,500 ไร่ รวมทั้งพัฒนำควำมรู้ระบบกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรแก่ผู้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก 30 รำย 

(4.2) ด้ำนประมง (กุ้ง) ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติที่ดีและจัดกำรฟำร์มเข้ำสู่ระบบ Zero Waste จ ำนวน 1,466 รำย จำกเป้ำหมำย 
1,500 รำย ประเมินประสิทธิภำพกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 1,135 รำย รวมทั้งจัดท ำจุด
สำธิตระบบ Zero Waste แล้ว 36 จุด จำก 50 จุด 

(5) จังหวัดรำชบุรี พ้ืนทีบู่รณำกำร คือ อ.โพธำรำม  ส่วนพ้ืนที่ร่วมด ำเนินงำน 
คือ อ.ปำกท่อ อ.บ้ำนโป่ง และ อ.บำงแพ  

(5.1) ด้ำนพืช (ผัก ข้ำว ไม้ผล และสมุนไพร) ถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือพัฒนำ
เกษตรกรเข้ำสู่ระบบ GAP แบบรำยเดี่ยว 200 รำย แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม และพัฒนำกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ 
100 รำย ปรับปรุงบ ำรุงดิน 1,655 รำย จำกเป้ำหมำย 2,300 รำย รวมพ้ืนที่ 17,920 ไร่  รวมทั้งพัฒนำ
ควำมรู้ระบบกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรแก่ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก 32 รำย 

(5.2) ด้ำนปศุสัตว์ (สุกร) คัดเลือกฟำร์มเกษตรกร 14 ฟำร์ม และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรลดของเสียในกระบวนกำรผลิตให้เหลือน้อยที่สุด โดยน ำมำผลิตเป็นพลังงำนทดแทน 
จ ำนวน 9 ฟำร์ม ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรูปแบบระบบกำรผลิตพลังงำนทดแทน  

(5.3) ด้ำนประมง (ปลำนิล กุ้ง และปลำสวยงำม) ถ่ำยทอดควำมรู้แก่
เกษตรกรเพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติที่ดี และจัดกำรฟำร์มเข้ำสู่ระบบ Zero Waste 250 รำย 
ประเมินประสิทธิภำพ กำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 226 รำย กำรลดปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 
50 รำย รวมทั้งจัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste 1 จุด จำก 2 จุด 

(6) จังหวัดพัทลุง พ้ืนที่บูรณำกำร คือ อ.ควนขนุน พ้ืนที่ร่วมด ำเนินงำน คือ 
อ.เมือง อ.ป่ำพยอม อ.ศรีบรรพต และ อ.บำงแก้ว  

(6.1) ด้ำนพืช (ข้ำว ผัก และไม้ผล) ถ่ำยทอดควำมรู้เกษตรกรเพ่ือพัฒนำ
เกษตรกรเข้ำสู่ระบบ GAP แบบรำยเดี่ยว 240 รำย ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวสังข์หยด 1 กลุ่ม และพัฒนำ  
กลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์ครบวงจร 1 กลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 1,307 รำย จำกเป้ำหมำย 
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2,500 รำย ในพ้ืนที่ 3,600 ไร่ รวมทั้งพัฒนำควำมรู้ระบบกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรแก่ผู้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก 32 รำย 

(6.2) ด้ำนประมง (กุ้งขำว ปลำดุก และปลำนิล) ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 
250 รำย ประเมินประสิทธิภำพกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนในระดับฟำร์ม 110 รำย จำก 250 รำย 
ลดปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 50 รำย รวมทั้งจัดท ำจุดสำธิตระบบ Zero Waste แล้ว 1 จุด จำก 2 จุด 

2) ข้อเสนอแนะ 
2.1) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 

(1) แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในช่วงแรกของโครงกำรไม่ชัดเจน ทั้งในเรื่อง
พ้ืนที่บูรณำกำร และสินค้ำที่จะด ำเนินกำร ขณะที่หน่วยงำนในพ้ืนที่ต้องเร่งรัดกำรด ำเนินงำนและเบิกจ่ำย
งบประมำณให้ทัน ท ำให้กำรเบิกจ่ำยไม่มีประสิทธิภำพ และงบประมำณบำงส่วนถูกน ำไปใช้นอกพ้ืนที่บูรณำ
กำร ประกอบกับเป็นช่วงที่เกษตรกรก ำลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ท ำให้ไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกเกษตรกร
เท่ำท่ีควร ดังนั้น ควรสร้ำงควำมชัดเจน และจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเมืองเกษตรสีเขียว เพ่ือให้
จังหวัดใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ และควรให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรด้ำนกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกร 
รวมทั้งบริหำรจัดกำรโครงกำร 

(2) กำรด ำเนินงำนกิจกรรมตำมภำรกิจของหน่วยงำนเป็นลักษณะต่ำง
หน่วยงำนต่ำงท ำ ยังไม่บูรณำกำร ขำดกำรเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรม ท ำให้ภำพของโครงกำรไม่ชัดเจนว่ำหลัง
กำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง ดังนั้น เมื่อก ำหนดพ้ืนที่และสินค้ำที่
จะด ำเนินได้แล้ว ควรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนในแต่ละกิจกรรมให้มีควำมเชื่อมโยงตั้งแต่กระบวนกำรเริ่มต้นจน
สิ้นสุดโครงกำร 

(3) กำรจัดสรรงบประมำณในวงเงินที่จ ำกัด ท ำให้หลำยกิจกรรมไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ งบประมำณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับกิจกรรมจัดอบรมควำมรู้ และคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ำร่วม
โครงกำร เนื่องจำกต้องกระจำยให้ครบในแต่ละอ ำเภอ ดังนั้น ในกำรจัดสรรงบประมำณควรพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องและล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลังในแต่ละกิจกรรม นอกจำกนี้ กำรคัดเลือกเกษตรกรเป้ำหมำย
ควรเป็นกลุ่มเดียวกันไมใ่ช่กลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละหน่วยงำน 

2.2) กำรด ำเนินกิจกรรม 
(1) กำรพัฒนำเกษตรกรสู่ระบบมำตรฐำน GAP ซึ่งเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนนี้แล้ว โดยให้ควำมเห็นว่ำ สินค้ำเกษตรที่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำน
ขำดตลำดรองรับที่แน่นอน รำคำจ ำหน่ำยไม่แตกต่ำงจำกสินค้ำเกษตรกรที่ปลูกทั่วไป ท ำให้ไม่จูงใจในกำร
ปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิต ดังนั้น นอกเหนือจำกกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้ำนกำรผลิต ควรมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ด้ำนบริหำรจัดกำรตลำด กำรวำงแผนด้ำนกำรตลำดก่อนที่จะผลิต และกำรเชื่อมโยงแหล่งทุน รวมทั้ง    
กำรเข้ำถึงแหล่งกระจำยผลผลิตแก่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง 

(2) กำรจัดกำรของเสียในฟำร์มสุกรให้เหลือน้อยที่สุด โดยกำรก่อสร้ำงระบบ
บ่อก๊ำซชีวภำพ (Biogas) ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นผู้ก ำหนดรูปแบบโครงสร้ำงของระบบบ่อก๊ำซ แต่เกษตรกร
ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดรูปแบบ เพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำร เหมำะสมกับขนำดและพ้ืนที่ของฟำร์ม 
ทั้งนี้ หำกรูปแบบที่ก ำหนดขึ้นมีควำมเหมำะสมแล้ว กรมปศุสัตว์ควรชี้แจง ให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
รูปแบบโครงสร้ำงแต่ละชนิด เช่น ขนำดของพ้ืนที่ใช้ ปริมำณมูลสุกร ต้นทุนในแต่ละรูปแบบ และข้อดี
ข้อเสีย เป็นต้น เพ่ือให้เกษตรกรเกิดควำมเข้ำใจและเกิดกำรยอมรับมำกขึ้น 
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3.1.4 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 
กรมกำรข้ำว ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์

ด ำเนินกำร เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย ศูนย์กลำงกำรวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบและเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวส ำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตรกร 
ในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีเป้ำหมำยส่งเสริมเกษตรกร 30,000 ครัวเรือน ผลิตเมล็ดพันธุ์
เพ่ือกำรส่งออก และเพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์ของประเทศ เป็น 8,000 ล้ำนบำท ในปี 2558 และ
ยกระดับ “ศูนย์วิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก” เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับสินค้ำ
เมล็ดพันธุ์พืชของไทย รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีผ่ำนกลไกศูนย์ข้ำวชุมชน สหกรณ์กำรเกษตร และผู้ประกอบกำร 
560,000 ตัน ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรตั้งแต่ปี 2557 - 2561 ผลกำรติดตำม ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน  
1.1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและพืชไร่เพ่ือกำรส่งออกและใช้ในประเทศ ได้แก่ ผลิตเมล็ดพันธุ์

ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยำย 350 ตัน ร้อยละ 117 ของเป้ำหมำย 300 ตัน  น ำไปใช้ประโยชน์ 204 ตัน 
คิดเป็นเนื้อท่ีปลูก 13,616 ไร่ และยกระดับกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยผ่ำน
สถำบันเกษตรกรได้ 1,153 ตัน ร้อยละ 88.69 ของเป้ำหมำย 1,300 ตัน สหกรณ์จ ำหน่ำยให้สมำชิกแล้ว 
745 ตัน คิดเป็นเนื้อที่ปลูก 49,659 ไร่  ส่วนถั่วเขียวผลิตได้ 360 ตัน ร้อยละ 30 ของเป้ำหมำย 
1,000 ตัน ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกประสบปัญหำภัยธรรมชำติ 

1.2) ศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ ด ำเนินกำรยกระดับศูนย์วิจัย
และพัฒนำเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและกำรรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
โดยตรวจสอบมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์เพ่ือออกใบรับรอง 3,499 ตัวอย่ำง ร้อยละ 77.76 ของเป้ำหมำย 
4,500 ตัวอย่ำง  

1.3) ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี 
(1) คณะกรรมกำรส ำรองเมล็ดพันธุ์ข้ำวอนุมัติให้ผลิตและส ำรองเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

200 ตัน จำกเป้ำหมำย 1,000 ตัน และพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี 
270 รำย ตรวจประเมินร้ำนจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ ปี 2557 จ ำนวน 91 ร้ำน (ร้อยละ 91) และติดตำมร้ำน
จ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ปี 2556 จ ำนวน 49 ร้ำน (ร้อยละ 71)  

(2) ตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์ข้ำว (Q-Seed)  โดยตรวจประเมินในพ้ืนที่
16,200 ไร่ หรือร้อยละ 93.10 ของเป้ำหมำย 17,400 ไร่ และตรวจสอบคุณภำพ 8,489 ตัน หรือ
ร้อยละ 84.89 ของเป้ำหมำย 10,000 ตัน 

(3) ผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ผ่ำนศูนย์ข้ำวชุมชน 281 ศูนย์ ใน 60 จังหวัด 
พร้อมทั้งอบรมชำวนำชั้นน ำในศูนย์ที่จัดตั้งใหม่ 360 รำย ตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
648,000 กิโลกรัม และจัดท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 18,242 ไร่ ร้อยละ 32.46 ของเป้ำหมำย 56,200 ไร่ 

(4) ส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถำบันเกษตรกร 
เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรผลิตเมล็ดพันธุ์และยกระดับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภำพของสหกรณ์ โดยสำมำรถ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยได้ทั้งสิ้น 29,801 ตัน หรือร้อยละ 91.70 ของเป้ำหมำย 32,500 ตัน  
จ ำแนกเป็น ข้ำว 28,288 ตัน ถั่วเหลือง 1,153 ตัน และถ่ัวเขียว 360 ตัน 

(5) ส่งเสริมจัดตั้งหมู่บ้ำนส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ
ของชุมชนให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวใช้เอง และกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกรในพ้ืนที่  
พร้อมทั้งเป็นต้นแบบกำรพัฒนำชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง ด ำเนินกำรในปี 2556 และปี 2557 รวม 
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20 หมู่บ้ำน โดยในฤดูนำปี 2556 และ 2557  มีพื้นที่ท ำแปลงเมล็ดพันธุ์ 5,391 ไร่ และ 5,539 ไร่ 
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 5,000 ไร่ มีผลผลิตข้ำวนำปีและนำปรังรวม 5,627 ตันต่อปี (เป้ำหมำย 
2,500 ตันต่อปี) ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 39,463 บำทต่อฤด ู(เป้ำหมำย 25,000 บำทต่อฤด)ู 

2) ข้อเสนอแนะ 
2.1) สมำชิกหมู่บ้ำนส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ มีควำมพร้อมและประสบกำรณ์   

ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ เนื่องจำกเป็นกลุ่มเดิมที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์ข้ำวชุมชนหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว
อยู่ก่อนแล้ว พื้นที่จัดท ำแปลงพันธุ์ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทำน แต่ใกล้แหล่งน้ ำธรรมชำติ ในด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น ลำนตำก โรงเรือนเก็บเมล็ดพันธุ์  หลำยแห่งยังไม่มีควำมพร้อม ไม่สำมำรถกันฝน
หรือสัตว์ท ำลำยได้ และใช้วิธีกำรกระจำยเมล็ดพันธุ์เก็บตำมบ้ำนสมำชิก ดังนั้น หน่วยงำนควรมีกำรประสำน
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดหำโครงสร้ำงพื้นฐำนดังกล่ำว 

2.2) ด้ำนกำรตลำด หมู่บ้ำนส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถหำตลำด
รองรับผลผลิตที่แน่นอนได้ และยังไม่มีใบอนุญำตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือกำรค้ำ นอกจำกนี้ ยังขำด
เงินทุนหมุนเวียน ท ำให้ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมำรับซื้อเมล็ดพันธุ์จำกสมำชิก ดังนั้น ควรพัฒนำเครือข่ำย
เชื่อมโยงระหว่ำงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์กับเกษตรกรที่ต้องกำร สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เข้ำร่วม   
เป็นสมำชิกชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งกรมวิชำกำรเกษตร
กรมกำรข้ำว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรให้ควำมรู้ แนะน ำ และขั้นตอนในกำรจดทะเบียนขอใบอนุญำต
รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือกำรค้ำ  

 

3.1.5 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร 
กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ในกำรพัฒนำด่ำนสินค้ำชำยแดน 18 ด่ำน (จุดผ่ำนแดน 15 ด่ำน และจุด
ผ่อนปรน 3 ด่ำน) และเพ่ิมประสิทธิภำพด่ำน 5 ด่ำน ตำมมติ คสช. (ด่ำนสะเดำ ด่ำนปำดังเบซำร์ ด่ำนแม่สอด  
ด่ำนคลองใหญ่ และด่ำนคลองลึก) ให้มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล มีศักยภำพในกำรตรวจสอบสินค้ำ
เกษตรที่จะน ำเข้ำประเทศ และอ ำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำเกษตรผ่ำนด่ำนสินค้ำชำยแดน
อย่ำงสะดวกและรวดเร็วเริ่มด ำเนินกำรในปี 2557 ผลกำรติดตำม ดังนี้  

1) กำรด ำเนินงำนของ มกอช. 
1.1) ยกระดับกำรพัฒนำด่ำนสินค้ำเกษตรชำยแดนให้มีคุณภำพ  โดยกำรเชื่อมโยง

กำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและอำหำร ด้วยกำรพัฒนำระบบบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งด่ำนตรวจ
กักกันสินค้ำเกษตร สนับสนุนแผนกำรปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังและควบคุมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรในระดับจังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ หนองคำย มุกดำหำร สระแก้ว สงขลำ และเลย และสุ่มตรวจสำรตกค้ำง 
Aflatoxin ในถั่วลิสง จ ำนวน 80 ตัวอย่ำง 

1.2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำเกษตร โดยพัฒนำระบบเชื่อมโยง
กำรยื่นค ำขอและกำรแจ้งน ำเข้ำ - ส่งออก จ ำนวน 1 ระบบ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโดยจัดจ้ำงบริษัท CAT 
ด ำเนินกำรระหว่ำง 1 ก.ค. 57 – 28 ก.พ. 58  รวมทั้งบูรณำกำรด่ำนตรวจสอบกักกันสินค้ำเกษตร
โดยกำรจัดอบรมควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ 166 รำย 
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2) ผลกำรติดตำมด่ำนสินค้ำชำยแดนในจังหวัดมุกดำหำร หนองคำย ตรำด เชียงรำย 
ตำก และสระแก้ว พบว่ำ 

2.1) มูลค่ำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญที่ผ่ำนด่ำนฯ ในช่วงตั้งแต่ปี 2554 - 2556 ทั้งสินค้ำ
ส่งออกและน ำเข้ำมีอัตรำกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตรทั้งด้ำนพืช เช่น ผลไม้ 
เมล็ดพันธุ์พืช ดอกกล้วยไม้ พันธุ์ปำล์ม/ผัก ข้ำวสำร ด้ำนสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่แช่แข็ง/ชิ้นส่วน  
และด้ำนสัตว์น้ ำ เช่น พันธุ์ปลำ ปลำน้ ำจืด ปู กุ้ง หอย และสินค้ำอุตสำหกรรมเกษตร เช่น น้ ำตำลทรำย 
กำแฟส ำเร็จรูป น้ ำมันพืช เบียร์ รวม 14,044 ล้ำนบำท  ในปี 2554 เพิ่มเป็น 16,467 ล้ำนบำท 
ในปี 2556 หรือมีอัตรำขยำยตัวร้อยละ 17.25 และมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรด้ำนพืช เช่น ผัก ผลไม้ 
พืชไร่ ใบชำ ถั่วเหลือง กำกน้ ำตำล ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง มันเส้น มะพร้ำว ฯลฯ ด้ำนสัตว์ เช่น 
โค กระบือ หนังโค/กระบือ  และด้ำนสัตว์น้ ำ เช่น ปูทะเล ปลำแช่แข็ง กุ้งก้ำมกรำม ปลำเบญจพรรณ ฯลฯ 
รวม 2,955 ล้ำนบำท  ในปี 2554 เพ่ิมเป็น 7,006 ล้ำนบำท  ในปี 2556 หรือมีอัตรำกำรขยำยตัว 
ร้อยละ 137.09 

ส่วนปี 2557 (เดือนตุลำคม 2556 – เดือนกรกฎำคม 2557) มูลค่ำ
กำรส่งออกสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ รวม 16,903 ล้ำนบำท  และน ำเข้ำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ รวม 
5,632 ล้ำนบำท 

2.2) ควำมพร้อม และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
(1) ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน พบว่ำ หน่วยงำนค่อนข้ำงมี

ควำมพร้อม เนื่องจำกมีประสบกำรณ์กำรตรวจสอบสินค้ำกับประเทศในสหภำพยุโรป (EU) ซึ่งมีกฎระเบียบ
ที่ชัดเจนและเคร่งครัด แต่ในด่ำนตรวจพืช ด่ำนกักกันสัตว์ และด่ำนตรวจสัตว์ ยังไม่มีควำมพร้อมในด้ำน
อัตรำก ำลัง เครื่องมือตรวจสินค้ำ และในด่ำนตรวจพืชยังไม่ไดเ้ชื่อมต่อระบบ NSW  

(2) ด้ำนกฎหมำยประจ ำด่ำน พบว่ำ ขำดเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกฎหมำยประจ ำด่ำน  กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้ำนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะ
ด่ำนที่ติดกับชำยแดนประเทศพม่ำ กัมพูชำ และลำว เช่น กำรเก็บภำษีของประเทศลำวแตกต่ำงกัน   
ในแต่ละแขวง ส่วนกัมพูชำ ขึ้นอยู่กับสภำพคล่องของประเทศ เป็นต้น 

(3) กำรเข้ำตรวจสอบสินค้ำในพ้ืนที่ตำมประกำศเขตอำรักขำของศุลกำกร 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องขออนุญำตจำกกรมศุลกำกร และอัตรำก ำลังไม่เพียงพอ
ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำที่ด่ำน ซึ่งกระทบต่อกำรให้บริกำรในลักษณะ One Stop Service (OSS) 

(4) มีเพียงด่ำนจังหวัดมุกดำหำร ที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรบริกำร ณ จุดตรวจสินค้ำร่วม แต่ยังไม่มีกฎหมำยรองรับในกำรด ำเนินงำนพื้นที่ควบคุมร่วมกัน 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) หน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมศุลกำกรควรหำรือร่วมกัน

ในประเด็นกำรใช้พ้ืนที่ตำมประกำศเขตอำรักขำของกรมศุลกำกร เพ่ือให้กำรตรวจสอบสินค้ำเป็น One Stop 
Service รวมทั้งให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรน ำเข้ำ - ส่งออก และโควต้ำสินค้ำในแต่ละด้ำนแก่เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำด่ำนสินค้ำเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.2) ควรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรบริกำร ณ จุดตรวจสินค้ำร่วม (Common 
Control Area : CCA) โดยควรเร่งรัดให้มีกำรพิจำรณำกฎหมำยที่คุ้มครองกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ควบคุม
ร่วมกัน (พรบ.ศุลกำกร ว่ำด้วยเรื่อง อ ำนำจทำงศุลกำกรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำร
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พิจำรณำของรัฐสภำ) และกำรจัดตั้งศูนย์ One Stop Service (OSS) ทั้งในด้ำนอำคำรปฏิบัติกำร ควรอยู่รวม
ในพ้ืนทีเ่ดียวกัน สนับสนุนเครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ 

3.3) ควรเจรจำทวิภำคีกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกำรใช้กฎระเบียบกำรน ำเข้ำ – ส่งออก
ที่ชัดเจน 

 

3.1.6 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะประสบกำรณ์  

ในกำรซ่อมเครื่องมือท ำกำรเกษตร และบ ำรุงรักษำเครื่องจักรที่มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน และเพ่ือลดต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร แก่สมำชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชำชนทั่วไป มีเป้ำหมำย 
250 รุ่น รวม 7,500 รำย และเจ้ำหน้ำที่อีกรุ่นละ 5 รำย รวม 1,250 รำย ระยะเวลำด ำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2557 (ต.ค. 56 – ก.ย. 57) ผลกำรติดตำม ดังนี้  

1) กำรด ำเนินงำน ให้กำรอบรมเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรกลกำรเกษตรจ ำนวน 8,817 รำย หรือร้อยละ 101 จำกเป้ำหมำย 8,750 รำย 

2) ผลได้จำกกำรด ำเนินงำน 
เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพได้ปีละ 100 – 1,000 บำท  

และมีควำมรู้เพ่ิมขึ้นสำมำรถซ่อมแซมเครื่องมือท ำกำรเกษตรที่ช ำรุดให้กลับมำใช้งำนได้ดีดังเดิม เกษตรกร
น ำควำมรู้ในกำรซ่อมเครื่องจักรกลกำรเกษตรไปใช้ประโยชน์บำงส่วน ร้อยละ 55.56 และจะน ำควำมรู้   
ที่ได้ไปซ่อมเครื่องจักรกลเองร้อยละ 61.54 มีเกษตรกรร้อยละ 38.46 ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรซ่อม 
และคำดว่ำจะต้องจ้ำงซ่อม เนื่องจำกเป็นเครื่องจักรขนำดใหญ่ ไม่สำมำรถซ่อมเองได้ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำรมำกที่สุดร้อยละ 76.30 รองลงมำพอใจมำก ร้อยละ 17.36 และพอใจปำนกลำง ร้อยละ 6.34 
ตำมล ำดับ 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณในช่วงไตรมำสที่ 1 ถึง 

ร้อยละ 50 ของงบประมำณที่ได้รับ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้องปรับแผนกำรปฏิบัติงำนใหม่ โดยเร่งจัดอบรม    
ให้เร็วขึ้น จำกกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมของเกษตรกร พบว่ำ กำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว 
ในบำงพ้ืนที่ตรงกับช่วงระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ท ำให้เกษตรกรที่สนใจเข้ำรับกำรอบรม     
เข้ำร่วมโครงกำรได้น้อย ดังนั้นในกำรจัดกำรอบรมครั้งต่อไป ควรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกร
เกี่ยวกับช่วงเวลำในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

3.2) ระยะเวลำกำรอบรมสั้นเกินไป ท ำให้ผู้สอนไม่สำมำรถสอนได้ละเอียด และ
ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่สำมำรถจดจ ำรำยละเอียดของเครื่องจักรกลกำรเกษตรได้ทั้งหมด ท ำได้แต่ซ่อม
เครื่องจักรกลกำรเกษตรขั้นพ้ืนฐำนเท่ำนั้น ดังนั้น ควรขยำยระยะเวลำกำรอบรมเพ่ิมข้ึน  

3.3) กำรจัดหลักสูตรกำรอบรม ควรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกรว่ำ ต้องกำร
ควำมรู้ในเครื่องจักรกลกำรเกษตรชนิดใดที่ส่งเสริมกำรลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำกำรเกษตร
ในกำรทดแทนแรงงำนเกษตร เพ่ือน ำมำก ำหนดหลักสูตรต่อไป 

3.4) กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรบำงส่วนไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติได้ 
เนื่องจำกขำดเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรซ่อม ดังนั้นควรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรซ่อมเครื่องจักรกล 
และก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรเครื่องมืออุปกรณ์ที่รัฐให้กำรสนับสนุน  เพ่ือให้เกษตรกรยืมใช้และ     
เก็บรักษำไว้ใช้ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืนภำยในชุมชน โดยพิจำรณำควำมพร้อมของสหกรณ์และชุมชนด้วย 
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3.5) ข้อเสนอแนะ  
(1) ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีควำมตั้งใจฝึกอบรมในโครงกำรนี้ไปอบรมต่อยอด

ควำมรู้เรื่องเครื่องจักรกลกำรเกษตรในหลักสูตรขั้นสูง (Advance) ระยะต่อไป เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สำมำรถเป็นที่ปรึกษำให้เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ รวมทั้งซ่อมเครื่องจักรกลกำรเกษตร หรือเปิดร้ำนซ่อมประจ ำ
ต ำบล หรือเปิดร้ำนคำร์แคร์ในสหกรณ์ที่มีปั๊มน้ ำมัน ซึ่งในกำรเปิดร้ำนซ่อมควรจะต้องดูควำมพร้อมของ
สหกรณ์และชุมชนประกอบด้วย   

(2) ควรส่งเสริมให้สหกรณ์กำรเกษตรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกล
กำรเกษตร และสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจกับเอกชน เพ่ือให้บริกำรกับสมำชิก ซึ่งเอกชนที่ร่วมก็จะได้รับประโยชน์
จำกกำรมีจ ำนวนลูกค้ำที่แน่นอน และเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรผ่ำนสหกรณ์ได้ทันที ซึ่งเป็นผลจำกกำรประเมิน
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับ 
กำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรทดแทนแรงงำนเกษตรอีกด้วย 

(3) ควรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพื่อทดแทนแรงงำน
เกษตรให้แพร่หลำยควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้เพรำะผู้เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่ก็จะมีอำชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ข้ำวและมันส ำปะหลังจ ำนวนมำก เทคโนโลยีดังกล่ำว ได้แก่ เครื่องปลูกมันส ำปะหลัง หรือเครื่องเกี่ยวนวด
ข้ำว หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่สำมำรถใช้เครื่องจักรกลเพ่ือทดแทนกำรขำดแคลนแรงงำนได้ ทั้งนี้เนื่องจำก
ผลกำรวิจัยกำรใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงำนเกษตร กรณีศึกษำ มันส ำปะหลังของ 
ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร เครื่องปลูกมันส ำปะหลังยังไม่เป็นที่แพร่หลำย และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่
ทรำบว่ำมีกำรผลิตเครื่องปลูกมันส ำปะหลังเพ่ือทดแทนแรงงำนคน แต่มีเกษตรกรซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกขนำดใหญ่
เริ่มมีกำรใช้เครื่องปลูกทดแทนแรงงำนคนบ้ำงแล้ว พบว่ำสำมำรถปลูกมันส ำปะหลังได้ 2 ไร่ต่อชั่วโมง และ
กำรศึกษำระบบกำรใช้เครื่องเก่ียวนวดข้ำว ซึ่งได้เปรียบเทียบเครื่องเก่ียวนวดข้ำวกับกำรใช้แรงงำนคนเกี่ยว    
ผลปรำกฏว่ำ ใช้แรงงำนคน มีค่ำใช้จ่ำย 1,083 บำทต่อไร่ ใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้ำว 570 บำทต่อไร่ ซึ่งประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยได้เกินครึ่งหนึ่งของกำรใช้แรงงำนคน  

 
3.2 การประเมินผลโครงการตามนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 
 

3.2.1 โครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่น าร่องโครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน จังหวัด
พิษณุโลก 

กรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลัก ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและที่ดินของ
เกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ได้แก่ คูส่งน้ ำ คูระบำยน้ ำ ทำงล ำเลียงปัจจัยกำรผลิตและ
ผลผลิต ออกเอกสำรสิทธิ์ใหม่ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรให้สูงขึ้น ผลกำร
ประเมิน ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน เป็นกำรด ำเนินงำนในระยะแรกคือ ปี 2553 น ำร่องในพ้ืนที่ 
1,513.27 ไร่ ซึ่งเป็นกำรจัดรูปที่ดินแบบประเภทกำรพัฒนำแบบสมบูรณ์แบบ 448 แปลง เกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำร 261 รำย และถ่ำยทอดควำมรู้กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดิน และ
กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้กำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร คิดเป็นร้อยละ 82.76 
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2) ผลกระทบ 
2.1) ด้ำนประสิทธิภำพกำรชลประทำน พบว่ำ กำรส่งน้ ำและระบำยน้ ำออกจำก

แปลงมีประสิทธิภำพขึ้น จำกเดิมที่มีเกษตรกรร้อยละ 30.87 ที่สำมำรถรับน้ ำเข้ำนำได้สะดวก เพ่ิมเป็น
ร้อยละ 98.78 หลังมีโครงกำร และเกษตรกรร้อยละ 93.83 สำมำรถระบำยน้ ำออกจำกแปลงนำในช่วง 
ที่ไม่ต้องกำรน้ ำได้สะดวกข้ึน จำกเดิมท่ีมีเพียงร้อยละ 29.63 

2.2) ด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดิน พบว่ำ มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 168.07 
เป็นร้อยละ 191.32 เนื่องจำกมีน้ ำเพียงพอ เกษตรกรสำมำรถท ำกำรเพำะปลูกได้ตลอดทั้งปี  

2.3) ด้ำนประสิทธิภำพกำรผลิต ข้ำวเป็นพืชหลักในพ้ืนที่โครงกำร ปริมำณผลผลิต
เพ่ิมขึ้นหลังมีโครงกำร โดยข้ำวนำปีเพ่ิมขึ้นจำก 720.21 เป็น 840.67 กิโลกรัมต่อไร่ และข้ำวนำปรัง
เพ่ิมขึ้นจำก 737.33 เป็น 849.63 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตแล้ว ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้สุทธิ 
จำกกำรปลูกข้ำวทั้งปี 31,106.79 บำทต่อครัวเรือน (เพ่ิมขึ้น 675.52 บำทต่อครัวเรือน จำกก่อนมีโครงกำร) 

2.4) ด้ำนสังคม เมื่อพิจำรณำจำกปัญหำกำรขัดแย้งกำรใช้น้ ำในช่วงฤดูแล้งของ
เกษตรกรในพ้ืนที่หลังมีกำรจัดรูปที่ดินลดลง จำกร้อยละ 58.02 เหลือ 8.54 และยังก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน 
มีกำรใช้แรงงำนในพ้ืนที่มำกขึ้น นอกจำกนี้ เกษตรกรในพ้ืนที่มีส่วนร่วมกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรน้ ำ อยู่ในเกณฑ์
ระดับปำนกลำง 

2.5) แนวทำงกำรเรียกเก็บเงินทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดรูปที่ดินเฉลี่ย 12,880.46
บำทต่อไร่ ทำงเลือกกำรช ำระคืน ถ้ำเกษตรกรสมทบร้อยละ 10 20 และ 30 กรณีช ำระครั้งเดียวทั้งหมด
(เกษตรกรต้องจ่ำย 1,288  2,576 และ 3,864 บำทต่อไร่ ตำมล ำดับ)  และกรณีเลือกผ่อนช ำระ 15 ปี 
แต่ละปีช ำระจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน (เกษตรกรจ่ำยปีละ 124  247 และ 371 บำทต่อไร่ ตำมล ำดับ)  พบว่ำ 
จำกผลกำรวิเครำะห์ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมจำกรำยได้สุทธิจำกกำรผลิตข้ำวของเกษตรกรในพ้ืนที่ 2 ครั้งต่อปี
เกษตรกรมีรำยได้สุทธิกำรเกษตรในพ้ืนที่โครงกำรเพ่ิมขึ้น 986 บำทต่อไร่ เมื่อพิจำรณำจำกทั้ง 3 ทำงเลือกแล้ว 
เกษตรกรมีควำมสำมำรถจ่ำยเงินคืนทุนได้ 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ควรขยำยรูปแบบวิธีกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรไปสู่พ้ืนที่แหล่งน้ ำอ่ืน ๆ 

ในทุกจังหวัด และเน้นกำรรวมกลุ่มผู้ใช้น้ ำให้มำกขึ้น รวมทั้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรดูแลรักษำระบบชลประทำนด้วย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบชลประทำน 

3.2) ควรมีกำรศึกษำกำรคิดคืนทุนกำรจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่อ่ืนที่มีแบบแผนกำรผลิต
ที่แตกต่ำงกัน รวมทั้งรูปแบบกำรจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนำบำงส่วน เพ่ือเปรียบเทียบเป็นแนวทำงที่เหมำะสม
ในกำรคิดอัตรำกำรคืนทุนต่อไป 

 

3.2.2 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว 
กรมกำรข้ำวเป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมบูรณำกำรกับ 10 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ปฏิรูประบบกำรปลูกข้ำวใหม่ โดยก ำหนดรูปแบบกำรปลูกข้ำวเป็น 4 ระบบ ตำมสภำพ
พ้ืนที่โครงกำรชลประทำน/โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ ทุกระบบส่งเสริมให้มีกำรปลูกข้ำวปีละไม่เกิน    
2 ครั้ง  ปลูกพืชหลังนำ/พืชปุ๋ยสด แทนกำรปลูกข้ำวในช่วงปลำยปี และกลำงปี ตำมล ำดับ  หรือให้เว้นปลูก 
(พักดิน) หลังจำกท ำนำ ครบ 2 ครั้ง  เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรระบำดของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล บริหำรจัดกำร
น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตัดวงจรกำรระบำดของศัตรูข้ำวและข้ำววัชพืช และรักษำระบบนิเวศน์ในนำข้ำวให้มี
ควำมสมดุล ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรตั้งแต่ปี 2554 – 2557 ผลกำรประเมิน ดังนี้  
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1) กำรด ำเนินงำน  
1.1) พื้นที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2554 – 2556 รวม 2,307,364.60 ไร่  

ร้อยละ 74.43 ของเป้ำหมำย 3,100,000 ไร่ รวมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 96,741 รำย สนับสนุน
เมล็ดพันธุ์พืชหลังนำและพืชปุ๋ยสด 4,306.934 ตัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 779,998.53 ไร่ ซึ่งมีเกษตรกร
มำกกว่ำร้อยละ 80 ที่น ำเมล็ดพันธุ์พืชหลังนำและพืชปุ๋ยสดไปปลูกแล้ว ในจ ำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 4.60 
เก็บผลผลิตพืชหลังนำจ ำหน่ำยก่อนกำรไถกลบ เนื่องจำกได้รับเมล็ดพันธุ์ล่ำช้ำ 

1.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะแก่เกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำว 
พืชหลังนำ และพืชปุ๋ยสด 95,000 รำย โดยเกษตรกรร้อยละ 92.76 น ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว 

2) ผลกระทบ 
2.1) พ้ืนที่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร ปลูกข้ำวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ

ของโครงกำร พบว่ำ เพ่ิมขึ้นจำกก่อนมีโครงกำรร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร (จำกพ้ืนที่ร้อยละ 84 
เป็นร้อยละ 94 ของพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร)  

2.2) กำรใช้น้ ำไม่เกินปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีอยู่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน โดย
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำทั้ง 18 โครงกำร ส่งน้ ำให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ท ำกำรเกษตรตำมแผนกำรส่งน้ ำ 
ซึ่งไม่เกินปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีอยู่ 

2.3) กำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว จำกกำรเปรียบเทียบต้นทุนกำรผลิตข้ำวของเกษตรกร
ระหว่ำงก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตข้ำวเพ่ิมขึ้นจำก 3,112 บำทต่อไร่ 
เป็น 3,402 บำทต่อไร่ หลังเข้ำร่วมโครงกำร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.32 เมื่อพิจำรณำต้นทุนต่อตัน เพ่ิมขึ้น
จำก 4,260 บำท เป็น 4,460 บำท หรือเพ่ิมร้อยละ 4.69 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์โครงกำรที่ก ำหนด 
ให้ลดต้นทุนกำรผลิตร้อยละ 15 เกษตรกรยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  

2.4) ผลจำกกำรจัดระบบปลูกข้ำว ในปีกำรเพำะปลูก 2556/57 เกษตรกรสำมำรถ
ผลิตข้ำวได้ 767 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจำกก่อนมีโครงกำรเฉลี่ย 33 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 4.50   
เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 3,402 บำทต่อไร่ เกษตรกรมีรำยได้เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจำก 2,885 บำทต่อไร่  
เป็น 4,071 บำทต่อไร่ เพ่ิมข้ึน 1,186 บำทต่อไร่ หรือร้อยละ 41.12 หลังเข้ำร่วมโครงกำร 

2.5) กำรแก้ปัญหำทรัพยำกรดินเสื่อมโทรมและรักษำระบบนิเวศน์ในนำข้ำว โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรพักแปลงนำ และปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยกำรปลูกพืชหลังนำ/พืชปุ๋ยสด มีเกษตรกรร้อยละ 80 
เห็นว่ำ หลังกำรด ำเนินกำรดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ และร่วนซุยมำกข้ึน ส่วนกำรรักษำระบบนิเวศน์ในนำข้ำว 
ซ่ึงส่งเสริมให้เกษตรกรลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรก ำจัดศัตรูข้ำวลง แต่เนื่องจำกนโยบำยกำรแทรกแซง
รำคำข้ำวที่ผ่ำนมำ ท ำให้เกษตรกรต้องกำรเพ่ิมปริมำณผลผลิต และลดกำรสูญเสียของผลผลิต จึงมีกำรใช้
ปุ๋ยเคมี 46.66 กิโลกรัมต่อไร่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.76) และสำรก ำจัดศัตรูในแปลงข้ำวเฉลี่ย 302 บำทต่อไร่ 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.37)  ท ำให้ยังไม่สำมำรถบรรลุเกณฑ์ที่โครงกำรก ำหนดให้ลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีลง   
5 กิโลกรัมต่อไร่ และลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมีเฉลี่ย 420 บำทต่อไร่ 

2.6) ตัดวงจรกำรระบำดของศัตรูข้ำวและข้ำววัชพืช พบว่ำ มีพื้นที่เสียหำยจำก
กำรระบำดของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำลลดลงจำกก่อนมีโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 12.19 ของพ้ืนที่เข้ำร่วม
โครงกำร (จำกพ้ืนที่เสียหำยร้อยละ 14.09 เหลือร้อยละ 1.90 ของพื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร) และพื้นที่
เสียหำยจำกกำรระบำดของข้ำววัชพืชลดลงจำกก่อนมีโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของพ้ืนที่ที่เข้ำร่วม
โครงกำร (จำกพ้ืนที่เสียหำยร้อยละ 2.25 เหลือร้อยละ 1.46 ของพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร) ซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรเว้นปลูกข้ำว หรือปลูกข้ำวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง  
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2.7) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงกำร ในภำพรวมเกษตรกรมีควำมพึงพอใจ
ในระดับค่อนข้ำงมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.24 โดยเฉพำะกำรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกร และ
กำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ ส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกปลูกพืชหลังนำ/พืชปุ๋ยสด กำรจัดสรรน้ ำ และ
กำรอบรมควำมรู้ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ควรขยำยระยะเวลำโครงกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวที่ก ำลังสิ ้นสุดลงใน

ปีงบประมำณ 2557 นี้ ออกไปอีก  เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรระบำดของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำลและข้ำววัชพืช
อย่ำงยั่งยืน เนื่องจำกกำรจัดระบบปลูกข้ำว ส่งผลให้พ้ืนที่ระบำดและเสียหำยดังกล่ำวลดลง 

3.2) โครงกำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรผลิต/จัดหำ 
และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนำ และพืชปุ๋ยสดให้เกษตรกรล่ำช้ำ ไม่ทันฤดูกำลเพำะปลูก ซึ่งเป็นปัญหำ
ต่อเนื่องมำทุกปี นอกจำกนี้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนบูรณำกำรยังเป็นลักษณะต่ำงหน่วยงำนต่ำงด ำเนินกำร 
และหน่วยงำนสนับสนุนบำงหน่วยงำนไม่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบูรณำกำรงำน ดังนั้นจึงควรปรับแผน  
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละกิจกรรมให้เหมำะสม และก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนบูรณำกำรให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อให้กำรบูรณำกำรงำนโครงกำรในระยะต่อไป สำมำรถขับเคลื่อนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เช่น กำรด ำเนินโครงกำรปี 2559  กิจกรรมจัดเวทีชุมชน ควรก ำหนดให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อน    
กำรด ำเนินงำนโครงกำรปีงบประมำณ 2559  และกิจกรรมผลิต/จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชหลังนำและพืชปุ๋ยสด  
ที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรในระยะที่ 1 ควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จและน ำไปแจกจ่ำยให้เกษตรกรได้ทัน  
ช่วงฤดูกำลเพำะปลูกในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. 2559 เป็นต้น   

3.3) เกษตรกรบำงรำยไม่มีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของโครงกำรและระบบนิเวศน์
ในนำข้ำวที่ถูกท ำลำยจำกกำรปลูกข้ำวอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี  และกำรใช้ปุ๋ยเคมี/สำรเคมีในปริมำณมำก   
จึงควรมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงกำรและระบบนิเวศน์ในนำข้ำวอย่ำงต่อเนื่องและให้ทั่วถึง โดยผ่ำนสื่อ
ที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ง่ำย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หอกระจำยข่ำว เป็นต้น 

 

3.2.3 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิตให้เหมำะสมต่อกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและ
กำรตลำดข้ำวหอมมะลิในทุ่งกุลำร้องไห้ในระยะที่ 2  (ปี 2552 – 2556) สรุปผลกำรประเมินผล ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน  
1.1) พัฒนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ โดยกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ ำ รวมพ้ืนที่ที่ได้รับกำรพัฒนำ 277,443 ไร่  หรือร้อยละ 58.50 ของเป้ำหมำยโครงกำร นอกจำกนี้ 
ได้ก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบชลประทำน เช่น ระบบระบำยน้ ำ ระบบกักเก็บน้ ำ และระบบส่งน้ ำ รวม 29 แห่ง 
จำกเป้ำหมำย 30 แห่ง และขุดลอกคลอง ห้วย สระ หน้ำฝำย 12 แห่ง 

1.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิตข้ำว โดยกำรจัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แนวทำงกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ 6,646 รำย  พัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบรับรอง
มำตรฐำน GAP  และกำรผลิตพืชตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 3,448 รำย 
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2) ผลกระทบ 
2.1) กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ ด ำเนินกำรผ่ำนศูนย์ข้ำวชุมชน

ร้อยละ 86.67 มีสมำชิกร่วมจัดท ำแปลงเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 23 รำยต่อศูนย์ คิดเป็นพ้ืนที่ 176.67 ไร่ต่อศูนย์
ต่อปี ในจ ำนวนนี้มีร้อยละ 76.92 ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวทุกปี ที่เหลือผลิตเป็นบำงปี เนื่องจำกไม่ได้รับ
เมล็ดพันธุ์ และด ำเนินกำรในลักษณะต่ำงคนต่ำงผลิต โดยมีศูนย์ข้ำวชุมชนร้อยละ 35.71 ที่สำมำรถกระจำย
เมล็ดพันธุ์ข้ำวในพ้ืนที่ (ไข่ขำว) 

2.2) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 97.35 สำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นทำงสัญจรและขนส่งปัจจัยกำรผลิตถึง ร้อยละ 95 
นอกนั้นเป็นแหล่งน้ ำเสริมในกำรเพำะปลูกและช่วยระบำยน้ ำออกจำกพ้ืนที่ในช่วงที่มีฝนตกมำกร้อยละ 66 
และร้อยละ 65 ตำมล ำดับ คิดเป็นระดับควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง ที่คะแนนเฉลี่ย 3.09 

2.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต  
(1) อัตรำกำรใช้เมล็ดพันธุ์หลังสิ้นสุดโครงกำรในปีกำรผลิต 2556/57 พบว่ำ 

เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ กับพ้ืนที่ที่มีกำรปรับปรุงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำแล้ว 
และเสริมระบบกำรจัดกำรน้ ำชลประทำน มีกำรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำวใกล้เคียงกันเฉลี่ย 28 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2 และร้อยละ 3 จำกก่อนมีโครงกำรในปีกำรผลิต 2551/52  ขณะที่เกษตรกรในพ้ืนที่มี
กำรปรับปรุงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ แต่เสื่อมสภำพต้องปรับปรุงมีกำรใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 31 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่ที่มีปัญหำเกี่ยวกับน้ ำ และมีเมล็ดพันธุ์ปลอมปนมำก 

(2) ปริมำณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในภำพรวมของทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่ำ ในปีกำรผลิต 
2556/57 มีผลผลิตข้ำวหอมมะลิเฉลี่ย 453.25 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจำกก่อนมีโครงกำรในปีกำรผลิต 
2551/52 เฉลี่ย 127.21 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์โครงกำร 520 กิโลกรัมต่อไร่    
ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยโครงกำร ต่ ำกว่ำ 66.75 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจำกระบบกำรส่งและระบำยน้ ำที่เป็นปัญหำ
จำกสภำพพ้ืนที่ที่มีกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำมำนำน ประกอบกับกำรบ ำรุงรักษำที่ด ำเนินกำรได้
ไม่ดี ซึ่งผลผลิตที่ผลิตได้ร้อยละ 76.58 น ำไปจ ำหน่ำย ที่เหลือเก็บไว้ท ำพันธุ์ บริโภค และแจกญำติพ่ีน้อง 

(3) ผลตอบแทนสุทธิของครัวเรือนเกษตรกร ในปีกำรผลิต 2556/57 จำก
ปริมำณผลผลิตที่ผลิตได้เฉลี่ย 453.25 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตรวม 3,758.87 บำทต่อไร่ 
จ ำหน่ำยได้ในรำคำเฉลี่ย 16.61 บำทต่อกิโลกรัม เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตมีผลก ำไรสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 3,770 บำท 
หรือ 8 บำทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นรำยได้สุทธิที่เป็นเงินสดจำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 
67,088 บำท 

(4) ควำมคิดเห็นต่อคุณภำพข้ำวหอมมะลิที่ผลิตได้ พิจำรณำจำกเกณฑ์
ควำมหอม เปอร์เซ็นต์ต้นข้ำว สิ่งเจือปน และกำรใช้พันธุ์ผ่ำนกำรรับรอง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงกำร 
พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 55.95 เห็นว่ำมีคุณภำพดีคงเดิม รองลงมำร้อยละ 33.34 เห็นว่ำมีคุณภำพดีขึ้น 
และร้อยละ 10.71 เห็นว่ำมีคุณภำพลดลง เนื่องจำกมีข้ำวพันธุ์อ่ืนปนมำก และถูกตัดรำคำ 

2.4) ประสิทธิภำพกำรตลำดข้ำวหอมมะลิ  
(1) กำรรวบรวมข้ำวเปลือกของสถำบันเกษตรกร จำกกำรด ำเนินนโยบำย

แทรกแซงรำคำของรัฐบำล และกำรเชื่อมโยงกับคู่ค้ำ บริษัท โรงสี เปิดจุดรับซื้อข้ำวในพ้ืนที่ของสหกรณ์  
ท ำให้สหกรณ์ต้องรับซื้อข้ำวเปลือกในรำคำสูงตำมที่ก ำหนด กำรรับซื้อนอกโครงกำรเกิดต้นทุนสูงตำมไปด้วย 
ท ำให้ขำดเงินทุนในกำรรวบรวม แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อสิ้นสุดโครงกำร ในปีกำรผลิต 2556/57 สหกรณ์  
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ยังสำมำรถรวบรวมข้ำวเปลือกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงก่อนมีโครงกำรในปีกำรผลิต 
2551/52  คือ รวบรวมได้เพ่ิมข้ึนจำก 3,991.88 ตัน เป็น 5,572.50 ตัน 

(2) กำรพัฒนำคลัสเตอร์กลุ่มข้ำวหอมมะลิ มีกำรรวมกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่
ทุ่งกุลำร้องไห้และจัดตั้งเป็นคลัสเตอร์กลุ่มฯ 19 สหกรณ์ ในจ ำนวนนี้มี 7 สหกรณ์ที่มีโรงสีข้ำว ส่วนสหกรณ์ 
ที่ไม่มีโรงสี เปิดให้สหกรณ์และโรงสีนอกพ้ืนที่ใช้เป็นจุดซื้อขำย ซึ่งสหกรณ์ร้อยละ 62.50 มีจ ำนวนคู่ค้ำ
เพ่ิมข้ึนจำกก่อนมีโครงกำร ร้อยละ 25 มีจ ำนวนคู่ค้ำคงเดิม และร้อยละ 12.50 มีจ ำนวนลดลง เนื่องจำก
เป็นสหกรณ์ขนำดเล็ก เอกชนมีจุดรับซื้อและศักยภำพมำกกว่ำ 

(3) กำรส่งออกข้ำวหอมมะลิในโครงกำร จำกกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรค้ำข้ำว/
โรงสี ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำ ร้อยละ 55.81  เห็นว่ำมีกำรส่งออกข้ำวหอมมะลิในพ้ืนที่ทุ่งกุลำ
ร้องไห้ให้มำกข้ึน ร้อยละ 36.56 เห็นว่ำคงเดิม และร้อยละ 11.63 เห็นว่ำลดลง 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิต ทั้งกำรพัฒนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบชลประทำน เป็นลักษณะด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่จัดสรรในแต่ละปี  
และต้องใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับเกษตรกรไม่ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ในกำรท ำคู คลอง และทำงล ำเลียง ส่งผล
ให้ไมบ่รรลุตำมแผนงำนโครงกำรที่ก ำหนด ในกำรพัฒนำระยะต่อไปควรค ำนึงถึงควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ และ
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรเข้ำร่วมพัฒนำ ดูแล และซ่อมบ ำรุงให้มี
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง 

3.2) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต สิ่งส ำคัญคือ กำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี
ให้ถึงเกษตรกรอย่ำงทั่วถึง และกำรแก้ไขปัญหำกำรปลอมปนของเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส่งผลต่อกำรเพิ่มรำยได้ของเกษตรกร 

3.3) กำรพัฒนำตลำด ซึ่งโครงกำรได้ใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน
กำรรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป สหกรณ์ขนำดเล็กมีศักยภำพและควำมคล่องตัว
ในกำรบริหำรจัดกำรยังไม่สำมำรถแข่งขันกับภำคเอกชนได้ สิ่งที่ควรด ำเนินกำร คือ สหกรณ์ควรท ำหน้ำที่
ในกำรเชื่อมโยงกับภำคเอกชน เพ่ือเป็นตัวแทนสมำชิกสหกรณ/์เกษตรกร ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรตลำด  
นอกจำกนี้จ ำเป็นต้องพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำดแก่เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

3.2.4 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) 

เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในบทบำทหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนกำรเกษตร
ของหมู่บ้ำน กำรมีส่วนร่วมจัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน ประสำนงำนถ่ำยทอดควำมรู้และ
แก้ไขกำรเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้ำน และกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรเกษตร รวมทั้งรำยงำนหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องอย่ำงเร่งด่วน ผลกำรประเมินผล ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน คัดเลือกและพัฒนำอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำนที่เข้ำร่วมโครงกำร   
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ช่วยประสำนงำน และให้ข้อมูลข่ำวสำรต่อเกษตรกรในกำรสร้ำงกลุ่มสัมพันธ์ บทบำท
หน้ำที่ เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ กระบวนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน และกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จ ำนวน 75,181 รำย 
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2) ผลกระทบ 
2.1) กำรรับทรำบบทบำทของ อกม. พบว่ำ หลังผ่ำนกำรอบรม อกม. ร้อยละ 92 

ขึ้นไป รับทรำบและเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเอง เช่น กำรประสำนงำน กำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรเกษตร 
และกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงหมู่บ้ำน/หน่วยงำนในกำรท ำแผนพัฒนำกำรเกษตร 

2.2) ควำมพร้อมของ อกม.ต่อกำรปฏิบัติงำน ทั้งด้ำนประชำสัมพันธ์ กำรให้ควำมรู้
กำรเกษตร และกำรแก้ไขปัญหำ กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนกับเกษตรกร และ เป็นผู้ช่วย
กำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐ พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของ อกม. มีควำมเห็นว่ำ 
อกม.มำกกว่ำร้อยละ 90 มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 

2.3) กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำนของ อกม. พบว่ำ บทบำทที่ อกม.ปฏิบัติ
หน้ำที่ได้มำกท่ีสุด คือกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนกำรเกษตรของหมู่บ้ำน ร้อยละ 95.35 รองลงมำ คือ กำรมี
ส่วนร่วมจัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน และกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรเกษตรรวมทั้งรำยงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเร่งด่วน ร้อยละ 86.38 และ 82.06 ตำมล ำดับ ส่วนบทบำทกำรประสำนงำน
ถ่ำยทอดควำมรู้และแก้ไขกำรเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้ำน ปฏิบัติหน้ำที่ได้ล ำดับสุดท้ำย ร้อยละ 72.09  

2.4) กำรรับบริกำรของเกษตรกรจำก อกม. พบว่ำ เกษตรกรมีสัดส่วนจ ำนวนใกล้เคียงกัน
ระหว่ำงเคยได้รับบริกำรกับไม่ได้รับบริกำรจำก อกม. คิดเป็นร้อยละ 54.72 และ 45.28 ตำมล ำดับ   
โดยเกษตรกรที่ไม่ได้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์มำก่อนแล้ว รวมทั้งแก้ไขปัญหำ  
ด้วยตนเอง 

2.5) กำรยอมรับและรับทรำบบทบำทของ อกม. จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรเกษตรประจ ำต ำบล และเกษตรกรในหมู่บ้ำน พบว่ำ อกม. ร้อยละ 93.76 ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน
และเกษตรกรในพ้ืนที่ และเป็นที่รู้จักของเกษตรกร ร้อยละ 59.75 แต่ยังมีเกษตรกร ร้อยละ 45.91 ที่ไม่ทรำบ
บทบำทดังกล่ำว เนื่องจำก อกม.รับบทบำทหลำยหน้ำที่ เกษตรกรเห็นว่ำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่แต่ไม่ทรำบว่ำ
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่หรือบทบำทใด   

2.6) ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง อกม. กับอำสำสมัครเกษตรของหน่วยงำนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ยังมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันน้อยมำก มีเพียงร้อยละ 38.45 ของ อกม. ที่มีกำร
ประสำนงำนกับอำสำสมัครเกษตรสำขำอ่ืน ๆ เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำเป็น อกม. และไม่สำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้ำน โดยมีอำสำสมัครที่ประสำนกับ อกม. มำกที่สุด คือ หมอดินอำสำ รองลงมำ
เป็นอำสำปศุสัตว์ ประมงอำสำ อำสำสมัครชลประทำน เกษตรหมู่บ้ำน  

2.7) ควำมพึงพอใจ ด้ำนเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของ อกม. เช่น 
กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) อยู่ในระดับมำก ที่ค่ำคะแนน 
4.38 และ 4.35 และในด้ำนของ อกม. มีควำมพึงพอใจต่อบทบำทหน้ำที่ของตนเองในระดับปำนกลำง
ถึงน้อย เนื่องจำกไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เกิดกำรขำดขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

3) ข้อเสนอแนะ  
3.1) กำรพัฒนำ อกม. เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ่งส ำคัญ 

คือกำรประสำนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงอำสำสมัครเกษตรด้ำนต่ำง ๆ หน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเกษตรกรในพ้ืนที่ให้รับทรำบ เข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ของ อกม. นอกจำกนี้ ควรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแก่ อกม. 
ให้ครอบคลุมทุกด้ำน พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลข่ำวสำรทั้งด้ำนกำรผลิต และกำรตลำดที่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
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เพ่ือให้ อกม.สำมำรถปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ครอบคลุมได้มำกขึ้น รวมทั้งให้เกิดควำมเชื่อถือและยอมรับจำก
เกษตรกรมำกขึ้น 

3.2) ในประเด็นที่ อกม. มีควำมพึงพอใจต่อบทบำทของตนเองในระดับปำนกลำง 
เนื่องจำกในกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำไม่ได้รับค่ำตอบแทนในกำรด ำเนินงำน และ อกม. จ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ดังนั้น ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนโครงกำรต่ำง ๆ ของ กษ. เกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรพิจำรณำ  
อกม. เป็นกลุ่มแรก 

 

3.2.5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส าหรับธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส ำหรับ
ธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรผลิตที่มีกำรน ำเครื่องจักรกล
กำรเกษตรเข้ำมำทดแทนแรงงำนในภำคเกษตรมำกขึ้น ผลกำรประเมินกำรสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์
ในปี 2555 ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน  
1.1) สนับสนุนเงินกู้จำกกองทุนพัฒนำสหกรณ์แก่สหกรณ์ 11 สหกรณ์ รวม 

11 ล้ำนบำท โดยสหกรณ์น ำเงินทุนไปให้สมำชิกของสหกรณ์กู้รำยละ 5,000 – 10,000 บำท ซึ่งไม่
เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร  

1.2) จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ท่ีใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรระหว่ำงร้อยละ 0 – 32 
ของสมำชิกสหกรณ์ทั้งหมด เนื่องจำกจ ำนวนเครื่องจักรกลกำรเกษตรมีน้อย สมำชิกของสหกรณ์ท ำกิจกรรม
ทำงกำรเกษตรในช่วงเวลำเดียวกัน ท ำให้ไม่สำมำรถรอใช้บริกำรได้และบำงแห่งไม่มีเครื่องจักรกลกำรเกษตร
ให้บริกำรแล้ว 

2) ผลกระทบ 
2.1) กำรเข้ำถึงเงินทุนตำมโครงกำร พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ยังไม่สำมำรถเข้ำถึง

แหล่งทุน เนื่องจำกโครงกำรสนับสนุนเงินทุนให้สหกรณ์เท่ำกัน แห่งละ 1 ล้ำนบำท ท ำให้สหกรณ์ที่มี
สมำชิกน้อยมีโอกำสกู้เงินตำมโครงกำรได้มำกกว่ำ โดยสมำชิกสหกรณ์แต่ละแห่งสำมำรถกู้เงินตำมโครงกำรได้
คิดเป็นร้อยละ 0.53– 29.35 ของสมำชิกสหกรณ์ทั้งหมด 

2.2) กำรบริหำรเงินทุนที่ได้รับจำกโครงกำร จำกจ ำนวนสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
11 แห่ง ในจ ำนวนนี้ 10 แห่ง ได้รับผลก ำไรจำกกำรสนับสนุนเงินทุนจำกโครงกำรเฉลี่ย 18,318 – 70,000 บำท 
ส่วนอีก 1 แห่ง ขำดทุนจำกกำรสนับสนุนเงินทุนให้สมำชิกกู้ 8,075 บำท โดยสหกรณ์ทั้งหมดสำมำรถจ่ำย
ช ำระเงินกู้คืนกองทุนพัฒนำกำรเกษตรได้ตำมก ำหนด 

2.3) ด้ำนเศรษฐกิจ เมื่อพิจำรณำผลที่เกิดจำกกำรให้บริกำรเงินทุนส ำหรับธุรกิจ
ให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำยได้รับประโยชน์ทั้งด้ำน
เงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ และกำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรในรำคำที่ถูกว่ำเอกชน โดยลดค่ำใช้จ่ำยได้    
ไร่ละ 50 บำท 

2.4) ด้ำนสังคม พิจำรณำจำกกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรเงินทุนส ำหรับธุรกิจ กำรให้บริกำร
เครื่องจักรกลกำรเกษตร พบว่ำ มีสมำชิกสหกรณ์ที่ได้รับเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำเพียงร้อยละ 4.46 ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 95.54 ไม่ได้รับบริกำร นอกจำกนี้ สหกรณ์บำงแห่งน ำเงินทุนตำมโครงกำรให้สมำชิกกู้ในอัตรำ
ดอกเบี้ยปกติร้อยละ 8 – 9.50 ต่อปี 



20 
 

2.5) ควำมยั่งยืนของธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร จำกจ ำนวนสหกรณ์
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 11 แห่ง มีกำรยกเลิกแล้ว 5 แห่ง ที่เหลือด ำเนินกำรอยู่ 6 แห่ง ในจ ำนวนนี้มี 3 แห่ง  
ที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และอีก 3 แห่ง ก ำลังประสบปัญหำ เช่น มีกำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร
ในช่วงสั้น ๆ 4 – 5 เดือนต่อปี ขำดประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำร ไม่มีควำมรู้เรื่องเครื่องจักรกลกำรเกษตร 
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงสูง และขำดทุนจำกกำรท ำธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร ฯลฯ อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำขำยเครื่องจักรกลกำรเกษตร 

2.6) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร พบว่ำ ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดและสหกรณ์กำรเกษตร มีควำมพอใจในระดับมำก เนื่องจำกได้รับเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำมำช่วยในธุรกิจ
กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร แต่ในสมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในระดับ
ปำนกลำง เนื่องจำกจ ำนวนเงินที่ให้สมำชิกกู้ไม่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรเครื่องจักรกล
กำรเกษตร 

2.7) กำรบรรลุวัตถุประสงค์โครงกำร สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้ำนกำรจัดหำ
เงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ เพ่ือด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรแก่สมำชิกสหกรณ์ และเกิดกำร
เริ่มต้นสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรระหว่ำงสหกรณ์กับเอกชน ในรูปแบบของกำร
ให้สินชื่อแก่สมำชิกเพ่ือไปใช้บริกำรของเอกชน และเป็นผู้ประสำนระหว่ำงสมำชิกสหกรณ์ที่ต้องกำร ใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตรกับเอกชน แต่ในด้ำนควำมยั่งยืนไม่บรรลุวัตถุประสงค์  จำกจ ำนวน 11 สหกรณ์    
ที่เข้ำร่วมโครงกำร คงเหลือเพียง 3 แห่ง ที่ยังด ำเนินกำรอยู่ (สหกรณ์กำรเกษตรแม่แจ่ม จ ำกัด สหกรณ์
กำรเกษตรฟำกท่ำ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรต ำบลบ้ำนหวำย จ ำกัด) ซึ่งปัจจัยที่ท ำให้ประสบผลส ำเร็จ
คือ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำและน ำมำปรับปรุง  บุคลำกรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
กำรเกษตร และกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่สมำชิกสหกรณ์ในกำรมำใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร ด้วยกำร
ควบคุมคุณภำพของงำน และกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรที่แข่งขันกับเอกชนได้ 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ควรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำให้สหกรณ์น ำไปให้สมำชิกกู้ไปใช้บริกำร

เครื่องจักรกลกำรเกษตร เพ่ือช่วยลดต้นทุนกำรผลิตจำกกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร โดยใช้บริกำรได้ทั้ง
เครื่องจักรกลกำรเกษตรของสหกรณ์และเอกชน 

3.2) เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร โดยให้
สหกรณ์ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนสมำชิกต่อรองกับเอกชนในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร และกำรควบคุมคุณภำพ
กำรบริกำร 

3.3) กำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร ต้องมีควำมพร้อมของ
ทั้งในด้ำนปริมำณผู้ใช้บริกำร และบุคลำกรของสหกรณ์ในกำรบริกำรจัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร รวมทั้ง
กำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับสหกรณ์ที่เคยด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร
มำแล้ว  
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3.3 การประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
การเกษตรฯ 

 

3.3.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข้าวไทยสู่สากล 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก ในกำรพัฒนำสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรพรหม
พิรำม จ ำกัด จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ำกัด จังหวัดสุโขทัย และสหกรณ์กำรเกษตรเมือง
พิจิตร จ ำกัด ให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีกระจำยให้กับสหกรณ์เครือข่ำยและ
เกษตรกรสมำชิกได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีส่งเสริมให้มีกำรปลูกพืชตระกูลถั่ว/พืชปรับปรุงดินสลับกำรท ำนำ 
ลดกำรท ำนำเหลือปีละ 2 ครั้ง ลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดกำรใช้สำรเคมีปรับเปลี่ยนมำ
ใช้สำรอินทรีย์/ชีวภำพแทนระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ปี 2554 – 2561 ได้รับอนุมัติเงินจำกกองทุน
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตฯ 55.88 ล้ำนบำท  ผลกำรประเมิน ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน 
1.1) ส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี  มีเกษตรกรและพื้นที่

ด ำเนินกำรในฤดูนำปี 310 รำย ร้อยละ 110 ของเป้ำหมำย 280 รำย พ้ืนที่ปลูก 3,941 ไร่ ร้อยละ 109
ของเป้ำหมำย 3,600 ไร่ ส่วนฤดูนำปรัง 285 รำย ร้อยละ 101 ของเป้ำหมำย 280 รำย พ้ืนที่ปลูก 
3,568 ไร่  ร้อยละ 99 ของ 3,600 ไร่ โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว (นำปี) 300 รำย 
ร้อยละ 96.77 ของเป้ำหมำย 310 รำย 

1.2) จัดหำเมล็ดพันธุ์ข้ำวชั้นขยำย (R2) จำกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวจังหวัดพิษณุโลก 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวจังหวัดสุโขทัยและบำงส่วนที่สหกรณ์ผลิตได้เอง จ ำหน่ำยแก่สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร 
187.73 ตัน แบ่งเป็นข้ำวนำปี 98.53 ตัน และข้ำวนำปรัง 89.20 ตัน  

1.3) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วและพืชปรับปรุงบ ำรุงดินมีสมำชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไปเข้ำร่วมกิจกรรม 450 รำย ผ่ำนกำรอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วและพืชปรับปรุงบ ำรุงดิน 
420 รำย ร้อยละ 93 ของ 450 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม โดยโครงกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมำชิกเพ่ือ
ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และปลูกพืชตระกูลถั่ว/พืชปรับปรุงดิน 5.00 ล้ำนบำท  ด ำเนินกำรได้ 486 รำย 

2) ผลกระทบ 
2.1) กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 

(1) กำรรับซื้อข้ำวเปลือกเมล็ดพันธุ์คืนพบว่ำ ปริมำณข้ำวเปลือกที่สมำชิก
สหกรณ์ผลิตได้ 5,532.37 ตัน ร้อยละ 110 ของ 5,040 ตันต่อปี ผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำนของ
กรมวิชำกำรเกษตร และสหกรณ์สำมำรถรับซื้อคืนเป็นข้ำวเปลือกเมล็ดพันธุ์ตำมโครงกำรฯ ได้ 4,355.94 ตัน 
ร้อยละ 78.74 ของผลผลิตข้ำวที่ผลิตได้หรือร้อยละ 96.03  ของเป้ำหมำย กำรรับซื้อคืน 4,536 ตัน/ปี  
ซึ่งมำกกว่ำปีที่ 1 จ ำนวน 4,071.32 ตัน มูลค่ำ 56.53 ล้ำนบำท เฉลี่ยตันละ 12,977 บำท นอกนั้น  
ไม่ผ่ำนกำรรับรับรอง และบำงส่วนน ำเข้ำโครงกำรรับจ ำน ำเป็นข้ำวเปลือกทั่วไป 1,176.43 ตัน ร้อยละ 21.26 
ของผลผลิตข้ำวที่ผลิตไดข้ำยออกเป็นข้ำวเปลือกท่ัวไป เฉลี่ยตันละ 9,512 บำท  มูลค่ำ 11.19 ล้ำนบำท 

(2) กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นจ ำหน่ำยพบว่ำ ปริมำณเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่โครงกำรรับซื้อ
จำกสมำชิก 4,355.94 ตัน น ำมำผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นจ ำหน่ำยได้ 3,953.27 
ตันสูงกว่ำเป้ำหมำย 551 ตัน มูลค่ำ 63.77 ล้ำนบำท เฉลี่ยตันละ 16,131 บำท  มีอัตรำกำรสูญเสียระหว่ำง
กำรปรับปรุงน้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด ร้อยละ 10 คือ ร้อยละ 9.26 (ซึ่งคิดเป็นปริมำณเมล็ดพันธุ์ข้ำวเพียง  
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ร้อยละ 0.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณควำมต้องกำรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำว 600,000 ตันต่อปี) สำมำรถน ำไป
เพำะปลูกได้คิดเป็นพ้ืนที่ 197,663 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของพ้ืนที่ท ำนำปีทั้งประเทศ 64.99 ล้ำนไร่ 

(3) กำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีร้อยละ 79.85 เป็นกำรจ ำหน่ำยให้กับ
สมำชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป สหกรณ์/ร้ำนค้ำเครือข่ำยภำยในจังหวัด ส่วนอีกร้อยละ 20.15 จ ำหน่ำยให้กับ
สหกรณ/์ร้ำนค้ำเครือข่ำย และร้ำนค้ำทั่วไปจังหวัดอ่ืน ๆ 

2.2) กำรน ำเทคโนโลยีกำรปลูกถั่วหรือพืชปรับปรุงดินสลับนำไปปฏิบัติจำกสมำชิก
สหกรณ์และเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกถั่วหรือพืชปรับปรุงดินสลับนำ 420 รำย 
พบว่ำ ร้อยละ 74.28  ปลูกพืชตระกูลถั่วโดยเฉพำะถั่วเขียวทุกรำย (ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 94.19 ใช้วิธีไถกลบ
เมื่อต้นถั่วเขียวมีอำยุ ½ - 2 เดือน และร้อยละ 6 รอให้ถั่วเขียวอำยุ 2 ½  เดือน จึงเก็บผลผลิตก่อนจึงไถกลบ 
จ ำหน่ำยได้ในรำคำ กก. ละ 26 บำท มีรำยได้เฉลี่ย 29,775 บำทต่อรำย)  ส่วนร้อยละ 25.72 ใช้วิธีหมัก
ฟำงแล้ว ไถกลบ 

2.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต  
(1) กำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ พบว่ำ  ในปีที่ 2 สมำชิกสหกรณ์มีผลผลิตข้ำวเปลือก

เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 0.74 ตันต่อไร่ ต่ ำกว่ำปีที่ 1 ที่ผลิตได้เฉลี่ย 0.80 ตันต่อไร่ เนื่องจำกในพ้ืนที่ อ.พรหมพิรำม  
จ.พิษณุโลก และ อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย เกิดกำรระบำดของแมลงบั่ว และผลกระทบจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลง 
ซึ่งเมื่อน ำรำยได้จำกกำรขำยข้ำวเปลือกเมล็ดพันธุ์ 9,564 บำทต่อไร่ (12,977 บำทต่อตัน) หักด้วยต้นทุนรวม 
6,646 บำทต่อไร่ สมำชิกสหกรณ์จะมีผลตอบแทนสุทธิ 2,918 บำทต่อไร่ (3,960 บำทต่อตัน) 

(2) กำรลดต้นทุนกำรผลิตจำกกำรเปรียบเทียบต้นทุนกำรผลิตรวมก่อนและหลัง
เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ยังไม่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ โดยมีต้นทุนกำรผลิ ตเพ่ิมขึ้นจำก 
6,501 บำทต่อไร่ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร เป็น 6,646 บำทต่อไร่หลังเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งต้นทุนกำรผลิตที่
เพ่ิมขึ้นจะเป็นในส่วนของค่ำสำรปรำบศัตรูพืช และค่ำปุ๋ยเคมี 

2.4) กำรปรับลดกำรใช้สำรเคมี พบว่ำยังไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ สมำชิกสหกรณ์ 
ร้อยละ 98.92 ยังมีกำรใช้สำรเคมี เช่น สำรปรำบศัตรูพืช สำรควบคุมวัชพืช และปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 37.83 กก./ไร่
เนื่องจำกมีกำรระบำดของศัตรูข้ำว มีเพียงร้อยละ 35.17 ที่มีกำรน ำปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ และน้ ำหมัก 
มำใช้ เฉลี่ย 40 กก./ไร่ โดยเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ 1 ที่มีกำรใช้ร้อยละ 29 หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ในปีที่ 2 

2.5) ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์จำกกำรพิจำรณำ
ผลก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินธุรกิจกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ของโครงกำรตั้งแต่ปีที่ 1 – 2 พบว่ำ มีผลก ำไรทั้ง 2 ปี   
โดยมีผลก ำไรสุทธิ 5.30 และ 7.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินทุนหมุนเวียน
ของสมำชิกสหกรณ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด คำดว่ำจะสำมำรถช ำระคืนเงินทุนให้แก่กองทุนฯ ได้ตำมก ำหนด 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันข้ำวไทย จ ำเป็นต้องพัฒนำเมล็ดพันธุ์

ให้ได้คุณภำพ ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์บำงส่วนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ต้องจ ำหน่ำยเป็นข้ำวทั่วไป ดังนั้น นอกเหนือจำก  
กำรน ำร่องในสหกรณ์ 3 แห่ง ควรขยำยผลไปยังสหกรณ์อ่ืนๆ เพื่อเป็นกำรเพ่ิมแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์จำกเดิม
ที่ด ำเนินกำรในศูนย์ข้ำวชุมชน หมู่บ้ำนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว และสถำบันเกษตรกรต่ำง  ๆ โดยต้องค ำนึงถึง
ศักยภำพและควำมพร้อมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ รวมทั้งควำมต้องกำรใช้เมล็ดพันธุ์เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหำเมล็ดพันธุ์ล้นตลำด 
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3.2) ควรสนับสนุนองค์ควำมรู้กำรป้องกันและก ำจัดศัตรูข้ำวแก่สมำชิกสหกรณ์
และเกษตรกร ในกำรใช้แมลงศัตรูตำมธรรมชำติและสำรสกัดจำกธรรมชำติช่วยก ำจัดศัตรูข้ำว แทนกำรใช้
สำรเคมีจ ำนวนมำก ซึ่งท ำให้ต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมขึ้น และยังท ำลำยระบบนิเวศน์ธรรมชำติ โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ควรประสำนงำนกับศูนย์บริหำรศัตรูพืชของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในกำรถ่ำยทอดให้ควำมรู้
นอกจำกกำรให้ควำมรู้แก่สมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรแล้ว ควรอบรมเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ให้มีควำมรู้ใน
เรื่องดังกล่ำวด้วย เพ่ือช่วยในกำรปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดปัญหำ 
แทนกำรพึ่งพำและลดภำระของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร 

3.3) กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสลับนำ ช่วงเวลำในกำร
ส่งเสริมควรสอดคล้องกับฤดูกำรท ำนำ เช่น กรณีถ่ัวเขียว เกษตรกรมำกกว่ำร้อยละ 90 เลือกไถกลบก่อนที่
จะเก็บผลผลิต เนื่องจำกต้องเริ่มเตรียมดินส ำหรับฤดูกำรท ำนำ ท ำให้สูญเสียรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 
ถั่วเขียว  

3.4) ในประเด็นกำรลดกำรใช้สำรเคมีที่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้นั้น ซึ่งมำจำก
นโยบำยกำรแทรกแซงรำคำของรัฐบำล และกำรระบำดของแมลงศัตรูพืช ท ำให้เกษตรกรมีกำรใช้สำรเคมี
ในกำรเร่งผลผลิตและปรำบศัตรูพืช นอกจำกนี้ เป็นผลมำจำกพันธุ์ที่ส่งเสริมเป็นพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี 
ดังนั้น ควรด ำเนินกำรในลักษณะควบคู่กันไประหว่ำงปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ ในลักษณะ ลด ละ และเลิก   
กำรใช้ปุ๋ยเคมี 

 

3.3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน 

กรมกำรข้ำว ร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร เพ่ือยกระดับกำรผลิตและปรับปรุง
คุณภำพผลผลิตข้ำวให้สูงขึ้น ลดต้นทุนกำรผลิต และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กรชำวนำในชุมชนในกำร
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีให้เพียงพอ มีเป้ำหมำยพัฒนำศูนย์ข้ำวชุมชนหลักและศูนย์เครือข่ำย 55 ศูนย์ 
และน ำร่องในหมู่บ้ำนต้นแบบให้สำมำรถลดต้นทุนกำรปลูกข้ำวอย่ำงน้อย 1,000 บำทต่อตัน ในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ อุดรธำนี อ ำนำจเจริญ นครสวรรค์ อ่ำงทอง และนครศรีธรรมรำช โดยขอรับกำรสนับสนุน
เงินทุนจำกกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ 128.91 ล้ำนบำท มีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่  
ปี 2553 – 2558 ผลกำรประเมิน ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน  
1.1) กิจกรรมศูนย์ข้ำวชุมชน ในปีกำรผลิต 2553/54 ซึ่งเป็นปีแรกด ำเนินกำรจัดตั้ง

ศูนย์ข้ำวชุมชนหลักและเครือข่ำยครบ 55 ศูนย์ แต่ระหว่ำงด ำเนินกำรมีกำรยุบรวมศูนย์ข้ำวชุมชน
ของจังหวัดอ่ำงทอง จำก 11 ศูนย์ เหลือเพียง 6 ศูนย์ ท ำให้ในปีกำรผลิต 2555/56 มีศูนย์ข้ำวชุมชนคงเหลือ 
50 ศูนย์  โดยกรมกำรข้ำวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวศูนย์ละ 3 ตัน หรือ 15 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อเนื่อง 3 ปี 
ศูนย์ข้ำวชุมชนมพ้ืีนที่ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 209 ไร่ต่อศูนย์ หรือ 104.50 ของเป้ำหมำย 200 ไร่
ต่อศูนย์ โดยมีเจ้ำที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรเป็นผู้ตรวจรับรองระบบกำรผลิต
เฉลี่ย 3 ครั้งต่อรำย เฉลี่ย 21 ตัวอย่ำงต่อศูนย์ คิดเป็นพื้นที่ที่มีกำรตรวจรับรอง 191.98 ไร่ต่อศูนย์ 
หรือร้อยละ 91.98 ของพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งมีเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์น ำตัวอย่ำงไปตรวจสอบ
คุณภำพเฉลี่ย 18 รำยต่อศูนย์ หรือร้อยละ 90 ของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เป้ำหมำย 20 รำยต่อศูนย์ 
ในส่วนที่ไม่ส่งตรวจ เนื่องจำกมีพ้ืนที่ท ำนำมำก กำรดูแลไม่ทั่วถึง และไม่ได้ปฏิบัติตำมขั้นตอนของระบบ  
กำรผลิตตั้งแต่แรก 
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1.2) กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพชำวนำ และองค์กรชำวนำให้เข้มแข็ง โดยจัด
อบรมชำวนำชั้นน ำ/ยุวชำวนำ กลุ่มแม่บ้ำน 1,739 รำย หรือร้อยละ 105.39 ของเป้ำหมำย 1,650 รำย 
ส ำรวจและเฝ้ำระวังกำรระบำดของศัตรูข้ำวในบริเวณศูนย์วิจัยข้ำวและศูนย์ข้ำวชุมชนรวม 60 แห่ง  
รวมทั้งอบรมเกษตรกรในศูนย์จัดกำรศัตรูข้ำวชุมชน 8,533 รำย  

1.3) กิจกรรมหมู่บ้ำนต้นแบบกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว แนะน ำเทคโนโลยีกำรผลิต
ข้ำวที่เหมำะสม 7 ด้ำน ตำมแนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิต จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรลดต้นทุนจังหวัดละ 20 ไร่ 
รวม 120 ไร่ และจัดท ำแปลงส่งเสริมกำรลดต้นทุน 30 – 50 รำยต่อหมู่บ้ำน มีพ้ืนที่เฉลี่ย 337 ไร่ต่อหมู่บ้ำน 

2) ผลกระทบ 
2.1) กำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีของศูนย์ข้ำวชุมชนจำกพ้ืนที่ท ำแปลง

ผลิตเมล็ดพันธุ์ 209 ไร่ต่อศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวได้ทั้งหมด 108.30 ตันต่อศูนย์ หรือเฉลี่ย 518.17 
กิโลกรัมต่อไร่ มีพื้นที่ขอตรวจรับรองระบบกำรผลิต 191.98 ไร่ต่อศูนย์ (ร้อยละ 91.86) ผลผลิต 
97.36 ตันต่อศูนย์ (ร้อยละ 89.90) ผ่ำนกำรตรวจรับรองคิดเป็นพ้ืนที่ 127.50 ไร่ต่อศูนย์ (ร้อยละ 66.41) 
ผลผลิต 61.95 ตันต่อศูนย์ (ร้อยละ 63.63) หรือ 485.89 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตหลังกำรปรับปรุงสภำพ
เฉลี่ย 58.71 ตันต่อศูนย์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโครงกำรที่ก ำหนดให้ศูนย์ข้ำวชุมชนผลิตเมล็ด
พันธุ์ดี 50 ตันต่อศูนย์ พบว่ำ บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ในส่วนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรอง เนื่องจำกมีพันธุ์ปนทั้ง
ข้ำวแดง และเมล็ดพันธุ์อ่ืน ๆ เกินเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่พร้อมกัน 
กำรเปลี่ยนพันธุ์ข้ำวบ่อย และไม่ได้ตัดพันธุ์ปนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

2.2) กำรพัฒนำศักยภำพชำวนำและองค์กรชำวนำ ผลจำกกำรจัดอบรมควำมรู้ 
พบว่ำ จำกจ ำนวนชำวนำชั้นน ำเฉลี่ย 5 รำยต่อศูนย์ ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 96.36 สำมำรถเป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และค ำปรึกษำแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ /
เกษตรกรทั่วไปได้ นอกจำกนี้ ยุวชำวนำร้อยละ 66.00 มีกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว และในด้ำน
กำรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ำข้ำวของกลุ่มแม่บ้ำนมีเพียงร้อยละ 30.72 ที่ด ำเนินกำร เช่น ท ำโลชั่นน้ ำนมข้ำว  
สบู่น้ ำนมข้ำว และไอศครีมข้ำวกล้องงอก เป็นต้น 

2.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต จำกกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองระบบกำรผลิต และผ่ำนกำรตรวจรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ กับเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวทั่วไป 
พบว่ำ ประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีกว่ำเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวทั่วไป ทั้งด้ำนปริมำณ
ผลผลิต รำคำที่จ ำหน่ำยได้ ต้นทุนกำรผลิต และผลตอบแทนสุทธิต่อครัวเรือน โดย 

(1) เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ มีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 485.89 กิโลกรัมต่อไร่ 
จ ำหน่ำยได้ในรำคำกิโลกรัมละ 22.66 บำท เมื่อหักต้นทุนรวม 4,111.70 บำทต่อไร่ (8.46 บำทต่อกิโลกรัม) 
เกษตรกรจะมีรำยได้สุทธิเฉลี่ย 6,898.57 บำทต่อไร่ หรือเฉลี่ย 14.20 บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็นรำยได้สุทธิ
ต่อครัวเรือน 72,572.96 บำท 

(2) เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวทั่วไป มีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 540.10 กิโลกรัมต่อไร่ 
จ ำหน่ำยได้ในรำคำกิโลกรัมละ 15.66 บำท เมื่อหักต้นทุนรวม 4,540.24 บำทต่อไร่ (8.41 บำทต่อกิโลกรัม) 
เกษตรกรจะมีรำยได้สุทธิเฉลี่ย 3,917.72 บำทต่อไร่ หรือเฉลี่ย 7.25 บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็นรำยได้สุทธิ  
ต่อครัวเรือน 43,212.45 บำท 
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2.4) ผลกำรส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว  
(1) เกษตรกรผู้ท ำแปลงส่งเสริมกำรลดต้นทุนมีประสิทธิภำพกำรผลิตเพ่ิมขึ้น

หลังมีโครงกำร โดยมีพ้ืนที่ท ำแปลง 8.20 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 654.32 กิโลกรัมต่อไร่ (เพ่ิมขึ้น 88.22 กิโลกรัมต่อไร่) 
จ ำหน่ำยผลผลิตได้ในรำคำ 14.09 บำทต่อกิโลกรัม มีต้นทุนกำรผลิต 4,302.26 บำทต่อไร่  หรือ 6.36 
บำทต่อกิโลกรัม ลดลงจำกก่อนมีโครงกำร 0.90 บำทต่อกิโลกรัม ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรที่ก ำหนด 
ให้ลดต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงน้อย 1,000 บำทต่อตัน เนื่องจำกค่ำแรงงำนและค่ำปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูงขึ้น  

(2) รำยได้สุทธิ เมื่อหักด้วยต้นทุนกำรผลิต 4,302.26 บำทต่อไร่ เกษตรกร
มีรำยได้สุทธิต่อไร่ 5,058.68 บำทต่อไร่ หรือเฉลี่ย 7.73 บำทต่อกิโลกรัม ท ำให้มีรำยได้สุทธิเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
41,481.18 บำท เพิ่มขึ้นจำกก่อนมีโครงกำร 16,224.66 บำทต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 64.24 

2.5) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ในภำพรวมทั้งเกษตรกร ประธำนศูนย์ข้ำวชุมชน 
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก เนื่องจำกท ำให้มีเมล็ดพันธุ์ดีใช้ภำยในชุมชน มีรำยได้
จำกกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ สำมำรถประเมินสถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูข้ำวได้ และควำมเหมำะสมของ
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร เป็นต้น 

3) ข้อเสนอแนะ  
3.1) กำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งพบว่ำยังมีพ้ืนที่ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์   

ที่ไม่เข้ำตรวจรับรองระบบกำรผลิตอีกจ ำนวนหนึ่ง รวมทั้งยังมีเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่ำนกำรตรวจ
รับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์  เนื่องจำกมีพันธุ์ปนทั้งข้ำวแดง และเมล็ดพันธุ์อ่ืน ๆ เกินเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งมี
สำเหตุมำจำกกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ไม่พร้อมกัน กำรเปลี่ยนพันธุ์ข้ำวบ่อย และไม่ได้ตัดพันธุ์ปนตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งนโยบำยภำครัฐที่ท ำให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถอนตัวจำกกำรเข้ำโครงกำร 
จ ำหน่ำยผลผลิตเป็นข้ำวทั่วไป ดังนั้น กำรคัดเลือกศูนย์ข้ำวชุมชน และคัดเลือกสมำชิกผู้ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ส ำหรับโครงกำรที่จะด ำเนินงำนในระยะต่อไป ควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และต้องเป็นควำมสมัครใจ 
ที่แท้จริงของเกษตรกร รวมทั้งในกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ควรมีเจ้ำหน้ำที่ติดตำมดูแลให้ค ำแนะน ำ 
อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย เพ่ือลดกำรสูญเสียงบประมำณของภำครัฐ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน 

3.2) ควรทบทวนกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกำรกู้ยืมสินเชื่อของ
เงินทุนหมุนเวียนของโครงกำร เพ่ือให้ศูนย์ข้ำวชุมชนสำมำรถกู้ยืมได้ และควรพิจำรณำเบิกจ่ำยให้ทัน
ช่วงเวลำในกำรรวบรวมผลผลิตของสมำชิกศูนย์ข้ำวชุมชน เพ่ือให้ศูนย์ข้ำวชุมชนได้ใช้เงินทุนหมุนเวียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.3) กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกผลผลิตข้ำว จำกกำรส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้ำนแปรรูป
ผลผลิตข้ำว พบว่ำมีกำรด ำเนินกำรเพียงร้อยละ 30.72  ซึ่งเป็นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในชุมชน ปริมำณ 
กำรผลิตไม่แน่นอน และยังมีปริมำณน้อย ดังนั้น นอกเหนือจำกให้ส่งเสริมองค์ควำมรู้ในกำรแปรรูปแล้ว 
ควรส่งเสริมในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำดควบคู่ไปด้วย เช่น กำรท ำแผนกำรตลำด กำรส ำรวจควำมต้องกำร
สินค้ำของผู้บริโภค และกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

3.4) กิจกรรมหมู่บ้ำนต้นแบบกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรผลิตข้ำวที่เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ 7 ด้ำน เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนในทิศทำงที่ดีขึ้น ดังนั้น กำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ และควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่องยังเป็นสิ่งจ ำเป็น ควรเน้นกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ชุมชนอย่ำงแท้จริง เพื่อให้เกิดผลอย่ำงชัดเจน และเป็นต้นแบบในกำรขยำยผล
ต่อไป  
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3.3.3 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน และกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันโดยกำรพัฒนำระบบกำรผลิตกำแฟของเกษตรกร ด้วยกำรเพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่ ลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟ เพ่ิมคุณภำพผลผลิตกำแฟและเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำกำแฟ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
กำรแปรรูป พัฒนำผลิตภัณฑ์กำแฟและธุรกิจกำแฟของสถำบันเกษตรกร 3 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟ
จังหวัดชุมพร จ ำกัด กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเขำทะลุ จังหวัดชุมพร และกลุ่มเกษตรกรท ำสวน จปร.จังหวัดระนอง  
โดยขอรับกำรสนับสนุนเงินทุนจำกกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ 54.44 ล้ำนบำท ผลกำรประเมิน 
ดังนี้ 

1) กำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ปี 2553 – 2556  คัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรรวม 
750 รำย เป็นเกษตรกรน ำร่องในปี 2553 จ ำนวน 30 รำย นอกนั้นเป็นเกษตรกรขยำยผล โดยเกษตรกร
ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น อุปกรณ์กำรตัดฟ้ืนต้นกำแฟ ปุ๋ย มูลค่ำ 14,220 บำท และเกษตรกร
ร้อยละ 98.51 มีกำรจัดเก็บตัวอย่ำงดินส่งตรวจวิเครำะห์ค่ำดิน ซึ่งรับทรำบผลตรวจพร้อมทั้งวิธีกำรปรับปรุง
บ ำรุงดินคิดเป็นร้อยละ 94.51 

2) ผลกระทบ 
2.1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟ 

(1) กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรร้อยละ 83.11 น ำควำมรู้ไปใช้ปฏิบัติแล้ว
ในเรื่องของกำรตัดฟ้ืนต้นกำแฟ และกำรดูแลรักษำหลังกำรตัดฟ้ืนต้น  ส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปปฏิบัติ คือ       
กำรจัดกำรดินบนที่ลำดชัน เนื่องจำกผลผลิตส่วนใหญ่ปลูกอยู่บริเวณเขำ โดยเกษตรกรร้อยละ 81.37 ได้ขยำยผล
กำรตัดฟ้ืนต้นกำแฟไปในแปลงอื่นๆ แล้ว  

(2) ผลกำรส่งเสริมเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้  
แก่เกษตรกร เช่น กำรตัดฟ้ืนต้นกำแฟ กำรตรวจวิเครำะห์ดิน และกำรจัดกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ฯลฯ พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 50.00 เห็นผลแล้วในเรื่องของผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.00  คุณภำพเมล็ดกำแฟดีขึ้น   
ร้อยละ 48.00 และต้นทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 27.00 

(3) อัตรำกำรตำยของต้นกำแฟ พบว่ำ กำรตัดฟ้ืนต้นกำแฟแบบไว้กิ่ง พ่ีเลี้ยง    
มีอัตรำกำรตำยร้อยละ 10 น้อยกว่ำแบบตัดหมดต้นที่มีอัตรำกำรตำยร้อยละ 13 

(4) ประสิทธิภำพกำรผลิต จำกเกณฑ์โครงกำรที่ก ำหนดเพ่ิมผลผลิตกำแฟ
แปลงเดี่ยวจำก 200 เป็น 250 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงที่ปลูกร่วมกับพืชอ่ืน จำก 143 เป็น 180 กิโลกรัมต่อไร่ 
พบว่ำ ผลผลิตกำแฟทั้งแปลงเดี่ยวและแปลงปลูกร่วมกับพืชอ่ืนมีผลผลิตต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด ยกเว้นแปลงเดี่ยว
ในปี 2553 ที่มีผลผลิต 261 กิโลกรัมต่อไร่ มำกกว่ำเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 4.40 นอกนั้น ยังไม่สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำย เนื่องจำกกำรตัดฟื้นต้นกำแฟล่ำช้ำ ผลผลิตยังออกไม่เต็มที่ 

(5) ต้นทุนกำรผลิต เมื่อสิ้นสุดโครงกำรเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟต้องมีต้นทุน 
กำรผลิตไม่มำกกว่ำร้อยละ 10 ของต้นทุนกำรผลิตของประเทศเวียดนำม (38.40 บำทต่อกิโลกรัม)         
ในภำพรวมของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรตั้งแต่ปี 2553 – 2556 ยังไม่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ 
ส่วนหนึ่งมำจำกค่ำจ้ำงแรงงงำนและรำคำปัจจัยกำรผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น มีเพียงเกษตรกรที่ท ำแปลงเดี่ยวที่
เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2553 และปี 2554 ที่มีต้นทุนกำรผลิต 28.74  และ 37.36 บำทต่อกิโลกรัม 
หรือต่ ำกว่ำต้นทุนกำรผลิตของประเทศเวียดนำม 9.66  และ 1.04 บำทต่อกิโลกรัม  ส่วนในแปลงที่ปลูก
ร่วมกับพืชอื่นในทุกปียังไม่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้  
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2.2) กำรด ำเนินธุรกิจและเพ่ิมมูลค่ำกำแฟของสถำบันเกษตรกร เมื่อสิ้นสุดโครงกำร
สถำบันเกษตรกรจะต้องมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยกำแฟเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ มีเพียงสหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร จ ำกัด ที่มีปริมำณกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจ ร้อยละ 19.84 ต่อปี สูงกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 9.84  ส่วนกลุ่มเกษตรกรท ำสวนเขำทะลุ จังหวัดชุมพร 
และกลุ่มเกษตรกรท ำสวน จปร. จังหวัดระนอง มีอัตรำกำรขยำยตัวของธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.45 และ
ลดลงร้อยละ 2.26 ตำมล ำดับ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยทั้ง 2 สถำบัน 

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำหน้ำที่ส่งเสริม ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน

กำรด ำเนินงำนโครงกำร ทั้งกำรส่งเสริม ให้ควำมรู้ และติดตำมให้ค ำแนะน ำ กำรปรับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่จะมีผล
ต่อกระบวนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรที่ไม่ต่อเนื่อง ควรมีมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจต่อเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

3.2) กำรคัดเลือกพื้นที่ด ำเนินกำร ควรยึดหลักตำมกฎหมำย และเป็นพื้นที่ที่มี
เอกสำรสิทธิ์ มำกกว่ำจ ำนวนเป้ำหมำย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ 

3.3) กำรน ำเทคโนโลยีแบบใหม่ไปใช้ในพ้ืนที่ หน่วยงำนควรมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ทั้งข้อมูล องค์ควำมรู้ และวิธีกำรถ่ำยทอดให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทรำบและเข้ำใจในเทคโนโลยีที่ต้องกำร
ให้เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนจำกวิธีกำรเดิม เช่น วิธีกำรตัดฟ้ืนต้นกำแฟ ลักษณะกำรตัดแบบใดที่จะให้
ผลประโยชน์ต่อเกษตรกรมำกที่สุด หรือเมล็ดพันธุ์กำแฟที่ส่งเสริมเหมำะสมกับพ้ืนที่ ให้ผลผลิตตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดหรือไม่ รวมทั้งควรน ำเสนอผลส ำเร็จในพ้ืนที่อ่ืนที่ได้มีกำรด ำเนินกำร เพ่ือสร้ำง
แรงจูงใจแก่เกษตรกร และลดปัญหำกำรถอนตัวระหว่ำงด ำเนินกำร ซึ่งท ำให้ภำครัฐสูญเสียทั้งงบประมำณ 
และบุคลำกรโดยไม่เกิดประโยชน์ 

3.4) จำกกำรขำดแคลนแรงงำน และทักษะในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตกำแฟ กำรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตก่อนเวลำที่เหมำะสม ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพของผลผลิตกำแฟ และกระทบถึงรำยได้ที่เกษตรกรจะได้รับ 
ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำร    
กำรเก็บเกี่ยว และกำรดูแลหลังกำรเก็บเก่ียว  

3.5) ในกำรด ำเนินธุรกิจกำแฟของสถำบันเกษตร สิ่งที่ต้องเร่งด ำเนินกำรคือ กำร
ประชำสัมพันธ์ธุรกิจกำแฟให้เป็นที่รู้จัก พัฒนำผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลำด นอกจำกนี้ 
ต้องพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรตลำด ควบคู่กับกำรผลิตของเกษตรกร เพ่ือให้สำมำรถผลิต
ผลิตภัณฑ์กำแฟได้ในปริมำณท่ีเหมำะสม 

 

3.3.4 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และ
สมำคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ด ำเนินกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนในระบบกำรเลี้ยงโคนม
เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และกำรแข่งขัน สร้ำงระบบกำรเก็บข้อมูลที่เป็นมำตรฐำน เพ่ือรองรับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น กับผู้เลี้ยงโคนมจำกข้อตกลงกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศนิวซีแลนด์ โดยขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ 43.91 ล้ำนบำท 
และเกษตรกร/สหกรณ์จ่ำยสมทบ 28.80 ล้ำนบำท รวม 72.71 ล้ำนบำท ผลกำรประเมิน ดังนี้ 
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1) กำรด ำเนินงำน เริ่มด ำเนินกำรในปี 2552 จ ำนวน 20 สหกรณ์ เกษตรกร 1,039 รำย 
โดยในปี 2556 มีสหกรณ์ยกเลิกโครงกำร 8 สหกรณ์  เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหำรของสหกรณ์ 
ไม่เห็นด้วยในกำรเข้ำร่วมโครงกำร ต้องกำรลดจ่ำยที่ต้องจ่ำยสมทบ เจ้ำหน้ำที่ทีมที่ปรึกษำลำออกและ    
หำทดแทนไม่ได ้

2) ผลกำรประเมินผล 
2.1) กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรเลี้ยงโคนม มีจ ำนวนสหกรณ์และสมำชิกสหกรณ์ 

ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรเลี้ยงโคนมในปี 2556 ลดลงเหลือ 12 สหกรณ์ (531 รำย) จำกปี 2552 
ที่เริ่มโครงกำร 20 สหกรณ์ (1,039 รำย) เนื่องจำกมีกำรยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.2) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์มีต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมขึ้นจำก
ปีที่เริ่มต้นโครงกำร (ปี 2552) ที่มีต้นทุนกำรผลิต 12.68 เป็น 13.81 บำทต่อกิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ้น 
1.13 บำทต่อกิโลกรัม เนื่องจำกรำคำค่ำอำหำรสัตว์ และค่ำแรงงำนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุน
กำรผลิตของประเทศที่เพ่ิมขึ้นจำก 12.81 บำทต่อกิโลกรัม ในช่วงเริ่มโครงกำร เป็น 15.03 บำทต่อกิโลกรัม
ถือว่ำเกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้บำงส่วน โดยมีอัตรำส่วนต้นทุนกำรผลิตต่อผลผลิตอยู่ในอัตรำ
คงท่ี คือ 0.96 เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงกำร 

2.3) ประสิทธิภำพกำรผลิต  
(1) ด้ำนคุณภำพน้ ำนมดิบพบว่ำ มีสมำชิกไม่ถึงร้อยละ 40 ที่ผ่ำนเกณฑ์ 

ที่โครงกำรก ำหนด คือ จ ำนวนเซลล์เม็ดเลือดขำว ไม่เกิน 400,000 เซลล์/มล. ปริมำณของแข็งรวม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 12.40 และจ ำนวนจุลินทรีย์ ไม่เกิน 400,000 โคโลนี/มล.  

(2) ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต พบว่ำ ในส่วนของปริมำณน้ ำนมดิบ
เฉลี่ยในฝูง ไม่น้อยกว่ำ 4,200 กก./ตัว/ช่วงกำรให้นม มีเกษตรกรที่ผ่ำนเกณฑ์ค่อนข้ำงน้อย ร้อยละ 35  
ขณะที่ช่วงห่ำงกำรให้นมของแม่โคนม (ไม่เกิน 460 วัน) สัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม (40:60) และสัดส่วน 
แม่โครีดนม : แม่โคแห้งนม (65 : 35)  มีเกษตรกรผ่ำนเกณฑ์ปำนกลำง ร้อยละ 53  75  และ 75 ตำมล ำดับ 

2.4) กำรสร้ำงระบบกำรเก็บข้อมูล ส่งเสริมให้เกษตรกรจดบันทึกข้อมูลบัญชีฟำร์ม 
เช่น จ ำนวนโค กำรให้อำหำร สัดส่วนอำหำร วิธีกำรเลี้ยงดู ฯลฯ เพ่ือทีมที่ปรึกษำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผน  
กำรส่งเสริมในแต่ละปีให้ได้ตำมแผน ซึ่งมีเกษตรกรร้อยละ 82 ที่ด ำเนินกำร ส่วนที่เหลือยังไม่ให้ควำมส ำคัญ
ในส่วนนี้ 

2.5) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้งในด้ำนกำรส่งเสริม กระบวนกำร และทีมที่ปรึกษำ 
ที่ท ำหน้ำที่ดูแลให้ค ำแนะน ำ ในภำพรวมเกษตรกรร้อยละ 68 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  

3) ข้อเสนอแนะ 
3.1) เพ่ือลดปัจจัยภำยในที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ควรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ 

ประเมินผลควำมพร้อม และควำมตั้งใจของสหกรณ์/เกษตรกรก่อนคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร สร้ำงควำมเชื่อมโยง
ให้เกิดขึ้นระหว่ำงนักวิจัยกับผู้เลี้ยงโคนมเพ่ือให้เกิดกำรน ำผลวิจัยไปสู่กำรปฏิบัติที่แท้จริง นอกจำกนี้ ควรมี
กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงทีมที่ปรึกษำ สหกรณ์ และสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ที่มีควำมช ำนำญเกี่ยวกับ
โคนมในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับทีมที่ปรึกษำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรลำออกของเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม ซึ่งเป็นผล
ให้ขำดเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำน และเกิดควำมไม่ต่อเนื่อง 
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3.2) ในด้ำนปัจจัยภำยนอก เช่น พันธุ์โค และอำหำรสัตว์ ควรส่งเสริมกำรวิจัยพันธุ์โค 
และอำหำรสัตว์ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งกำรวิจัยเฉพำะทำง เช่น   
กำรวิจัยวัคซีนและเทคนิคกำรผสมพันธุ์ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรผสมพันธุ์โคติดยำก จัดหำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่มี
คุณภำพมำจ ำหน่ำยแก่สมำชิก และส่งเสริมเกษตรกรปลูกหญ้ำไว้เลี้ยงโคให้มำกขึ้น และเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำนมดิบ ในกำรก ำหนดรำคำรับซื้อน้ ำนม ควรมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับชั้นของ
คุณภำพน้ ำนมดิบด้วย นอกจำกนี้ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนโครงกำร 
เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรและพัฒนำระบบคุณภำพกำรจัดฟำร์มอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบกำรผลิตและ
กำรตลำด 

 
 
 

****************************** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สรุปผลการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการน าเสนอผลงาน 
การติดตามและประเมินผลโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 

ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2557 
ณ ห้องประชุมเพ็ชรรัตน์ ศูนย์ประเมินผล 

 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
1.1 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เขต 12  

1.1.1 ปัญหำหลัก ๆ ของกลุ่มทั้ง 3 ประเภทมีอะไรบ้ำง 
1.1.2 เกษตรกรที่มรีำยได้ไม่ถึง 180,000 บำทต่อปี แต่เกษตรกรสำมำรถอยู่อย่ำงพอเพียง 

และมีชีวิตที่ดี จึงควรปรับหลักเกณฑก์ำรพิจำรณำใหม ่ไม่ควรน ำเงินรำยได้มำเป็นหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 
1.1.3 โครงกำรนี้มีกำรประเมินเกษตรกรเพ่ือเป็น Smart Farmer อย่ำงไร อะไรเป็นดัชนีชี้วัด  

1.2 ผู้แทนกรมพัฒนำที่ดิน 
โครงกำรนี้ประเมินว่ำเกษตรกรเป็น Smart Farmer ได้อย่ำงไร และอะไรเป็นดัชนีชี้วัด  
 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
2.1 ผู้แทนส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.)  

2.1.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน มีกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลำยภำคส่วน อำทิ กรมวิชำกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ กรม
ประมง กรมกำรข้ำว และกรมหม่อนไหม เป็นต้น ซึ่งกำรผลิตด้ำนปศุสัตว์และประมงยังอยู่ในภำวะที่
สำมำรถด ำเนินกำรขอรับกำรรับรองมำตรฐำน GAP (Goods Agricultural Practices : GAP) ได้ แต่
ทำงด้ำนกำรผลิตพืชในประเทศมีเกษตรกรผู้ผลิตพืชมำกกว่ำ 300,000 รำย จึงเป็นเรื่องยำกที่จะ
ด ำเนินกำรให้กำรรับรองมำตรฐำน GAP เนื่องจำกเป็นมำตรฐำนแบบสมัครใจ จะไม่บังคับให้เกษตรกรยื่น
ขอมำตรฐำน GAP โดยหลำยภำคส่วนได้ตั้งค ำถำมว่ำเหตุใดเกษตรกรที่ได้รับมำตรฐำน GAP แล้วรำคำไม่ดี
เท่ำที่ควร ในส่วนนี้ มกอช. ได้หำรือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ จึงขอให้เจ้ำหน้ำที่และข้ำรำชกำรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร่วมกันหำมำตรกำรให้ GAP เป็นมำตรฐำนที่ผลิตแล้วผู้บริโภคได้รับควำมปลอดภัย 
โดยช่วยกันสร้ำงจิตส ำนึกให้เกษตรกรเรียนรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน 
ในเรื่องตลำดก็ควรมีตลำดรองรับสินค้ำที่ได้รับมำตรฐำนด้วย ซึ่ง มกอช. เคยมีตลำดให้เกษตรกรขำยสินค้ำ
ที่ได้รับมำตรฐำน GAP และมีกำรส่งสินค้ำไปยังโรงพยำบำลด้วย อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ ควรมี
กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนเพื่อผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำสินค้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 

2.1.2 มกอช. ได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรที่เป็นเครือข่ำย (LAB) ประมำณ 80 แห่ง โดยผ่ำน    
กำรรับรองจำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ซ่ึงท ำกำรตรวจสอบวัตถุดิบก่อนที่จะส่งออกทั้งในและต่ำงประเทศ ทั้งนี้
เป็นช่องทำงที่ท ำให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรปนเปื้อนของสำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตร 

2.1.3 หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ซึ่งท ำหน้ำที่ด้ำนกำรตรวจประเมินในระดับแปลง
หรือฟำร์มแก่เกษตรกรตำมหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง (CA/CB) ซึ่งเป็นผู้ออกใบรับรอง และ มกอช. 
จะเป็นผู้รับรองหน่วยตรวจ (Accredittion) ทั้งนี ้กำรถ่ำยโอนภำรกิจไปยังหน่วยตรวจพบปัญหำกำรดูแลติดตำม
หน่วยตรวจอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำน เพ่ือให้กำรตรวจประเมินของหน่วยตรวจเป็นที่น่ำเชื่อถือ และเป็นที่
ยอมรับของเกษตรกร โดย มกอช. ได้มีกำรอบรมติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ยังมีกำรอบรม
ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรอำสำเรื่องมำตรฐำนสินค้ำเกษตรด้วย 
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2.1.4 จำกกำรที่มีสื่อต่ำง ๆ รำยงำนว่ำมีกำรตรวจพบสำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตรที่ได้รับ
เครื่องหมำย Q Mark /Q Restaurant ซึ่งเป็นมำตรฐำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) นั้น 
ผู้แทน มกอช. ชี้แจงว่ำ ได้มีกำรสุ่มตรวจสินค้ำเกษตรทั้งในแปลง ตลำดทั่วไป และห้ำงสรรพสินค้ำ พบว่ำ
สินค้ำเกษตรบำงตัวยังคงมีสำรตกค้ำงแต่ไม่เกินค่ำมำตรฐำนควำมปลอดภัย จึงน ำมำวำงจ ำหน่ำยได ้

2.2 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12  
2.2.1 จำกผลกำรประเมินยังไม่มีกำรพิจำรณำเรื่องรำคำส่วนต่ำงของสินค้ำเกษตรที่ได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำน ต้องมีกำรสร้ำงค่ำนิยมให้ผู้บริโภคดูแลรักษำสุขภำพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลำ 
นอกจำกนี ้ควรมีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรที่ได้รับมำตรฐำนด้วย 

2.2.2 กลุ่มผู้ผลิตต้องมีควำมพร้อม มีก ำลังกำรผลิตที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ 

 2.3 ผู้แทนศูนย์ประเมินผล 
2.3.1 ควรจ ำแนกข้อมูลมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเป็น ข้ำว พืช ผัก สุกร กุ้ง และจ ำแนกเป็นรำยปีด้วย 
2.3.2 ท ำอย่ำงไรให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ 

เช่น สินค้ำเกษตรที่เป็นวัตถุดิบให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP และน ำไปสู่กำรรับรอง HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point : HACCP) ซึ่งกำรด ำเนินงำนโครงกำรเฉพำะต้นน้ ำอำจจะยังไม่เพียงพอ 

 

3. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green city) 
3.1 ผู้แทนกรมพัฒนำที่ดิน 

เสนอแนะถึงเป้ำหมำยสุดท้ำยของโครงกำร Green City คืออะไร และท ำอย่ำงไรให้เกิดกำร
ประสำนงำนในส่วนของกิจกรรมให้มีกำรเชื่อมโยงกันในแต่ละหน่วยงำนใน 11 กรม เมื่อด ำเนินกำรไปแล้ว 
สภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ เกษตรกร และนักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์อย่ำงไร 

3.2 ผู้แทนกรมประมง 
ควรตรวจสอบข้อมูลจังหวัดจันทบุรี เนื่องจำกไม่มีกจิกรรมลดปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง และ

จังหวัดหนองคำยไม่มีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งขำว มีเฉพำะปลำนิล ปลำดุก เพรำะกุ้งขำวต้องเลี้ยงในแหล่งน้ ำเค็ม
เท่ำนั้น  

3.3 ผู้แทนกรมปศุสัตว์  
กำรดักตะกอน หำกเครื่องช ำรุดเสียหำยจะมีวิธีกำรก ำจัดตะกอนอย่ำงไร ส่วนกำรสนับสนุน

ข้อมูลในส่วนของงบประมำณที่ช่วยเหลือเกษตรกรในกำรก่อสร้ำงบ่อบ ำบัด นั้น รัฐสนับสนุนงบประมำณร้อยละ 
50 ไม่ใช่เงินทุนที่เกษตรกรต้องจ่ำยคืนให้รัฐร้อยละ 50 

3.4 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 14 
ตัวชี้วัดของโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียวควรเป็นรูปธรรมมำกกว่ำนี้ 

3.5 ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรเกษตร  
เบื้องต้นในที่ประชุมมีข้อสรุปว่ำในปีแรกทิศทำงกำรด ำเนินงำนของโครงกำรเมืองเกษตร     

สีเขียวยังไม่ชัดเจน โดยในระยะต่อไป สศก. ในฐำนะที่เป็นแกนน ำหลักควรมีทิศทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้ชัดเจนว่ำต้องกำรให้โครงกำรเป็นเกษตรสีเขียวทั้งจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หรือเฉพำะหมู่บ้ำน 
อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรในพ้ืนที่ยังไม่เกิดแรงจูงใจให้ผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือกำรปลูกพืชตำมมำตรฐำน GAP 
อีกท้ังกระทรวงพำณิชย์ซ่ึงเป็นผู้ก ำหนดรำคำผลผลิต ไม่ได้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่
อย่ำงใด จึงควรมกีำรเชื่อมโยงกับกระทรวงพำณิชย์เพื่อเข้ำร่วมด ำเนินกำรในโครงกำรนี้ด้วย 
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4. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน 
4.1 ผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร 

4.1.1 ตรวจสอบข้อมูลอัตรำกำรผลิตต่อไร่ของถั่วเหลืองในสไลด์ 32 และปรับเปลี่ยนข้อมูล
ในผลกำรประเมินเรื่องใบอนุญำตรวบรวมเมล็ดพันธุ์จำก พพ.1 เป็น พพ. 3  

4.1.2 ในสไลด์ 29 แก้ไขข้อมูลกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์ของไทยจำกอันดับ 3 เป็นอันดับ 4 
ของเอเชีย และในสไลด์ 2 เปลี่ยนจำกอันดับ 12 เป็นอันดับที่ 24 ของโลก  

4.2 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12 
4.2.1 ศูนย์ข้ำวชุมชนมีปัญหำเรื่องโรงเก็บ และลำนตำกในพื้นที่ใด 
4.2.2 นิยำมข้ำวคุณภำพดีคืออะไร  

4.3 ผู้แทนกรมกำรข้ำว  
4.3.1 ชี้แจงเรื่องลำนตำกข้ำวในระดับจังหวัดที่มีขนำดใหญ่ ส่วนใหญ่จะได้รับงบประมำณ

จำกจังหวัด แต่หำกงบประมำณของจังหวัดไม่เพียงพอ ให้เกษตรกรตำกและเก็บไว้ที่บ้ำนของเกษตรกรเอง 
แล้วทำงประธำนศูนย์จะเป็นผู้ติดต่อซื้อขำยภำยหลัง 

4.3.2 เมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี คือ เมล็ดที่ผ่ำนมำตรฐำนกำรปรับปรุง อีกนัยหนึ่งคือพันธุ์ข้ำว
ที่ผ่ำนมำตรฐำน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

4.3.3 ชี้แจงเรื่องกำรตรวจประเมิน 17,400 ไร่ ขณะนี้ครบตำมเป้ำหมำยแล้ว แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ 15,400 ไร่ (จ้ำงบริษัทเอกชนตรวจ) 2,000 ไร่ (กรมกำรข้ำวตรวจประเมินเอง)  

4.4 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประเมินผล 
ควรพิจำรณำปรับกระบวนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรตรวจสอบรับรอง และหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ร่วมกันพิจำรณำพ้ืนที่เพำะปลูก กำรใช้เมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง 
 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน   
5.1 ผู้แทนกรมกำรข้ำว 

กรณีด่ำนที่มีศักยภำพในกำรน ำเข้ำถั่วลิสง เช่น ด่ำนแม่สอด จะมีมำตรกำรและเครื่องมือในกำร
ตรวจสอบอย่ำงไร 

5.2 ผู้แทนส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  
5.2.1 ในปี 2558 ด่ำนใดที่มีกำรน ำเข้ำ ควรมีกำรตรวจสอบทุกด่ำน โดยจะจัดส่งเครื่องมือ

ตรวจ Alflatoxin ซึ่งเป็นชุดเล็กตรวจแบบ test kit ขณะนี้กรมวิชำกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรจัดซื้อกล้อง
จุลทรรศน์ออนไลน์ที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังส่วนกลำงได้ ทั้งนี้ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกประเทศ
ออสเตรเลีย  

5.2.2 เหตุใดจึงไม่มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด่ำนสะเดำ 
5.3 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประเมินผล  

5.3.1 ด่ำนสะเดำจะติดตำมเชิงลึกในปี 2558 แต่ในปี 2557 ด่ำนสะเดำไม่ได้อยู่ในแผนกำร
ติดตำม  

5.3.2 ควรให้ควำมส ำคัญกับเครื่องมืออุปกรณ์ในแต่ละด่ำน เพรำะมีสภำพที่เก่ำมำก เจ้ำหน้ำที่
ส่วนใหญ่ใช้สำยตำคำดคะเน รวมถึงควรมีห้องปฏิบัติกำรที่มีมำตรฐำนและมีควำมทันสมัย 
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6. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
6.1 ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ ์

6.1.1 ควรให้เกษตรกรสำมำรถประดิษฐ์เครื่องจักรกลได้เอง ส่วนเรื่องกำรบริหำรจัดกำร
เครื่องจักรกลของเกษตรกร ต้องหำวิธีกำรที่จะท ำให้ต้นทุนกำรผลิตต่ ำลง รำยได้เพ่ิมขึ้น และเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด  

6.1.2 กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลกำรเกษตร เกษตรกรสำมำรถซ่อมได้เฉพำะเครื่องจักรกล
ขนำดเล็ก แต่ไม่สำมำรถซ่อมเครื่องจักรกลขนำดใหญ่ได้ เนื่องจำกไม่มีควำมพร้อมทั้งอุปกรณ์และขำด
ทักษะ กำรที่จะส่งเสริมเกษตรกรจึงเป็นเพียงให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรอย่ำงไรให้มี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำมำกที่สุด 

6.1.3 ตำมตัวชี้วัดหลักที่ว่ำส่วนแบ่งกำรตลำดเครื่องจักรกลกำรเกษตร และอุปกรณ์
กำรเกษตรในภูมิภำคอำเซียนของไทยสูงสุด นั้น ไทยจ ำเป็นต้องคิดค้นแบรนด์ไทยหรือไม่ถึงจะบรรลุตัวชี้วัดหลักนี้ 
 

7. โครงการจัดรูปท่ีดินในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน จ. พิษณุโลก  
7.1 ผู้แทนกรมชลประทำน 

ผู้วิจัยได้น ำเสนอผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกรมชลประทำนเป็นอย่ำงมำก และจะน ำควำมรู้นี้
ไปประสำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
โครงกำรจะได้ท ำกำรประสำนมำยังศูนย์ประเมินผลต่อไป 

7.2 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12  
จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตเชิงเศรษฐกิจ สไลด์ที่ 18 

จ ำเป็นต้องใช้ปัจจัยสำรเคมีและแรงงำนเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
7.3 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 8 

7.3.1 ผลกำรวิเครำะห์ฟังก์ชั่นกำรผลิตในกรณีสมกำรข้ำวนำปีหลังมีโครงกำร  พบว่ำ              
มีผลตอบแทนต่อขนำดลดลง (Decreasing Return to scale) และสมกำรข้ำวนำปรังหลังมีโครงกำร 
พบว่ำฟังก์ชั่นกำรผลิตที่ประมำณกำรได้มีผลตอบแทนต่อขนำดเพ่ิมขึ้น (Increasing Return to scale) 
จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกันเพรำะเหตุใด 

7.3.2 ตั้งข้อสังเกตถึงผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตเชิงเศรษฐกิจว่ำ
จ ำเป็นต้องใช้ปัจจัยสำรเคมีและแรงงำนเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

7.3.3 กำรวิเครำะห์สมกำรฟังก์ชั่นกำรผลิตข้ำวนำปีและนำปรังควรมีกำรใส่ปัจจัยปริมำณ
ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีในสมกำรด้วย 

7.4 ผู้แทนส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ผู้วิจัยคิดเงินคืนทุนจำกกำรที่รัฐบำลอุดหนุนร้อยละ 80 โดยยึดตำมข้อเสนอแนะของ

ธนำคำรโลก ว่ำด้วยกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรคิดเงินคืนทุน ซึ่งก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำเรียกเก็บเงินคืนทุน
ส ำหรับโครงกำรพัฒนำกำรเกษตรชลประทำนไว้ไม่เกินร้อยละ 50 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5 นั้น หำกเป็นไปได้
ผู้วิจัยควรจะท ำกำรคิดเงินคืนทุนที่รัฐบำลอุดหนุนที่ร้อยละ 50 ด้วย เพื่อดูผลกระทบต่อเกษตรกรว่ำ
เป็นอย่ำงไร เกษตรกรจะได้ผลประโยชน์จำกโครงกำรนี้อีกหรือไม่ 
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8. โครงการจัดระบบการปลูกข้าว 
8.1 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 4  

8.1.1 ประเด็นข้อค้นพบและข้อเสนอแนะด้ำนเกษตรกรที่ว่ำ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่องและทั่วถึงโดยผ่ำนสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และหอกระจำยข่ำว ฯลฯ เพ่ือให้เกษตรกร       
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ถึงระบบนิเวศในนำข้ำวที่ถูกท ำลำยจำกกำรปลูกข้ำว และกำรใช้ปุ๋ยเคมี /สำรเคมีใน
ปริมำณมำก นั้น จำกผลกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ ได้มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์แล้ว จ ำนวน 50 ครั้ง (ร้อยละ 417 ของแผน) ซึ่งเป็นกำรประชำสัมพันธ์ที่น่ำจะเพียงพอ 
ดังนั้น ผู้แทนฯ จึงขอให้พิจำรณำแก้ไขข้อค้นพบและข้อเสนอแนะอีกครั้ง 

8.1.2 เรื่องกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม เมื่อพิจำรณำตำรำงที่ 8 กำรรักษำ
ระบบนิเวศในนำข้ำวให้อุดมสมบูรณ์ พบว่ำ หลังมีโครงกำร กำรใช้ปุ๋ยเคมี/ยำปรำบศัตรูพืชและวัชพืชเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นจำกก่อนมีโครงกำร จะเห็นว่ำไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิตข้ำวของเกษตรกรลง ซึ่งควรเพิ่มข้อเสนอแนะถึงกำรบิดเบือนนโยบำยรัฐบำลของโครงกำรนี้ด้วย 

8.2 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 8 
จำกผลกำรประเมิน พบว่ำ ผลผลิตข้ำวเฉลี่ยต่อไร่ ทั้ง 3 ระบบเพ่ิมขึ้น โดยระบบที่ 3 มีผลต่ำง

ก่อนและหลังมีโครงกำรมำกท่ีสุดถึง 88 กิโลกรัมต่อไร อีกทั้งรำยได้สุทธิ และรำยได้เงินสดก็เพ่ิมขึ้นมำกว่ำ
ระบบที่ 1 และ 2 แต่เมื่อพิจำรณำวัตถุประสงค์ข้อที่ 7 รักษำระบบนิเวศในนำข้ำวให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 
ในส่วนของยำปรำบศัตรูพืชใช้หน่วยเป็นบำทต่อไร่ ท ำให้ไม่ทรำบถึงปริมำณกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืชที่
แน่นอน และหำกพิจำรณำวัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ตัดวงจรกำรระบำดของศัตรูข้ำวและวัชพืช ไม่ได้แยก
ออกเป็นระบบ จึงท ำให้ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำระบบไหนลดได้มำกกว่ำกัน 

8.3 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12 
8.3.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 รักษำระบบนิเวศในนำข้ำวให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ ให้ผู้วิจัย

พิจำรณำถึงควำมส ำคัญของปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี/สำรเคมี เนื่องจำกจะเป็นตัวชี้วัดถึงควำมอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ 

8.3.2 ควำมต้องกำรใช้เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด มีปัญหำเรื่องปริมำณเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เพียงพอต่อ
พ้ืนที่ของเกษตรกร  

8.3.3 เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ให้ระบุว่ำเป็นกำรประชำสัมพันธ์อะไร ขอบเขตประมำณไหน 
เช่น ควรประชำสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงระบบนิเวศในนำข้ำวที่ถูกท ำลำยจำกกำรปลูก
ข้ำว และกำรใช้ปุ๋ยเคมี/สำรเคมีในปริมำณมำก  
 

9. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะท่ี 2 
9.1 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 14  

ในเขตอ ำเภอชุมพลบุรี และอ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์เป็นพ้ืนที่ในเขตทุ่งกุลำร้องไห้ เป็น
พ้ืนที่ที่ประสบปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วมซ้ ำซำก และจะเริ่มท ำนำตั้งแต่เดือนมีนำคม – เมษำยน โดยเริ่ม
หว่ำนข้ำวแห้งไปก่อนแล้วท ำกำรหว่ำนซ้ ำ ในบำงรอบหว่ำนแล้วฝนตก น้ ำท่วมท ำให้ข้ำวไม่งอกจึงต้องหว่ำนซ้ ำอีก 
ในพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงเกิดปัญหำกำรใช้เมล็ดพันธุ์สูง บำงครั้งสูงถึง 50 - 60 กิโลกรัมต่อไร่ จึงเป็นปัญหำทุกปี 
ท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรลดกำรใช้เมล็ดพันธุ์ ซึ่งสูงกว่ำอัตรำกำรใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ยที่ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำ คือ 
30 กิโลกรัมต่อไร่ 
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9.2 ผู้แทนกรมกำรข้ำว 
กำรจัดตั้งศูนย์ข้ำวชุมชนที่ด ำเนินกำรโดยกรมกำรข้ำวร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร นั้น 

ในระยะ 3 ปีแรกรัฐบำลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้แก่ศูนย์ข้ำวชุมชนจ ำนวน 3 ตันต่อศูนย์ หลังจำกนั้น 
รัฐบำลจะไม่สนับสนุนอีก จะมีเพียงกำรด ำเนินงำนของกรมกำรข้ำวในรูปแบบของกำรจัดหำเมล็ดพันธุ์ข้ำว
เพ่ือจ ำหน่ำยแก่ศูนย์ข้ำวชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่มีควำมพร้อม และมีควำมเข้มเข็งอยู่ 
3 ศูนย์ คือ ศูนย์ข้ำวชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธำนี อุบลรำชธำนี และอ ำนำจเจริญ ส่วนศูนย์ฯ ที่ไม่เข้มแข็ง
พอจะไม่มีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์และไมซ้ื่อเมล็ดพันธุ์ข้ำวจำกกรมกำรข้ำวเพ่ือจ ำหน่ำย ท ำให้เมล็ดพันธุ์ที่มีในศูนย์ฯ 
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรในชุมชน ประกอบกับศูนย์ฯ จะไม่สำมำรถจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ได้
ในท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีใบอนุญำตจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ฯ ดังกล่ำวจึงเลิกด ำเนินกำรไป ต่อมำในปี 
2555 - 2556 รำคำเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้มีรำคำสูงสืบเนื่องจำกโครงกำรรับจ ำน ำข้ำว ซึ่งเป็นภำระของ
กรมกำรข้ำวที่ต้องไปซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ในรำคำที่สูงขึ้น และเมื่อน ำเมล็ดพันธุ์มำปรับปรุงบ ำรุงพันธุ์ให้มี
คุณภำพก็จะยิ่งท ำให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นถึง 29 บำทต่อกิโลกรัม และในปี 2557 รำคำเมล็ดพันธุ์ข้ำวลดลง   
ท ำให้เกษตรกรขำดแรงจูงใจในกำรน ำเมล็ดพันธุ์ออกจ ำหน่ำยจึงเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง  

9.3 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12 
9.3.1 หำกพิจำรณำภำคเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เข้ำมำ

ส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำยกับผู้ผลิต จะสร้ำงโรงสีข้ำวเพ่ือรองรับผลผลิตน ำไปแปรูป แต่ตำมโครงกำรนี้
สหกรณ์ไม่ได้เข้ำมำให้กำรส่งเสริมมำกนัก และไม่มีโรงสีเข้ำมำรองรับผลผลิตไปแปรรูป  

9.3.2 วิธีกำรปลูกที่สำมำรถผลิตได้ 30 กิโลกรัมต่อไร่ นั้น อยำกให้ผู้วิจัยระบุให้ชัดเจนถึง
รำยละเอียดในกำรเพำะปลูกว่ำมีกำรเพำะปลูกแบบไหน เช่น แบบด ำ แบบหว่ำนแห้ง หรือหว่ำนน้ ำตม   
จึงท ำให้ได้เมล็ดพันธุ์เพ่ิมข้ึน รวมถึงระบุลักษณะพ้ืนที่ปลูกด้วย ตัวอย่ำงเช่น ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้ง
กำรท ำนำด ำ และกำรท ำนำหว่ำนแห้ง  

9.3.3 กำรคิดต้นทุนอำจคิดแคร่อบท่ีได้ผลผลิต ซึ่งตำมหลักแล้วมีกำรผลิตหลำยรอบ กำรน ำ
ข้อมูลรอบเดียวมำประเมินผลอำจท ำให้ผลกำรวิเครำะห์คลำดเคลื่อนได ้

9.3.4 กรมกำรข้ำวมีกำรจัดตั้งศูนย์ข้ำวชุมชนเพ่ือให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีในพ้ืนที่ 
เกษตรกรกลับไม่ใช้บริกำรแต่มำซื้อเมล็ดพันธุ์จำกกรมกำรข้ำวไปเพำะปลูกแทน นอกจำกนี้เกษตรกรบำงรำยใช้
เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเองท ำให้พันธุ์ที่ได้เสื่อมคุณภำพลง ผู้วิจัยต้องชี้ใหเ้ห็นประเด็นส ำคัญนี้ว่ำเป็นเพรำะเหตุใด 

9.3.5 เรื่องต้นทุนที่คิดเฉพำะต้นทุนเงินสด โดยเกษตรกรไม่ได้คิดค่ำแรงงำนของตนเอง จึงท ำให้
ต้นทุนกำรผลิตต่ ำกว่ำที่ควร จำกผลกำรประเมินประเด็นนี้ท ำให้เข้ำใจว่ำเกษตรกรควรกลับไปใช้แรงงำน
ตนเองหรือไม ่จึงจะท ำให้ต้นทุนกำรผลิตต่ ำลง ฉะนั้นผู้วิจัยควรแยกต้นทุนออกเป็นต้นทุนเงินสด และไม่ใช่
เงินสดด้วย  

9.3.6 เอกสำรที่กล่ำวว่ำเกษตรกรไม่มีควำมคิดที่จะปลูกข้ำวอินทรีย์ หรือข้ำว GAP นั้น 
ชี้แจงว่ำ ข้ำวอินทรีย์กับข้ำว GAP มีควำมแตกต่ำงกัน โดยข้ำวอินทรีย์ปลูกโดยไม่ใช้สำรเคมี แต่ข้ำว GAP 
มีกำรใช้สำรเคมีอยู่แต่อยู่ในระดับที่ควบคุมและยอมรับได้ ผู้วิจัยควรระบุให้ชัดเจน 

9.3.7 ปัจจุบันสหกรณ์มีแหล่งผลิต มีผู้ผลิต มีกำรแปรรูปในโรงงำน และมีช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยอยู่แล้ว แต่ไม่มีโรงสีเป็นของสหกรณ์เอง เสนอแนะให้มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกับโรงสีของเอกชน 
เนื่องจำกกำรที่สหกรณ์มีโรงสีเองจะเป็นกำรเพิ่มภำระให้กับสหกรณม์ำกยิ่งขึ้น  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cpfworldwide.com%2F&ei=xFwWVKKRBtijugTn8oGYBg&usg=AFQjCNEV7YbhX2BEudZSFFo-OF_rStNMgw&sig2=1zaMsWFLgSHRDPNQ-1OTkw&bvm=bv.75097201,d.c2E
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9.3.8 เรื่องต้นทุนกำรผลิตในภำพรวม เมื่อมีกำรเร่งกำรผลิต ต้นทุนต่อไร่จะเพ่ิมขึ้นเป็นผล
มำจำกค่ำแรงงำน และรำคำปัจจัยกำรผลิตสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนกำรคิดต้นทุนต่อไร่เป็นต้นต่อหน่วย 
เพรำะเม่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตต้นทุนต่อหน่วยอำจจะต่ ำลง ในขณะที่ต้นทุนต่อไร่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

9.3.9 เรื่องประสิทธิภำพของตลำดข้ำว ต้องระบุให้ชัดเจน หำกต้องกำรท ำกำรตลำดต้องท ำ
ให้เห็นเป็นกระบวนกำร ผู้วิจัยต้องท ำ flow chat เพ่ือให้เห็นทิศทำงในกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และเพ่ือให้ 
ผู้ที่มำศึกษำโครงกำรสำมำรถน ำไปต่อยอดได้ 

9.4 ผู้แทนศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร  
9.4.1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) เป็นผู้ด ำเนินกำรในส่วนของกำรคิดต้นทุนกำร

ผลิต ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด จึงควรอธิบำยให้ชัดเจน เพ่ือลดควำมเข้ำใจว่ำ
ต้นทุนของ สศก. เป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดเพียงอย่ำงเดียว 

9.4.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรควรเขียนให้ชัดเจนว่ำ เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
และกำรตลำดข้ำวหอมมะลิในทุ่งกุลำร้องไห้เพ่ือกำรส่งออก เพรำะฉะนั้น ผลในกำรศึกษำต้องชี้ให้เห็นว่ำ 
เมื ่อมีโครงกำรนี้แล้ว ผลที่ได้จำกกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตท ำให้ไปสู่มำตรฐำนกำรส่งออกอย่ำงไร        
และมีกำรส่งออกเพ่ิมข้ึนหรือไม่ เนื่องจำกข้อมูลที่ได้จำกกรมศุลกำกร จะไม่สำมำรถระบุได้ว่ำ ข้ำวหอมมะลิ 
ที่ได้เป็นข้ำวที่มำจำกจังหวัดอะไร ปริมำณเท่ำใด แต่จะสำมำรถระบุได้เพียงปริมำณกำรส่งออกข้ำวหอม
มะลิ ข้ำวขำวเท่ำนั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงจ ำเป็นต้องสอบถำมเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยอำจมีกำรเปรียบเทียบกับช่วง
ก่อนที่จะเริ่มโครงกำรว่ำพ้ืนที่ที่ศึกษำมีกำรส่งออกเท่ำไร เมื่อทรำบแล้วจะสำมำรถเปรียบเทียบกับหลังมี
โครงกำรถึงผลที่ไดว้่ำมำกขึ้น ลดลง หรือเท่ำเดิมว่ำเป็นเพรำะเหตุใด  

9.4.3 ต้นทุนกำรผลิตก่อนด ำเนินงำนโครงกำร ระหว่ำงมีโครงกำร และสิ้นสุดโครงกำร 
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลมำจำกรำคำปัจจัยกำรผลิต เช่น ปุ๋ย เคมี ยำปรำบศัตรูพืช เครื่องเตรียมดิน 
และค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงขึ้นในปี 2556 (วันละ 300 บำท) รวมถึงภำวะเงินเฟ้อในขณะนั้นด้วย ดังนั้นควร
คิดต้นทุนเป็นบำทต่อหน่วย (ต่อกิโลกรัม) เพ่ือให้เห็นถึงประสิทธิภำพกำรผลิตที่แท้จริง เพรำะถ้ำพิจำรณำ
ต้นทุนต่อไร่อย่ำงไรก็เพ่ิมข้ึนอย่ำงแน่นอน 

9.4.4 จำกผลกำรประเมินยังไม่ปรำกฏช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยข้ำวหอมมะลิว่ำขำยไปที่ไหน 
ช่องทำงใด อย่ำงไร ดังนั้น ควรมีกำรพิจำรณำเพิ่มเติมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในผลกำรประเมินนี้ด้วย 

9.5 ผู้แทนส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะมีกำรท ำกำรเกษตรแบบมีสัญญำ (Contract Farming) กับเกษตรกร 

เช่น บริษัทนครหลวงค้ำข้ำว ที่มีนักวิชำกำรเป็นผู้ดูแลส่งเสริมกำรผลิต เกษตรกรมีหน้ำที่ผลิตเพียงอย่ำง
เดียว โดยใช้ระบบนี้มำประมำณ 20 - 30 ปี กระบวนกำรผลิตจึงค่อนข้ำงคงที่ แต่บริษัทที่เพ่ิงเข้ำไปท ำ 
Contract Farming จะค่อนข้ำงมีปัญหำ เนื่องจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมจะมีจ ำนวนไม่คงที่ ถ้ำหำกไม่ควบคุม
ก็จะมีปัญหำตำมมำ ควรสอบถำมจำกผู้ประกอบกำรร่วมด้วย 
 

10. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. 
10.1 ผู้แทนส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 

10.1.1 มีค่ำตอบแทนและค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรปฏิบัติงำนของ อกม. หรือไม ่
10.1.2 เนื่องจำก อกม. 1 คน มีหน้ำที่หลำยหน้ำที่ ซ่ึงเป็นอำสำสมัครทำงด้ำนกำรเกษตร

ให้หน่วยงำนอ่ืน ๆ ด้วย เช่น หมอดินอำสำ ประมงอำสำ ครูบัญชีอำสำ เป็นต้น โดยจะก่อให้เกิดควำม



38 

ซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน และผู้แทนยังตั้งข้อสังเกตว่ำอำสำสมัครเกษตรเหล่ำนี้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ครบถ้วน
หรือไม่ นอกจำกนี้หำก อกม. มีควำมส ำคัญก็ควรมีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้ด้วย  

10.1.3 อกม. และสภำเกษตรกร ในปัจจุบันมีบทบำทและหน้ำที่ต่ำงกันอย่ำงไร และเป็นไป 
ในทิศทำงเดียวกันหรือไม่ 

10.2 ผู้แทนศูนย์ประเมินผล 
10.2.1 โครงกำรอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) มีแนวคิดมำจำก พ.ร.บ. สภำเกษตรกรแห่งชำติ 

พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีกำรเลือกตัวแทนสภำเกษตรกรแห่งชำติระดับจังหวัด และระดับชำติ โดยระดับจังหวัดจะ
คัดเลือกมำจำกอ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน ในขณะนั้นตัวแทนระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัดได้รับค่ำตอบแทน
จำกกระทรวงเกษตรและสหกรณด์้วย ดังนั้นจึงมีกำรตั้งโครงกำรขึ้นมำ 1 โครงกำร เพื่อน ำคนที่มีจิตอำสำ
ให้เป็นตัวแทนในระดับหมู่บ้ำนประมำณ 78,000 คน ทั่วประเทศ และเป็นที่มำโครงกำร อกม.  ของ
กรมส่งเสริมกำรเกษตรในปัจจุบัน  

10.2.2 ตำมที่ผู้แทนของ มกอช. ได้ให้ควำมเห็นว่ำ อกม. หนึ่งคนที่มีหลำยหน้ำที่ เช่น หมอดิน
อำสำ ประมงอำสำ และอำสำสมัครต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในกระทรวงเกษตร ควรมีกำรร่วมบูรณำกำร
ร่วมกันในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้อำสำสมัครรวมกันเป็น อกม. มีควำมรอบรู้เรื่องทำง
กำรเกษตรอย่ำงรอบด้ำนเพียง 1 คนในหมู่บ้ำน และสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงให้เหมือนกับกระทรวง
สำธำรณสุข ที่ให้ควำมรู้เรื่องสุขอนำมัย กำรป้องกัน ดูแลรักษำโรคภัยไข้เจ็บต่ำง ๆ และในอนำคตค่อยหำ
วิธีกำรเพ่ือขอค่ำตอบแทน เช่นเดียวกับ อกม. หำกมีกำรตั้งงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำตอบแทนรองรับหลำย
ล้ำนบำทในครั้งเดียว จะเป็นเรื่องที่ชี้แจงได้ยำก เพรำะจะเป็นภำระผูกพันของกระทรวงเกษตรฯ และ
ประเทศ เพรำะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนตลอดที่เป็น อกม. หำกเลิกจ่ำยก็จะมีปัญหำตำมมำ จึงต้องมีกำรจัดตั้ง
โครงกำรขึ้นให้ผลงำนเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและหมู่บ้ำนก่อน จึงจะมีกำร พิจำรณำถึงกำรจัดหำ
ค่ำตอบแทนในกำรด ำเนินงำนให้ อกม. ดังนั้นควรเก็บข้อมูลพื้นฐำนกำรเกษตร กำรร่วมจัดท ำเวทีประชำคม 
มีส่วนในกำรจัดท ำแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ รวมถึง
ประสำนงำนเชื่อมโยงกับอำสำที่เหลืออยู่  

10.2.3 ให้พิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจว่ำมีกำรสุ่มตัวอย่ำงบุคคลที่มีจิตอำสำมี
หน้ำที่มำกที่สุดคนละก่ีหน้ำที่ จำกนั้นส่งเสริมให้ควำมรู้บุคคลเหล่ำนี้ทั้งหมด ซึ่งในอนำคตอำจเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำรูปแบบของโครงกำรต่อไป 

10.2.4 เนื่องจำกเกษตรกรบำงส่วนไม่คุ้นเคย หรืออำจไม่รู้จัก อกม. เนื่องจำกเป็นค ำใหม่ 
เดิมอำจจะใช้ค ำว่ำ เกษตรหมู่บ้ำน ดังนั้น ในกำรส ำรวจข้อมูลจำกเกษตรกร หำกเรำพูดถึง อกม. อำจได้ผล
กำรส ำรวจที่คลำดเคลื่อนได้ 

10.3 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12 
10.3.1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีหน้ำที่เก็บข้อมูลทำงกำรเกษตรก่อนที่จะมีกำร

จัดตั้ง อกม. แต่ในส่วนของ อกม. เคยมีกำรขึ้นทะเบียนไว้ที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร และมีกำรเก็บข้อมูล   
ว่ำแต่ละคนเป็นอำสำสมัครใดบ้ำง เช่น หมอดินอำสำ ครูบัญชีอำสำ เป็นต้น สำมำรถไปขอฐำนข้อมูลจำก
กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ เพ่ือน ำมำสรุปว่ำ อกม. ส่วนใหญ่เป็นอำสำสมัครประเภทใด 

10.3.2 เรื่องที่ชำวบ้ำนบำงส่วนไม่รู้จัก อกม. ทั้งที่ในบำงพ้ืนที่ผู้ใหญ่บ้ำนมีกำรแนะน ำให้
ลูกบ้ำนรับทรำบแล้ว ในฐำนะผู้ช่วยฝ่ำยเกษตร สำเหตุเกิดจำกอะไร ต้องไปหำค ำตอบเพิ่มเติม 

10.3.3 ในปัจจุบันหน่วยงำนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกำรจัดตั้งอำสำสมัครของแต่ละ
หน่วยงำน โดยอิสระต่อกัน ไม่พ่ึงพำกัน ดังนั้น ควรมีกำรพูดคุยเพ่ือเชื่อมโยงให้ อกม. เพ่ือเป็นเครือข่ำย
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เดียวกัน โดย อกม. จะไม่ได้เป็นเพียงอำสำสมัครของกรมส่งเสริมกำรเกษตร แต่เป็นอำสำสมัครของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และควรมีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน อย่ำงไรก็ตำม อกม. ก็ต้องมีกำรสร้ำง
ผลงำนด้วย 

10.4 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 14 
10.4.1 เกษตรกรส่วนใหญ่จะรู้จัก อกม. ในภำพของเกษตรหมู่บ้ำน โดยพ้ืนที่จังหวัด

นครรำชสีมำ อกม. ร้อยละ 80 มีภำรกิจหน้ำที่หลำยหน้ำที่ โดยแต่ละหน่วยงำนที่ต้องกำรอำสำสมัครจะประสำน
กับ อกม. ทั้งนี้อำจจะไม่ใช่อำสำสมัครเกษตรทั้งหมด เช่น เกษตรหมู่บ้ำน ผู้น ำชุมชน โดยคนหนึ่งจะมี
ภำรกิจหน้ำที่หลำยอย่ำงท ำให้ไม่มีเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเต็มที่  

10.4.2 ทำงจังหวัดนครรำชสีมำเห็นว่ำควรมีกำรจัดหำค่ำตอบแทนให้แก่ อกม. จึงมีกำร
จัดตั้งขึ้นมำ และได้งบประมำณเล็กน้อยจำกทำงจังหวัด 

10.5 ผู้แทนศูนย์ประเมินผล 
ในข้อค้นพบควรมีกำรศึกษำข้อดีและข้อเสียในกำรจัดหำค่ำตอบแทนให้แก่ อกม. ด้วย 

 

11. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส าหรับธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร  
11.1 ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  

11.1.1 จำกกำรประเมินผลโครงกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร อัตรำดอกเบี้ยที่ให้
สมำชิกกู้สหกรณ์กำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหลักเกณฑ์ให้สมำชิกกู้บวกได้ไม่เกินร้อยละ 4.00 โดย
อัตรำดอกเบี้ยที่สหกรณ์กู้ไปจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์กับที่เอำไปปล่อยกู้แก่สมำชิกไม่ใช้อัตรำเดียวกัน             
จึงเสนอแนะให้ลงรำยละเอียดส่วนนี้ในผลกำรประเมินด้วย 

11.1.2 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ วัตถุประสงค์ของกำรกู้เงินของกองทุนพัฒนำสหกรณ์ จะต้อง
เป็นไปตำมตัวโครงกำร ซึ่งให้ลงรำยละเอียดว่ำถ้ำหำกโครงกำรระบุไว้ว่ำให้สหกรณ์กู้เงินเพ่ือลงทุนใน
ทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ก็ต้องน ำไปลงทุนในส่วนของทรัพย์สินดังกล่ำว แต่หำกระบุไว้ว่ำ
กู้เงินเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินและให้สมำชิกกู้ด้วย ก็ให้ด ำเนินกำรได้ทั้งสองกรณี ซึ่งในส่วนของสหกรณ์
กำรเกษตรขำมสะแกแสง จ ำกัด ที่ให้สมำชิกกู้เงินได้เพียง 192,468 บำท นั้น ต้องพิจำรณำด้วยว่ำน ำไป
ลงทุนในทรัพย์สินหรือไม่ ท ำให้สหกรณ์น ำเงินไปให้สมำชิกกู้ได้น้อย 

11.2 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12 
11.2.1 ไม่เห็นด้วยกับกำรช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลกำรเกษตร 

เนื่องจำกยังไม่มีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร อย่ำงไรก็ตำมควรสนับสนุนให้เกษตรกรช่วยเหลือตนเอง
ให้ได้มำกกว่ำกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

11.2.2 เสนอแนะว่ำควรมีกำรอบรม และสอนให้สหกรณ์สำมำรถวิเครำะห์โครงกำรได้  
11.3 ผู้แทนส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  

ผู้แทนจำก มกอช. เห็นว่ำจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภำครัฐควรเข้ำไปช่วยเหลือเกษตรกร ในเรื่องของ
ปัจจัยกำรผลิต อย่ำงประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วยังมีกำรช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศของ
ตนเอง 
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12. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่
สากลปีเพาะปลูก 2556/57 (ปีท่ี 2) 

12.1 ผู้แทนส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
12.1.1 ต้องมีกำรตรวจสอบก่อนว่ำพันธุ์ข้ำวที่จะน ำมำผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่

ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีหรือไม่ เนื่องจำกพันธุ์ข้ำวมีผลต่ออัตรำกำรเกิดเมล็ดพันธุ์ เช่น ข้ำวหอมมะลิทำง   
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพันธุ์ที่ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี สำมำรถใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่ำงเดียวได้ จึง
ผลิตเป็นข้ำวอินทรีย์ได้ แต่ข้ำวในพ้ืนที่ภำคกลำงและภำคเหนือตอนบนเป็นพันธุ์ที่ไม่ตอบสนองต่อกำรใช้ 
ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่ำงเดียว จึงควรมีกำรสนับสนุนกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่กันไป 

12.1.2 หำกมีปัญหำเรื่องของศัตรูพืช ควรมีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ และกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ควบคู่ไปกับเจ้ำหน้ำที่ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร เพ่ือที่จะได้ช่วยกันดูแลเกษตรกรได้อย่ำง
ทั่วถึง 

12.1.3 ในขั้นตอนกำรวำงแผนในกำรท ำกำรประเมินผล ผู้วิจัยได้มีกำรติดต่อระหว่ำง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยหรือไม่ 

12.1.4 ในพ้ืนที่ภำคกลำงและภำคเหนือตอนล่ำง มีผู้ประกอบกำรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์และเป็น
เจ้ำของกิจกำรเองเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้เข้ำร่วมกับสหกรณ์ เนื่องจำกเกษตรกรไม่ยอมรับในแนวคิดของ
สหกรณ์มำกเท่ำที่ควร ส่วนในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ล ำปำง เชียงใหม่ และ
พ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีกำรเข้ำร่วมกับสหกรณ์ จำกกำรลงพ้ืนที่พบว่ำ
ผู้ประกอบกำรส่วนมำกจะไม่มีใบอนุญำตรวบรวมผลผลิต (พพ. 3) แต่มีใบอนุญำตขำย (พพ. 4) ออกโดย
กรมวิชำกำรเกษตร ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ซึ่งสหกรณ์และผู้ประกอบกำรชี้แจงว่ำกำรขอใบ 
พพ. 3 เป็นเรื่องที่ยำกมำก มีขั้นตอนซับซ้อน และกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 

12.2 ผู้แทนศูนย์ประเมินผล 
12.2.1 ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนกำรวำงแผนกำรประเมินผลว่ำ ก่อนที่จะมีกำรประเมินผล

โครงกำรในแต่ละปี ศูนย์ประเมินผลจะมีกำรจัดท ำตัวชี้วัดโครงกำรและจะเชิญกรมต่ำง ๆ เข้ำร่วมรับฟัง 
เพ่ือรับทรำบถึงตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินผลในเบื้องต้น หลังจำกนั้นผู้ประเมินผลจะเข้ำไปติดต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรของแต่ละกรมต่อไป 

12.2.2 ควรมีกำรแสดงรำยละเอียดต้นทุนในกำรซื้อข้ำวเปลือกหรือเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกร
ไปซื้อมำเพ่ือน ำมำผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดีของแต่ละสหกรณ์ 

12.2.3 สหกรณ์ได้มีกำรลงทุนในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชหลังนำเองหรือไม่ หรือเป็น
โครงกำรที่ทำงรัฐบำลให้กำรสนับสนุน 

12.2.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ หำกในปีต่อไปยังมีกำรด ำเนินโครงกำรนี้ เห็นควรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์เพ่ือส่งเสริมและอบรมเกษตรกร ทำงด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ตำมโครงกำรนี้โดยตรง เพรำะ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จะดูแลทำงด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรเงิน ด้ำนสินเชื่อ เป็นส่วนใหญ่ 

12.3 ผู้แทนกรมกำรข้ำว  
12.3.1 ข้ำวที่สหกรณ์ซื้อมำจำกสมำชิก อยู่ในรูปของข้ำวสดหรือข้ำวแห้ง อัตรำสูญเสีย

ตำมข้อก ำหนดของโครงกำรที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 10 ใช่หรือไม่ เพรำะเป็นอัตรำที่ค่อนข้ำงสูง ในข้ำวสดอัตรำ
สูญเสียมำกและมีควำมชื้น ทั้งนี้ สมำชิกซื้อเมล็ดพันธุ์จำกสหกรณ์ มีรำคำต้นทุนปลูกรวม 6,500 บำทต่อไร่ 
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12.3.2 สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 3 สหกรณ์ สำมำรถขำยเมล็ดพันธุ์ได้หมด แต่เมล็ด
พันธุ์ของกรมกำรข้ำวและผู้ประกอบกำรขำยได้ไม่หมด หลังจำกรำคำตำมโครงกำรจ ำน ำหมดไป ท ำให้เกิด
ปัญหำเมล็ดพันธุ์ค้ำงสต็อกตำมมำ 

12.4 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เขต 12 
12.4.1 ตำมสไลด์ที่ 11 กรมกำรข้ำวได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับอัตรำกำรสูญเสียที่ก ำหนดไว้ที่

ร้อยละ 10 เห็นว่ำเป็นอัตรำที่สูงเกินไป ควรจะลดหลักเกณฑ์นี้ลง เปรียบเทียบจำกอัตรำกำรสูญเสีย
ในโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวที่ก ำหนดไว้เพียงร้อยละ 2 - 3 เท่ำนั้น หำกเป็นเมล็ดพันธุ์ตำมโครงกำรควร
จะต้องผ่ำนกำรปรับหรือคัดเลือกมำอย่ำงดีพอสมควรแล้ว ไม่ควรมีสิ่งเจอปนสูงถึงร้อยละ 10 

12.4.2 ตำมข้อเสนอแนะของผู้วิจัย ที่เห็นว่ำควรเพ่ิมจ ำนวนสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร 
จะต้องค ำนึงถึงข้อจ ำกัดของตัวโครงกำรด้วย เช่น เรื่องปศุสัตว์ นักปศุสัตว์ต้องลงตรวจเยี่ยมฟำร์มทุก
สัปดำห์ และต้องปฏิบัติงำนในห้องทดลองด้วย กำรมีเจ้ำหน้ำที่เพียง 2 คน ท ำให้ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตข้ำวภำยใต้กำรดูแลของกรมกำรข้ำว จะมีกำรคัดเลือก
หัวหน้ำกลุ่ม และดูแลกันเองภำยในกลุ่มโดยตลอดทั้งกระบวนกำรผลิต มีนักวิชำกำรลงไปช่วยดูแลให้
ค ำแนะน ำเท่ำนั้น ผู้วิจัยจึงควรน ำรูปแบบที่ใช้ในกำรบริหำรเจ้ำหน้ำที่ในลักษณะนี้ ไปถ่ำยทอดให้สหกรณ์ได้
รับทรำบ เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ มีเจ้ำหน้ำที่เพียง 2 คน จึงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ผู้วิจัยต้องศึกษำรำยละเอียดนี้ด้วย 

12.4.3 แนวคิดของผู้ศึกษำกับควำมหมำยของค ำทำงกำรเกษตรไม่สอดคล้องกัน โดย
ควำมหมำยค ำว่ำ Seed กับ Grain มีควำมแตกต่ำงกัน โดย Seed จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับกำรดูแลมำเป็น
อย่ำงดี กระบวนกำรผลิตต้องค่อนข้ำงสมบูรณ์ หำกเป็น Grain เมล็ดพันธุ์จะมีควำมสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง
เท่ำนั้น กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ตำมค ำแนะน ำ มกอช. เป็นพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี แต่น ำปุ๋ยอินทรีย์เข้ำมำใช้
ควบคู่เพ่ือปรับปรุงคุณภำพดินเท่ำนั้น โดยที่ธำตุอำหำรยังจ ำเป็นต้องได้รับจำกปุ๋ยเคมีอยู่ เพรำะฉะนั้นต้อง
แยกกระบวนกำรผลิตว่ำจะผลิตออกมำเป็น Seed หรือ Grain ถ้ำผลิตเพ่ือเป็น Grain อำจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
กระบวนกำรผลิตเพียงอย่ำงเดียวก็ได้ 

12.4.4 กำรส่งเสริมให้มีกำรเพ่ิมผลผลิต ต้องค ำนึงถึงข้อจ ำกัดและควำมพร้อมของศูนย์
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว อำทิ สถำนที่เก็บพันธุ์ข้ำว โรงปรับปรุงคุณภำพ เครื่องจักรกล แรงงำนกำรผลิต และ
ควำมสำมำรถในกำรระบำยสินค้ำ เป็นต้น  

12.4.5 เนื่องจำกโครงกำรนี้เกิดจำกกองทุนปรับโครงสร้ำง มีเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำให้แก่
สหกรณ์ ที่เข้ำร่วม 3 สหกรณ์ มีกำรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ได้ในรำคำดี และขณะนี้  ประเทศไทยผลิต
เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร และในตลำดมีเมล็ดพันธุ์ที่จ ำหน่ำยพบสิ่งเจือปน ข้ำวดีด ข้ำวเด้ง หำก
สหกรณส์ำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตำมเกณฑ์คุณภำพของรัฐ จะจ ำหน่ำยได้ในรำคำที่สูง ซึ่งปัจจุบันมีนโยบำยกำร
เพ่ิมจ ำนวนสมำชิกเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำร แต่ยังมีสหกรณ์ที่มีควำมพร้อมแต่ไม่เข้ำร่วมโครงกำร ดังนั้น ควร
พิจำรณำถึงสำเหตุว่ำจ ำนวนโรงผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือรองรับผลผลิตว่ำมีเพียงพอ และ
ครอบคลุมทั้งนอกและในพ้ืนที่หรือไม่  

12.4.6 ตำมข้อเสนอแนะในข้อ 4.3 ที ่กล่ำวถึงกำรที่สหกรณ์พยำยำมขยำยเป็น
เครือข่ำยกำรผลิตปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ โดยที่กรมพัฒนำที่ดินมีกำรส่งเสริมละด ำเนินกำรอยู่ แล้ว    
มีกำรรวมกลุ่มท ำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงกำรสร้ำงโรงปุ๋ยเม็ด จึงควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกับกรมพัฒนำ
ที่ดิน หำกสหกรณ์ด ำเนินกำรเองต้องมีกำรลงทุนในกำรผลิต จ้ำงแรงงำน สร้ำงโรงเรือนเก็บผลผลิตจะท ำให้
เป็นภำระกับสหกรณ์  
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13. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) 

13.1 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 14 
ในกำรจัดท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ครั้งแรก เฉลี่ยทุกภำค 209 ไร่ต่อศูนย์ (เกษตรกรทั้งหมด 20 

รำย) ต่อมำได้รับกำรตรวจรับรองกำรผลิตเฉลี่ยเพียง 191 ไร่ต่อศูนย์ และจ ำนวนแปลงที่ได้รับกำรรับรอง
เฉลี่ย 127 ไร่ต่อศูนย์ และสุดท้ำยปริมำณเมล็ดพันธุ์ที่ได้มำตรฐำนเหลือเพียง 64 ตันต่อศูนย์ เป็นเพรำะ
อะไร และในกรณีท่ีไม่ผ่ำนกำรรับรอง เนื่องจำกไม่มีกำรตรวจรับรองคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ ใช่หรือไม่ 

13.2 ผู้แทนกรมกำรข้ำว 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับศูนย์ข้ำวชุมชนคือ เมื่อแจกเมล็ดพันธุ์หลักแก่

เกษตรกรแล้ว จะมีกำรลงตรวจมำตรฐำนแปลงขยำยพันธุ์ 2 ครั้ง หำกไม่ผ่ำนจะไม่รับซื้อคืน เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว   
จะสุ่มตรวจมำตรฐำนในห้องปฏิบัติกำร ได้แก่ มำตรฐำนควำมงอก ข้ำวแดง สิ่งเจอปน ค่ำควำมชื้น     
ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นข้ำวนำปี ส่วนใหญ่จะผ่ำนมำตรฐำน เนื่องจำกไม่ค่อยมีปัญหำข้ำวดีด 
ข้ำวเด้ง หรือสิ่งปลอมปน  

13.3 ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12 
13.3.1 กำรใช้เมล็ดพันธุ์ 14 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปริมำณที่น้อยกว่ำที่กรมกำรข้ำวแนะน ำ 

ดังนั้นผู้วิจัยต้องระบุและอธิบำยให้ชัดเจนถึงวิธีกำรปลูก เช่น หว่ำนน้ ำตม หว่ำนด้วยเครื่อง หว่ำนด้วยแรงงำนคน 
นำหยอด นำโยน และต้องหำเทคโนโลยีในกำรผลิตที่เหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 

13.3.2 ควรเลือกศึกษำและทดสอบในพ้ืนที่ที่มีควำมสมบูรณ์ และมีอุปกรณ์พร้อม เพ่ือลด
อุปสรรค ที่อำจเกิดข้ึนในกำรเก็บข้อมูล เช่น ปัญหำแปลงข้ำวที่มีน้ ำไม่พอ  

13.3.3 ในส่วนของรำคำข้ำวปีเพำะปลูก 2553/54 ที่มองแค่เรื่องผลตอบแทน ไม่รวม
รำคำปัจจัยกำรผลิต ควรเปรียบเทียบกับปีฐำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงสภำวะเงินเฟ้อในขณะนั้นด้วย 

13.3.4 ในตัวโครงกำรต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์อย่ำงไร ซื้อได้จ ำนวนเท่ำใด 
เพ่ือไม่ให้เป็นภำระกับโครงกำร 
 

14. โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร  
14.1 ผู้แทนส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร 

14.1.1 ขอให้แก้ไขกรำฟและตัวเลขผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะธุรกิจกำแฟ ในสไลด์ที่ 32 
ปี 2555 ที่รำยได้เท่ำกับ 0.92 รำยจ่ำยเท่ำกับ 0.59 ก ำไรสุทธิเทำ่กับ -0.2 เปลี่ยนเป็นก ำไรสุทธิเท่ำกับ 0.33 

14.1.2 ปัญหำกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดกำแฟด้วยแรงงำนที่ไม่มีควำมช ำนำญ ท ำให้ได้เมล็ด
กำแฟคุณภำพต่ ำ ซึ่งจำกข้อเสนอแนะที่ให้เกษตรกรวำงแผนกำรผลิตกำแฟให้เหมำะสมกับแรงงำนใน
ครัวเรือนนั้น ควรจะมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรเก็บเกี่ยว เช่น กำรใช้สลิงช่วยในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
จะท ำให้ได้เมล็ดกำแฟที่มีคุณภำพ 
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15. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ปี 
2557  

15.1 ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  
15.1.1 กำรประเมินผลโครงกำรได้รับประโยชน์และควำมรู้เป็นอย่ำงมำก  
15.1.2 ขอแก้ไขงบประมำณจำก 72,714,000 บำท เป็นประมำณ 42,000,000 บำท 

และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอำจจะไม่เกิน 35,000,000 บำท 
15.2 ผู้แทนส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 

15.2.1 เสนอแนะปัญหำกำรท ำฟำร์มโคนมในสไลด์ที่ 19 เรื่องขำดแคลนแรงงำนในกำร
ท ำฟำร์มโคนม ท ำให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง เสนอให้มีกำรจัดท ำมำตรฐำนในกำรจัดกำรฟำร์ม ซึ่ง
จะก่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นระบบและมีควำมต่อเนื่องมำกขึ้น 

15.2.2 ปัญหำเรื่องรำคำน้ ำนมและแหล่งจ ำหน่ำยน้ ำนม เสนอให้มีกำรท ำกำรวิจัยตลำด 
(Marketing Research) เพ่ือช่วยเหลือผู้ผลิตโคนม 

15.2.3 ปัญหำเรื่องกำรผสมพันธุ์โคติดยำก จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร หำก
มีกำรวิจัยและพัฒนำเฉพำะทำง มีกำรวิจัยวัคซีนและเทคนิคกำรผสมพันธุ์ก็จะสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 

15.3 ผู้แทนสมำคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 
15.3.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหำเรื่องต้นทุนกำรผลิตสูง ขำดนักวิจัยที่จะเข้ำมำ

ดูแลเกษตรกรอย่ำงทั่วถึง โดยที่ผ่ำนมำผลงำนวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรผลิตโคนมมีมำกมำยแต่
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในพ้ืนมีน้อย สืบเนื่องจำกนักวิจัยไม่ค่อยเข้ำใจและเข้ำไม่ถึงปัญหำของเกษตรกร จึง
ควรให้นักวิจัยลงไปดูแลติดตำมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่ำงใกล้ชิด จะท ำให้เห็นปัญหำและแก้ไขได้อย่ำง
ทันท่วงท ี

15.3.2 ตัวชี้วัดค่อนข้ำงสมบรูณ์ ก่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ เกษตรกรมี
ควำมตื่นตัว ท ำให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

15.4 ผู้แทนกรมพัฒนำที่ดิน 
ผู้วิจัยท ำกำรประเมินผลด้วยแบบจ ำลองโลจิส (Logit Model) เหมำะสมดี อย่ำงไรก็ตำมควร

พิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญของกำรศึกษำ และชี้ให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ชัดเจนว่ำล้มเหลวหรือ
ประสบควำมส ำเร็จ 

15.5 ผู้แทนส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร 
15.5.1 อธิบำยตัวแปรประสบกำรณ์ (EXPI) ในแบบจ ำลองไม่ชัดเจน เนื่องจำกค่ำสัมประสิทธิ์    

ตัวแปรประสบกำรณ ์(EXPI) มีค่ำเป็นลบ สำมำรถอธิบำยได้ว่ำเมื่อเกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงโคนม
เพ่ิมข้ึนจะท ำให้กำรเพ่ิมปริมำณน้ ำนมดิบลดลง โดยผู้วิจัยได้อธิบำยว่ำ เกษตรกรที่มีประสบกำรณ์จะไม่ค่อย
ยอมรับองค์ควำมรู้ใหม่ และมีควำมเคยชินกับกำรผลิตแบบเดิม ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับตัวแปรองค์ควำมรู้ใน
กำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม (KM) มีผลเป็นบวก คือ เมื่อเกษตรกรมีองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม 
(KM) เพ่ิมข้ึนจะท ำให้กำรเพ่ิมปริมำณน้ ำนมดิบเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ผู้วิจัยควรพิจำรณำ และตรวจสอบตัวแปรทั้ง
สองใหม่ให้สอดคล้องกัน  

15.5.2 ผู้วิจัยควรระบุสัญลักษณ์ของระดับนัยส ำคัญทำงสถิติในแบบจ ำลองผลกำรประเมินผล
ให้ชัดเจน ว่ำระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ ณ ระดับ 90% 95% และ 99% มีสัญลักษณ์ดอกจัน (*) เป็น 1 2 
หรือ 3 ตำมล ำดับ  

 

http://www.thaifranchisecenter.com/links/show.php?id=2612


44 

15.6 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประเมินผล 
15.6.1 ให้ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลในแบบจ ำลองโลจิส (Logit Model) ถึงปัจจัยต่ำง ๆ ที่ใส่เข้ำ

ไป ในแบบจ ำลองว่ำครบถ้วนหรือไม่  
15.6.2 ตัวแปรประสบกำรณ์ (EXPI) และตัวแปรองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม 

(KM) วัดอย่ำงไร  
15.6.3 กำรประเมินผลโครงกำรระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Ongoing Evaluation) 

เป็นกำรสะท้อนภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ก ำลังจะเสร็จสิ้น 
 

 
************************* 
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