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รัฐบาลไทยได้มีความพยายามในการเจรจาการค้าท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังในภูมิภาคเอเชีย
และนอกภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งหวังว่าการเปิดเสรีทางการค้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการส่งออกของ
ประเทศ  แม้ว่าการเปิดเสรีทางการค้าโดยรวมจะทําให้ภาพรวมทางการค้าของประเทศดีข้ึนและมีผู้ได้รับ
ประโยชน์ แตก็่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าโดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มต่างๆ  ด้วยเหตุนี้รัฐบาล
จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือออกมาตรการเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบในภาค
การเกษตรผ่านกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยเน้น
ให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
พัฒนาคุณภาพ แปรรูปสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพ   

การศึกษานี้มีจุดประสงค์หลัก คือ เพ่ือประเมินการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ และประเมินผลกระทบ (Effect) ของการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้า รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานกองทุนฯ  
ตลอดจนกําหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานเพ่ือใหส้ามารถสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ิมมากข้ึน  โดยรวมแล้วสามารถสรุปประเด็นปัญหาในการดําเนินงานของกองทุนฯ และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ ดังนี ้

1.  ปัญหาในการดําเนินงานของกองทุนฯ 

  ในช่วงท่ีผ่านมานับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2554 กองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกร
ท้ังในรูปของเงินจ่ายขาดและเงินทุนหมุนเวียนภายใต้การดําเนินโครงการต่างๆ รวมเป็นเงินงบประมาณท่ีอนุมัติ
จริง 640 ล้านบาท โดยเน้นให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะแก่เกษตรกรท่ีเข้าใจถึงปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
อย่างแท้จริง  อย่างไรก็ดี การดําเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุนฯ ต้องประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคหลายประการ 
ได้แก่   

� รูปแบบการบริหารกองทุนฯ ท่ีขาดความคล่องตัว ซึ่งพิจารณาได้จากโครงสร้างการบริหาร
ของกองทุนฯ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ซึ่งมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในงานประจําของตนเอง
มากอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้ามาทําหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีมีการยื่นเสนอขอรับทุนกับ
กองทุนฯ  ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ของกรรมการและอนุกรรมการ โดยรวมจึงทําให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติ
โครงการต่างๆ ขาดความคล่องตัวและมักต้องใช้เวลายาวนาน หากพิจารณาจากระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ฯ อํานาจการตัดสินใจอนุมัติโครงการอยู่ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เท่านั้น มีเพียงบางกรณีท่ี
คณะกรรมการบริหารฯ มีมติให้เจ้าของโครงการดําเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการและมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอนุมัติได้  นอกจากนั้น ระเบียบกระทรวงฯ ที่ใช้บังคับกองทุนฯ ไม่ได้
ระบุถึงข้อปฏิบัติหรือข้อผูกพันเชิงสัญญาที่กําหนดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
ของกรรมการและอนุกรรมการ จึงทําให้ไม่มั่นใจได้ว่ากรรมการและอนุกรรมการต่างๆ จะทุ่มเทเวลาและ
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีให้กับงานกองทุนฯ  
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� ข้อจํากัดด้านงบประมาณ กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินทุนแบบอัตโนมัติในแต่ละปี  
แต่จําเป็นต้องจัดทําคําของบประมาณตามปฏิทินงบประมาณประจําปีในลักษณะ Rolling Plan แบบปีต่อปี 
ซึ่งก็ไม่ทําให้ม่ันใจได้ว่ากองทุนฯ จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในปีนั้น  ท่ีผ่านมาในช่วง 6 ปีของ 
การดําเนินงาน กองทุนฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลน้อยกว่ามติคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเริ่ม 
(งบประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี) ค่อนข้างมาก โดยได้รับงบประมาณรวมท้ังสิ้นเพียง
ร้อยละ 10.67 ของงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเริ่มแรกและในบางปีรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมให้แก่กองทุนฯ  โดยรวมแล้ว ความไม่แน่นอนในการจัดสรรเงินงบประมาณนับเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญ
ต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ  นอกจากนั้น กองทุนฯ ถูกจํากัดด้วยข้อกฎหมายทําให้ไม่สามารถบริหาร
การเงินให้เกิดดอกผลได้ด้วยตนเอง 

� รูปแบบการจัดการและการดําเนินงานของฝ่ายกองทุนฯ แม้ว่าในหลายปีท่ีผ่านมา กองทุนฯ 
ได้พยายามปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน แต่ด้วยเหตุท่ีกองทุนฯ เป็นส่วนงานท่ีได้รับ
การจัดตั้งข้ึนใหม่โดยท่ีรูปแบบการจัดการของกองทุนฯ มีลักษณะเสมือนการมอบหมายงานบางส่วนให้
หน่วยงานอ่ืนท้ังท่ีอยู่ภายในและนอกการกํากับของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดําเนินการ (Outsourcing) 
จึงทําให้การบริหารงานของกองทุนฯ มีข้อจํากัดพอสมควร และยากท่ีจะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กรอบเวลาได้ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การให้ความร่วมมือของเจ้าของโครงการใน 
การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ กฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เป็นต้น  
นอกจากนั้น การมอบหมายให้ส่วนราชการอ่ืนๆ ดําเนินการแทนนั้น แต่ก็ต้องยอมรับส่วนราชการเหล่านั้นมี
ภาระงานประจํามากอยู่แล้วและไม่สามารถเพ่ิมอัตรากําลังคนได้โดยง่าย  

 นอกจากนั้น ฝ่ายจัดการของกองทุนฯ มีบุคลากรเพียง 11 คน โดยท่ีอํานาจการตัดสินใจหลักโดยเฉพาะ
ในส่วนท่ีเก่ียวกับการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ ข้ึนอยู่กับ
กรรมการและอนุกรรมการท่ีมาจากหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งมักมีข้อจํากัดด้านเวลาและไม่มีข้อผูกพันเชิงสัญญา (No 
Commitment) ท่ีบังคับให้กรรมการหรืออนุกรรมการต้องทุ่มเทเวลาและความสามารถให้กับงานของกองทุนฯ  
รูปแบบดังกล่าวได้สร้างข้อจํากัดแก่กองทุนฯ เพราะกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยหลักข้ึนอยู่กับ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผลการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมาชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเช่นนี้ทําให้การขับเคลื่อนและผลักดันโครงการเป็นไปได้ค่อนข้าง
ช้า    

สําหรับการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ นั้น กองทุนฯ ยังไม่มีการ
จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือชี้วัดผลสําเร็จท่ีแท้จริงของการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร (ผลลัพธ์) และยังไม่มี
กระบวนการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินโครงการภายหลังโครงการสิ้นสุดลง (Post-Evaluation) และ
ประเด็นปัญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กองทุนฯ ยังดําเนินการประชาสัมพันธ์ไม่กว้างขวางเพียงพอ แม้ว่า
ท่ีผ่านมาได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์กองทุนฯ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร
ของกองทุนฯ ได้โดยตรง และพบว่ามีเกษตรกรอีกจํานวนมากท่ียังไม่รู้จักกองทุนฯ และไม่รู้ว่ากองทุนฯ มี
บทบาทอะไรบ้าง และประโยชนท่ี์จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร เป็นต้น  การท่ีเกษตรกรต่างๆ 
ไม่ไดร้ับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ย่อมทําให้เสียโอกาสในการปรับตัวและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ฉะนั้น 
การประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีกองทุนฯ ควรรีบดําเนินการ 

� ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผู้ขอทุนสนับสนุนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร สถาบัน
ทางการเกษตร ยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินทุนสนับสนุนจาก
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กองทุนฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จึงทําให้ต้องมีการปรับแก้ข้อเสนอโครงการหลายครั้ง  
นอกจากนั้น หน่วยงานรับผิดชอบโครงการยังไม่สามารถบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน เนื่องจากงานของกองทุนฯ เป็นงานฝากเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานในหน้าท่ีหลักซึ่งหน่วยงาน
เหล่านั้นมีมากอยู่แล้ว 

2.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ 

2.1 การปรับแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

� การมอบอํานาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้
โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งเดิมที
ตามวิธีปฏิบัติเดิมของกองทุนฯ ข้อเสนอโครงการทุกโครงการต้องนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ เปน็ไปอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต้องกําหนดขอบเขต
อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้ชัดเจน เช่น ประเภทโครงการ
และเพดานวงเงินอนุมัติสูงสุดท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ สามารถดําเนินการและตัดสินใจแทน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได ้

� การปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ให้มี
หน่วยงานและ  /หรือ บุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการตลาดภาคเกษตร และอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมห่วงโซ่
การผลิต  เข้ามาเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ  อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่ควรเน้นเพ่ิมจํานวน
กรรมการหรืออนุกรรมการ แตค่วรให้ความสําคัญมากข้ึนกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ของกรรมการและอนุกรรมการ แทนท่ีจะกําหนดให้กรรมการส่วนใหญ่เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารฯ หรือ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในรูปของกรรมการโดยตําแหน่ง  สําหรับประเด็นการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ามา
เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการนั้น จําเป็นต้องมีการปรับแก้ระเบียบฯ โดยลดจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งลง 
และใช้วิธีการสรรหาแทน โดยจําเป็นต้องกําหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการหรือ
อนุกรรมการ เช่น ผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงินและการคลัง การตลาด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
โครงการและตัดสินใจ   

� กองทุนฯ ควรนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือจัดทําและกําหนดขอบเขตการให้เงินทุน
สนับสนุนประจําปีและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ท้ังนี้ ควรแบ่งโครงการท่ีจะสนับสนุนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มโครงการท่ีจะให้การสนับสนุนเร่งด่วนซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบพิจารณาพิเศษท่ีรวดเร็ว (Fast Track System)  
และ กลุ่มโครงการ  /สินค้าท่ัวไปท่ีสามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนแต่ยังคงพิจารณาตามองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์เบื้องต้นท่ีระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ   

� อย่างไรก็ดี การดําเนินการในระบบ Fast Track นั้น ควรให้ความสําคัญกับ 2 เรื่อง ได้แก่ (ก) 
กรอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีโครงการขอเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าข่ายหรือสามารถเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาพิเศษท่ีรวดเร็ว (Fast Track System) เช่น โครงการท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนในรูปของ
เงินทุนหมุนเวียนและเกิดข้ึนในลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนฯ กับ เจ้าของโครงการ เป็นต้น (ข) 
กรอบความร่วมมือในการลงทุนระหว่างกองทุนฯ กับ หน่วยงานอ่ืน (Co-financing) โดยการกําหนดสัดส่วนใน
การร่วมลงทุน เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของโครงการและการมีส่วนร่วม ลดปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมชักนํา 
ความเสี่ยง (Moral Hazard) 



iv โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
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� การปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 
เงินจากกองทุนฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายละเอียด เนื้อหา และเอกสารท่ีจะต้องยื่นประกอบการพิจารณา  
โดยข้อเสนอโครงการต้องมีการจัดทํากรอบแนวทางการจัดการกับปัญหาและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได้จาก
การดําเนินโครงการ 

2.2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน และจัดหาบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นท่ีปรึกษา  

� ด้วยเหตุท่ีหน่วยงานราชการไม่สามารถเพ่ิมจํานวนบุคลากรได้อย่างอิสระเนื่องจากข้อจํากัด
โดยกฎของ ก.พ. แม้ว่าจะแก้ไขด้วยการตั้งคณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ ข้ึน โดยดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้า
มา แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถทดแทนการมีพนักงานประจําท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ท่ี
ต้องการ ดังนั้น กองทุนฯ อาจใช้ทางเลือกด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นท่ีปรึกษา โดยระบุสัญญาว่าจ้างเป็นราย
ปี เพราะการว่าจ้างในตําแหน่งท่ีปรึกษาสามารถว่าจ้างได้ในอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า และสัญญาว่าจ้างท่ี
ปรึกษายังผูกมัดใหท่ี้ปรึกษาต้องทําหน้าท่ีตามกรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนด ซึ่งแตกต่างจากการเข้า
มาในรูปของอนุกรรมการท่ีไม่ได้มีข้อผูกพันเชิงสัญญาใดๆ 

2.3 การประเมินผลสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนฯ โดยใช้ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นตัวตั้ง โดยการ
จัดทําตัวชี้วัดผลสําเร็จเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือช่วยให้กองทุนฯ สามารถประเมินประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับ
ในระยะกลาง ไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ท่ีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับในช่วงเวลาของการดําเนินโครงการ 
ท้ังนี้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเกษตรกรในการดําเนินงานต่อไปนี ้

� หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องวางกรอบการทํางานท่ีช่วยให้เกษตรกรผู้เข้าโครงการ จัดทํา
บันทึกข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลสําเร็จ (ปัจจุบันหน่วยงานเจ้าของโครงการเท่านั้นท่ี
ต้องจัดทําและจัดเก็บข้อมูลในระดับโครงการ ไม่ใช่ระดับเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

� การประเมินผลภายหลังโครงการสิ้นสุดเป็นระยะ (Post-Evaluation) โดยอาจดําเนินการ 
โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกและศูนย์ประเมินผลของ สศก.  แทนท่ีจะเป็นหน้าท่ีของศูนย์
ประเมินผล ท่ีมีภาระหน้าท่ีมากและอาจติดประเด็นการทับซ้อนของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
เนื่องจากศูนย์ประเมินผลฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีต้นสังกัดเดียวกับกองทุนฯ 

� การทําข้อตกลงกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการในการจัดทําฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเชิง
ลึกตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินโครงการและภายหลังโครงการสิ้นสุดอีก 3-5 ปี โดยท่ีข้อมูลต้องได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ  นอกจากนั้น กําหนดให้กองทุนฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการเก็บรวบรวมได้อย่างสะดวกและคล่องตัว เพ่ือให้กองทุนฯ มีข้อมูลในการประเมินผลการ
ดําเนินงานแต่ละโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

2.4 การปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุมท่ัวถึงยิ่งข้ึนเนื่องจากผลการสํารวจได้
ชี้ให้เห็นว่ามีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากกองทุนฯ และไม่รู้ว่ากองทุนฯ มี
บทบาทหน้าท่ีอย่างไร  ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการ เนื่องจากเกษตรกรท่ีไม่มี
ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ย่อมไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากทางการหรือหน่วยงานของภาครัฐและสูญเสีย
โอกาสในการปรับตัวและวางแผนรองรับ  อย่างไรก็ดี การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาถึงแหล่ง
ท่ีจะสื่อสารข้อมูล (สื่อ) ข้อมูลข่าวสารและวิธีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเกษตรกรเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย  
การจัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าใจได้ง่าย และดําเนินการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
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2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น การกําหนดให้ข้อเสนอโครงการต้องทําการประเมินและแนวทางจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Assessment and Management) การสนับสนุนโครงการท่ีใช้เงินทุนในรูปของเงินหมุนเวียน
ท่ีสามารถสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรในระยะยาวให้มากข้ึนและควรปรับลดน้ําหนักแก่โครงการในรูปเงินจ่าย
ขาด รวมถึงการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนจ่ายขาดแก่โครงการอบรมต่างๆ โดยให้ความสําคัญกับเนื้อหา
ของการฝึกอบรม การจัดกลุ่มอบรมให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของเกษตรกร การกําหนดสถานท่ีอบรมท่ี
เหมาะสม รวมถึงการผสมผสานความรู้เชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผสมผสานความรู้สมัยใหม่เข้าไปใน
เนื้อหาการอบรม  นอกจากนั้น การดําเนินโครงการอาจให้ความสําคัญเพ่ิมข้ึนกับการจัดทําตําราและเผยแพร่
เนื้อหาความรู้ท่ีอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรท้ังหลายท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 



 

บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่ีผ่านมาเกิดข้ึนหลายรูปแบบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากรูปแบบการเจรจา

การค้าระดับพหุภาคี (Multilateral Trade Negotiation) จนกระท่ังในระยะหลังประเทศต่างๆ ได้ให้
ความสําคัญกับการเจรจาการค้าระดับทวิภาคี (Bilateral) และระดับภูมิภาค (Regional) มากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการทําความตกลงจัดตั้งการค้าเสรีแบบทวิภาคีซึ่งมักเกิดข้ึนได้ง่ายและเร็วกว่าเม่ือเทียบกับระบบ 
การเจรจาการค้าเสรีภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งมีประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกจํานวนมาก 
ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจและมีผลประโยชน์ทางการค้าท่ีหลากหลาย อีกท้ังมีอํานาจต่อรองท่ีแตกต่างกัน จึงทํา
ให้ต้องใช้เวลานานในการเจรจาแต่ละเรื่องกว่าจะได้ผลสรุปท่ีเป็นฉันทามต ิ(Consensus)  

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลได้มีความพยายามในการเจรจาการค้าท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี  
ท้ังในภูมิภาคเอเชียและนอกภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งหวังว่าการเปิดเสรีทางการค้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการส่งออกของไทย ท้ังนี้ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการเจรจาการค้าจัดทําความตกลงการค้าเสรี (FTA) ท่ี
เจรจาแล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับแล้วหลายกรอบความตกลง เช่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
(Thailand-Australia Free Trade Agreement, TAFTA) ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ี
ใกล้ชิดระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement, 
TNZCEP) เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-
operation between ASEAN and China) เขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับอินเดีย (Framework Agreement 
for Establishing Free Trade Area between the Republic of India and the Kingdom of Thailand) 
ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, 
JTEPA) เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement)  ส่วนการเจรจาการค้าท่ี
อยู่ระหว่างดําเนินการก็ยังมีอยู ่และมีแผนท่ีจะทําการเจรจากับอีกหลายประเทศในอนาคต   

แม้ว่าการเปิดเสรีทางการค้าโดยรวมแล้วจะทําให้ภาพรวมทางการค้าของประเทศดีข้ึนและมีผู้ได้รับ
ประโยชน์ ขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้ผลิตและเกษตรกรบางสาขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ผลิตภาพการผลิตของสินค้าบางกลุ่มอยู่ในระดับต่ํากว่าต่างประเทศ ผู้ผลิต
หรือเกษตรกรบางกลุ่มบางสาขามีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างต่ําและเกิดข้ึนอย่างล่าช้าด้วยเหตุปัจจัย
และข้อจํากัดต่างๆ เช่น การขาดแคลนเงินทุน ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี 
ผลกระทบต่อสินค้าเกษตรแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการแข่งขันของสินค้านั้น 

ในเม่ือกระแสการเปิดเสรีทางการค้าเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้และประเทศต่างๆ มีวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนาท่ีแตกต่างกันไปซึ่งนําไปสู่ความตกลงทางการค้าท่ีบางส่วนอาจเอ้ือประโยชน์แก่ประเทศแต่ก็มีอีก
หลายส่วนท่ีส่งผลกระทบแก่ประเทศ  ประเด็นสําคัญจึงอยู่ท่ีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศเพ่ือให้
สามารถรองรับผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า  ท้ังนี้ การเสริมสร้างศักยภาพเป็นแนวคิดท่ีมีความสําคัญ
ระดับประเทศและมีความจําเป็นต้องขยายไปถึงระดับท้องถ่ิน   
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อนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550 มาตรา 190 กําหนดให้รัฐบาลต้องให้
ความสําคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทําความต้องลงการเปิดเสรีทางการค้า FTA เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลของผลประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคม ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้มีนโยบายช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบหรือมาตรการเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 โดยมี
การจัดตั้ง “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” ข้ึน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดยมีภารกิจในการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผล
ทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ แปรรูปสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
สินค้าท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพ 

กองทุนฯ ได้ดําเนินการสนับสนุนเงินผ่านส่วนราชการท่ีรับผิดชอบตามสายงาน เพ่ือนําไปปรับ
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ตามความต้องการของสถาบัน
เกษตรและเกษตรกร ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน รวม 14 โครงการ วงเงินรวม 544.79 ล้านบาท ในสินค้า
ข้าว โคเนื้อ โคนม ชา ปาล์มน้ํามัน สุกร และกาแฟ  แม้ว่ากองทุนฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ประเมินผล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดําเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  แตท่ี่ผ่านมายังไม่มีการประเมินการ
ดําเนินงานโดยรวมของกองทุนฯ   อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2554 ให้ดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเป็นองค์กรกลาง 
ประเมินการดําเนนิงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ โดยให้ประเมินผลงานของกองทุนฯ ในลักษณะ Performance Assessment ท้ังในแง่การบริหาร
จัดการ (Management) กระบวนการ (Process) ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ เพ่ือ
หาจุดเด่นท่ีสมควรพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน พร้อมท้ังหาจุดด้อยท่ีควรปรับปรุงเพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังเพ่ือให้ได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน และความสําเร็จของโครงการต่างๆ ท่ีนําเงินกองทุนฯ ไปดําเนินการ 
เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้รับจากการประเมินมาใช้สําหรับแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานกองทุนฯ ตลอดจนการพัฒนา
ประสิทธิภาพของกองทุนฯ และโครงการให้สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

� เพ่ือประเมินการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศในลักษณะ Performance Assessment 

� เพ่ือประเมินการดําเนินงานและผลกระทบ (Effect) ของการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้าจากการช่วยเหลือของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

� เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานกองทุนฯ เพ่ือกําหนด 
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากข้ึน 

                                           
1 นอกจากการให้ความช่วยเหลือผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว รัฐบาลยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ่านอีกสอง
กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม และ กระทรวงพาณิชย์
ภายใต้โครงการช่วยเหลือเพือ่การปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าหรือกองทุน FTA 
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1.3 ขอบเขตของโครงการ 

� ประเมินผลงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปี พ.ศ. 2554 โดยประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ของกองทุนฯ ท้ังผู้บริหารกองทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร  
เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาใช้สําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน 

� ประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นรายสินค้า จํานวน 3 สินค้า ได้แก่ สินค้าชา 
ปาล์มน้ํามัน และโคเนื้อ 

� ประเมินกองทุนและโครงการท่ีได้รับการจัดสรร ให้ครอบคลุมผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องท้ังหมด ได้แก่ 
คณะกรรมการกองทุน เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าของโครงการ 

1.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษท่ี 20 ประเทศไทยเริ่มสูญเสียความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในภาค
การเกษตร โดยสังเกตได้จากสัดส่วนมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรต่อ GDP ลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 22 ใน 
ปี พ.ศ. 2523 เหลือร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 2538 และอยู่ท่ีร้อยละ 8.3 ในปี พ.ศ. 2553  ถึงกระนั้นภาคเกษตร
ยังคงเป็นสาขาท่ีมีความสําคัญของประเทศไทยเนื่องจากเป็นแหล่งรองรับแรงงานมากถึงราวร้อยละ 37.6 และ
สร้างรายได้เงินตราต่างประเทศจํานวนมากจากการส่งออกสินค้าเกษตรคิดเป็นมูลค่ากว่า 5.3 แสนล้านบาทใน
ปี พ.ศ. 2553 ความสูญเสียความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของภาคเกษตรไทยเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ 
เช่น ข้อจํากัดในการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก อัตราค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนมาก ฯลฯ  ท่ีผ่านมา รัฐบาล
มีความพยายามท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร โดยมีจุดเริ่มต้นในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการ
ผลิตตามความสมัครใจจากสินค้าเกษตรท่ีไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปสู่สินค้าท่ีมีมูลค่าสูง รวมถึง
ส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสาน แต่การปรับโครงสร้างการผลิตมีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
ประสิทธิภาพการผลิตยังไม่ดีข้ึนอย่างน่าพอใจ  อย่างไรก็ดี ความจําเป็นของการปรับโครงสร้างการผลิตและ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วนอันเป็นผลพวงจากกระแสการเปิดเสรีทางการ
ค้าซึ่งเป็นปัจจัยหนุนก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าท่ีเข้มข้นยิ่งข้ึน 

หากพิจารณาในเชิงทฤษฎีแล้ว การเปิดเสรีทางการค้าน่าจะนําไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย แต่ในทางปฏิบัติ ความเสียหายท่ีเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัฒน์ดูจะขัดแย้งกับผล
การศึกษาในทางทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศ โดยมีข้อสังเกตเชิงประจักษ์ท่ีน่าสนใจจากการเปิดเสรี
ทางการค้าของประเทศเม็กซิโก หากการเปิดเสรีทางการค้าจะนําไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจจริง ประเทศ
เม็กซิโกซึ่งได้ทําความตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดการค้าใหญ่
ภายในกลุ่มสมาชิก ก็ควรได้รับอานิสงส์จากการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว แต่
ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น เศรษฐกิจของเม็กซิโกในช่วงสิบปีท่ีผ่านมามีอัตราการเติบโตท่ีต่ํากว่าในช่วง
สิบปีก่อน พ.ศ. 2523 เสียอีก นอกจากนั้น เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดซึ่งเป็นกลุ่มประชากรท่ียากจนท่ีสุดใน
ประเทศก็ยังคงได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการใช้มาตรการอุดหนุนข้าวโพดของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นต้น 
(Stiglitz, 2006) อย่างไรก็ดี การเปิดเสรีทางการค้าจะก่อผลประโยชน์ได้มากหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปิดเสรีทางการค้า หากประเทศมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีดี 
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มีระบบประกันความเสี่ยง มีการจ้างงานเต็มท่ี มีการพัฒนาเต็มท่ีและมีการใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ ย่อมได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า แต่ในความเป็นจริงประเทศกําลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ไม่ได้มี
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีดีเช่นนั้น การเปิดเสรีทางการค้าจึงอาจสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศท่ีขาด
ความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนและผู้ประกอบการท่ีขาดศักยภาพมักจะ
เป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 

ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 และ 1990 ประเทศต่างๆ ได้พยายามผลักดันให้มีการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างกันมากข้ึน ประกอบกับการกระตุ้นให้ดําเนินการปรับโครงสร้างด้านต่างๆ ตามคําแนะนําของ
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เช่น การปฏิรูปด้านวินัยการคลัง  
การใช้จ่ายของรัฐ การปฏิรูปโครงสร้างภาษี การเปิดเสรีตลาดการเงิน การเปิดเสรีการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับผลของการผลักดันเพ่ือปรับโครงสร้างด้าน
ต่างๆ ว่าหลายประเทศท่ีดําเนินการดังกล่าวต้องประสบปัญหาความไม่เท่าเทียมและขาดเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ  ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจากการจัดลําดับการดําเนินการเปิดเสรีไม่ถูกต้องและขาดการเตรียมความ
พร้อมเชิงสถาบัน Rodrik (2006) ได้ชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางการเปิดเสรีทางการค้า ประเทศกําลังพัฒนา
จําเป็นต้องมีนโยบายปรับโครงสร้างเสริม (Complementary Adjustment Policies) โดยเฉพาะในการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาคและนวัตกรรมเชิงสถาบันให้มีประสิทธิภาพและช่วยกระตุ้นให้สังคมโดยรวมมีสวัสดิการ 
(welfare) เพ่ิมข้ึน และท่ีสําคัญต้องไม่สร้างภาระเงินงบประมาณท่ีสูญเปล่า  

อย่างไรก็ดี พบว่าประเทศกําลังพัฒนาต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านท่ีมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
และทําให้ต้องติดอยู่ในกับดักแห่งความสมดุลระดับต่ํา (Low-Level Equilibrium Trap) ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 
การจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศหลุดพ้นจากกับดักดังกล่าว จําเป็นต้องพัฒนาหลายด้านควบคู่กันไปตั้งแต่
เรื่องการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและตลาด รวมถึงการลดความไม่สมมาตรของข้อมูล 
(Asymmetric Information) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนโดยรวมของ
ธุรกิจและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในระดับบุคคลและประเทศได้ในระยะยาว ประเด็นปัญหาเหล่านี้มี
ความสําคัญยิ่งท่ามกลางการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าและบริการท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและคาดว่าจะเพ่ิมมากข้ึน
ในอนาคต หากเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยไม่รีบปรับตัว ย่อมสูญเสียโอกาสและความสามารถ 
ในการแข่งขันได้ในท่ีสุด 

รูปท่ี 1.1 กรอบปัญหากับดักความสมดุลระดับต่ํา (low level equilibrium trap) 
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แม้ว่ารัฐบาลได้ยึดแนวนโยบายในการทําข้อตกลงเปิดเสรีการค้าท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเป็น
ธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ และการลงทุนในระดับ
ภูมิภาค โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าก่อผลเสียต่อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์โดยรวมจากการเปิดเสรีทางการค้า แต่มี
สินค้าเกษตรบางกลุ่มของไทยได้รับผลกระทบ ท้ังนี้ผลกระทบต่อสินค้าเกษตรแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตาม
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรนั้น 

ประเด็นปัญหา คือ ภาครัฐควรจะดําเนินการอย่างไรเ พ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิต หรือ
ผู้ประกอบการท่ีขาดศักยภาพ ให้สามารถยกระดับศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้ดี
ยิ่งข้ึน  หากเกษตรกร ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ย่อมจะได้รับผลกระทบหนักจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ   ด้วยเหตุนี้ 
รัฐบาลจึงจัดให้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี ให้สามารถ
ปรับตัวและแข่งขันในตลาดการค้าท่ีภาวะการแข่งขันจากต่างประเทศมีแนวโน้มเข้มข้นยิ่งข้ึน รวมถึงเพ่ือลด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมในอนาคต  สําหรับในภาคเกษตรไทยนั้น ไดมี้การจัดตั้ง“กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” ในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

การประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนากองทุนฯ อย่างสมํ่าเสมอนับว่า
เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของสําหรับกองทุนฯ ในฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย  หากกองทุนฯ สามารถบริหารจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพ
และให้การสนับสนุนแก่โครงการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อภาคเกษตรส่วนรวม ย่อมช่วยทําให้ขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึนได้  ในทางตรงกันข้าม หากกองทุนฯ มีการบริหารจัดการท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันโครงการท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ไม่ได้สร้างประโยชน์ในทางปฏิบัติ
แก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ย่อมเท่ากับว่างบประมาณถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าและ 
ไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆ แก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง  

การประเมินผลในระดับกองทุนและโครงการนั้น จะยึดกรอบแนวคิดการประเมินของ Operations 
Evaluation Department (OED) ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของธนาคารโลก ท้ังนี้ หากนําเอาแนวทางการประเมิน
ของ OED มาปรับใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ จะช่วยให้ทราบได้ว่า  การดําเนินงานของ
กองทุนฯ ได้ก่อให้เกิดผลตามท่ีคาดหมายไว้หรือไม่ รวมท้ังจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงทิศทาง 
นโยบาย ตลอดจนกระบวน จากการเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงท่ีผ่านมา   
หากพิจารณาตามกรอบแนวคิดการประเมินของ OED นั้น การวิเคราะห์ประเมินกองทุนฯ ต้องให้ความสําคัญ
กับองค์ประกอบของการประเมินหรือประเด็นวิเคราะห์ต่างๆ ดังนี้  

ก) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Relevance of Objectives) เป็นการประเมินว่า 
การดําเนินงานต่างๆ ของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกองทุนฯ หรือไม่ โดยท่ีวัตถุประสงค์
หลักประกอบด้วยการให้ความสนับสนุนแก่การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร การปฏิรูปผลิตผลทาง
การเกษตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร
และอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพรวมท้ัง
ประกอบอาชีพอ่ืน 



1-6 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

ข) ประสิทธิผล (Efficacy or Effectiveness)  ซึ่งเป็นการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ 
วา่ กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

ค) ประสิทธิภาพ (Efficiency) สะท้อนถึงการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้
น้อยท่ีสุด และไม่ส่งผลเสียหายต่อคุณภาพของผลสําเร็จเหล่านั้น  

ง) ความยั่งยืน (Sustainability) ประเมินถึงความเสี่ยงท่ีจะมีผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ ในการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งให้กองทุนฯ โดยมุ่งหวังให้การดําเนินงาน
ของกองทุนฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

จ) ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการประเมินผลสําเร็จของวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องภายหลังจาก
การดําเนินโครงการต่างๆ สิ้นสุดลง 

ฉ) ผลกระทบของการพัฒนา (Development Impact) เป็นการประเมินผลต่อเนื่องจากผลลัพธ์ของ
การดําเนินโครงการ กล่าวคือ การดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ีกองทุนฯ ให้การสนับสนุน ได้ส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและ/หรือสงัคม (ถ้ามี) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตรหรือไม่ อย่างไร  

ช) คุณภาพการดําเนินงาน (Grantor Performance) ของกองทุนฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน 
โดยพิจารณากระบวนการทํางานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานกองทุนฯ  

ซ) คุณภาพการดําเนินงาน (Grantee Performance) ของผู้รับเงินทุนสนับสนุน โดยพิจารณา 
ถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานตามข้อเสนอโครงการท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ 

สําหรับการประเมินครั้งนี้ คณะผู้ประเมินจะทําการประเมินใน 3 ระดับ คือ ระดับกองทุน ระดับสินค้า 
ระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะเน้นการประเมินผลท้ังระบบซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญต่างๆ ดังแสดงใน
รูปท่ี 1.2  ท้ังนี้ การประเมินในระดับองค์กรนั้น คณะผู้ประเมินจะเน้นวิเคราะห์ประเด็นหลัก ดังนี ้

ก) การประเมินบทบาทหน้าท่ีดําเนินงาน ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และการบริหารจดัการ กฎระเบียบ ตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารกิจการโดยตัวแทน (Agency Theory) กอปร
กับการจัดการองค์กร (Organzation) และระบบการกํากับดูแลองค์กร (Governance Practices)  

ข) ประสิทธิภาพการดําเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2549-2554 โดยท่ีการบริหารจัดการกองทุนฯ ต้องมี
กระบวนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ กรอบนโยบายและผู้ ท่ี เ ข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือควรมี 
ความสอดคล้อง (Consistent) และเก้ือกูลกัน (Complementary)  นอกจากนั้น กองทุน/โครงการต้องมี 
ความชัดเจน ท้ังในแง่ นโยบาย ความเหมาะสม กรอบระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือ 

ค) ประสิทธิผลหรือการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท โดยผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการให ้
ความช่วยเหลือต้องมีความคุ้มค่ากับเงินงบประมาณท่ีรัฐบาลได้จัดสรรลงไป กล่าวคือ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน/โครงการ 

ง) คุณภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น กระบวนการในการพิจารณาให้เงินทุนสนับสนุน  
การประสานงาน การกํากับดูแลและตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

จ) ผลกระทบต่อการพัฒนาภาคการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าข่ายได้รับ
ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบรายย่อย จะต้องได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงมาตรการให้
ความช่วยเหลือต่างๆ 
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สําหรับการประเมินผลระดับโครงการนั้น เป็นการวิเคราะห์แบบเฉพาะเจาะจงโดยคัดเลือกโครงการท่ี
กองทุนฯ ให้การสนับสนุนในสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าชา ปาล์มน้ํามัน และโคเนื้อ โดยท่ีกรอบการวิเคราะห์จะ
พิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น การบรรลุเป้าหมายโครงการตามท่ีคาดการณ์ สาเหตุของความสําเร็จและ/หรือ
ล้มเหลว ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีทําให้การดําเนินงานล่าช้าหรือไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย ผลประโยชน์และ/
หรือผลเสียหายโดยตรงและโดยอ้อมของโครงการ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ถ้ามี)  

สําหรับการประเมินผลระดับผู้รับบริการนั้น จะเน้นวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าของโครงการ) ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนฯ 

รูปท่ี 1.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
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ผลผลิตหลัก 

…โครงการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขง่ขันของประเทศ… 

…จํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีได้รับประโยชน.์.. 

…จํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรเีข้าถึงแหล่งเงินทุน... 

..การอบรมความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/บุคลากร.. 

...การกระจายข่าวสารและขอ้มูลสารสนเทศในเครอืข่าย... 

ผลลัพธ ์
…ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรสูงขึน้… 
…คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น… 
...การพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่าย... 

…การเป็นแหล่งเงินทุนเป้าหมายเพ่ือใช้ดําเนินการปรับโครงสร้างฯ… 

วัตถุประสงค์หลักตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังกองทุนฯ 
…ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ… 

…แปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร… 
...ช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลติไปสู่สินค้าเกษตรทีม่ีศักยภาพ.. 

แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างฯ 
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ทรัพยากร 
…เงินทุน… 
…บุคลากร… 

…โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนนุ… 
…สิ่งอํานวยความสะดวกในองค์กร… 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ/อ่ืนๆ 
…การกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงนิสนบัสนุน… 

…การประชาสัมพันธก์ารปรับโครงสร้างฯ.. 
...การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ… 

…การประเมนิผล กํากับดูแลและตรวจสอบ... 
...การพัฒนาบุคลากร… 

เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน 
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1.5 วิธีการดําเนินโครงการ 

1.5.1  ประเมินผลงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปี 2554 โดยประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ของกองทุนฯ ท้ังผู้บริหารกองทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพ่ือนําข้อมูลท่ี
ได้มาใชใ้นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน 

การศึกษาในส่วนแรกนี้ คณะผู้ประเมินจะประเมินผลงานหรือผลความสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนฯ 
โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์และพันธกิจหลัก รวมท้ังแผนแม่บทหรือแผนการดําเนินงานประจําปี  
โดยมีข้ันตอน/แนวทางการศึกษาดังนี ้

1) ทบทวนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งครอบคลุมแผนแม่บท กฎ 
ระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของกองทุนฯ เช่น  

� แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ พ.ศ. 2553-2556  

� ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขังขันของประเทศ พ.ศ. 2548  

� ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับ 
การสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พ.ศ. 2549 เป็นต้น  

ท้ังนี้ การศึกษาจะเน้นวิเคราะห์ถึงข้อจํากัดของข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีมีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของการดําเนินงานกองทุน 

2) ประเมินผลการดําเนินงานระดับกองทุนฯ โดยเน้นท่ีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ในการดําเนินงานของกองทุนฯ  

ในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ นั้น คณะผู้ประเมินได้นิยามความหมายของ 
“ประสิทธิภาพ” ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ คือ การดําเนินงานใดๆ เพ่ือบรรลุผลสําเร็จ โดยใช้
ทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยท่ีสุด และไม่ส่งผลเสียหายต่อคุณภาพของผลสําเร็จเหล่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  
กองทุนฯ สามารถนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเป้าหมาย (Doing 
Things Right) ฉะนั้นการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจึงไม่ได้จํากัดอยู่ท่ีการเปรียบเทียบระหว่าง
ปัจจัยนําเข้า (Inputs) และผลผลิต (Outputs) เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงผลิตภาพ (Productivity) ของ
การดําเนินงาน ระยะเวลา (Timeliness) ตลอดจนคุณภาพ (Quality) ของผู้ให้บริการ กระบวนการ และ
ผลผลิต  

ท่ีปรึกษาจะประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจของกองทุนฯ 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 
(ก) การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าภาคเกษตร (ข) การบริหาร
จัดการกองทุนฯ และการกระจายอํานาจการจัดการกองทุน (ค) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  

ท้ังนี้ การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจโดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ท้ังท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับพันธกิจนั้นๆ เช่น กระบวนการได้มา 
ซึ่งโครงการ กระบวนการติดตามผล กระบวนหลังจบโครงการ การบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงการให้บริการ
ของกองทุนฯ จากมุมมองของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เจ้าของโครงการ  
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 วิธีการศึกษา 

� การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในกิจกรรมต่างๆ 

� การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของกองทุนฯ 

� การสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ด้วยแบบสอบถาม โดยเน้นมิติคุณภาพ
ของโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 

3) ประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานระดับกองทุนฯ โดยมุ่งเน้นท่ีการประเมินภาพรวมของ
นโยบายและทิศทางการบริหารครอบคลุมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหรือไม่  
ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ตามกรอบพันธกิจหรือยุทธศาสตร์  ท้ังนี้  
การประเมินประสิทธิผลของกองทุนฯ จะแบ่งแยกการประเมินตามพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
ได้แก่ (ก) การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า (ข) การบริหาร
จัดการกองทุนฯ และการกระจายอํานาจการจัดการกองทุน (ค) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กองทุน 

วิธีการศึกษา 

� การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในกิจกรรมต่างๆ เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์

� การสัมภาษณ์เชงิลึกผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของกองทุนฯ 

4) ประเมินด้านการบริหารจัดการของกองทุนฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทุนฯ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยรวมของกองทุนฯ ให้ไปในทิศทางท่ีจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของกองทุนฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนรวดเร็ว 
โดยรวมแล้วการศึกษานี้วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของท้ังฝ่ายจัดการซึ่งเป็นฝ่ายท่ี
ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลและกําหนดทิศทางของกองทุนฯ  

การประเมินการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนฯ ในการศึกษานี้เน้นท่ีการวิเคราะห์การดําเนินงาน
ของฝ่ายบริหารจัดการและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในประเด็นสําคัญต่อไปนี ้

� บทบาทการกํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

� ความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงสร้างการทํางาน 

� การประเมินคุณภาพของระบบการกํากับดูแลกองทุนฯ 

 วิธีการศึกษา 

� การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
ฝ่ายจัดการของกองทุนฯ ในกิจกรรมต่างๆ  

� การสัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของกองทุนฯ 

5) ประเมินความพึงพอใจ ประเมิน ภาพลักษณ์ และการเป็นท่ีรู้จักของสังคมโดยรวม 

การประเมินความพึงพอใจอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เจ้าของโครงการ  
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 วิธีการศึกษา 

� การสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถาม โดยเน้นความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ 
และการเป็นท่ีรู้จักของสังคมโดยรวม 

� จํานวนตัวอย่างเกษตรกรแบ่งตามกลุ่มสินค้า 3 สินค้าๆ ละ 40 ราย รวม 120 ราย โดยท่ีสินค้า
ประกอบด้วย ชา  โคเนื้อ และปาล์มน้ํามัน  

1.5.2 ประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นรายสินค้า จํานวน 3 สินค้า ได้แก่ สินค้าชา 
ปาล์มน้ํามัน และโคเนื้อ 

 เนื่องจากกองทุนฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ก็ควรที่จะส่งผลต่อการปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ แปรรูปสินค้าเกษตร 
หรือช่วยปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพ ไม่ด้านใดด้านหนึ่ง  

 โดยรวมแล้ว คณะผู้ประเมินจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวเพ่ือวิเคราะห์ดู
ว่า โครงการท่ีได้รับการสนับสนนุเงินทุนจากกองทุนฯ ในช่วงท่ีผ่านมานั้นได้สร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมหรือไม่ อย่างไร โดยเน้นวิเคราะห์ประเด็นต่อไปนี ้

� ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจาก FTA และความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากกองทุนฯ 

� ลักษณะของโครงการและความคืบหน้าของการดําเนินโครงการ 

� ผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่หลังจากท่ีได้รับการเยียวยาจากกองทุนฯ  

� ข้อจํากัดหรือปัญหาในการดําเนินโครงการหรือการขอความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 

 วิธีการศึกษา 

� การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของโครงการ และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องฝ่ายกองทุนฯ 

� การสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถาม โดยเน้นมิติคุณภาพของโครงการ 
ความเหมาะสมของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 

� จํานวนตัวอย่างเกษตรกรแบ่งตามกลุ่มสินค้า 3 สินค้าๆ ละไม่เกิน 40 ราย รวม 120 ราย โดยท่ี
สินค้าประกอบด้วย ชา  โคเนื้อ และปาล์ม (แบบสํารวจชุดเดียวกับท่ีกล่าวถึงในหัวข้อย่อย (4) 
ในหัวข้อท่ี 1.5.1) 

1.5.3 ประเมินกองทุนและโครงการท่ีได้รับการจัดสรร ให้ครอบคลุมผู้ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด ได้แก่  
คณะกรรมกองทุน เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าของโครงการ 

 ตามท่ีอธิบายในหัวข้อท่ี 1.5.1 และ 1.5.2 นั้น วิธีการศึกษาในแต่ละหัวข้อย่อยนั้น ได้ให้ความสําคัญ
กับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกองทุนและโครงการต่างๆ ท้ังท่ีเป็นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ 
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าของโครงการ นอกจากนั้นยังให้ความสําคัญกับเกษตรกรท่ียังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ 
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1.5.4 จัดประชุม/สัมมนาจํานวน 1 ครั้ง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินงานของกองทุนฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและรอบด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การประเมิน 

1.5.5 สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทําการวิเคราะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) รวมถึง
เสนอแนะแนวเพ่ือปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง
กองทุนฯ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

� กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้รับ
ข้อมูลจากการประเมินผลท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
การให้บริการแก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน 

� กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีข้อมูลสําหรับประกอบการชี้แจงขอรับจัดสรร
งบประมาณประจําปี เพ่ือให้กองทุนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณสําหรับช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าได้ท่ัวถึงมากข้ึน 

� โครงการท่ีได้รับจัดสรรเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ตลอดจนโครงการท่ีจะมีข้ึน
ในอนาคต สามารถนําข้อมูลจากการประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสม 
สามารถดําเนินกิจกรรมโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้

 

 



บทที่ 2 
ทิศทางการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต

ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
 

 เนื้อหาในบทท่ี 2 นี้เน้นทบทวนบทบาทและทิศทางการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตร ี
เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2547 โดยเริ่มต้นจากแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ต่อจากนั้น 
จึงวิเคราะหถึ์งทิศทางการดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. 2556-2559 โดยเปรียบเทียบกับ
แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ปี พ.ศ. 2553-2556 ซึ่งยังมีผลบังคับใชอ้ยู่ในปัจจุบัน  

2.1 เหตุผลและแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 กระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษท่ี 90 เป็นต้นมาได้นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการค้าโลกท่ีมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากข้ึน จากเดิมท่ีประเทศต่างๆ เน้นพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 
เปลี่ยนมาเป็นให้ความสําคัญกับการพ่ึงพาซึ่งกันและกันมากข้ึน โดยจะเห็นได้ว่าท่ีผ่านมา ประเทศต่างๆ มี 
ความพยายามในการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันและความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและการค้า มีการพัฒนา
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้าท่ีใกล้ชิดกันมากข้ึน  ท้ังนี้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒนทํ์าให้กิจกรรมทางการค้าและบริการข้ามพรมแดนขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุ
สําคัญจากการท่ีประเทศต่างๆ ท่ีทําข้อตกลงร่วมกันได้ลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าเพ่ือสนับสนุนให้
การค้าระหว่างประเทศดําเนินไปได้อย่างเสรียิ่งข้ึนโดยเชื่อกันว่าการเปิดเสรีทางการค้าและบริการจะส่งผลดีต่อ
ภาคการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะเติบโตมากข้ึน  อย่างไรก็ดี การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศท้ังท่ีเป็น
มาตรการทางภาษีและมาตรการท่ีมิใช่ภาษีย่อมสร้างข้อได้เปรียบและเสียเปรียบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
แตกต่างกันไป   

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกาภิวัฒน์ในมิติต่างๆ ท้ังมิติทางการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยจะเห็นได้จากการท่ีรัฐบาลไทยได้นําเอาการเปิดเสรีทางการค้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการผลักดันใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ และการลงทุนในระดับภูมิภาค 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการเปิดเสรีทางการค้าสินค้า ท้ังนี้ในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยนอกจากมีความตกลง
การเปิดเสรีทางการค้าระดับพหุภาคีภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกแล้ว รัฐบาลไทยยังได้เจรจาและมีการจัดทํา
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมถึงระดับทวิภาคีกับ
ประเทศต่างๆ  หากพิจารณาตามสถานะของการเจรจา พบว่า ข้อตกลงการค้าเสรีของไทยสามารถแบ่งได้ 5 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ข้อตกลงการค้าเสรีท่ีการเจรจาเสร็จสมบูรณ์ ลงนามและมีผลปฏิบัติแล้ว (AFTA ไทย-
ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น) กลุ่มท่ี 2 ข้อตกลงการค้าเสรีท่ีการเจรจาสําเร็จและลงนามบางส่วน 
และมีผลปฏิบัติ (อาเซียน-จีน ไทย-จีน ไทย-อินเดีย) กลุ่มท่ี 3 ข้อตกลงการค้าเสรีท่ีการเจรจาเสร็จสมบูรณ์ มี
การลงนามบางส่วน แตย่ังไม่มีผลปฏิบัติ (ไทย-เปรู ไทย บาห์เรน) กลุ่มท่ี 4 ข้อตกลงการค้าเสรีท่ีการเจรจาเสร็จ
สมบูรณ์แต่ยังไม่มีผลปฏิบัติ (อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-CER) และกลุ่มท่ี 5 ยังไม่
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มีข้อตกลงใดๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจา (อาเซียน-สหภาพยุโรป ไทย-สหรัฐฯ ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่ง
ยุโรป กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ BIMSTEC) 

 อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าการเปิดเสรีการค้าโดยท่ัวไปจะส่งผลดีต่อสินค้า
เกษตรหลายชนิดของไทย เช่น ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง เป็นต้น แต่ก็พบว่ามีสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดท่ีจะ
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสินค้าท่ีได้รับผลกระทบจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ข้อตกลงการค้าเสรี ตัวอย่างเช่น สินค้าเกษตรท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี ASEAN เช่น 
กระเทียม ชา ปาล์มน้ํามัน เป็นต้น หรือภายใต้กรอบการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียและไทย-นิวซีแลนด์ เช่น โคนม 
โคเนื้อ เป็นต้น 

 ด้วยเหตุท่ีการเปิดเสรีทางการค้าตามยุทธศาสตร์ของประเทศอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทย
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2547 ให้จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ 
ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพรวมท้ังประกอบอาชีพอ่ืนด้วย โดยท่ีกองทุนฯ จะได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับบริจาค รวมถึงดอกผล
ท่ีเกิดจากการบริหารเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2548 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  
 ทิศทางการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในปัจจุบันอยู่ภายใต้กรอบแผน
แม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2553-
2556 ซึ่งประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี ้

วิสัยทัศน:์   

“สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร”   

พันธกิจ: 

1) สนับสนุนเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือสินค้าเกษตรท้ังการลดผลกระทบทุกข้อตกลงทางการค้าและสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain)  

2) กระจายอํานาจการจัดการกองทุนและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เชิงรุก
เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เชิงรุกทุกรูปแบบ (High 
Tech/High Touch) 

วัตถุประสงค์: 

1) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับใช้ในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทาง
การเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  



ทิศทางการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 2-3 
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2) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าและ
และใช้ในการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรจากการผลิตสินค้าเกษตรท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าเกษตรท่ีมี
ศักยภาพ 

เป้าหมายท่ีแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ คาดหวังในปี 2556: 

1) สามารถสนับสนุนเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการและสถาบันเกษตรกรรับไปดําเนิน
โครงการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกข้อตกลง และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของ
สินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 

2) ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (Stakeholders) ได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย  

3) การบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นท่ียอมรับและเกิดความพึงพอใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า (Stakeholders)  

4) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เป็นท่ีรู้จักอย่างท่ัวถึงจากผู้เก่ียวข้องท้ังภาครัฐ 
เอกชนและเกษตรกร 

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ: 

1) สนับสนุนสินเชื่อและเทคโนโลยี 

2) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 

3) ให้ความรู้ จัดฝึกอบรมและดูงาน 

4) ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร 

5) ให้ความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนอาชีพ  

2.3 ทิศทางการบริหารและนโยบายหลักของกองทุนฯ 
 การดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักท้ังสี่ประการ
ข้างต้นนั้น ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา เกิดข้ึนภายใต้กรอบยุทธศาสตรต์ามแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2553-2556 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ ได้แก่ การสนับสนุนเงินกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ การบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ และ 
การประชาสัมพันธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ สรุปพอสังเขปไดด้ังนี ้

ก) การสนับสนุนเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสําคัญสําหรับ
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร หรือหน่วยราชการ ในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพ่ือลดผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้า และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย 

 ท้ังนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้มีสิทธิ์รับการช่วยเหลือเกิดข้ึนในสองลักษณะ ได้แก่ การให้
เงินช่วยเหลือแบบเงินจ่ายขาดเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิต การสาธิต การทดลอง การวิจัย
ประยุกต์ท่ีมีผลการวิจัยระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้เงินทุนสนับสนุนในลักษณะ
ของเงินหมุนเวียนโดยท่ีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะได้รับเงินคืนในภายหลัง 
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ข) การบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยให้ความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงแหล่งทุนด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ บุคลากรของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตรฯ ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ของโลกในยุคไร้
พรมแดน 

ในการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ นั้น กองทุนฯ 
จําเป็นต้องมีการจัดทําฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับระเบียบต่างๆ ในการทํางาน 
เพ่ือลดข้ันตอนในการอนุมัติหรือพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับโครงการท่ีได้รับอนุมัติ จัดจ้างบุคคลหรือ
คณะบุคคลท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาดําเนินการเฉพาะเรื่อง เช่น การจัดทําข้อเสนอโครงการ  
การประเมินผลโครงการให้เอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ รวมท้ัง
กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วและท่ีกําลังเริ่ม
ดําเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นระบบ   

ค) การประชาสัมพันธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบว่ากองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีบทบาทและหน้าท่ีในการให้เงินสนับสนุน
แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า เพ่ือนําไปใช้ปรับโครงสร้างการผลิต ยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของสินค้าเกษตร และลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

ข้อคิดเห็น 

อย่างไรก็ดี การดําเนินงานตามแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2556-
2559 ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมายังไม่เป็นตามแผนเท่าท่ีควรซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในภายหลัง ท้ังนี้น่าจะเป็น
เพราะสาเหตุสําคัญหลายประการท้ังท่ีเกิดจากกองทุนฯ และจากผู้ขอรับความช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น ในช่วงท่ีผ่านมาแม้ว่ากองทุนฯ มีแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ แต่ยังไม่มี
การแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง การบริหารกองทุนฯ ไม่มีความคล่องตัวเนื่องจากมีการกําหนด
องค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน การบริหารงานโดยรวมยังคงอิงกับ
ระบบราชการซึ่งทําให้ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ส่วนข้อจํากัดของฝ่ายผู้ขอรับความช่วยเหลือนั้นส่วนใหญ่เกิด
จากการขาดความชํานาญในการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ 

เพ่ือปรับแก้ข้อจํากัดต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนฯ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรจึงได้พิจารณาทบทวนแผนแม่บทดังกล่าวและได้กําหนดยุทธศาสตร์กองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ สําหรับใช้ในการปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีใน 
การปรับแนวทางการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยท่ี
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะถูกนํามาใช้ปฏิบัติในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีท่ีแผนแม่บทจะสิ้นสุดระยะเวลาลง  

ท้ังนี้ หากพิจารณาเนื้อหาในแผนยุทธศาสตร์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2556-
2559 พบว่า แนวทางการดําเนินงานมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีความชัดเจนมากข้ึนท้ังในแง่ของ
วิสัยทัศน์ซึ่งมุ่งเน้นลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีทางการค้า จากเดิมท่ีมุ่งสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ส่วนพันธกิจนั้นได้ปรับให้สอดรับกับวัตถุประสงค์หรือ
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีต้องการผลักดัน



ทิศทางการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 2-5 
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ให้เกิดการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
คุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพ ส่วนในเรื่องของประเด็นยุทธศาสตร์ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ข้ึนโดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน และการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

2.4 ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของกองทุนฯ 
การดําเนินงานของกองทุนฯ ถูกกํากับโดยระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระเบียบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคําสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้

2.4.1 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพ้ืนฐานเป็นระเบียบท่ีกําหนด 

� กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และขอบเขตการให้ความสนับสนุนเงินทุน 

� แหล่งเงินทุนของกองทุนฯ  

� องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

� อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
แผนงานโครงการ งานหรือกิจการเก่ียวกับกองทุน การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้
เงินกองทุน การติดตามผลการดําเนินการของกองทุนฯ รวมถึงอํานาจในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ
ตามท่ีเห็นสมควร   

� อ่ืนๆ 

 ท่ีผ่านมา กองทุนฯ ได้มีการปรับแก้ไขระเบียบ 2 ครั้งในมาตราท่ีเ ก่ียวกับองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ครั้งแรกเม่ือเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2548 ได้มีการปรับเพ่ิมองค์คณะโดยให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการเพ่ิมเติม และครั้งท่ีสองเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มี
การปรับเพ่ิมองค์คณะอีกครั้งโดยเพ่ิมอธิบดีกรมการข้าวและกรมหม่อนไหมเป็นกรรมการ รวมถึงได้มี 
การปรับแก้ระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีโดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
เปน็ผู้อนุมัติค่าใช้จ่าย จากเดิมซึ่งกําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินกองทุนฯ 

2.4.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการดําเนินงานของกองทุนฯ 
ได้แก่ 

� หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และวิธีปฏิบัติ
ในการดําเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งกําหนดรายละเอียด เนื้อหา และเอกสารท่ีจะต้องยื่น
ประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาว่าโครงการเข้าข่ายท่ีจะเสนอขอ
ใช้เงินกองทุนฯ หรือไม่ หน้าท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการรวบรวมข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ในกรณีท่ี
โครงการได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุน ให้สํานักงานฯ ติดตามการดําเนินโครงการต่างๆ เป็น
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ระยะ ในกรณีท่ีการดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่สําเร็จ ให้
คณะกรรมการฯ มีคําวินิจฉัยเพ่ือการส่งคืนเงินกองทุนฯ 

� ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน การเบิกเงินโดยส่วนราชการ หน่วยงาน
หรือองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ การจ่ายเงินเพ่ือใช้ในการบริหาร
กองทุนฯ และการบริหารโครงการ การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม การติดตามและตรวจสอบ 
การดําเนินงานตามโครงการและรายงานผลทุก 3 เดือน การคืนเงินกองทุนฯ ในส่วนท่ีไม่ได้
ใชด้ําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ การนําส่งเงินกองทุนฯ และการพัสด ุ

� หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนฯ โดยครอบคลุมถึงกรอบการสนับสนุนเงินทุนในรูป
ของเงินจ่ายขาดและเงินหมุนเวียน แหล่งเงินท่ีจะให้การสนับสนุน 

ประเด็นปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ 

หากพิจารณาเนื้อหาของระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ  กองทุนฯ ควรทบทวนและพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับบางประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของกองทุนฯ 

ก) การปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการและการกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หากพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในปัจจุบัน พบว่า 
คณะกรรมการฯ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ในขณะเดียวกันมีรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงฯ เป็นรองประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลเกินความจําเป็น  จากการประชุม
คณะกรรมการฯ หลายครั้งท่ีผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มีภารกิจมากและบางครั้งไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ ต้องมอบหมายให้กรรมการท่านอ่ืนทําหน้าท่ีแทน หรือในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงฯ ก็มักติดราชการ
และไม่ได้เข้าประชุม และส่วนใหญ่แทบไม่ได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนั้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถ
มาปฏิบัติหน้าท่ีได้ ระเบียบได้เปิดโอกาสให้สามารถคัดเลือกกรรมการท่ีมาประชุมทําหน้าท่ีประธานแทน  
โดยการลงมติในประเด็นๆ ไม่จําเป็นต้องรอการตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ซึ่งสะท้อนว่า โครงสร้าง
คณะกรรมการฯ ควรให้ความสําคัญมากกับคุณสมบัติและความสามารถของกรรมการต่างๆ ท่ีจะทุ่มเทเวลา
ให้กับการบริหารงานและกําหนดทิศทางของกองทุนฯ  

 สําหรับประเด็นการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการนั้น ควรมีการกําหนด
กรอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ เช่น ผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงินและการคลัง การตลาด เป็นต้น ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการและตัดสินใจ  หากพิจารณาผลการดําเนินหลายโครงการท่ีผ่านมา 
พบว่า โครงการต่างๆ ยังไม่ประสบความสําเร็จในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานได้อย่างสมบูรณ์ ท้ายท่ีสุดจุดอ่อน
ยังคงอยู่ท่ีประเด็นปัญหาด้านการตลาด ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าความสามารถด้านการตลาดสินค้าเกษตรเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีละเลยไม่ได ้

ข) การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารฯ ในทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการดําเนินงาน
และศักยภาพของกองทุนฯ เป็นไปได้ยาก แต่อาจพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งโดยคณะกรรมการบริหารฯ 
มอบหมายอํานาจและหน้าท่ีเพ่ิมเติมแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จากเดิมคณะอนุกรรมการฯ มี
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หน้าท่ีเพียงพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในเรื่องใดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย แต่ไม่มีอํานาจในการพิจารณา
อนุมัติโครงการ   หากจะช่วยให้กองทุนฯ มีความคล่องตัวในการดําเนินงานมากข้ึน คณะกรรมการบริหารฯ 
ควรพิจารณาออกระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ โดยกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยท่ีไม่ต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติ  ตัวอย่างเช่น กําหนดให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติโครงการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นต้น (อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ จะต้องเป็น 
ผู้พิจารณาวงเงินเหมาะสมท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถอนุมัติได้) ในกรณีท่ีวงเงินขอรับทุนสูงกว่า
วงเงินท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ก็ให้กองทุนฯ นําเรื่องเข้าสู่กระบวน 
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ ตามปกต ิ

ค) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรพิจารณาจัดทําประกาศซึ่งกําหนดขอบเขตการให้เงินทุน
สนับสนุนประจําปีและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่แบ่งโครงการท่ีจะสนับสนุนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
โครงการท่ีจะให้การสนับสนุนเร่งด่วนซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบพิจารณาพิเศษท่ีรวดเร็ว (Fast Track System)  
และ กลุ่มโครงการ/สินค้าท่ัวไปท่ีสามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนแต่ยังคงพิจารณาตามองค์ประกอบและ
หลกัเกณฑ์เบื้องต้นท่ีระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ 

ง) การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ท่ีว่าด้วยการพิจารณาโครงการ โดยกําหนดกรอบ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีโครงการขอเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าข่ายหรือสามารถเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาพิเศษท่ีรวดเร็ว (Fast Track System) เช่น โครงการท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนในรูปของเงินทุน
หมุนเวียนและเกิดข้ึนในลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนฯ กับ เจ้าของโครงการ  เป็นต้น 

จ) การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ท่ีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายละเอียด เนื้อหา และเอกสารท่ีจะต้องยื่นประกอบการ
พิจารณา โดยกําหนดให้ข้อเสนอโครงการจะต้องมีรายละเอียดด้านการจัดการความเสี่ยง ซึ่งวางกรอบแนวทาง
ในการจัดการปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 

ฉ) การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ท่ีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการยื่นข้อเสนอโครงการ  ท้ังนี้เพ่ือให้การพิจารณามี
ความคล่องตัวยิ่งข้ึนและกระตุ้นใหมี้การยื่นข้อเสนอเพ่ิมข้ึน อาจกําหนดให้ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการฉบับ
ย่อ/สังเขป เพ่ือการพิจารณาเบื้องต้น ในกรณีท่ีสํานักงานบริหารกองทุนฯ เห็นชอบข้อเสนอโครงการฉบับย่อ
แล้ว จึงให้ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการฉบับเต็มเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารฯ หรือคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อไป 

ช) การทบทวนคําสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบโครงการมีอํานาจในการอนุมัติการถัวจ่ายงบดําเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ )   
โดยพิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึนเพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการ เช่น กําหนด
หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายและให้ถัวจ่ายรายการในหมวดเดียวกันได้ ในกรณีท่ีจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่าย
ระหว่างหมวด ก็ยังคงให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ต้องกําหนดให้เพ่ิม
ได้ไม่เกินร้อยละ XX ของรายการหมวดท่ีรับ (ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ต้องเป็นผู้พิจารณาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสามารถทําได้) 

ซ) การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ท่ีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการติดตามผลการดําเนินโครงการทุกๆ 3 เดือน อย่างไร
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ก็ดี การประเมินโครงการมักเน้นท่ีการติดตามผลการดําเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและผลผลิต 
(Output) ของโครงการ แต่ยังไม่สามารถชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีสามารถสะท้อนถึงความสําเร็จตาม
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ได้ชัดเจนนัก ดังนั้น จึงควรกําหนดให้กองทุนฯ ติดตามผลการดําเนิน
โครงการภายหลังโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (Post-Evaluation) เพ่ิมเติม เพ่ือประเมินว่า โครงการท่ีได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากกองทุนฯ ได้สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรและของ
ประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ 

 



 



 

บทที่ 3 
การประเมินด้านประสิทธิภาพ 

 
หากพิจารณาตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2548 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ เพ่ือใช้เป็น
แหล่งเงิน (ท้ังเงินทุนหมุนเวียนและเงินจ่ายขาด) สําหรับใช้ในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูป
ผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าเกษตรและอาหาร และช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าท่ีมี
ศักยภาพรวมท้ังประกอบอาชีพอ่ืนด้วย  อย่างไรก็ดี หากพิจารณาการดําเนินงานนับตั้งแต่มีมติคณะรัฐมนตรีใน
การจัดตั้งกองทุนฯเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา พบว่า ผลการดําเนินงานมีข้อจํากัดหลายด้าน
ท้ังท่ี เ ก่ียวกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนฯ การกํากับดูแลของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ รวมถึงศักยภาพของบุคลากร 

ท้ังนี้ คณะผู้วิจัยให้ความสําคัญกับการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ โดยเน้นท่ี
การนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเป้าหมายโดยไม่ส่งผลเสียหายต่อ
คุณภาพของผลสําเร็จ โดยรวมแล้ว การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ จึงครอบคลุม
องค์ประกอบของการดําเนินงานต่างๆ อันได้แก่ ปัจจัยหรือทรัพยากรนําเข้า (Inputs) หลักๆ เช่น เงินทุนท่ี
กองทุนฯ ให้ความสนับสนุน บุคลากรของกองทุนฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานโดยตรงของ
กองทุนฯ ผลผลิต (Outputs) ท่ีเกิดข้ึนจากการให้เงินทุนสนับสนุน รวมไปถึงกระบวนการดําเนินงาน 
(Process) ผลิตภาพ (Productivity) ของการดําเนินงาน ระยะเวลา (Timeliness) ตลอดจนคุณภาพ 
(Quality) ในการใหบ้ริการของกองทุนฯ 

โดยรวมแล้ว คณะผู้วิจัยจะประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจของกองทุนฯ  
ซึ่งประกอบด้วย (ก) การบริหารการเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า (ข)  
การบริหารกองทุนฯ และการกระจายอํานาจการจัดการกองทุนฯ และ (ค) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ โดยท่ีการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจครอบคลุมประเด็นต่างๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานตามพันธกิจนั้น เช่น กระบวนการพิจารณาให้ได้มาซึ่งโครงการท่ีโครงการจะให้การสนับสนุน 
กระบวนการติดตามผลระหว่างดําเนินโครงการและหลังจบโครงการ การบริหารจัดการต้นทุน รวมถึง 
การให้บริการของกองทุนฯ โดยพิจารณาจากมุมมองของผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการและเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  

3.1 ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจ 
หากพิจารณาตามกรอบท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัตินั้น พบว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุน

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยมีงบประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน 
10,000 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร พัฒนา
ประสทิธิภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย และผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่ได้มี
การจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จนถึงปี พ.ศ. 2554 การจัดสรรเงินงบประมาณไม่ได้
เป็นไปตามมติเริ่มแรกของคณะรัฐมนตรี กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาแล้วท้ังสิ้น 
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640 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.  2554) แบ่งเป็นจํานวน 200 ล้านบาท (ปี พ.ศ.  2549) 100 ล้านบาท  
(ปี พ.ศ.  2550) 100 ล้านบาท (ปี พ.ศ.  2551) 140 ล้านบาท (ปี พ.ศ.  2552)  และ 100 ล้านบาท (ปี พ.ศ.  
2554) ท้ังนี้ในปี พ.ศ.  2553 กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล   โดยรวมท่ีผ่านมาใน 
แต่ละปี กองทุนฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0-20 ของจํานวนเงินงบประมาณ
ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดให้จัดสรรเงินแก่กองทุนฯ ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี (ตารางท่ี 3.1) ซึ่งนับ
ได้ว่ามีการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนฯ น้อยกว่ามติคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเริ่มค่อนข้างมาก 

ตารางท่ี 3.1 งบประมาณท่ีกองทุนฯ ได้รับจัดสรรจริง (ข้อมูลถึงปี พ.ศ. 2554) 

ป ี
จํานวนเงินงบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรรจริง  

(ล้านบาท) 

งบประมาณตามมติเร่ิมแรก 
ของคณะรัฐมนตรี 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของจํานวนเงิน
งบประมาณตามมติเร่ิมแรก

ของคณะรัฐมนตรี 
2549 200 1,000 20.00 

2550 100 1,000 10.00 

2551 100 1,000 10.00 

2552 140 1,000 14.00 

2553 0 1,000 0.00 

2554 100 1,000 10.00 

รวม (2549-2554) 640 6,000 10.67 

ที่มา: กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  

สําหรับการดําเนินงานในช่วงท่ีผ่านมา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทําแผนแม่บทกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ โดยแผนแม่บทดังกล่าวมีผลบังคับใช้สําหรับดําเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2556  
ท้ังนี ้แผนแม่บทฯ ให้ความสําคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประการ ได้แก่  

ก) การสนับสนุนเงินกองทุนฯ เพ่ือใช้ดําเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพ่ือลดผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้าทุกข้อตกลง โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารการเงินโดยเน้นการขยายขอบเขตการให้การสนับสนุนทางการเงิน การสร้างโอกาสทาง
การตลาดให้แก่เกษตรกร และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรสามารถแข่งขัน
กับเกษตรกรของประเทศท่ีไทยได้จัดทําทุกข้อตกลงทางการค้า 

ข) การบริหารจัดการกองทุนฯ โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ  
ซึ่งเน้นการจัดทําฐานข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ การปรับปรุง
คู่มือหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ การจัดจ้างบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการจัดทําและประเมินผลโครงการ การพัฒนา website ของกองทุนฯ  
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร การติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
รวมถึงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองทุนฯ 

ค) การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ในส่วนกลางผ่านสื่อวิทยุ  โทรทัศน์  และสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  
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การประชาสัมพันธ์ระดับพ้ืนท่ีผ่านเครือข่าย การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนฯ การจัด
สัมมนารูปแบบต่างๆ การประชาสัมพันธส์ินค้าท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 แม้ว่ากองทุนฯ มีแผนแม่บทฯ สําหรับการดําเนินงานระหว่างปี พ.ศ.  2553-2556 แต่ยังไม่มี 
การจัดทําแผนงบประมาณประจําปีจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือพันธกิจอย่างชัดเจน มีเพียงแผนปฏิบัติ
งานกองทุนฯ ซึ่งระบุกิจกรรม เป้าหมาย และงบประมาณ  อย่างไรก็ดี แผนปฏิบัติงานดังกล่าวยังขาด
รายละเอียดท่ีครบถ้วน เช่น งบประมาณท่ีคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ การคาดการณ์งบประมาณ
สําหรับโครงการท่ีจะได้รับอนุมัติ งบประมาณท่ีจะใช้สําหรับการจัดทําระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทําให้ยากต่อ
การติดตามประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา 
การดําเนินงานท่ีผ่านมา กองทุนฯ เน้นกิจกรรมด้านการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือสินค้าเกษตรฯ (พันธกิจ 
ท่ี 1) เป็นหลัก  การศึกษาส่วนนี้จึงพิจารณาเฉพาะการตั้งงบสําหรับการเบิกจ่ายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ท่ี
เก่ียวกับสนับสนุนเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือสินค้าเกษตรท่ีได้รับผลกระทบเท่านั้น  

ท่ีผ่านมา กองทุนฯ ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการต่างๆ ในลักษณะท่ีไม่แน่นอนในแต่ละปี  
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาภาพรวมของผลการดําเนินงานสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ พบว่า ในสิ้นปี พ.ศ.  
2554 สัดส่วนของงบประมาณโครงการท่ีได้รับอนุมัติท้ังหมดในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมาต่องบประมาณท่ีรัฐบาล
จัดสรรให้แก่กองทุนฯ อยู่ท่ีร้อยละ 99.54 (ตารางท่ี 3.2) ซึ่งหมายความว่ากองทุนฯ เหลือเงินทุนเล็กน้อยเพียง
ประมาณ 4 ล้านบาทเท่านั้น (ซึ่งไม่รวมเงินทุนท่ีได้รับคืนจากโครงการท่ีได้รับเงินทุนในรูปของเงินทุนหมุนเวียน
ปลอดดอกเบี้ยหรือกรณีมีการยกเลิกโครงการ) การท่ีรัฐบาลไม่จัดสรรเงินงบประมาณแก่กองทุนฯ ในบางป ี
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่ากองทุนฯ ยังคงมีเงินทุนคงเหลือ (ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนท่ีติดภาระผูกพันแต่ยังไม่มี
การเบิกจ่ายและเงินทุนท่ีไม่ติดภาระผูกพัน) ท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงอยากให้ใช้เงินทุนท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
เสียก่อน  

การท่ีรัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณเพ่ิมและให้กองทุนฯ ใช้เงินทุนท่ีมีอยู่ เป็นผลดีต่อรัฐบาลเนื่องจาก
รัฐบาลซึ่งมีงบประมาณจํากัดไม่จําเป็นต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่กองทุนฯ สามารถนําเงิน
งบประมาณไปใช้ในการอ่ืนก่อนได้ แต่จะไปสร้างข้อจํากัดในการดําเนินงานของกองทุนฯ เพราะแม้ว่าในทาง
ปฏิบัตเิงินทุนยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายออกไป แตส่่วนใหญ่ติดภาระผูกพันรอการเบิกจ่ายตามงวดสัญญาของโครงการ
ท่ีอนุมัติไปแล้ว หากจะดึงเอาเงินเหล่านั้นไปใช้ก่อนก็จะสร้างความไม่แน่นอนในการดําเนินงานของกองทุนฯ 
เช่น ในกรณีท่ีมีโครงการใหม่ๆ หลายโครงการเข้าข่ายควรได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือในปีงบประมาณ แต่
ปรากฎว่ากองทุนฯ ไม่มีเงินเพียงพอสําหรับการเบิกจ่าย ก็ย่อมส่งผลต่อการดําเนินโครงการใหม่เหล่านั้นได้  
ส่วนการของบประมาณเพ่ิมระหว่างปีอาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากกองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินทุนแบบ
อัตโนมัติในแต่ละปีแต่ต้องดําเนินการในรูปของการทําคําของบประมาณประจําปีในลักษณะ Rolling Plan 
แบบปีต่อปีโดยต้องจัดทําคําของบประมาณตามปฏิทินงบประมาณประจําปี ซึ่งก็ไม่ทําให้กองทุนฯ ม่ันใจได้ว่า
จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในปีนั้น  โดยรวมแล้ว ความไม่แน่นอนในการจัดสรรเงินงบประมาณเป็น
ปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนฯ  ฉะนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําให้เกิดความชะงักงันใน
การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า กองทุนฯ ควรมีความละเอียด
รอบคอบในการจัดทําคําของบประมาณและตั้งสํารองเงินงบประมาณเผื่อสําหรับโครงการท่ีจะอนุมัติใหม่ใน
ปีงบประมาณนั้น 
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ตารางท่ี 3.2 เปรียบเทียบเงินงบประมาณโครงการท่ีกองทุนฯ ให้การสนับสนุนและเงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 

ป ี
งบประมาณของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ* 

(ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 

(ล้านบาท) % ของงบประมาณ 
(สะสม) 

รายปี สะสม รายปี สะสม 

2549 (1) 81.78 81.78 200 200 40.89 

2550 (6) 118.80 200.58 100 300 66.86 

2551 (2) 52.19 252.77 100 400 63.19 

2552 (3) 213.22 465.99 140 540 86.29 

2553 (1) 7.42 473.41 0 540 87.67 

2554 (3) 163.64 637.05 100 640 99.54 

หมายเหต:ุ * ยังไม่ได้หักเงินงบประมาณของโครงการที่ถูกยกเลิกตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ที่มา: กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  

3.2 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า 
สําหรับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจท่ี 1 ตามแผนแม่บทฯ นั้น การสนับสนุน

เงินกองทุนฯ มุ่งเน้นให้เงินกองทุนฯ เกิดประโยชน์กับหน่วยราชการและสถาบันเกษตรกร เพ่ือใช้ดําเนิน
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกข้อตกลง และสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตร และมุ่งหวังให้มีการขยายขอบเขตการให้การสนับสนุนทางการเงิน
การสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกร การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรสามารถ
แข่งขันกับเกษตรกรของประเทศท่ีไทยได้จัดทําทุกข้อตกลงทางการค้า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในส่วนนี้มุ่ง
ตอบโจทย์คําถาม 4 ข้อ คือ (ก) กองทุนฯ ให้เงินทุนสนับสนุนแก่สินค้าเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้าอย่างท่ัวถึงหรือไม่ หากความช่วยเหลือของกองทุนฯ กระจุกตัวในกลุ่มสินค้าเกษตรเพียงบางกลุ่ม
มากเกินไป แสดงว่ากองทุนฯ ยังไม่สามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังสินค้าต่างๆ อย่างท่ัวถึง (ข) กองทุนฯ 
ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรด้านใดบ้าง และควรเน้น 
ความช่วยเหลือด้านใดเพ่ิมข้ึน (ค) ความรวดเร็วในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ง) ความตรงต่อเวลาของ
กองทุนฯ ในการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามการชําระหนี้คืน 

การใช้เงินงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในช่วงท่ี
ผ่านมายังไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร โดยจะเห็นได้จากตารางท่ี 3.3 ท่ีแสดงถึงจํานวนโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุน
จากการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ แม้ว่าในช่วงก่อนท่ีจะมีแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2553-2556 มีโครงการท่ีได้รับงบประเมินไปมีมากถึง 12 โครงการ แต่ภายหลัง
จากเริ่มใช้แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในปี พ.ศ.  2553 ปรากฎว่า มีเพียง 4 
โครงการเท่านั้นท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ท้ังนี้ในช่วงท่ีผ่านมาปัญหาเกิดจากท้ังฝ่ายผู้ขอรับทุนและ
ผู้ให้ทุน กล่าวคือ ฝ่ายผู้ขอรับทุน เช่น กลุ่มเกษตรกร ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอโครงการท่ีสอด
รับกับข้อกําหนดของกองทุนฯ การขอรับทุนจะต้องดําเนินการผ่านหน่วยราชการเท่านั้น ส่วนฝ่ายกองทุนฯ ซึ่ง
เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ ก็มีระเบียบและข้ันตอนในการพิจารณาข้อเสนอโครงการท่ีใช้เวลานาน เป็นต้น 



การประเมินดา้นประสิทธิภาพ 3-5 
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ตารางท่ี 3.3 จํานวนโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ สิ ้นสุดปี พ.ศ. 2554 (หน่วย: 
โครงการ) 

ป ี โคเนื้อ โคนม กระเทียม* กาแฟ ข้าว ชา ปาล์มน้ํามนั สุกร รวม 

ก่อนแผนแม่บท 4 2 1 1 1 1 1 1 12 

ช่วงแผนแม่บท 0 1 0 0 1 0 1 1 4 

รวม 4 3 1 1 2 1 2 2 16 

หมายเหตุ: โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียมถูกยกเลิกตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ที่มา: กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  

� ความสามารถในการกระจายความช่วยเหลือไปสูส่ินค้าเกษตรต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

จากการประเมินโดยใช้ดัชนีชี้วัดการกระจุกตัว (Herfindahl-Hirschman Index, HHI) พบว่า ค่าดัชน ี
HHI มีค่าอยู่ท่ี 1,563 (วัดโดยใช้สัดส่วนจํานวนโครงการรายกลุ่มสินค้า) และ 1,769 (วัดโดยใช้สัดส่วน
งบประมาณรวมของแต่ละกลุ่มสินค้า) ซึ่งโดยหลักการแล้ว ค่าดัชนี HHI ข้างต้นมีค่าระหว่าง 1,000 ถึง 1,800 
ซึ่งหมายความว่าการให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ กระจุกตัวในระดับปานกลางในสินค้าเกษตรบางกลุ่ม 
กล่าวคือ เม่ือพิจารณาตามประเภทของสินค้าท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ พบว่า โครงการท่ีได้รับทุน
สนับสนุนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าท่ีเก่ียวกับโคเนื้อและโคนมเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 
ของจํานวนโครงการ แตค่่อนข้างกระจายตัวในสินค้าเกษตรอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3.4)   

ตารางท่ี 3.4 จํานวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ระหว่างปี พ.ศ.  2549 - 2554 
จําแนกตามประเภทและปีท่ีได้รับทุน (หน่วย: โครงการ)  

ป ี โคเนื้อ โคนม กระเทียม* กาแฟ ข้าว ชา ปาล์มน้ํามัน สุกร รวม 

2549 
  

1 
     

1 

2550 4 
    

1 1 
 

6 

2551 
 

2 
      

2 

2552 
   

1 1 
  

1 3 

2553 
       

1 1 

2554 
 

1 
  

1 
 

1 
 

3 

รวม 4 3 1 1 2 1 2 2 16 

% 25.00 18.75 6.25 6.25 12.50 6.25 12.50 12.50 100.00 

หมายเหตุ: โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียมถูกยกเลิกตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ที่มา: กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  

อย่างไรก็ดี หากประเมินจากมูลค่าหรืองบประมาณท่ีแต่ละโครงการได้รับ ข้าวเป็นกลุ่มสินค้าท่ีมี
โครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนรวมกันมากท่ีสุดหรือประมาณร้อยละ 29 ของเงินสนับสนุนท้ังหมดในช่วง 6 ปี 
โดยแต่ละโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนเฉลี่ย 92 ล้านบาท รองลงมาเป็นโครงการในกลุ่มสินค้ากระเทียมและ
ปาล์มน้ํามันท่ีได้รับเงินสนับสนุนเฉลี่ย 82 และ 60 ล้านบาทต่อโครงการ ตามลําดับ (ตารางท่ี 3.5)   

  



3-6 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

ตารางท่ี 3.5 เงินสนับสนุนโครงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ ระหว่างปี พ.ศ.  2549 - 2554 
จําแนกตามประเภทและปีท่ีได้รับทุน (หน่วย: ล้านบาท) 

ป ี โคเนื้อ โคนม กระเทียม* กาแฟ ข้าว ชา ปาล์มน้ํามัน สุกร รวม 

2549 
  

81.78 
     

81.78 

2550 92.03 
    

6.82 19.95 
 

118.8 

2551 
 

52.19 
      

52.19 

2552 
   

54.44 128.9 
  

29.88 213.22 

2553 
       

7.42 7.42 

2554 
 

6.86 
  

55.88 
 

100.9 
 

163.64 

รวม 92.03 59.05 81.78 54.44 184.78 6.82 120.85 37.3 637.05 

% 14.45 9.27 12.84 8.55 29.01 1.07 18.97 5.86 100.00 

เฉลี่ย/โครงการ 23.01 19.68 81.78 54.44 92.39 6.82 60.43 18.65 39.82 

หมายเหตุ: โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียมถูกยกเลิกตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ที่มา: กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  

ประเด็นคําถามสําคัญ คือ เหตุใดการสนับสนุนเงินของกองทุนฯ จึงกระจุกตัวในบางกลุ่มสินค้า สาเหตุ
เป็นเพราะกองทุนฯ เลือกให้ความช่วยเหลือแก่บางสินค้าใช่หรือไม่  คําตอบคือ “ไม่ใช่”  ท้ังนี้ หากย้อนกลับไป
พิจารณาเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งมุ่งให้การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือสินค้าเกษตรท้ังการลด
ผลกระทบทุกข้อตกลงทางการค้าและสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตร หมายความว่า 
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรประเภท (โดยท่ีไม่จํากัดว่าต้องเป็นสินค้าเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่ง) ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าฯ และต้องการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน สามารถขอเงินทุน
สนับสนุนจากกองทุนฯ โดยยื่นข้อเสนอโครงการให้กองทุนฯ พิจารณา  

อย่างไรก็ดี เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าและต้องการ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบเป็นตัวตั้ง ส่วนกระบวนการพิจารณาของกองทุนฯ เป็นปัจจัยรองลงมา กล่าวคือ เกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบฯ ต้องแสดงความต้องการท่ีจะขอรับเงินช่วยเหลือและยื่นเสนอโครงการมายังกองทุนฯ   
หากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการค้าและการแข่งขันจริงแต่ไม่ยื่นข้อเสนอโครงการ ย่อมไม่มีโอกาสท่ีจะ
ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากกองทุนฯ  อนึ่ง กองทุนฯ คงไม่สามารถบังคับให้เกษตรกรยื่นข้อเสนอโครงการ 
ตามความต้องการของกองทุนฯ แต่เน้นการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจริงๆ โดยท่ี
เกษตรกรต้องเข้าใจปัญหาของตนเองและสามารถวางกรอบแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ   

หากพิจารณาการดําเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงแรก เกษตรกรในกลุ่มสินค้าโคเนื้อ โคนม ชา หรือ
ปาล์ม ค่อนข้างตื่นตัวกับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า จึงจัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือขอความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุนจากกองทุนฯ ส่วนเกษตรกรในกลุ่มสินค้าอ่ืนอาจยังไม่ทราบถึงการมีอยู่และบทบาทของกองทุนฯ  
จึงยังไม่ได้ทําเรื่องขอเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ  ด้วยเหตุนี้เงินทุนสนับสนุนของกองทุนฯ จึงค่อนข้างกระจุก
ตัวในบางกลุ่มสินค้าเท่านั้น   อย่างไรก็ดี แม้ว่าการดําเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงแรกอาจเป็นในลักษณะของ
การดําเนินงานเชิงรับ (passive) แต่ในระยะต่อมากองทุนฯ ปฏิบัติการเชิงรุก (active) มากข้ึน  
โดยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกษตรกรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าใจถึงผลกระทบของข้อตกลงการเปิดเสรี
ทางการค้าต่อสินค้าเกษตรต่างๆ  รวมถึงให้ความรู้และคําแนะนําแก่กลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรในกลุ่ม
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สินค้าเกษตรต่างๆ ให้เข้ามาขอใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ  ตลอดจนสร้างความรู้สึกตื่นตัวและเตรียมพร้อมของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต่างๆ  นอกจากนั้น กองทุนฯ ยังให้ความช่วยเหลือในการเขียนข้อเสนอโครงการท่ีสอดรับกับ
หลักเกณฑ์ของกองทุนฯ  แต่ยังคงยึดหลักการท่ีว่าการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรต้องเกิดจากความต้องการของ
เกษตรกร  โดยท่ีเกษตรกรต้องเข้าใจปัญหาของตนเองและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย 

� ประเภทเงินทุนสนับสนุนในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

หากพิจารณาตามลักษณะของเงินทุนสนับสนุน พบว่า โครงการส่วนใหญ่ท่ีได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
มีลักษณะเป็นการได้รับทุนแบบเงินจ่ายขาดซึ่งคิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 70 ของเงินงบประมาณรวมทุก
โครงการ (ตารางท่ี 3.6)  ท้ังนี้ สาเหตุท่ีเงินทุนสนับสนุนของกองทุนฯ แบบเงินจ่ายขาดในช่วงแรกของการ
ดําเนินการของกองทุนฯ มีสัดส่วนสูงกว่าแบบเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากกองทุนฯ ต้องการผลักดันให้เกิด
โครงการนําร่องเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างความรู้จักในกลุ่มเกษตรกรต่างๆ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบเข้าร่วมโครงการ   อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ได้พิจารณาการให้เงินสนับสนุนแต่ละ
โครงการตามความเหมาะสม (case by case) และมีความพยายามท่ีจะให้เงินสนับสนุนแบบเงินหมุนเวียน
มากกว่าแบบเงินจ่ายขาดมากข้ึนในอนาคต 

ตารางท่ี 3.6 เงินทุนสนับสนุนของโครงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ ระหว่างปี พ.ศ.  2549 - 
2554 จําแนกตามประเภทสินค้าและประเภทเงินทุนสนับสนุน 

ป ี สินค้าเกษตร 
เงินงบประมาณ (บาท) สัดส่วน (% ของงบประมาณรวม) 

เงินหมุนเวียน เงินจ่ายขาด รวม เงินหมุนเวียน เงินจ่ายขาด รวม 
2549 กระเทียม 34,100,000 47,693,250 81,793,250 41.69 58.31 100.00 
2550 โคเนื้อ (4 โครงการ) 20,819,000 71,174,770 91,993,770 22.63 77.37 100.00 

 
ชา 5,360,800 1,455,800 6,816,600 78.64 21.36 100.00 

 
ปาล์มน้ํามัน 0 19,577,200 19,577,200 0.00 100.00 100.00 

2551 โคนม (กสส.) 0 43,764,000 43,764,000 0.00 100.00 100.00 

 
โคนม (ลาดกระบัง) 1,537,000 6,736,510 8,273,510 18.58 81.42 100.00 

 
ประชาสัมพันธ ์ 0 10,100,000 10,100,000 0.00 100.00 100.00 

2552 สุกร 25,140,000 4,738,800 29,878,800 84.14 15.86 100.00 

 
กาแฟแบบครบวงจร 31,229,700 23,213,170 54,442,870 57.36 42.64 100.00 

2553 ข้าว 27,500,000 101,410,000 128,910,000 21.33 78.67 100.00 

 
สุกร จ.อุตรดิตถ ์ 0 7,410,000 7,410,000 0.00 100.00 100.00 

2554 ปาล์มน้ํามันพันธุ์ดี 0 100,900,000 100,900,000 0.00 100.00 100.00 

 
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ 53,226,000 2,654,400 55,880,400 95.25 4.75 100.00 

 
โคนมทดแทนชีวภาพ 0 6,860,000 6,860,000 0.00 100.00 100.00 
รวมทั้งสิ้น 198,912,500 447,687,900 646,600,400 30.76 69.24 100.00 

หมายเหต:ุ โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียมถูกยกเลิกตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ที่มา: กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  

แม้ว่าการให้เงินจ่ายขาดไม่ขัดหลักเกณฑ์ใดของกองทุนฯ แต่มีข้อน่ากังวลในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการใช้เงินจ่ายขาด  ท้ังนี้ หากเทียบกับโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนในรูปของเงินหมุนเวียนท่ีมี
ภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายคืนในภายหลัง ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการของผู้ท่ีได้รับทุนแบบจ่ายขาดหรือไม่มี
ภาระต้องชําระคืนเงินแก่กองทุนฯ ย่อมมีน้อยกว่า นอกจากนั้น แม้ว่าการดําเนินโครงการท่ีได้รับเงินทุนแบบ
จ่ายขาดจะไม่ได้นํามาซึ่งผลสําเร็จตามท่ีคาด ผู้ท่ีได้รับทุนและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไรท้ังสิ้นเพราะไม่มีบทลงโทษใดๆ ฉะนั้นเพ่ือลดความสูญเสียเงินทุนโดยท่ีไม่ก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
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สังคมโดยรวม การอนุมัติโครงการแบบเงินจ่ายขาดจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน คํานึงถึงความ
เป็นไปได้และความเสี่ยง รวมถึงประเมินถึงผลประโยชน์และโอกาสท่ีเกษตรกรจะได้รับอย่างแท้จริง  นอกจาก
การให้เงินจ่ายขาดแล้ว การดําเนินงานในระยะต่อไปนั้น กองทุนฯ ควรเน้นการให้เงินทุนสนับสนุนแก่โครงการ
ท่ีผู้ขอทุนหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบยินดีท่ีจะจัดสรรเงินงบประมาณในลักษณะของการลงทุนในโครงการร่วมกับ
กองทุนฯ  เพ่ือสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของโครงการและความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์
ของการดําเนินโครงการ ซึ่งน่าจะช่วยให้การดําเนินโครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

� ลักษณะการให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

 วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกองทุนฯ คือ การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในการปรับโครงสร้างการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ท้ังนี้ การปรับ
โครงสร้างการผลิตเกิดข้ึนได้หลายลักษณะ โดยการศึกษานี้ได้แบ่งลักษณะของการให้ความช่วยเหลือเพ่ือปรับ
โครงสร้างการผลิตออกเป็น 6 ด้าน1 (ตารางท่ี 3.7) คือ (ก) ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยและลดต้นทุนการผลิต 
เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน การลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม 
การปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร เป็นต้น (ข) ด้านการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร 
เช่น โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาด้วยการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพ่ือซื้อเครื่องอบใบชา การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม เป็นต้น (ค) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ด้วยการปรับคุณภาพปัจจัยการผลิตและผลผลิต เช่น โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพ่ือใช้ในการผลิต
น้ําเชื้อ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ง) ด้านการปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพไปสู่สินค้าท่ีมี
ศักยภาพ (จ) การสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกร เช่น โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อฯ การสร้างตรา
สินค้าเนื้อโคขุน (ฉ) การอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยท่ีแต่ละโครงการอาจให้ความช่วยเหลือมากกว่า
หนึ่งด้าน ตัวอย่างเช่น โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจรให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในรูป
ของการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และมูลค่า ส่งเสริมการแปรรูป และจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

หากพิจารณาโดยละเอียด โครงการท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ืออบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกรเป็นกิจกรรมหลัก (เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ) หรือ
กิจกรรมสนับสนุน (เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพปาล์มน้ํามัน การปรับโครงสร้างสินค้าชาและกาแฟ) (ตารางท่ี 
3.7) อย่างไรก็ดี สําหรับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีไม่ได้เป็นเพียงการอบรมความรู้  โครงการส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ี
การเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยและลดต้นทุนการผลิตของเกษตร รองลงมาเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 
การพัฒนาโอกาสทางการตลาด ส่วนวัตถุประสงค์ท่ียังไม่ได้รับการผลักดันอย่างจริงจังนัก คือ ด้าน 
การปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรไปสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพ  ท่ีผ่านมา กองทุนฯ ได้คิดริเริ่มโครงการปรับ
โครงสร้างสินค้ากระเทียมโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชทางเลือกอ่ืนแทน เช่น การปลูกพริกหวาน 
แต่ภายหลังอนุมัติโครงการไปแล้วก็ไม่สามารถสานต่อโครงการให้สําเร็จได้  โดยมีสาเหตุสําคัญ เช่น การปลูก
พริกหวานทดแทนพืชเดิมท่ีเกษตรกรเคยมีความเชี่ยวชาญนั้นก่อความเสี่ยงสูงแก่เกษตรกร เนื่องจาก 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องหาตลาดรองรับ นอกจากนั้น การปลูกพริกหวานให้ได้

                                           
1  อย่างไรก็ดี การจัดกลุ่มโครงการตามลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ 6 ด้านดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา กองทุนฯ 
สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในลักษณะใดเท่านั้น แต่ไม่ได้ต้องการบ่งชี้ว่า กองทุนฯ ควรมุ่งเน้นให้ความ
ช่วยเหลือด้านใดโดยเฉพาะเนื่องจากการวัดความสําเร็จของกองทุนฯ ไม่ได้วัดที่ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะสั้น แต่
ความสําเร็จของกองทุนฯ อยู่ที่ผลลัพธ์ของโครงการในการสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่เกษตรกรได้ในระยะยาว 



การประเมินดา้นประสิทธิภาพ 3-9 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

ผลผลิตดีข้ึนอยู่กับข้อกําหนดหลายประการโดยเฉพาะเงื่อนไขเชิงภูมิศาสตร์ (Geography) เช่น การปลูกพริก
หวานควรปลูกในพ้ืนท่ีสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 500 เมตรและควรปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศเย็น เป็นต้น  

ตารางท่ี 3.7 วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ (หน่วย: ร้อยละของจํานวน
วัตถุประสงคท้ั์งหมดของโครงการ) 

วัตถปุระสงค์ของโครงการ/1 2549 2550 2551 2552 2553 2554 รวม 
เพ่ิมผลผลิต/ลดต้นทุนการผลติ เช่น ปาล์ม โคนม 

สุกร กาแฟ ข้าว  
2.50 5.00 5.00 5.00 7.50 25.00 

แปรรูปสร้างมลูค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร เช่น แปรรูปชา 
แปรรูปนมโคเป็นไอศครมี เป็นต้น  

2.50 2.50 2.50 2.50 
 

10.00 

พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เช่น ปรับปรุงคณุภาพ
น้ํานมดิบ เมล็ดพันธ์ุ คัดเลือกพ่อพันธ์ุ เป็นต้น  

2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 17.50 

ปรับเปลีย่นการผลติของเกษตรกรไปสูส่ินค้าท่ีมี
ศักยภาพ       

0.00 

สร้างโอกาสทางการตลาด เช่น การสรา้งตราสินค้า
เนื้อโคขุน สถานท่ีซื้อขายแลกเปลีย่น  

2.50 
 

5.00 5.00 5.00 17.50 

อบรมความรู้/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ดูงานและฝึกงาน/
ศูนย์เรียนรู้/แปลงส่งเสรมิ  

10.00 2.50 5.00 5.00 7.50 30.00 

รวม 0.00 20.00 12.50 20.00 22.50 25.00 100.00 
จํานวนโครงการท่ีไดร้ับทุนสนับสนุนในแต่ละปี/2 0 5 2 3 1 3 14 

หมายเหต:ุ /1 แต่ละโครงการอาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นในการคํานวณผลรวมของจํานวนนับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับทุน
จึงไม่จําเป็นต้องมีค่าเท่ากับจํานวนโครงการ 

 /2 ไม่รวมโครงการที่ถูกยกเลิก (โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียม/โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเนื้อโคขุนและระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ) 

ที่มา : จากการประมวลข้อมูลของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

� ความรวดเร็วในการพิจารณาโครงการ 

 การเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ มีหลักปฏิบัติสําคัญรวม 5 ส่วน (กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 2554) โดยเริ่มต้นจาก (1) เกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกร 
และภาคเอกชน จัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนฯ ผ่านส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามสายงาน (ในกรณีท่ีเป็นเกษตรกร ต้องเสนอโครงการ งาน หรือกิจกรรม ใน
นามสถาบันเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรท่ีได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ) (2) ส่วนราชการนําโครงการท่ี
เสนอโดยสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร หรือภาคเอกชน หรือโครงการท่ีส่วนราชการจัดทําข้ึนเสนอ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (3) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) นําแผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรม เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ (4) เจ้าของโครงการท่ีได้รับอนุมัติจะสามารถดําเนินการได้ทันทีนับ
แต่วันท่ีได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ โดยเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการเป็นผู้มี
อํานาจสั่งจ่ายเงินกองทุนฯ ให้เจ้าของโครงการ (5) ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามควบคุมการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ทราบ 
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 อนึ่ง ภายหลังจากสํานักงานฯ ได้รับข้อเสนอโครงการจากส่วนราชการท่ีรับผิดชอบตามสายงานแล้ว 
สํานักงานฯ มีแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการดังนี้ คือ  

ข้ันตอนแรก  สํานักงานฯ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ 
รวมท้ังให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในสํานักงานฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อเสนอโครงการด้วย  
หากข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดไม่เพียงพอให้ส่งกลับไปแก้ไข หรือในกรณีท่ี
ข้อเสนอโครงการไม่ผ่านหลักเกณฑ์และความเห็นชอบเบื้องต้น ให้แจ้งผลพิจารณาแก่
ผู้เสนอโครงการ 

ข้ันตอนท่ีสอง  เม่ือข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบถึงความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการใน
ข้ันตอนแรก จึงนําเข้าสู่การประชุมพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ  หากข้อเสนอโครงการมี
รายละเอียดไม่เพียงพอให้ส่งกลับไปแก้ไข หรือในกรณีท่ีข้อเสนอโครงการไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ให้แจ้งผลพิจารณาแก่ผู้เสนอ
โครงการ 

ข้ันตอนท่ีสาม  หากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบถึงความเป็นไปได้ของโครงการ จึงนําเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาโครงการในแต่ละข้ันตอนข้างต้นมีความแตกต่างกันในแต่ละ
โครงการ หากกองทุนฯ ใช้เวลาไม่มากในการพิจารณาโครงการ ย่อมสะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ ได้ดีระดับหนึ่ง   

ในช่วงท่ีผ่านมากองทุนฯ พยายามปรับแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้การอนุมัติโครงการรวดเร็วข้ึน 
โดยกําหนดกรอบเวลาของแต่ละข้ันตอน (ตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี 1 ปี 
พ.ศ.  2551) ดังนี้ คือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการโดยฝ่ายเลขานุการฯ ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 
การให้หน่วยงานภายในพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน การให้หน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน  เม่ือการพิจารณาโครงการในข้ันต้นเรียบร้อยแล้วจึงเสนอคณะอนกุรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาโครงการโดยมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน หากไม่เห็นชอบโครงการเป็นอันเสร็จสิ้นข้ันตอน  
หากเห็นชอบแต่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องนํากลับไปแก้ไขตามมติ 
ซึ่งจะมีกําหนดระยะเวลาประมาณ 30 วัน ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เห็นชอบโครงการ
โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการ ก็จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน เพ่ือจัดทําวาระการประชุม  เอกสารประกอบการประชุม  รวมท้ังทํา
หนังสือเชิญประธานและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  โดยรวมแล้วหากข้อเสนอโครงการมีความสมบูรณ์
และไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่กองทุนฯ ได้รับข้อเสนอ
โครงการจนถึงคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ   

 อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ การพิจารณาข้อเสนอโครงการใช้ระยะเวลาท่ียาวนานกว่ากรอบการดําเนินงาน
กําหนดไว้ (ตารางท่ี 3.8) ท้ังนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการภายหลังจาก สศก. ได้รับข้อเสนอโครงการ 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การประชุมพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้น การประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ และการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  หากประเมินระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาโครงการ
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ.  2551 (หลังจากมีมติคณะกรรมการฯ ท่ีเก่ียวกับกรอบระยะเวลา) โดยนับเฉพาะโครงการท่ี
กระบวนการพิจารณาสิ้นสุด พบว่า กองทุนฯ ต้องใช้เวลารวมเฉลี่ย 312 วันต่อโครงการ (ค่ามัธยฐานของ
ระยะเวลาเท่ากับ 274 วัน)  โดยระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการพิจารณาท้ังหมดข้ึนอยู่กับจํานวนวันท่ีกองทุนฯ 
ใช้จริงในการพิจารณาโครงการ และจํานวนวันท่ีเจ้าของโครงการใช้ในการปรับแก้รายละเอียดของโครงการ  
ฉะนั้น หากพิจารณาระยะเวลาในการพิจารณาโครงการโดยท่ีไม่รวมระยะเวลาท่ีเจ้าของโครงการใช้ในการ
ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีกองทุนฯ ใช้ในการพิจารณาโครงการลดลงมาอยู่ท่ี 179 วัน 
(ค่ามัธยฐานของระยะเวลาเท่ากับ 144 วัน) ซึ่งหมายความว่า เจ้าของโครงการใช้เวลามากเกือบก่ึงหนึ่งของ
จํานวนวันท้ังหมดในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ   

นอกจากนั้น หากประเมินระยะเวลาท่ีกองทุนฯ ใช้ในกระบวนการพิจารณาโครงการ (ไม่รวมระยะเวลา
ในการปรับแก้ข้อเสนอโครงการของเจ้าของโครงการ) โดยแบ่งตามข้ันตอนท้ังสามข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
กระบวนการพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 48 วันต่อโครงการ (ร้อยละ 27) 
ระยะเวลานับตั้งแต่การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการถึงการประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 76 วัน
ต่อโครงการ (ร้อยละ 42) และระยะเวลานับจากการประชุมกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ
ถึงการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประมาณ 55 วันต่อโครงการ (ร้อยละ 31)  

กล่าวโดยสรุป สาเหตุสําคัญท่ีทําให้การพิจารณาอนุมัติโครงการต้องใช้ระยะเวลานานเกิดจากท้ังฝ่ายผู้
ยื่นเสนอโครงการและฝ่ายกองทุนฯ  สําหรับฝ่ายผู้ยื่นเสนอโครงการนั้น โดยท่ัวไปแล้วมักยื่นข้อเสนอโครงการท่ี
ไม่สมบูรณ์ ขาดเนื้อหาและรายละเอียด ซึ่งทําให้กองทุนฯ ต้องให้เจ้าของโครงการดําเนินการปรับแก้ไขและ
นําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่อีกครั้ง  ในข้ันนี้แม้ว่ากองทุนฯ กําหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการต้อง
จัดส่งข้อเสนอโครงการท่ีปรับแก้กลับมาภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด แต่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการมัก
ใช้เวลาในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการนานกว่าท่ีกําหนด  สําหรับทางฝ่ายกองทุนฯ นั้น ระยะเวลาท่ีใช้ใน
ข้ันตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหาร ค่อนข้างยาวนาน โดยสามารถอธิบาย
ได้ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก การพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
ต้องใช้ความรอบคอบ ท้ังนี้ ท่ีผ่านมามีบางโครงการท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ (เช่น โครงการปรับ
โครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร โครงการท่ีเก่ียวกับสินค้าโคเนื้อ) หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
(เช่น โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้า FTA ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) มีมติให้
เจ้าของโครงการกลับไปปรับแก้รายละเอียดข้อเสนอโครงการก่อนแล้วจึงนํากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
แม้ว่าจะทําให้ต้องใช้เวลายาวนานข้ึนแต่ก็เป็นประโยชนแ์ก่ท้ังเจ้าของโครงการและกองทุนฯ เพราะการปรับแก้
เนื้อหาและเพ่ิมรายละเอียดจะช่วยให้ข้อเสนอโครงการชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน  ประการท่ีสอง การกําหนด
วันประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มักต้องใช้เวลานาน
พอสมควร บางโครงการต้องใช้ระยะเวลาก่อนท่ีจะสามารถจัดการประชุมกลั่นกรองฯ ข้ึน เช่น โครงการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากลโครงการ (166 วัน) 
โครงการนําร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) (138 วัน) เป็นต้น  แม้ว่าคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ มีมติ เห็นชอบถึงความเป็นไปได้ของโครงการและควรนําเรื่องเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แต่กระบวนการดังกล่าวก็ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยประมาณ 55 
วันในการจัดให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

 

 



3-12 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.8 ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

  ระยะเวลา (วัน) 

โครงการ 

จากวันที่ได้รับ
ข้อเสนอ

โครงการถึง 
วันประชุม
พิจารณา 

ความเป็นไปได้
เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความ
เป็นไปได้ครั้ง

แรกถึง 
วันประชุม
กลั่นกรองฯ  
ครั้งแรก 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตาม
การพิจารณา
ความเป็นไปได้

เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความเป็นไป

ได้ครั้งแรกถึง 
วันประชุมกลั่นกรองฯ 
ครัง้แรก (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ 
ในการปรับแก้) 

จากวัน
ประชุม

กลั่นกรองฯ 
ครั้งแรกถึง
วันที่อนุมัติ
โครงการ 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตามมติ
อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

จากวันประชุม
กลั่นกรองฯ ครั้ง
แรกถึงวันที่อนุมัติ
โครงการ (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ใน
การปรับแก้) 

จํานวนวัน
รวม 

จํานวนวัน
รวม  

(ไม่รวม
จํานวนวันที่
ใช้ในการ
ปรับแก้) 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้า
กระเทียม 

- 30 23 7 33 0 33 63 40 

โครงการลดต้นทุนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธี
ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 

118 311 168 143 255 186 69 684 330 

โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์
กําแพงแสน 

- 21 - 21 143 92 51 164 72 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
โคเนื้อ 

- 21 - 21 143 92 51 164 72 

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสน
เพื่อใช้ผลิตน้ําเชื้อ 

- 21 - 21 143 92 51 164 72 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเนื้อโค
ขุนและระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

- 21 - 21 143 92 51 164 72 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา - 82 - 82 24 - 24 106 106 

 



การประเมินดา้นประสิทธิภาพ 3-13 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.8 (ต่อ) 

  ระยะเวลา (วัน) 

โครงการ 

จากวันที่ได้รับ
ข้อเสนอ

โครงการถึง 
วันประชุม
พิจารณา 

ความเป็นไปได้
เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความ
เป็นไปได้ครั้ง

แรกถึง 
วันประชุม
กลั่นกรองฯ  
ครั้งแรก 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตาม
การพิจารณา
ความเป็นไปได้

เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความเป็นไป

ได้ครั้งแรกถึง 
วันประชุมกลั่นกรองฯ 
ครั้งแรก (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ 
ในการปรับแก้) 

จากวัน
ประชุม

กลั่นกรองฯ 
ครั้งแรกถึง
วันที่อนุมัติ
โครงการ 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตามมติ
อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

จากวันประชุม
กลั่นกรองฯ ครั้ง
แรกถึงวันที่อนุมัติ
โครงการ (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ใน
การปรับแก้) 

จํานวนวัน
รวม 

จํานวนวัน
รวม  

(ไม่รวม
จํานวนวันที่
ใช้ในการ
ปรับแก้) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ํามัน 

- 0 - 0 24 9 15 24 15 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์
การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จํากัด 

39 182 64 118 258 190 68 479 225 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าโคนม 
และผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนม
บ้านบึง จํากัด 

32 73 - 73 118 26 92 223 197 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟ
แบบครบวงจร 

19 86 73 13 134 85 49 239 81 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยง
สุกรอุตรดิตถ์ จํากัด 

24 88 39 49 162 32 130 274 203 

 



3-14 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.8 (ต่อ) 

  ระยะเวลา (วัน) 

โครงการ 

จากวันที่ได้รับ
ข้อเสนอ

โครงการถึง 
วันประชุม
พิจารณา 

ความเป็นไปได้
เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความ
เป็นไปได้ครั้ง

แรกถึง 
วันประชุม
กลั่นกรองฯ  
ครั้งแรก 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตาม
การพิจารณา
ความเป็นไปได้

เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความเป็นไป

ได้ครั้งแรกถึง 
วันประชุมกลั่นกรองฯ 
ครั้งแรก (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ 
ในการปรับแก้) 

จากวัน
ประชุม

กลั่นกรองฯ 
ครั้งแรกถึง
วันที่อนุมัติ
โครงการ 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตามมติ
อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

จากวันประชุม
กลั่นกรองฯ ครั้ง
แรกถึงวันที่อนุมัติ
โครงการ (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ใน
การปรับแก้) 

จํานวนวัน
รวม 

จํานวนวัน
รวม  

(ไม่รวม
จํานวนวันที่
ใช้ในการ
ปรับแก้) 

โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์ม
น้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเกา่เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า FTA 

7 306 232 74 150 87 63 463 144 

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
ดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน 
ข้าวไทยสู่สากล 

105 227 61 166 60 37 23 392 294 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนเนื้อ
คุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การแปรรูป และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากโคขุนเนื้อคุณภาพ
มาตรฐานฮาลาล/1 

105 
 

611 
      

 

 

 



การประเมินดา้นประสิทธิภาพ 3-15 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.8 (ต่อ) 

  ระยะเวลา (วัน) 

โครงการ 

จากวันที่ได้รับ
ข้อเสนอ

โครงการถึง 
วันประชุม
พิจารณา 

ความเป็นไปได้
เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความ
เป็นไปได้ครั้ง

แรกถึง 
วันประชุม
กลั่นกรองฯ  
ครั้งแรก 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตาม
การพิจารณา
ความเป็นไปได้

เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความ

เป็นไปได้ครั้งแรกถึง 
วันประชุมกลั่นกรอง
ฯ ครั้งแรก (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ 
ในการปรับแก้) 

จากวัน
ประชุม

กลั่นกรองฯ 
ครั้งแรกถึง
วันที่อนุมัติ
โครงการ 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตามมติ
อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

จากวันประชุม
กลั่นกรองฯ ครั้ง
แรกถึงวันที่อนุมัติ
โครงการ (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ใน
การปรับแก้) 

จํานวนวัน
รวม 

จํานวนวัน
รวม  

(ไม่รวม
จํานวนวันที่
ใช้ในการ
ปรับแก้) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และเสริมสร้างระบบตลาดสุกรของ
สหกรณ์การเกษตร  ด่านขุนทด 
จํากัด/1 

27 
        

โครงการนําร่องการเลี้ยงโคนมทดแทน
ในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) 

105 210 72 138 60 43 17 375 260 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้าข้าว
เหนียวของสหกรณ์การเกษตรน้ํายืน 
จํากัด 

ไม่เข้า
หลักเกณฑ ์

- - - - - - - - 

โครงการจัดตั้งโรงฆ่ามาตรฐานและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเนื้อโค
ธรรมชาติ/1 

63 180 90 90 
     

โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนม
เพื่อรองรับเขตการค้า (FTA) ไทย-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

49 60 31 29 120/2 59/3 61 229 139 

 



3-16 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.8 (ต่อ) 

  ระยะเวลา (วัน) 

โครงการ 

จากวันที่ได้รับ
ข้อเสนอ

โครงการถึง 
วันประชุม
พิจารณา 

ความเป็นไปได้
เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความ
เป็นไปได้ครั้ง

แรกถึง 
วันประชุม
กลั่นกรองฯ  
ครั้งแรก 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตาม
การพิจารณา
ความเป็นไปได้

เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความเป็นไป

ได้ครั้งแรกถึง 
วันประชุมกลั่นกรองฯ 
ครั้งแรก (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ 
ในการปรับแก้) 

จากวัน
ประชุม

กลั่นกรองฯ 
ครั้งแรกถึง
วันที่อนุมัติ
โครงการ 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตามมติ
อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

จากวันประชุม
กลั่นกรองฯ ครั้ง
แรกถึงวันที่อนุมัติ
โครงการ (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ใน
การปรับแก้) 

จํานวนวัน
รวม 

จํานวนวัน
รวม  

(ไม่รวม
จํานวนวันที่
ใช้ในการ
ปรับแก้) 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้า
พริกไทย/1 

62 
 

313 
      

โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรด
คุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) /1 

48 286 146 140 
     

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพพืชผักอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

27 139 74 65 43 - 43 209 135 

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ใน
การเลี้ยงโคนม เพื่อรองรับผลกระทบ
จากเขตการค้าเสรี/1 

48 
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ตารางที่ 3.8 (ต่อ) 

  ระยะเวลา (วัน) 

โครงการ* 

จากวันที่ได้รับ
ข้อเสนอ

โครงการถึง 
วันประชุม
พิจารณา 

ความเป็นไปได้
เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความ
เป็นไปได้ครั้ง

แรกถึง 
วันประชุม
กลั่นกรองฯ  
ครั้งแรก 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตาม
การพิจารณา
ความเป็นไปได้

เบื้องต้น 

จากวันประชุม
พิจารณาความเป็นไป

ได้ครั้งแรกถึง 
วันประชุมกลั่นกรองฯ 
ครั้งแรก (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ 
ในการปรับแก้) 

จากวัน
ประชุม

กลั่นกรองฯ 
ครั้งแรกถึง
วันที่อนุมัติ
โครงการ 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับแก้

ข้อเสนอ
โครงการตามมติ
อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

จากวันประชุม
กลั่นกรองฯ ครั้ง
แรกถึงวันที่อนุมัติ
โครงการ (ไม่รวม
จํานวนวันที่ใช้ใน
การปรับแก้) 

จํานวนวัน
รวม 

จํานวนวัน
รวม  

(ไม่รวม
จํานวนวันที่
ใช้ในการ
ปรับแก้) 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟ
สําเร็จรูปแบบครบวงจร/1 

26 
        

ระยะเวลา (เฉพาะโครงการที่มีการยื่นข้อเสนอโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และกระบวนการพิจารณาโครงการสิ้นสุดแล้ว) : 

ค่าเฉลี่ย (วัน) 48 159 83 76 104 57 55 312 179 

ค่ามัธยฐาน (วัน) 27 139 72 65 120 51 49 274 144 

ค่าต่ําสุด (วัน) 7 60 31 13 43 32 17 209 81 

ค่าสูงสุด (วัน) 105 306 232 166 162 87 130 463 294 

หมายเหตุ: /1 กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการยังไม่สิ้นสุด 

 /2 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติให้เจ้าของโครงการปรับปรุงรายละเอียดและให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการแทน 

 /3 รวมระยะเวลาที่เจ้าของโครงการใช้ในการปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการก่อนที่จะยื่นให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาอนมุตัิโครงการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 * เนื่องจากรายละเอียดของบางโครงการไม่สมบูรณ์ กองทุนฯ จึงจําเป็นต้องให้เจ้าของโครงการนําข้อเสนอกลับไปปรับปรุงรายละเอียด ดังนั้น บางโครงการอาจมีการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนมากกว่าหนึ่งครั้ง 

ที่มา : จากการประมวลข้อมูลของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
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� ความตรงต่อเวลาของกองทุนฯ ในการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามการชําระหนี้คืน 

นับตั้งแต่กองทุนฯ เริ่มดําเนินการ พบว่า โครงการการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตชาเป็นโครงการท่ีมี
ความล่าช้าในการโอนเงินจากกองทุนฯ ไปสู่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กล่าวคือ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงรายได้รับเงินโอนจากกองทุนฯ ล่าช้ามากถึง 10 เดือนนับจากวันท่ีโครงการได้รับอนุมัติเม่ือวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2550 ซึ่งเป็นเพราะมีข้อติดขัดเงื่อนไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ กล่าวคือ เม่ือครั้งแรกอนุมัติ
โครงการนั้น สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  อย่างไรก็ตาม หากยึดระเบียบ
ในการตามเงินคืนกองทุนฯ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรเป็นส่วนกลาง  จึงทําให้ต้องมีการดําเนินการเปลี่ยน
หน่วยงานรับผิดชอบจากจังหวัดเชียงรายเป็นสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้เวลานาน
พอควรกว่าจะสามารถเบิกเงินจากกองทุนฯ ได้ (มติการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งท่ี 1 ปี 
พ.ศ.  2551)  แต่หลังจากมีการทําความเข้าใจร่วมกันถึงระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ปัญหาท่ีเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายภายใต้ระเบียบของกองทุนฯ จึงหมดไป แต่กลับพบข้อติดขัดในการเบิกจ่ายในส่วนของหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ ตัวอย่างเช่นกรณีโครงการสินค้าโคเนื้อนั้น กองทุนฯ ได้โอนเงินให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสนซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักแล้ว แต่เงินยังไม่ได้ถูกจัดสรรไปให้เจ้าของโครงการ โดยเป็น
เพราะมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการตามกองทุนฯ จึงจําเป็นต้องใช้เวลาการ
กําหนดระเบียบในการจัดสรรเงินให้เจ้าของโครงการ   

แม้ว่าหน้าท่ีของกองทุนฯ ในการเบิกจ่ายงบประมาณสิ้นสุดลงเม่ือได้โอนเงินให้หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการแล้ว แต่ก็ยังคงต้องติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการเป็นระยะๆ จากผลการติดตาม
ดําเนินงานโครงการของสินค้า 3 กลุ่ม (ชา ปาล์มน้ํามัน และโคเนื้อ) โดยศูนย์ประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนท่ีแต่ละโครงการกําหนดไว้ เช่น ในปี พ.ศ. 2555 
โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ และโครงการจัดตั้งตลาดกลาง
โคเนื้อกําแพงแสน มีการใช้จ่ายงบประมาณได้เพียงร้อยละ 71, 62 และ 58 ของงบประมาณท่ีได้รับจริงในปี 
พ.ศ.  2555 ตามลําดับ  ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเงินจ่ายขาดของโครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตชา
ตามท่ีระบุในรายงานการประเมินผลโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาซึ่งแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงิน
จ่ายขาดและผลการดําเนินงานโครงการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 รวบรวมโดยศูนย์ประเมินผลของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าอายุโครงการปรับโครงสร้างการผลิตชาได้สิ้นสุดลงแล้วเม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2552 แต่หน่วยงานต่างๆ ท่ีดําเนินกิจกรรมของโครงการได้เบิกใช้งบประมาณตามแผนได้เพียงร้อย
ละ 78.64 ของงบประมาณรวมเท่านั้น โดยหน่วยงานฯ ไม่สามารถดําเนินงานในบางกิจกรรมได้ตามแผนงาน 
เช่น ไม่มีการจัดอบรมการแปรรูปชาจีน เนื่องจากขาดวิทยากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้วยเหตุนี้ทําให้
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องส่งเงินจ่ายขาดคืนแก่
กองทุนฯ 

ส่วนด้านการติดตามการชําระหนี้คืนของโครงการท้ัง 3 กลุ่มสินค้านั้น พบว่า กองทุนฯ ต้องประสบกับ
ความล่าช้าในการชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนคืนกองทุนฯ ซึ่งเกิดจากสาเหตุสําคัญสองส่วน คือ การดําเนิน
โครงการและปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้  สําหรับด้านการดําเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าชานั้น หน่วยงานฯ ต้องขอขยายเวลาโครงการเนื่องจากกลุ่มเกษตรกรฯ ไม่สามารถจัดหาตลาดชาจีน ทํา
ให้การแปรรูปใบชาสดไม่เป็นไปตามแผน นอกจากนั้นด้วยเหตุท่ีกลุ่มเกษตรกรฯไม่สามารถหาตลาดได้เองแต่มี
ชาวไต้หวันสนใจท่ีจะใช้โรงงานแปรรูปชาซึ่งแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของกองทุนฯ แต่ก็จําต้องให้
บริษัทเอกชนไต้หวันใช้โรงงานแปรรูปชาเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแทนท่ีจะปล่อยให้เครื่องจักรและ
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อุปกรณ์ท่ีได้ลงทุนไปไม่ได้ใช้งาน อย่างไรก็ดีท้ายท่ีสุด กลุ่มเกษตรกรฯ ไม่สามารถคืนเงินกู้ได้ตามแผนเพราะ
บริษัทไต้หวันนั้นเลิกใช้โรงงานแปรรูปชา ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรฯ มีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะชําระคืนเงินกู้แก่
กองทุนฯ  ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้นั้นได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามโครงการจัดตั้ง
ตลาดกลางโคเนื้อกําแพงแสน กล่าวคือ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายน 2553 เกิดการระบาดของ
โรคปากและเท้าเปื้อยในตลาดกลางโคเนื้อ (แม้ว่าได้มีการป้องกันอย่างเข้มงวดและมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
แล้วก็ตาม) ทําให้ต้องปิดตลาดกลางฯ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ตลาดกลางไม่สามารถสร้างรายได้
เพ่ือผ่อนชําระคืนเงินกู้แก่กองทุนฯ ตามกําหนดได ้

3.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ และการกระจายอํานาจการจัดการกองทุน 
สําหรับประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ และการกระจายอํานาจการจัดการกองทุนฯ นั้น 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในหลายด้านทั้งท่ี
เก่ียวกับความครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ การแก้ไข
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
การมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรองก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณา  สําหรับใน 
การประเมินครั ้งนี ้  ที ่ปรึกษาวิเคราะห์กิจกรรมหลักที่กองทุนฯ ได้ดําเนินการไปแล้ว โดยเน้นพิจารณา 
ถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรมดังกล่าวในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ และ 
การกระจายอํานาจ รวมถึงประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  

ความพยายามหลักๆ ที่กองทุนฯ ได้ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
และการกระจายอํานาจ ได้แก่  

ก) การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยเพ่ิมเติมอธิบดีกรมการข้าวและ
อธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นกรรมการ (ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้าง 
การผลิตภาคเกษตรฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553) 

ข้อคิดเห็น 

การศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) ในทางวิชาการไม่มี
ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนกรรมการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขนาดของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 
เช่น ประเภทองค์กร ขนาดขององค์กรซึ่งมักวัดจากระดับรายได้ รายจ่าย หรือเงินทุน ประเภทกิจกรรมหรือ
บริการท่ีองค์กรให้บริการ เป็นต้น (Scot, 2010) แม้ว่าองค์กรประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
ไม่จําเป็นต้องมีจํานวนกรรมการเท่ากัน  อย่างไรก็ดี การศึกษาเชิงประจักษ์หลายชิ้นทางด้านบรรษัทภิบาล
หรือธรรมภิบาลขององค์กร (Governance) ชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการขนาดใหญ่หรือมีกรรมการ
จํานวนมาก มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงผู้ที ่มี
ความเชี ่ยวชาญหรือประสบการณ์จากหลายสาขาเข ้ามาช่วยกําหนดทิศทางและตัดสินใจประเด ็น 
การดําเนินงานต่างๆ ขององค์กร โดยข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของ
กรรมการหลายท่านอาจช่วยลดข้อผิดพลาดการพิจารณาและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร (Zahra and Pearce, 
1989) ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งสําหรับคณะกรรมการในการให้คําปรึกษา (Haleblian and 
Finkelstein, 1993) และการตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) (Lehn, Patro and Zhao, 2003)   
หากอธ ิบายการบร ิหารงานของกองท ุนฯ ด ้วยแนวค ิดด ังกล ่าว  การปร ับปร ุงองค ์ประกอบของ 
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คณะกรรมการฯ โดยเพ่ิมกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ยังไม่มีในคณะกรรมการ
ชุดเดิม เช่น การเพิ่มกรรมการที่มาจากกรมการข้าวและกรมหม่อนไหมน่าจะช่วยเกื้อหนุนการดําเนินงาน
และการตัดสินใจของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ รอบคอบ และมีมุมมองท่ีกว้างข้ึน โดยเฉพาะในกรณีท่ี
มีข้อเสนอโครงการท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าข้าวและไหม   

อย่างไรก็ดี กองทุนฯ ก็ควรให้ความสําคัญกับผลลบด้วยเช่นกัน เนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์บาง
ชิ้นชี้ให้เห็นว่า คณะกรรมการที่มีโครงสร้างใหญ่อาจเป็นผลเสียต่อการดําเนินงานขององค์กร เนื่องจาก
โครงสร้างคณะกรรมการใหญ่จะมีโอกาสท่ีต้องประสบกับปัญหาการเอาเปรียบผู ้อื ่น (Free Rider 
Problem)2 และต้นทุนการประสานงาน (Coordination Cost)3 ในระดับสูง (เช่น Yermack (1996), 
Eisenberg et al. (1998), Loderer and Peyer (2002))  นอกจากนั้น กรรมการโดยส่วนใหญ่มักมี
ภาระหน้าที ่จากงานประจําอยู ่แล ้วและบางท่านอาจดํารงหลายตําแหน่งในหลายองค์กร จ ึงทําให้มี
ภาระหน้าที่ล้นมือแล้ว นอกจากนั้นกรรมการแต่ละท่านมักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและมีความคิดเป็นของ
ตนเอง ซึ่งอาจนําไปสู่ความขัดแย้งทางความคิดและส่งผลต่อการดําเนินงานโดยรวมขององค์กรได้เช่นกัน 
นอกจากนั้น Lipton and Lorsch (1992) กล่าวว่า คณะกรรมการที่มีจํานวนกรรมการมากกว่า 10 คน คง
เป็นการยากที่จะทําให้ทุกคนแสดงความคิดหรือให้คําแนะนํา ส่วน Jensen (1993) วิเคราะห์ว่า โครงสร้าง
คณะกรรมการขนาดเล็กน่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ/ความสามารถในการดําเนินงานขององค์กร  สําหรับ
กรณีกองทุนฯ จากการสืบค้นมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร แม้ว่าการพิจารณาแต่ละประเด็นได้รับ
ข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากกรรมการที่เป็นตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การประชุม
แต่ละครั้งมีกรรมการที่ไม่เข้าประชุมหลายท่านคิดเป็นร้อยละ 9-36 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด เนื่องจาก
ติดภารกิจราชการอ่ืนๆ ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงจําเป็นต้องส่งตัวแทนเข้าประชุม เป็นต้น   

ข) การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ในแต่ละปีงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ แทนท่ี 
การกําหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินกองทุน (ระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553) 

ข้อคิดเห็น 

การปรับปรุงระเบียบการพิจารณาค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เพราะช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ ่นในการทํางานของฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาตามค่าใช้จ่ายจริง  
อย่างไรก็ดี การเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงต้องมีกระบวนการพิจารณาที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับภารกิจ 
เพ่ือไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินสมควร และยังช่วยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับรู้ถึงที่มาที่ไปของค่าใช้จ่าย
และสามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบได้มีอย่างประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

                                           
2  ในทางปฏิบัติ ปัญหาการเอาเปรียบผู้อื่น (Free Rider Problem) ในคณะกรรมการเกิดขึ้นในกรณีที่คณะกรรมการมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือมี
กรรมการจํานวนมากเกินความจําเป็น ทั้งนี้มักพบว่ามีกรรมการเพียงไม่กี่คนที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ และมักมีอํานาจครอบงําความคิดหรือมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของกรรมการคนอื่นๆ ในขณะที่กรรมการส่วนใหญ่ไม่กระตือรือร้นในการทําหน้าที่กรรมการที่ดีหรือไม่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
3  ปัญหาต้นทุนการประสานงาน (Coordination) สูงเป็นผลสืบเนื่องจากการที่องค์กรมีกรรมการจํานวนมากเกินไป ทําให้การดําเนินกิจกรรมหรือ
การตัดสินใจใดๆ ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างสูงในการสื่อสารและประสานงาน  



การประเมินดา้นประสิทธิภาพ 3-21 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

ค) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดมาตรการ
หรือกรอบโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ อีกทั ้งยังมีอํานาจในการพิจารณาขยาย
ระยะเวลาโครงการ เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินภายในงบเดียวกัน เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชําระเงินคืน เป็นต้น 

ข้อคิดเห็น 

หากพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร พบว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีกรรมการ
ท่ีมาจากส่วนงานต่างๆ หลายแห่งและมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานระดับสูง โดยรวมจึงมีข้อจํากัดหลายด้านท้ังในแง่
ภาระหน้าท่ีประจําท่ีต้องรับผิดชอบ เวลาท่ีสามารถจัดสรรให้แก่กองทุนฯ  ดังนั้น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ จึงน่าจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การพิจารณาโครงการ และสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  อย่างไรก็ดี จาก 
การวิเคราะห์ด้านความรวดเร็วในการพิจารณาข้อเสนอโครงการของคณะอนุกรรมการฯ ในหัวข้อท่ีผ่านมา
ปรากฎว่าระยะเวลาค่อนข้างกระจุกตัวในข้ันตอนการกลั่นกรองโครงการฯ  

หากพิจารณาองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ตามระเบียบข้อบังคับของ
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ สามารถมีกรรมการได้มากถึง 18 ท่าน  ประเด็นท่ีควรพิจารณามี 2 เรื่องคือ (ก) 
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทสําคัญในการช่วยกลั่นกรองโครงการ กรรมการจึงควรมีความรู ้
ความเชี่ยวชาญเพียงพอท่ีจะให้ข้อคิดเห็นและพิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆ ได้   อย่างไรก็ดีจาก 
การประเมินโครงการท่ีกองทุนฯ ให้การสนับสนุนนั้น มีบางโครงการท่ีไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุได้อย่าง
ครบถ้วนตามแผนงาน ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยเฉพาะท่ีเกิดจากการบริหารโครงการของหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ  อย่างไรก็ดี คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คง
ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการท่ี
ยังขาดความครอบคลุมและครบถ้วน เช่น ประเด็นความไปได้ในเชิงการตลาด เป็นต้น (ข) เนื่องจากการเปิดเสรี
ทางการค้ายังคงดําเนินต่อไป จึงคาดว่าเกษตรกรท่ีไม่เข้มแข็งจะได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีเหล่านั้น  
ฉะนั้น การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จึงควรได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัว สามารถรองรับ
ข้อเสนอโครงการให้ได้มากข้ึน รวมถึงพิจารณาข้อเสนอโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยรวมแล้ว การดําเนินงานของกองทุนฯ ในระยะต่อไป ควรทบทวนและพิจารณาบทบาทหรือขอบเขต
หน้าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  อนึ่งในปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ มีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองทุกโครงการท่ีมีการยื่นข้อเสนอโครงการมายัง สศก. แต่ไม่ได้หมายความ
ว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกด้าน ฉะนั้น จึงน่าจะเหมาะสมหากกําหนดให้มี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ิมอีก 1 ชุดหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม โดยท่ีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ แต่ละชุด (อาจมีโครงสร้างเล็กลง) มีขอบเขตงานและรับผิดชอบในการพิจารณาโครงการ
สาขาการเกษตรท่ีแตกต่างกันตามความเชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ แต่ละชุด 

นอกจากนั้น กองทุนฯ ควรทบทวนและพิจารณาการกําหนดขอบเขตอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการใหม่จากข้อกําหนดในปัจจุบันท่ีคณะกรรมการบริหารฯ เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการในปัจจุบันใช้เวลาค่อนข้างมากและมักทําให้การให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่ทันท่วงที โดยอาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาอนุมัติ
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โครงการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อาจขาดความคล่องตัว  ดังนั้น กองทุนฯ ควรพิจารณาปรับใช้
รูปแบบการบริหารงานของภาคเอกชน กล่าวคือ โดยท่ัวไปในภาคธุรกิจและองค์กรท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายนั้น 
คณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการจัดการด้านการลงทุนนอกจากมีหน้าท่ีในการให้คําแนะนําปรึกษา
ด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารแล้ว ยังได้รับมอบหมายปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย เช่น  

• บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านการลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายให้
สามารถพิจารณาอนุมัติการลงทุนทางการเงินนอกเหนือจากกรอบท่ีกําหนด (กฎบัตรคณะกรรมการ
ด้านการลงทุน 2555 บมจ. ผลิตไฟฟ้า) 

• คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนของกองทุน กบข. ได้รับมอบอํานาจปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย เช่น ให้อนุมัติการลงทุนของสํานักงานในวงเงินท่ีกําหนด และการอนุมัติ
การดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด (รายงานประจําปี พ.ศ.  2554 ของ กบข.)  

• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยเชิงสาธารณะและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาและอนุมัติ
โครงการวิจัยการเกษตรเชิงสาธารณะท่ีมีวงเงินกว่า 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นต้น 

ง) การมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการสามารถพิจารณาอนุมัติการถัวจ่าย
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) การเปลี่ยนแปลงขนาดครุภัณฑ์ในรายการเดิมโดยที่ต้องไม่ก่อ
ความเสียหายแก่กองทุนฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของโครงการ 

ข้อคิดเห็น 

การมอบหมายอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบโครงการเป็นผู้พิจารณาในบางเรื่องจะช่วย
เพิ่มความยืดหยุ ่นในการดําเนินงานโครงการ โดยช่วยร่นระยะเวลาในการพิจารณา แทนที่จะต้องส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา 

จ) การกําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการให้คิดร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการหรือ
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร จากเดิมท่ีไม่ได้ให้ความยืดหยุ่นด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการให้คิดท่ี
ร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่า
ด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การนําส่งเงินกองทุนและการพัสดุ  พ.ศ. 2548 หมวด 2 เรื่องการจ่ายเงิน)  

ข้อคิดเห็น 

การกําหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการตามที่เห็นสมควร ช่วย
เพิ่มความยืดหยุ่นในการดําเนินงานของกองทุนฯ และเอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานเชิงรุกของกองทุนฯ 
และให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนช่วยให้การบริหารโครงการสามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายและได้ประสิทธิภาพสูงสุด  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต้องมี
กระบวนการพิจารณาท่ีสมเหตุสมผลและปรับให้สอดคล้องกับภารกิจ 

 เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการปรับปรุงระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ข้างต้นส่งผลต่อการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ หรือไม่ ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาโครงการดังแสดงในตารางที่ 3.9  โดยรวมแล้ว ผู้ใช้บริการมีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ค่อนไปในทางที่ดี โดยเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ มีความเข้าใจถึง
ปัญหาและผลกระทบของการเกิดเสรีทางการค้าต่อสินค้าเกษตรที่ให ้การสนับสนุน อย่างไรก็ด ี การ
ดําเนินงานของกองทุนฯ น่าจะยังมีข้อติดขัดหลายประการซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วในการพิจารณาและการ
ทําสัญญาให้ทุนสนับสนุน 

ตารางท่ี 3.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการ 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบ
ของการเปิดเสรีทางการค้า ต่อสินค้าเกษตรท่ีให้การสนับสนุน 

3.91 

กองทุนฯ มีความรวดเร็วในการตัดสินผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน (นับตั้งแต่มีการยื่น
ข้อเสนอโครงการ) 

2.45 

กองทุนฯ มีความรวดเร็วในการทําสัญญาให้ทุนสนับสนุนการโครงการ (นับตั้งแต่ประกาศผล
อนุมัติโครงการ) 

2.45 

เงินทุนสนับสนุนโครงการท่ีได้รับจากกองทุนฯ ครอบคลุมหมวดค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นของโครงการ
อย่างครบถ้วน พอเพียง และมีความยืดหยุ่นในการปรับค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม 

2.91 

หมายเหต:ุ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีระดับคะแนน 1 (ต่ําสุด) ถึง 5 (สูงสุด)  
ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 

3.4 ประสิทธิภาพการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา กองทุนฯ ได้ดําเนินหลายกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ และความเข้าใจเรื่องการเปิดเสรีทางการค้า ตลอดจนกระตุ้นให้
เกษตรกรได้รับรู้ถึงสถานการณ์การเปิดเสรีทางการค้าเพ่ือการปรับตัวในอนาคต  ท้ังนี้ กิจกรรมในการส่งเสริมและ
การประชาสัมพันธ์เกิดข้ึนในหลายลักษณะ ได้แก่ การจัดสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์กองทุนฯ การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น CD VCD แผ่นพับ เป็นต้น ท้ังนี้หากการ
ประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ประสบความสําเร็จ เกษตรกรควรท่ีจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
(Information Access) โครงการได้โดยตรงผ่านกองทุนฯ ตลอดจนรับรู้ (Awareness) ได้ถึงการมีอยู่ของ
กองทุนฯ  ท้ังนี้ในการตรวจสอบว่ากิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
คณะผู้วิจัยได้สอบถามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการถึงแหล่งท่ีมาของข่าวสารข้อมูลท่ีเก่ียวกับโครงการและการ
รับรู้ถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการท่ีตนเองเข้าร่วม รวมถึงสอบถามเกษตรกรท้ังท่ีเข้าร่วมโครงการและท่ี
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการว่ารู้จักกองทุนฯ หรือไม่ หากผลวิเคราะห์แสดงเห็นว่า เกษตรกรท่ีรับข้อมูลข่าวสาร
โดยตรงจากกองทุนฯ หรือรู้ว่ากองทุนฯ เป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการ หรือรู้จักกองทุนฯ มีสัดส่วนน้อย 
ย่อมหมายความว่า กิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ยังไม่ดีพอและไม่ท่ัวถึง  

� ประเด็นคําถาม: เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการจาก
แหล่งข้อมูลใดเป็นหลัก  

จากการสอบถามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในท้ังสามกลุ่มสินค้า (ได้แก่ สินค้าปาล์มน้ํามัน โคเนื้อ 
และชา) ท่ีกองทุนฯ ให้เงินทุนสนับสนุน พบว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
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เก่ียวกับโครงการท่ีตนเองเข้าร่วมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานสนับสนุน ตัวอย่างเช่น 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต่างๆ  ในกลุ่มสินค้าโคเนื้อประมาณร้อยละ 18-25 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมดในแต่ละโครงการ รับทราบข้อมูลโครงการจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการเป็นหลัก ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์และร้อยละ 17-25 จากหน่วยงานสนับสนุน เช่น สมาคมโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน เป็นต้น  สําหรับ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตชานั้น ร้อยละ 56.41 ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการจากแกนนําและเพ่ือนเกษตรกรด้วยกัน และร้อยละ 41.03 จาก
สํานักงานเกษตรอําเภอและจังหวัด เป็นต้น (ตารางท่ี 3.10)  

ตารางท่ี 3.10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการท่ี
เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม (หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละโครงการ) 

แหล่งข้อมลูข่าวสาร 

ปาล์มน้ํามนั โคเนื้อ ชา 

ประสิทธิภา
พการผลิต 
ปาล์ม
น้ํามัน 

ปลูกปาลม์
น้ํามันพันธุ์
ดีทดแทน 

คัดเลือกพ่อ
พันธุ์สําหรับ
ผลิตน้ําเชื้อ 

จัดต้ัง 
ตลาดกลาง 
โคเนื้อ 

อบรม
ปฏิบัติการ 
โคเนื้อ 

ปรับปรุง 
การผลิต 

ชา 

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 0.00 2.44 2.44 0.00 0.00 2.56 

สื่อท้องถ่ิน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 8.33 4.88 2.44 0.00 0.00 
 

เพ่ือนเกษตรกร แกนนํา สมาชิกโครงการ 0.00 9.76 14.63 14.29 18.18 56.41 

กรมชลประทาน 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 2.44 2.44 0.00 0.00 
 

กรมวิชาการเกษตร 16.67 7.32 2.44 0.00 0.00 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร 8.33 21.95 2.44 0.00 0.00 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  

21.95 25.00 18.18 
 

ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร 
  

7.32 10.71 12.12 
 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าฯ 
  

4.88 7.14 6.06 
 

สมาคมโคเนื้อพันธ์ุกําแพงแสน 
  

17.07 25.00 18.18 
 

สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 8.33 9.76 7.32 3.57 6.06 
 

สหกรณ์โคเนื้อ มก. กพส. 
  

2.44 7.14 6.06 
 

สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด 58.33 41.46 9.76 7.14 9.09 41.03 

อ่ืนๆ ศูนย์วิจัยพืช สํานักงานพาณิชย์ ฯลฯ 
  

0.00 0.00 3.03 0.00 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 

 อย่างไรก็ดี เกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามเพียงส่วนน้อยหรือไม่ถึงร้อยละ 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
แต่ละโครงการ ทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการจากกองทุนฯ แต่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมบางโครงการดังกล่าว
ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการจากกองทุนฯ   เช่น ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม
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น้ํามัน โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน และโครงการอบรมปฏิบัติการโคเนื้อนั้น  โดยรวมแล้ว
สะท้อนให้เห็นว่า การดําเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพดีนัก 

� ประเด็นคําถาม:  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการรับรู้หรือไม่ว่าโครงการท่ีตนเองเข้าร่วมได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากกองทุนฯ  

แม้ว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าท้ัง 3 กลุ่ม (ชา ปาล์มน้ํามัน และ
โคเนื้อ) ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการผ่านกองทุนฯ โดยตรง แต่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 77 ของ
จํานวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด รับรู้ว่ากองทุนฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่โครงการท่ี
เกษตรกรเข้าร่วม (ตารางท่ี 3.11)  โดยสัดส่วนของเกษตรกรท่ีทราบต่อเกษตรกรท่ีไม่ทราบว่าโครงการฯ ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ (เฉพาะเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ) มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่ม
สินค้าท่ีศึกษา กล่าวคือ กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตชาเป็นกลุ่มท่ีมีเกษตรกรรับรู้บทบาทของกองทุนฯ มากท่ีสุดคิด
เป็นอัตราส่วน 7:1 ในขณะท่ีในกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ํามันรับรู้บทบาทของกองทุนฯ ในอัตราส่วนน้อยสุดเพียง 2:1 
เท่านั้น (ตารางท่ี 3.12) 

 

ตารางท่ี 3.11 ร้อยละของเกษตรกรท่ีทราบและไม่ทราบว่าโครงการฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ 
(เฉพาะเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ) 

ร้อยละของเกษตรกร กลุ่มสินค้าปาลม์น้ํามนั กลุ่มสินค้าโคเนื้อ กลุ่มสินค้าชา รวม 

% ของผู้ท่ีไม่ทราบ 33.33 24.00 12.50 23.29 

% ของผู้ท่ีทราบ 66.67 76.00 87.50 76.71 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 

 

ตารางท่ี 3.12 อัตราส่วนจํานวนเกษตรกรท่ีทราบต่อจํานวนเกษตรกรท่ีไม่ทราบว่าโครงการฯ ได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากกองทุนฯ (เฉพาะเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ) 

เปรียบเทียบอัตราส่วน กลุ่มสินค้าปาลม์น้ํามนั กลุ่มสินค้าโคเนื้อ กลุ่มสินค้าชา รวม 

อัตราส่วนเกษตรกรท่ี 
ทราบต่อเกษตรกรท่ีไม่ทราบ 

2.00 : 1 3.17 : 1 7.00 : 1 3.29 : 1 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
 

แม้ว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต่างๆ ข้างต้นส่วนใหญ่รู้จักกองทุนฯ แต่เกษตรกรผู้ปลูกชา (20 คน) 
ผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน (24 คน) และผู้เลี้ยงโคเนื้อ (20 คน) ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการเหล่านั้นเกือบร้อยละ 93 ของ
จํานวนเกษตรท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 64 คน ไม่รู้จักกองทุนฯ มาก่อน (ตารางท่ี 3.13) ซึ่งสะท้อนได้ว่า 
กองทุนฯ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของเกษตรกรในวงกว้าง อย่างน้อยท่ีสุดในกลุ่มเกษตรกรท่ีคณะผู้วิจัยทําการสํารวจ  
นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์หน่วยงานของรัฐบางแห่งพบว่าเจ้าหน้าท่ีบางส่วนยังไม่รู้จักว่า กองทุนฯ คืออะไร มี
หน้าท่ีอะไร   
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ตารางท่ี 3.13 ร้อยละของเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่รู้จักกองทุนฯ 

 
รู้จักกองทุนฯ ไม่รู้จักกองทุนฯ รวม 

สินค้า จํานวน (คน) % จํานวน (คน) % จํานวน (คน) % 

ชา 0 0.00 20 31.25 20 31.25 

โคเนื้อ 3 4.69 17 26.56 20 31.25 

ปาล์มน้ํามัน 2 3.13 22 34.38 24 37.50 

รวม 5 7.81 59 92.19 64 100.00 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 

ประเด็นคําถาม คือ กองทุนฯ จะสามารถดําเนินการอะไร เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นท่ีรู้จักของ
เกษตรกรมากข้ึน  อนึ่ง การจะสร้างการรับรู้ (Awareness) เก่ียวกับกองทุนฯ จําเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าโดยท่ัวไป
แล้ว เกษตรกรนิยมบริโภคข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภาครัฐจากสื่อใดเป็นหลัก  รูปท่ี 3.1 แสดงร้อยละของเกษตรกร
ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการใน 3 กลุ่มสินค้า โดยจําแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภาครัฐ เช่น อินเตอร์เน็ต 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้ายโปสเตอร์ การพูดคุยกับเพ่ือนเกษตรกร ญาติหรือคนรู้จัก สํานักงาน
เกษตรอําเภอและจังหวัด สหกรณ์ ธ.ก.ส. เป็นต้น  ท้ังนี้หากวิเคราะห์ภาพรวมการเข้าถึงข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ร้อยละ 32 ของเกษตรกรท้ังหมดท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ (รวม
ทุกสินค้า) ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ จากสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและอําเภอ  รองลงมาคือประมาณร้อยละ 23 และ 12 รับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุรวมกัน 
และจากคําบอกเล่าของเพ่ือนเกษตรกร ตามลําดับ  ฉะนั้น หากกองทุนฯ ต้องการเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาก
ข้ึน ควรให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ในระดับท้องท่ีหรือท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน โดยขอความร่วมมือจากสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและอําเภอในการช่วยประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารไปยังเกษตรกรหลายกลุ่มในหลายพ้ืนท่ี  
อย่างไรก็ดี กองทุนฯ ควรใช้ประโยชน์สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-11 ร่วมด้วย เพราะสํานักงานเขต
ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  สําหรับการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์นับเป็นอีกแหล่งข้อมูลท่ี
เข้าถึงเกษตรกรได้มาก แต่การใช้สื่อประเภทนี้ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง นอกเสียจากจะเป็นการฝากข่าว
ประชาสัมพันธ์ หรืออาจเสาะหาคลื่นรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีจัดสรรเวลาให้กับหน่วยงาน
ราชการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวของทางราชการ ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
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รูปท่ี 3.1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จําแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ (หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ละกลุ่มสินค้า) 

 
ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
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บทที่ 4 
การประเมินด้านประสิทธิผล 

 

 หากพิจารณาตามแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2553-2556 แม้ว่ากองทุนฯ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางในการ
ดําเนินงาน แต่แผนแม่บทกองทุนฯ ไม่ได้กําหนดตัวชี้วัด ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การต่างหากไว้  เนื่องจากมีข้อจํากัดของข้อมูลจึงทําการประเมินประสิทธิผลเปรียบเทียบระหว่างผลการ
ดําเนินงานจริงในช่วงปี 2553-2554 กับเป้าหมายหลกัของแผนแม่บทฯ  

4.1 ประสิทธิผลในการดําเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า 

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จัดตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพท่ีม่ันคงและมี
รายได้เพ่ิมข้ึนภายใต้การค้าเสรี ตลอดจนทําให้สินค้าเกษตรจากประเทศไทยสามารถการแข่งขันในตลาดโลกได้
ดียิ่งข้ึน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2549-2554 กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 640 ล้านบาทจาก
รัฐบาล เพ่ือใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนในการดําเนินโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร และการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า  ท้ังนี้ แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ พ.ศ. 2553-2556 กําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ดังนี้ คือ (ก) กองทุนฯ 
ต้องสามารถสนับสนุนเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยราชการและสถาบันเกษตรกรรับไปดําเนินโครงการเพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย อย่างน้อย 
10 โครงการ (ข) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอย่างน้อย 10,000 ราย ต้องได้รับประโยชน์
และเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกองทุนฯ (ค) ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้ารู้สึกพอใจกับความ
ช่วยเหลือของกองทุนฯ (ง) กองทุนฯ เป็นท่ีรู้จักอย่างท่ัวถึงจากท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร  

 เป้าหมายท่ี 1:  การอนุมัติเงินสนับสนุนแก่โครงการเพ่ือลดผลกระทบจาก FTA ไม่ต่ํากว่า 10 โครงการ 

ในช่วงของการดําเนินงานตามแผนแม่บทฉบับท่ี 1 นี้ ระหว่างปี 2553 - สิ้นปี 2555 กองทุนฯ 
สามารถอนุมัติเงินสนับสนุนให้แก่โครงการต่างๆ ไปแล้วท้ังสิ้น 5 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์) ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติรวม 274 วัน 

2) โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า FTA (กรมส่งเสริมการเกษตร) ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติรวม 463 วัน 

3) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่
สากล (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติรวม 392 วัน 

4) โครงการนําร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ซึ่งใช้
เวลาในการพิจารณาอนุมัติรวม 375 วัน 



4-2 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักอําเภอวังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กรมส่งเสริมการเกษตร) ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ
รวม 209 วัน 

ท้ังนี้ กองทุนฯ ยังมีโครงการท่ีอยู่ในกระบวนการพิจารณารวม 8 โครงการ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 
2555) แบ่งเป็นโครงการท่ีอยู่ในข้ันตอนของการพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้น 5 โครงการ (โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงโคขุนเนื้อคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากโคขุนเนื้อ
คุณภาพมาตรฐานฮาลาล โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเสริมสร้างระบบตลาดสุกรของสหกรณ์
การเกษตร  ด่านขุนทด จํากัด โครงการปรับโครงสร้างสินค้าพริกไทย โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตในการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากเขตการค้าเสรี โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟสําเร็จรูปแบบครบวงจร) โครงการท่ีอยู่ในข้ันตอนของ
การกลั่นกรองโครงการฯ 2 โครงการ (โครงการจัดตั้งโรงฆ่ามาตรฐานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต
เนื้อโคธรรมชาติ การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพ่ือรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)) และโครงการท่ีผ่านมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แต่ต้องปรับปรุงรายละเอียดก่อนให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ 1 โครงการ (โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้า 
(FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)  โดยรวมแล้วท้ัง 8 โครงการคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าท่ีจะเข้าสู่
กระบวนการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แต่ก็น่าจะเป็นไปได้ว่า กองทุนฯ จะสามารถพิจารณา
อนุมัติเงินสนับสนุนโครงการได้ครบ 10 โครงการในปี 2556 

 เป้าหมายท่ี 2:  มีผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ต่ํากว่า 
10,000 ราย 

จากการสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยพบว่า ในปัจจุบันกองทุนฯ ยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบท่ีเก่ียวกับจํานวนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าได้รับประโยชน์และเข้าถึง
แหล่งเงินทุน รวมท้ังยังไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการภายหลังโครงการสิ้นสุดลง 
(Post-Evaluation) จึงทําให้ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ท่ีแท้จริงว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริงและเกิดข้ึนอย่างยั่งยืนหรือไม่  ท้ังนี้จุดประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือคงเน้นให้
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ไม่ใช่ได้รับ
ประโยชน์เพียงชั่วระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

อย่างไรก็ดี ประเด็นท่ีสามารถประเมินไดจ้ากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ คือ: 

� จํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการของหลายๆ โครงการ มีผู้เข้าร่วมจํานวนมาก เช่น โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันมีเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า 45,000 ราย 

� หลายโครงการมีกิจกรรมการอบรมความรู้แก่เกษตรกรโดยมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่น 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน แต่เกษตรกรรายใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการคิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 20 เท่านั้น  นอกจากนั้น เนื้อหาของการอบรมยังคงเน้นพ้ืนฐานความรู้และไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากนักใน
แต่ละป ี

 เป้าหมายท่ี 3:  การเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 การประเมินการเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในการศึกษาครั้งนี้
จะวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและทราบว่าโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก



การประเมินดา้นประสิทธิผล 4-3 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

กองทุนฯ รวมถึงหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการ  ท้ังนี้ จากการสํารวจความพึงพอใจของ
เจ้าของโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการหลักและหน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง และ เกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการต่างๆ เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าท้ัง 3 กลุ่ม (ชา ปาล์มน้ํามัน และโคเนื้อ) นั้น แม้ว่า
คะแนนท่ีได้จากการประเมินการเป็นท่ียอมรบัและความพึงพอใจในบทบาทของกองทุนฯ ต่อภาคเกษตรไทยจะ
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสินค้า อย่างไรก็ตาม หากประเมินความพึงพอใจรวมทุกสินค้า พบว่า กองทุนฯ ได้รับ
คะแนนประเมินเชิงบวกในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง (ระดับคะแนนระหว่าง 3-4 คะแนนจาก 5 คะแนน) 
ในทุกประเด็นท่ีสอบถาม (ตารางท่ี 4.1)  อนึ่ง ผู้ตอบแบบประเมินโดยเฉลี่ยให้คะแนนสูงสุด (3.61 คะแนน) 
แก่กองทุนฯ ในฐานะท่ีมีนโยบายและทิศทางการสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางการค้าอย่างชัดเจน รองลงมาคือ กองทุนฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ส่งผล
ให้เกิดความเข้มแข็งของบุคลากรและองค์กรท่ีเก่ียวกับภาคเกษตรไทย (3.56 คะแนน)  

อย่างไรก็ดี เม่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการทํางานของกองทุนฯ กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กองทุนฯ มีกระบวนการทํางานท่ียึดติดกับระบบราชการ มีข้ันตอนการ
ทํางาน ระเบียบและข้อปฏิบัติจํานวนมาก ซึ่งทําให้การดําเนินงานต่างๆ ต้องใช้เวลานาน  อย่างไรก็ดีท่ีผ่านมา
กองทุนฯ ได้พยายามปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดอุปสรรคการทํางานและ
ช่วยให้การทํางานคล่องตัวข้ึน 

ตารางท่ี 4.1 ระดับการเป็นท่ียอมรับและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เจ้าของโครงการ 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการหลักและหน่วยงานสนับสนุนท่ี
เกี่ยวข้อง) 

รายการ 
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 

ชา โคเนื้อ ปาล์มน้ํามนั รวม 
กองทุนฯ เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปในภาคเกษตรไทย 3.46 2.78 3.17 3.15 
กองทุนฯ มีนโยบายและทิศทางการสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ
ต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าอย่างชัดเจน  

3.83 3.70 3.22 3.61 

ผลงานท่ีผ่านมาของกองทุนฯ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตรของประเทศ 

3.58 3.45 3.28 3.45 

กองทุนฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ส่งผล
ให้เกิดความเข้มแข็งของบุคลากรและองค์กรท่ีเก่ียวกับภาค
เกษตรไทย 

3.41 3.65 3.61 3.56 

กองทุนฯ เป็นศูนย์กลางในการใหบ้ริการดา้นข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ในการลดผลกระทบจากการเปดิเสรีทางการค้า 

3.05 3.45 3.44 3.31 

กองทุนฯ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียฝา่ย
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี 

3.50 3.57 3.18 3.43 

การดําเนินงานของกองทุนฯ ท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  

3.00 3.29 3.67 3.29 

การทํางานของกองทุนฯ ยึดตดิกับระบบราชการมาก  2.88 3.24 3.56 3.18 
รวม 3.34 3.39 3.39 3.37 

หมายเหต:ุ การเป็นที่ยอมรับและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีระดับคะแนน 1 (เห็นด้วยน้อยที่สุด) ถึง 5 (เห็นด้วยมากที่สุด)  
ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
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 เป้าหมายท่ี 4:  การเป็นท่ีรู้จักอย่างท่ัวถึงจากผู้เก่ียวข้อง (ท้ังเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ) 

 การสํารวจการรู้จักกองทุนฯ (Awareness) เน้นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ และ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  สําหรับกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการนั้น คณะผู้วิจัย
ได้สอบถามว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการทราบหรือไม่ว่าโครงการฯ ท่ีตนเองเข้าร่วมนั้นได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ   โดยท่ัวไปแล้ว บุคคลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ท่ีผู้อ่ืนจัดข้ึน ควรจะได้รับรู้ว่า 
กิจกรรมหรือโครงการเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายใดบ้าง  ดังนั้นจึงคาดหวังว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ท้ังหมดควรจะทราบว่าโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ  อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจ
ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ 23 ของจํานวนเกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามไม่รู้ว่า
โครงการท่ีตนเองเข้าร่วมนั้นได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนในการดําเนินโครงการจากกองทุนฯ (อ้างอิงจาก
ข้อมูลในตารางท่ี 3.11 ในบทท่ี 3) ท้ังนี้ในทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของโครงการ ควรให้การสนับสนุนกองทุนฯ โดยช่วยประชาสัมพันธ์บทบาทของกองทุนฯ  

สําหรับกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการนั้น โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 92.2 ไม่รู้จักกองทุนฯ 
มาก่อน (ตารางท่ี 4.2) โดยรวมจึงกล่าวได้ว่า กองทุนฯ ยังไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างการรู้จักอย่าง
ท่ัวถึงจากผู้เก่ียวข้องโดยเฉพาะเกษตรกร  ดังนั้น กองทุนฯ จึงควรเร่งปิดช่องว่างดังกล่าวเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่ม
เกษตรกรท่ีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า จัดทําข้อเสนอโครงการและใช้
ประโยชน์จากเงินสนับสนุนของกองทุนฯ ใหม้ากข้ึน  

ตารางท่ี 4.2  การเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงในกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ (หน่วย: ร้อยละของ
เกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) 

รายการ ปาล์มน้ํามนั โคเนื้อ ชา รวม 

ไม่รู้จักกองทุนฯ 91.67 85.00 100.00 92.19 

รู้จักกองทุนฯ 8.33 15.00 0.00 7.81 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 

สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุนฯ โดยหน่วยงานภายนอกนั้นมักจะประเมิน
โดยใชต้ัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประเมินเพียงความครบถ้วนของการดําเนินกิจกรรม
ของกองทุนฯ แต่ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีแท้จริงของกองทุนฯ โดยมีเหตุผลสําคัญคือการดําเนินโครงการ
ส่วนใหญ่ยังไม่สิ้นสุด  อย่างไรก็ดี การประเมินประสิทธิผลควรวัดเปรียบเทียบกับผลลัพธ์เป้าหมาย (Targeted 
Outcome) ของกองทุนฯ ซึ่งต้องการช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพม่ันคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึนภายใต้การค้าเสรีท่ี
เข้มข้นยิ่งข้ึน   

4.2 ประสิทธิผลในการกระจายอํานาจการจัดการกองทุนฯ 
หากยึดเอาแนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ์ เพ่ือการบริหารจัดการกองทุนและการกระจายอํานาจการ

จัดการกองทุนฯ ซึ่งแผนแม่บทฯ ได้กําหนดแนวทาง/กิจกรรมหลักไว้ 8 ประการ (ตารางท่ี 4.3) ประกอบกับการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ีแสดงไว้ในบทท่ี 3 ในส่วนประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและการกระจาย
อํานาจการจัดการกองทุนฯ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในประเด็นต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่น
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ในการดําเนินงานและลดข้ันตอนการดําเนินงานลง  เช่น การแก้ไขมาตราต่างๆ ในระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เป็นต้น 

นอกจากนั้นตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.3 กองทุนฯ มีการดําเนินงานตามแนวทางหรือกิจกรรมครบถ้วน 
โดยในบางกิจกรรมได้มีการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการข้ึนมาใช้ต่างหาก เช่น โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรนั้น กองทุนฯ ได้จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ พ.ศ. 2554-2557 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
วางแผนอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภาระงานท่ีมากข้ึน 

ตารางท่ี 4.3 แนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 

แนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ ์ มี/ไม่ม ี

1.  การจัดทําฐานข้อมลูการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ม ี

2.  การปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ม ี

3.  การปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ม ี

4.  การจัดจ้างบุคคลหรือคณะบุคคล (Outsource) ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มา
ดําเนินการเฉพาะเรื่อง เช่น การจดัทําโครงการ การประเมินผลโครงการ 

ม ี

5.  โครงการพัฒนา Website กองทุนฯ ม ี

6.  โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถบุคลากร มี (แผนพัฒนาบุคลากร) 

7.  โครงการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน มี (บทบาทของศูนย์ประเมินผล) 

8.  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองทุนฯ ม ี

ที่มา:  ประมวลข้อมูลจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

4.3 ประสิทธิผลในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กองทุน 

การประเมินประสิทธิผลในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ส่วนนี้จะพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่างผลการดําเนินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในปี 2554  

ก) การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

 เป้าหมาย:  ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 2 ครั้ง 

ผลการดําเนินงานจริง: มีการดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1 จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กองทุน FTA: ทางรอด ทางเลือก สินค้าปาล์มน้ํามัน” เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 
2554 จ.กระบี ่โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน และ ครั้งท่ี 2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กองทุน 
FTA: เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล” เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2554 จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประมาณ 450 คน 
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ข) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุ 

 เป้าหมาย: ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 15 ครั้ง 

ผลการดําเนินงานจริง: มีการว่าจ้างบริษัท สยามรัฐ จํากัด เพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเขตการค้า
เสรีอาเซียน (AFTA) และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างวันท่ี 12 
สิงหาคม 2553 – 27 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้ทําการผลิตสกู๊ปพิเศษ 6 เรื่อง บทความพิเศษ 3 เรื่อง และ
สัมภาษณ์พิเศษ 6 เรื่อง เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์รายวัน และรายสัปดาห ์จํานวน 15 ครั้ง 

ค) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน 

 เป้าหมาย:  การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชนโดยการแจกจ่าย CD ประชาสัมพันธ์ไปยังวิทยุเพ่ือ
การเกษตรของ กสก. วิทย ุมก. และวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ 

ผลการดําเนินงานจริง: มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในรูปแบบ VCD จํานวน 5,000 
บาท โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ แจกจ่าย CD แนะนํากองทุนฯ ให้วิทยุชมชน
ต่างๆ ท่ัวประเทศ พร้อมขอความร่วมมือในการเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบและเข้าใจใน
วิธีการขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ รวมท้ังมีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ 1,000 ชุด จัดทําคู่มือการ
เสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ และแผ่นพับแนะนํากองทุนฯ จํานวน 
1,500 ชุด 

โดยรวมแล้วเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของการดําเนินกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า 
กองทุนฯ สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ใน
รูปของการจัดสัมมนา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากผล
สัมภาษณ์เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการหรือแม้กระท่ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ปรากฎว่า มีจํานวนน้อยราย
เท่านั้นท่ีรู้ว่ากองทุนฯ คืออะไร มีบทบาทหน้าท่ีอะไร หรือรู้ว่าเป็นผู้ท่ีอยู่เบื้องหลังในการให้เงินทุนสนับสนุนแก่
โครงการท่ีตนเองเข้าร่วม 

4.4 สรุปผลประเมินความสําเร็จโดยรวมของการดําเนินงานของกองทุนฯ ตามกรอบพันธกิจ 

จากการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบเป้าหมายของแต่ละพันธกิจในหัวข้อ 4.1 - 4.3 สามารถ
สรุปรายละเอียดได้ดังนี ้

� การดําเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า: ในปัจจุบัน (ณ เดือนธันวาคม 2555) กองทุนฯ 
ยังไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท้ัง 4 ข้อของการดําเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าตาม
แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 
2553 - 2556 กล่าวคือ (ก) กองทุนฯ สามารถอนุมัติเงินสนับสนุนแก่โครงการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้าได้เพียง 5 โครงการจากเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 โครงการภายในสิ้นปี 2556 (ข) กองทุนฯ ไม่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจะช่วยประเมินว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน
หรือไม่ (ค) แม้ว่ากองทุนฯ ได้รับการยอมรับดีพอควรในกลุ่มผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการและรับรู้ว่าโครงการได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยจะเห็นได้จากการท่ีได้รับคะแนนอยู่ประมาณ 3-4 คะแนน แต่ยังมีผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการหลายรายไม่ทราบว่ากองทุนฯ เป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนในการดําเนินโครงการอยู่เบื้องหลัง (ง) 
สําหรับการเป็นท่ีรู้จักอย่างท่ัวถึงโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ผลสํารวจชี้ให้เห็นว่า
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการของกองทุนฯ ไม่รู้จักกองทุนฯ มาก่อน 
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� การกระจายอํานาจการจัดการกองทุนฯ: หากพิจารณาตามแผนงานต่างๆ เ พ่ือนําไปสู่การ
กระจายอํานาจการจัดการ กองทุนฯ สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อยา่งครบถ้วน ท้ังท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับ การปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การขอรับเงินทุนสนับสนุน การจัดจ้างบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญมาช่วยประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนฯ เป็นต้น 

� การส่งเสริมและประชาสัมพันธก์องทุนฯ: กองทุนฯ สามารถดําเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรม
ด้านการประชาสัมพันธ์  อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในสามกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการจํานวนมากยังคงไม่รู้จัก
กองทุนฯ ซึ่งสะท้อนได้ว่ากองทุนฯ ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรในงานด้านประชาสัมพันธ ์
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บทที่ 5 
การประเมินด้านการบริหารจัดการกองทุน 

 

5.1 บทบาทการกํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
หากพิจารณาตามโครงสร้างการบริหารงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (รูปท่ี 5.1) 

พบว่า การบริหารงานกองทุนมีการแบ่งงานออกเป็นหลายส่วนโดยมีรายละเอียดดังนี ้

ก) คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีอํานาจและหน้าท่ีหลักในการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ แผนงาน โครงการ งานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรท่ีเกษตรกร หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ รวมท้ัง เป็นมี
อํานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  โครงการ  หรือกิจกรรมท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนและพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน ฯลฯ  ท้ังนี้ หากพิจารณา
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีกรรมการ
รวมกันท้ังสิ้น 28 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ รายละเอียด
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีดังนี ้

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ  
2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ*    
3) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรรมการ* 
4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรรมการ 
5) ปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรรมการ 
6) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 
7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ กรรมการ 
8) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   กรรมการ 
9) อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ* 
10) อธิบดีกรมปศุสัตว์   กรรมการ 
11) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   กรรมการ 
12) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   กรรมการ 
13) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    กรรมการ 
14) อธิบดีกรมประมง    กรรมการ 
15) อธิบดีกรมหม่อนไหม กรรมการ* 
16) ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กรรมการ 
17) อธิบดีกรมบัญชีกลาง   กรรมการ 
18) เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  กรรมการ 
19) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
20) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
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21) ผู้แทนเกษตรกร 4 คน   กรรมการ 
22) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 3 คน   กรรมการ   
23) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการและเลขานุการ   

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. 2548 พบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีการแก้ไข
ระเบียบทําให้โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร โดยมีการกําหนดกรรมการ
เพ่ิมเติมอีก 4 ท่านซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นกรรมการ 

ข้อคิดเห็น 

� โดยรวมแล้ว กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ท่ีค่อนข้างใหญ่ อีกท้ังมีกรรมการมาจากหลายหน่วยงานสําคัญๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้หาก
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนๆ ท่ีให้ความสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาภาคเกษตรไทย เช่น สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (สวก.) พบว่า โครงสร้างองค์กรดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่ามากในการบริหารเงินกองทุนกว่าสาม
พันล้านบาท  

� แม้ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะประกอบข้ึนด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถจากหลายแขนง แต่ผู้ท่ีเข้ามาเป็นกรรมการล้วนแล้วมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในงานประจํา
มากอยู่แล้วและส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งระดับสูง จึงอาจมีข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ และ
อาจเป็นอุปสรรคในการนัดประชุมทําให้การตัดสินใจสําคัญต่างๆ ล่าช้าได้  และส่งผลต่อการให้ความสนับสนุน
ทางการเงินแก่กลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท้ังนี้จากข้อมูลท่ี
ได้รับจากกองทุนฯ พบว่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2554 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยเฉลี่ยมีการ
ประชุมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น แต่ก็มีแนวโน้มดีข้ึนในระยะหลังท่ีมีการประชุมถ่ีข้ึนประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี 
อย่างไรก็ดีจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 9-36 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

� รูปแบบการบริหารยังไม่เป็นอิสระจากระบบราชการ ทําให้การดําเนินงานต่างๆ ไม่คล่องตัวและ
ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ประเด็นคําถามสําคัญคือ ควรจัดรปูแบบการบริหารงานอย่างไรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  แนวคิดหนึ่ง
ท่ีน่าสนใจคือการใช้รูปแบบองค์การมหาชนซึ่งโดยท่ัวไปถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือให้การสนับสนุนการทํางานของรัฐ โดย
มีอิสระในการตัดสินใจ มีการผนวกเอาระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบราชการมาใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างไรก็ดีจําเป็นต้องศึกษาในประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไป 

ข)  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกลั่นกรองและ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการท่ีเสนอขอใช้เงินกองทุนฯ  เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนต่อไป คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯประกอบด้วย
อนุกรรมการรวมกันท้ังสิ้นจํานวน 18 คน โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีได้รับมอบหมาย เป็น
ประธานอนุกรรมการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ   ผู้แทนกรมบัญชีกลาง   ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์   ผู้แทนสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย   ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการ และตัวแทนเกษตรกร เป็นอนุกรรมการ 
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เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   ผู้อํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

ข้อคิดเห็น 

� โดยรวมแล้ว โครงสร้างคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีลักษณะและข้อจํากัดท่ีไม่
แตกต่างจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มากนัก กล่าวคือ โครงสร้างคณะอนุกรรมการค่อนข้างใหญ่ อาจ
ทําให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ แม้ว่าท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีการประชุม
คณะอนุกรรมการท่ีถ่ีกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี แต่การตัดสินใจพิจารณาโครงการท้ายท่ีสุดยังคง
ต้องรอการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯโดยท่ีผ่านมาความถ่ีในการประชุมน้อยกว่า ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนฯ ทําให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไดอ้ย่างรวดเร็ว  

ค) คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นคณะทํางานท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงิน
สนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรได้รับการแต่งตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมี
อํานาจหน้าท่ีในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ สื่อสารทําความ
เข้าใจต่อผู้เก่ียวข้องในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มอบหมาย  ท้ังนี้ คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงของกองทุนฯ มีองค์ประกอบดังนี้ คือ รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
คณะทํางาน ผู้อํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองประธาน ผู้แทน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 8 ท่าน ผู้อํานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตรจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีจํานวนรวมกันท้ังสิ้น 12 ท่าน 

ข้อคิดเห็น 

� ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรท่ีมีส่วนสําคัญต่อการดําเนินงาน
ของทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงฯ ข้ึนถือว่าเป็นแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดี เพราะจะได้ช่วยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และฝ่ายจัดการของกองทุนฯ ทราบถึงความเสี่ยง 
เตรียมพร้อมรับมือ และหาแนวทางจัดการความเสี่ยงหรือสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
กองทุนฯ ได้ และยังเป็นโอกาสในการพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะสามารถเขียนแผนการบริหารความเสี่ยงได้ดีเพียงใด แต่ความสําเร็จในการบริหารความ
เสี่ยงไม่ได้ข้ึนอยู่กับแผนบริหารความเสี่ยงเพียงสิ่งเดียว ยังต้องข้ึนอยู่กับการนําแนวทางต่างๆ ไปปฏิบัติใช้ใน
การจัดการความเสี่ยงด้วย  

ง) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ  มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ   กํากับ  ดูแล  และให้ความเห็นชอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ  รวมท้ังกําหนดแนวทางและมอบหมายหน่วยงานเพ่ือจัดจ้าง
ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญและชํานาญด้านการประชาสัมพันธ์  และเสนอแนะการเลือกใช้สื่อเพ่ือกระจายข่าวสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบจากการเปิดเสรีทางการค้า  ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ฯ ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรม
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ประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ผู้แทนจากภาคเอกชน 
นักวิชาการ และตัวแทนเกษตรกรเป็นอนุกรรมการ และมีผู้อํานวยการกองเกษตรสารนิเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  โดยท่ีคณะอนุกรรมการชุดนี้มีอนุกรรมการ
รวมกันท้ังสิ้น 10 ท่าน 

จ) คณะทํางานจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ซึ่งประกอบข้ึนด้วยผู้แทนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกร รวมกันท้ังสิ้น 16 คน โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น
ประธานคณะทํางานและผู้อํานวยการส่วนบริหารกองทุนฯ เป็นเลขานุการคณะทํางาน   

ข้อคิดเห็น 

� หากพิจารณาการทํางานท่ีผ่านมา คณะทํางานจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ มี
กิจกรรมบางส่วนท่ีมีส่วนเหลื่อมกับของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจผนวกส่วนงานเข้าด้วยกันเพ่ือ
ลดการทํางานไม่ให้ซ้ําซ้อนและก่อต้นทุนแก่กองทุนฯ  โดยรวมแล้ว คณะทํางานจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพฯ 
ให้ความสําคัญกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ แต่การประเมินคุณภาพการให้บริการด้วยการวัดหรือนับจํานวน
กิจกรรมท่ีสามารถทําได้ตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเท่านั้น ยังไม่เพียงพอ แต่การดําเนินงานตาม
แผนฯ ควรนํามาซึ่งประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีดีข้ึนและผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้าหรือท่ีต้องการปรับโครงสร้างการผลิตของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ดียิ่งข้ึน  
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รูปท่ี 5.1  โครงสร้างการบริหารงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

 

ท่ีมา: กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
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5.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงสร้างการทํางาน 

นอกจากการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
และคณะทํางานต่างๆ ดังแสดงในรูปท่ี 5.1 แล้ว หน่วยงานท่ีสําคัญต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ คือ ฝ่าย
จัดการกองทุนฯหรือสํานักงานเลขานุการกองทุนฯ และศูนย์ประเมินผลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ในปัจจุบัน ฝ่ายจัดการกองทุนฯ มีบทบาทหลักในการเป็นตัวกลางติดต่อประสานงานกับท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก มีหน้าท่ีให้คําแนะนําการจัดทําโครงการ การวิเคราะห์โครงการ งานด้านการเงินและบัญช ี
งานด้านการพัฒนากองทุนฯ ตามระบบการประเมินผลของกระทรวงการคลัง  นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
ยังมีภารกิจเก่ียวกับงานตามนโยบายของรัฐอ่ืนๆ   แม้ว่าฝ่ายจัดการกองทุนฯ มีภาระหน้าท่ีหลายด้าน แต่
ปัจจุบันสํานักงานเลขานุการกองทุนฯ มีอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเพียง 11 รายเท่านั้น1 โดยประมาณก่ึง
หนึ่งเป็นข้าราชการประจําและมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยได้รับ
เงินเดือนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ สําหรับสาขาการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
ประกอบด้วยผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฯ และสถาปัตยกรรม  (รูปท่ี 5.2)  
หากประเมินจากอายุงานของเจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ พบว่า เจ้าหน้าท่ีกองทุนท่ีมีอายุงานตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนฯ 
จนถึงปัจจุบันมี 1 ราย ส่วนท่ีเหลืออีก 10 รายมีอายุการทํางานกับกองทุนฯ ระหว่าง 1-3 ปีเท่านั้น  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าภาคการเกษตรซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะ
เข้มข้นมากข้ึน การจะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดย
ใช้อัตรากําลังข้าราชการประจําท่ีมีอยู่เพียง 5 ราย ประเมินได้ว่าไม่น่าจะเหมาะสมนัก  หากภาครัฐมุ่งหวังท่ีจะ
ขยายผลและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างครอบคลุมท่ัวถึง กองทุนฯ ควรเพ่ิมจํานวนอัตรากําลัง
พนักงานราชการโดยต้องพิจารณาถึงแนวโน้มภาระงานท่ีจะเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี   

นอกจากนั้น ท่ีผ่านมาการดําเนินงานของกองทุนฯ ส่วนใหญ่ต้องพ่ึงความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ภายนอก (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ซึ่งให้ความช่วยเหลือผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นหลัก แม้ว่าโดยหลักการแล้ว คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ประกอบข้ึนด้วยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของกองทุนฯ แต่การพิจารณาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการผ่านคณะอนุกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริหารฯ ไม่ได้มีความคล่องตัวนักและต้องใช้ระยะเวลานานตามท่ีแสดงในบทท่ี 3   

 
  

                                           
1  เจ้าหน้าที่กองทุนฯ จัดกลุ่มตามอายุได้ดังนี้ (ก) อายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 3 ราย (ข) อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 6 ราย (ค) อายุระหว่าง 
41-50 ปี จํานวน 1 ราย และ (ง) อายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 1 ราย 
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รูปท่ี 5.2  จํานวนอัตรากําลังของกองทุนฯ จําแนกตามประเภท ระดับการศึกษา สาขาการศึกษา  
และอายุงาน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555) 

 
ที่มา:  กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ข้อน่ากังวลสําคัญมี 3 ประการ คือ  

ก) กรรมการและอนุกรรมการโดยรวมมีภาระหน้าท่ีประจํามากอยู่แล้ว จึงคาดว่า โอกาสท่ีกรรมการ
หรืออนุกรรมการเหล่านั้นจะมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อเสนอโครงการอย่างละเอียดก่อนเข้าประชุมเพ่ือ
พิจารณาคงมีไม่มาก  

ข) แม้ว่าระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการไว้ แต่การทําหน้าท่ีของกรรมการและอนุกรรมการเกิดข้ึนเพียงครั้งคราวข้ึนอยู่กับฝ่ายจัดการ
กองทุนฯ มีวาระประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นใดหรือไม่ และไม่มีข้อสัญญาใดท่ีบังคับหรือกําหนดให้กรรมการ
และอนุกรรมการต้องมีพันธะ (commitment) ทางสัญญากับกองทุนฯ ในการทุ่มเทเวลาให้กับงานของ     
กองทุนฯ อย่างเต็มท่ีเหมือนกับเจ้าหน้าท่ีประจําของกองทุนฯ  

ค) ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ไม่มีบทบังคับท่ีระบุถึงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี (accountability) ของกรรมการหรืออนุกรรมการ และ ไม่มีบทลงโทษใดท่ีจะใช้บังคับกับ
กรรมการหรืออนุกรรมการหากไม่ปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะกรณีเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพราะตาม
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ บุคคลท่ีเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของคณะกรรมการบริหารส่วน
ใหญ่เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง นับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงมาถึงอธิบดีกรมต่างๆ แม้ว่าใน
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการโดยตําแหน่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มีภารกิจท่ีค่อนข้างมาก ไม่มีเวลามาก
พอท่ีจะพิจารณาประเด็นปัญหาและใหข้้อคิดเห็นในเชิงลึก ซึ่งจะส่งผลต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ ท้ังในแง่
ของความรวดเร็วในการดําเนินงานและความรอบคอบในการตัดสินใจ 

ท้ังนี้ แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยลดการพ่ึงพิงบุคลากรภายนอกท่ีไม่มีพันธะผูกพันในการปฏิบัติหน้าท่ี 
(commitment) หรือไม่มีเวลาท่ีจะทุ่มเทกับงานของกองทุนฯ  คือ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาท่ีจําเป็นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและการกลั่นกรองโครงการอย่างน้อย 1 ท่านเข้ามาเป็นเจ้าหน้าท่ี
ประจําของกองทุนฯ เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพในการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ  อย่างไรก็ดีโดยปกติ หน่วย
ราชการต่างๆ ซึ่งรวมถึงกองทุนฯ มีข้อจํากัดในการรับบุคลากรประจําเพ่ิมเติม รวมท้ังข้อกําหนดอัตราเงินเดือน

ข้าราชการ, 5 

พนักงานราชการ, 1 

ลูกจ้าง, 5 ประเภท 

ปริญญาตร,ี 5 ปริญญาโท, 6 ระดับการศึกษา 

เศรษฐศาสตร์, 6 บริหารธุรกิจ, 3 

เทคโนโลยีฯ, 1 

สถาปัตยฯ, 1 

สาขา 

1-3 ป,ี 10 ตั้งแต่ตั้งกองทุนฯ, 1 อายุงาน 
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ไม่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมงานกับกองทุนฯ ในกรณีนี้อาจแก้ไขด้วยการ
ว่าจ้างในตําแหน่งท่ีปรึกษาภายใต้กรอบสัญญาระยะสั้น เช่น สัญญา 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น โดยท่ีสัญญาว่าจ้าง
ท่ีปรึกษานี้จะต้องระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงตัวชี้วัดการดําเนินงาน (performance-based) ซึ่งจะ
ถูกใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการพิจารณาต่ออายุสัญญาการจ้างงานในอนาคต 

นอกจากนั้น ศูนย์ประเมินผลเป็นอีกส่วนราชการหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ 
เนื่องจากกองทุนฯ มอบหมายให้ศูนย์ประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทําหน้าท่ีแทนกองทุนฯ ใน
การติดตามโครงการและประเมินผลการดําเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เนื่องจากศูนย์ประเมินผลฯ มีความ
ชํานาญในการประเมินผลโครงการต่างๆ ทางภาคการเกษตรอยู่แล้ว  อย่างไรก็ดี ศูนย์ประเมินผลมีภาระหน้าท่ี
ประจําซึ่งมีมากอยู่แล้วตามกรอบการทํางานภายใต้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การท่ีศูนย์ประเมินผลต้อง
รับหน้าท่ีเพ่ิมเติมเช่นนี้จึงเท่ากับเป็นการเพ่ิมภาระท่ีนอกเหนือจากงานประจํา  อย่างไรก็ดี แม้ว่าศูนย์
ประเมินผล จะมีภาระหน้าท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ในทางปฏิบัติการขอเพ่ิมอัตรากําลังท่ีเป็นข้าราชการเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก 
โดยปกติมักใช้กําลังคนท่ีเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีความเชี่ยวชาญน้อยและอาจไม่มี
แรงจูงใจมากนัก  ปัญหาท่ีเริ่มมีความชัดเจนมากข้ึนคือการเริ่มทยอยเกษียณอายุของข้าราชการท่ีมีความรู้
ความสามารถ หากไม่มีการวางกําลังคนรองรับจะเกิดภาวะชะงักงันได ้

5.3 การประเมินคุณภาพของระบบการกํากับดูแลกองทุนฯ 
ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีหน้าท่ีกําหนดทิศทางและกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของฝ่ายจัดการกองทุนฯ ตลอดจนมีอํานาจในการตัดสินใจอนุมัติโครงการท่ีควรได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
กองทุนฯ  ฉะนั้นในการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลกองทุนฯ จึงควรพิจารณาผลการดําเนินงานของ
กองทุนฯ โดยวิเคราะห์จากบทบาทของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานโดยรวมซึ่งกล่าวถึงอย่างละเอียดในบทท่ี 3 และ 4 
โดยสรุปพอสังเขปได้ดังนี ้

� แม้ว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกอบข้ึนด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถจาก
หลายหน่วยงานและหลายสาขาความเชี่ยวชาญ แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีภารกิจในงานประจําค่อนข้างมากอยู่แล้ว 
จึงอาจเป็นข้อจํากัดสําคัญซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพในการกํากับดูแลกองทุนฯ 

� คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึนในระยะ โดยช่วยแบ่งเบาภาระ
งานของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ดีพอควรในการประเมินและพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อนท่ีจะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  โดยหลักการแล้ว แม้ว่าคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ ช่วยเสริมศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการกํากับดูแลและให้คําแนะนํา
แก่ฝ่ายจัดการ แต่อนุกรรมการเป็นบุคลากรจากหลายหน่วยงานและหลายสาขาความเชี่ยวชาญซึ่งมีงานประจํา
อยู่แล้ว จึงอาจไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานกองทุนฯ ได้อย่างเต็มท่ี 

� จากการประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ โดยรวมพบว่า กองทุนฯ ยังไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้ดีเท่าท่ีควร แม้ว่าเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าจะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ แต่ในภายหลังจากโครงการสิ้นสุดลง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติใหม่ท่ีได้รับจากการอบรม หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนั้น การ
ดําเนินของหลายโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานเริ่มแรก  โดยรวมจึงสะท้อนได้ว่า ระบบการ
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กํากับดูแลกองทุนฯ ยังมีข้อจํากัดพอควร ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้การดําเนินงานของกองทุนฯ 
สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฯ 

� สําหรับด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนฯ แม้ว่าฝ่ายจัดการกองทุนฯ ได้พยายาม
ปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดีข้ึน แต่ก็ยังไม่
สามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทกองทุนฯ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2556 นี้   

5.4 ภาพรวมการดําเนินงานของกองทุนฯ: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนฯ 
จุดแข็ง 

1. กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจากการระดมเงินทุนเพ่ือ
จัดสรรให้กับโครงการต่างๆ นั้น ทําให้กองทุนไม่มีภาระต้นทุนทางการเงิน หรือส่วนของเงินทุนท่ีต้องจ่ายคืน 

2. สําหรับเงื่อนไขการเสนอขอรับเงินสนับสนุนของกองทุนนั้น กองทุนฯ มีความพร้อมทางด้านการเงินท่ี
จะให้การสนับสนุนและชว่ยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในทุกข้อตกลง
การเปิดเสรีทางการค้า 

3. หากพิจารณาองค์ประกอบหลักๆ ของการบริหารกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ นั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกอบด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางภาคการเกษตร และการค้าท้ังในและต่างประเทศ ใน
การพิจารณาการอนุมัติเงินกองทุน จึงทําให้การพิจารณาอนุมัติโครงการสมเหตุสมผล  

4. ในขณะเดียวกันมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนให้ความ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยรับผิดชอบพิจารณาและคัดกรองโครงการ
อย่างรอบคอบ ทําให้โครงการท่ีได้รับการอนุมัตินั้นมีความเหมาะสมและสามารถดําเนินการได้จริง 

5. กองทุนฯ มีระเบียบและข้อบังคับท่ีชัดเจนท้ังในส่วนของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมถึงกระบวนการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ จึงทําให้งานของโครงการส่วนใหญ่ดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

6. กองทุนฯ เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีสําคัญหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่ีสํานักงานฯ มีส่วนราชการสําคัญหลายส่วน เช่น 
สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ประเมินผล ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร รวมถึงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนภูมิภาค 11 เขต ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญและชํานาญ
งานด้านการเกษตรท่ีจะช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้มีความเข้มแข็งและดําเนินงานได้อย่าง
คล่องตัวข้ึน 

จุดอ่อน 

1. เนื่องจากกองทุนฯ เป็นส่วนงานท่ีได้รับการจัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีรูปแบบการจัดการของกองทุนฯ 
ลักษณะเสมือนการ Outsourcing โดยมอบงานบางส่วนให้หน่วยงานอ่ืนท้ังท่ีอยู่ภายในและนอกการกํากับของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดําเนินการ ซึ่งทําให้การบริหารงานของกองทุนฯ มีข้อจํากัดพอสมควร 
ตัวอย่างเช่น การมอบหมายให้ส่วนราชการของสํานักงานฯ ดําเนินการแทนนั้น ทําให้ส่วนราชการดังกล่าวมี
ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากภาระงานประจํา ส่วนการจะขอรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึนเพ่ือเข้ามา
รองรับภาระงานก็มีข้อจํากัดในเชิงงบประมาณ 
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2. แม้ว่าการดําเนินงานของกองทุนฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีชัดเจน แต่กระบวนการของ
การเสนอรับเงินสนับสนุนมีความยุ่งยาก หลายข้ันตอน เนื่องจากต้องเสนอผ่านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
เสนอโครงการตั้งแต่ระดับส่วนภูมิภาค จนถึงส่วนกลาง  

3. แม้ว่าการใช้รูปแบบการบริหารกองทุนฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จะช่วยให้การพิจารณาโครงการสมเหตุสมผลยิ่งข้ึน แต่อาจขาดความ
คล่องตัวโดยเฉพาะในกรณีท่ีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนรัฐมนตรีซึ่งทําหน้าท่ีเป็นประธาน
มีภารกิจมาก  นอกจากนั้นในกรณีมีการประชุม หากมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการดําเนินการของโครงการ
ท่ีได้ทําการอนุมัติไปแล้วนั้น ต้องทําการเสนอต่อคณะกรรมการบริการกองทุนฯ ใหม่อีกครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากและการทํางานของโครงการหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากดําเนินกระบวนการซ้ําซาก ระยะเวลาการ
ทํางานกระชั้นชิด เพราะต้องสิ้นสุดกระบวนการตามแผนงานเดิม ทําให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้

4. สําหรับเรื่องระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการนั้น บางโครงการมีระยะเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น 
โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นระยะเวลาท่ีสั้นเกินไป ถือเป็นจุดอ่อนของโครงการทําให้การวิจัยขาดความ
เข้มข้น  

5. กองทุนฯ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง แม้กระท่ังหน่วยงานราชการเองก็ไม่ทราบว่ากองทุนฯ คืออะไร
และมีหน้าท่ีด้านใด ส่วนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้
ว่า กองทุนฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง 

6. กองทุนฯ ขาดการประสัมพันธ์กองทุนฯ ให้เป็นท่ีรู้จักต่อสถาบันทางการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับเกษตร ทําให้หน่วยงานบางหน่วยงานท่ีต้องการเงินทุนและมีศักยภาพนั้นขาดโอกาส 

7. เนื่องจากวัตถุประสงค์สําคัญของการจัดตั้งกองทุนฯ คือช่วยลดผลกระทบของเกษตรกรจากการเปิด
เสรีทางการค้า แต่การดําเนินงานของกองทุนฯ จะยุติลงเม่ือโครงการสิ้นสุด โดยท่ีไม่มีการวัดหรือประเมินผล
โครงการภายหลังโครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว ส่งผลทําให้กองทุนฯ ขาดข้อมูลสําคัญท่ีจะชี้ให้เห็นว่ากองทุนฯ มี
ความสําคัญต่อการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในระยะยาว และขาดข้อมูลท่ีจะใช้ในการสนับสนุนการ
เสนอขอเงินงบประมาณจากรัฐบาล 

โอกาส 

1. รัฐบาลมีการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่อง และข้อตกลงทางการค้าต่างๆ เริ่มมีผลบังคับใช้ท่ีเข้มข้น
ยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสําคัญกับนโยบายเยียวยาเกษตรกรผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า  ฉะนั้น กองทุนฯ จึงยังคงมีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบทางการค้าและมีโอกาสให้การขยายความครอบคลุมเพ่ิมข้ึน 

2. รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนโดยสะดวกและรวดเร็ว   

3. ส่วนราชการสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนดําเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ในกรณีไม่ได้ขอใช้แผน
งบประมาณประจําปี  

4. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญมากข้ึน โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความถ่ี
เพ่ิมข้ึน และช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเสนอขอรับทุน 
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อุปสรรค 

1. รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่ต่อเนื่อง มีแนวโน้มคงท่ีหรือลดลงในบางปีงบประมาณ 

2. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือสถาบันทางการเกษตร ยังขาดความรู้ในการเขียนโครงการท่ีทํา
การเสนอเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน รวมถึงการเขียน
วิธีการดําเนินงานหรือจัดทําโครงการ ทําให้การพิจารณาโครงการล่าช้าเพราะต้องมีการปรับแก้บ่อยครั้ง  

3. ปัจจัยภายนอกท่ียากต่อการควบคุมส่งผลให้การดําเนินงานของโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เช่น โครงการท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าโคเนื้อ ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดมือปากเท้า
เปื่อยในโค เป็นต้น นําไปสู่การเห็นชอบของคณะกรรมการให้ตอ้งเลื่อนการจ่ายเงินคืนแก่กองทุน 
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บทที่ 6 
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการรายสินค้า 

 

6.1 ลักษณะโดยรวมของโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ 
เนื้อหาในส่วนนี้วิเคราะห์ภาพรวมของโครงการท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ (ลักษณะท่ี

คล้ายคลึงหรือแตกต่าง) ใน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าชา โคเนื้อ และปาล์มน้ํามัน ก่อนอ่ืนลองพิจารณาแผนผัง
แสดงกระบวนการทํางานของกองทุนฯ ในการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการดังแสดงในรูปท่ี 6.1 ซึ่งมีกระบวนการ
ดําเนินการเริ่มจาก 

� เกษตรกร/หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานเอกชนจัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุน
จากกองทุนฯ ผ่านส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามสายงาน (ในกรณีท่ีเป็น
เกษตรกร ต้องเสนอโครงการ งาน หรือกิจกรรม ในนามสถาบันเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรท่ี
ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ) 

� ส่วนราชการนําโครงการท่ีเสนอโดยสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร หรือภาคเอกชน หรือ
โครงการท่ีส่วนราชการจัดทําข้ึนเสนอสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ  

� ฝ่ายกองทุนฯ ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทําการตรวจสอบความเป็นไปได้เบื้องต้น
โดยมีกรอบเวลา 15 วันนับจากวันท่ีได้รับข้อเสนอ กรณีท่ีผ่านการพิจารณาเบื้องต้นก็ให้หน่วยงาน
ภายในของ สศก. กระทรวงเกษตรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเป็นไปได้โดยมีกรอบเวลาใน
การพิจารณา 20 วันเพ่ือส่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  

� คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนท่ีจะส่งต่อให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ  หากข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดไม่
เพียงพอให้ส่งกลับไปแก้ไข หรือในกรณีท่ีข้อเสนอโครงการไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ให้แจ้งผลพิจารณาแก่ผู้เสนอโครงการ 

� ภายหลังจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบถึงความเป็นไปได้ของโครงการ จึงนําเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

โดยรวมแล้ว การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ย (ไม่รวมจํานวนวันท่ีเจ้าของ
โครงการใช้ในการปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการ) สูงกว่ากรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในทุกข้ันตอนการ
พิจารณาอนุมัติโครงการดังแสดงในรูปท่ี 6.1 
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รูปท่ี 6.1 แผนภาพกระบวนการ/ข้ันตอนการเสนอโครงการ (ภาพรวม) 

 
 

 

สําหรับการดําเนินงานโดยรวมของ 3 กลุ่มสินค้าท่ีศึกษาครั้งนี้ สรุปรายละเอียดดังนี้ 

การริเริ่มโครงการ 

การริเริ่มโครงการเกิดข้ึนสองลักษณะคือ (ก) เกิดจากการรวมตัวหรือความต้องการของกลุ่มเกษตรกร
โดยตรง เช่น โครงการจัดตั้งตลาดโคเนื้อกําแพงแสนโดยสมาคมโคเนื้อ โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาซึ่ง
เกิดข้ึนจากกลุ่มเกษตรกรทําไร่ชาหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอร้องเรียนปัญหาไม่มีโรงงานรับซื้อใบชาจีนสดต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย  ท้ังนี้ การริเริ่มโครงการมักเกิดข้ึนจากวิสัยทัศน์ของผู้นํากลุ่มเกษตรกรและความ
ตระหนักรู้ถึงความจําเป็นในการพัฒนา ซึ่งช่วยส่งเสริมทําให้สามารถจัดทําข้อเสนอข้ึนมาขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีอย่างเป็นรูปธรรมได้ (ข) เกิดจากการท่ีหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง
มองเห็นถึงปัญหาและผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับเกษตรกร จึงผลักดันให้เกิดโครงการข้ึน เช่น โครงการ
สินค้าปาล์มน้ํามัน  อย่างไรก็ด ีการริเริ่มโครงการโดยหน่วยงานรัฐจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจถึงความต้องการ
ของเกษตรกรด้วยเช่นกัน เพราะมิเช่นนั้นจะไม่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร   

การสนับสนุนเงินทุนของกองทุนฯ 

กองทุนฯ ให้เงินทุนสนับสนุนในสองลักษณะ คือ เงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนจ่ายขาด อย่างไรก็ดี
กองทุนฯ จะไม่สนับสนุนเงินทุนจ่ายขาดในกรณีท่ีเป็นการใช้ทุนเพ่ือซื้อเครื่องจักรหรือสร้างอาคารท่ีสามารถใช้

* ระยะเวลาเฉลี่ย (นับเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2551 และที่กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว) 
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สร้างรายได้ แต่จะสนับสนุนเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เช่น โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสนและ
โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา  อย่างไรก็ดี แม้ว่าในชว่งต้นของการดําเนินโครงการ การชําระคืนเงินกู้เป็นไป
ได้ด้วยดี แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม (กรณีโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อ) และ
ปัญหาการหาตลาดรองรับ (กรณีโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา) ซึ่งทําให้โครงการท้ังสองไม่สามารถสร้าง
รายไดเ้พียงพอเพ่ือคืนเงินกู้ได้ตามกําหนด และจําเป็นต้องขอผ่อนผันจากกองทุนฯ ด้วยการขยายระยะเวลาใน
การส่งคืนเงินกู้ออกไป  

การให้ความช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

หากเปรียบเทียบโครงการของท้ังสามกลุ่มสินค้าท่ีกล่าวถึงข้างต้น สินค้าโคเนื้อเป็นเพียงกลุ่มเดียว
เท่านั้นท่ีเกิดข้ึนในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเกือบตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ตั้งแต่การผลิต
น้ําเชื้อเพ่ือลดการพ่ึงพิงการนําเข้า การสร้างตลาดโคเนื้อเพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยน) ส่วนสินค้ากลุ่มอ่ืนๆ นั้น เป็น
การให้ความสนับสนุนกิจกรรมด้านการผลิตเป็นหลักเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่า และลดต้นทุนการผลิต แต่
กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา  ท้ังนีจ้ากการวิเคราะหค์วามคิดเห็นโดยรวมของเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ปัญหาด้านการหาตลาดรองรับผลผลิตการเกษตรเป็นอุปสรรคสําคัญ
ของเกษตรกร  ท้ังนี ้หากเกษตรกรสามารถหาตลาดรองรับและไว้ใจได้ ก็จะไม่มีปัญหาในการขายผลผลิต เช่น
กรณีสินค้าโคเนื้อนั้น เกษตรกรมีตลาดกลางรองรับค่อนข้างแน่นอน จึงไม่ประสบปัญหาด้านการตลาดมากนัก
เม่ือเทียบกับสินค้าชนิดอ่ืน ในขณะท่ีเกษตรกรผู้ปลูกชาเริ่มประสบปัญหามากข้ึนในระยะหลัง กล่าวคือ แม้ว่า
โครงการส่งเสริมของกองทุนฯ สร้างโอกาสแก่กลุ่มเกษตรกรในการแปรรูปชาจีนได้สําเร็จ แต่กลุ่มเกษตรกร
ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากนักและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบุในข้อเสนอโครงการล้มเหลวใน
การประสานงานกับโรงงานผลิตชาและพ่อค้าในการซื้อใบชาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปชารวมถึงไม่สามารถ
ผลักดันให้เกิดการซื้อขายในรูปแบบพันธสัญญา (contract farming) ท้ายท่ีสุดส่งผลทําให้กลุ่มเกษตรกรไม่
สามารถคืนเงินกู้แก่กองทุนฯ ไดต้ามกําหนด 

วัตถุประสงค์ของโครงการ (ด้านการอบรมและให้ความรู้) 

หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ในกลุ่มสินค้าท้ังสามนั้น พบว่า การฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่เกษตรกรเป็นกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินงานโครงการ  แต่พบว่ามีปัญหาในเชิงปฏิบัติหลายประการ 
ท้ังในแง่ความเพียงพอของเงินทุนซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องขอความสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานในท้องถ่ินเพ่ือจัดการอบรม รวมถึงการจูงใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมฝึกอบรม  ท้ังนี้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการอบรมของเกษตรกร พบว่าในแต่ละปีท่ีมีการดําเนินโครงการอบรมนั้น 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเคยผ่านการอบรมมาก่อนแล้ว  ประเด็นสําคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับท่ีแตกต่างกัน แต่หลักสูตรและ
เนื้อหาการฝึกอบรมมักเป็นเพียงความรู้ ข้ันพ้ืนฐานเท่านั้น จึงไม่ได้ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและไม่ได้
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ตามท่ีคาดหวัง ซึ่งเท่ากับว่าเงินทุนจ่ายขาดท่ีกองทุนฯ ให้การ
สนับสนุนนั้นไม่ไดส้่งผลบวกในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การเริ่มต้นดําเนินโครงการ 

ส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงถึงการดําเนินงานโครงการท่ีกองทุนฯ จะให้เงินทุนสนับสนุนในอนาคต 
เพราะท่ีผ่านมาการเริ่มต้นโครงการท้ังสามกลุ่มสินค้าล่าช้าไปจากกําหนดการเดิม ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุจาก
ท้ังฝ่ายผู้เสนอขอรับทุนท่ีเขียนโครงการไม่ละเอียดหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงทําให้การพิจารณาอนุมัติ
โครงการล่าช้า และ ฝ่ายกองทุนฯ ท่ีต้องรอการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการจากเจ้าของโครงการ ใช้เวลา
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พอควรในการนําข้อเสนอโครงการท่ีผ่านกระบวนการพิจารณาความเป็นไปได้แล้ว ให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณอนุมัติโครงการ เป็นต้น 

6.2 ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา 
 การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกชานับเป็นโครงการหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะช่วยให้
เกษตรกรเหล่านั้นอยู่ดีกินดี มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดียิ่งข้ึน  แม้ว่าแหล่งปลูกชา
สําคัญของโลกอยู่ในทวีปเอเชีย ระหว่างแนวเหนือถึงแนวใต้ ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นถึงอินโดนีเซีย และแนว
ตะวันออกถึงตะวันตก จากประเทศอินเดียถึงญี่ปุ่น แต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแหล่งปลูกชา
อันดับต้นๆ ของโลกเหมือนพืชเศรษฐกิจอ่ืนของไทย โดยท่ีผ่านมาเนื้อท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียวใบชามีเพียง
ประมาณหนึ่งแสนกว่าไร่เท่านั้น  แหล่งผลิตใบชาของโลกอยู่ท่ีประเทศจีน อินเดีย เคนยา ศรีลังกา ในขณะท่ี
ประเทศอาเซียนท่ีมีการปลูกชามากอันดับต้นๆ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า  ด้วยเหตุท่ีรัฐบาลไทยได้
ทําความตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศโดยท่ีผลิตภัณฑ์ชาเป็นสินค้าหนึ่งท่ีมีการปรับลดภาษีนําเข้าลง 
จึงได้สร้างความกังวลถึงผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกชาในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรท่ีต้นทุนการ
ผลิตสูง คุณภาพการผลิตและการแปรรูปยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในกระบวนการผลิตจนถึงการ
แปรรูปชาอบแห้ง ไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งล้วนแล้วเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันท้ังสิ้น  
นอกจากนั้นการเปิดเสรีการค้าสินค้าชาทําให้ราคานําเข้าผลิตภัณฑ์ชาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
ถูกลง ทําให้เกษตรกรท่ีปลูกชาภายในประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างเลี่ยงได้ยาก  อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศ
ไทยอาจมีข้อเสียเปรียบหลายด้าน แต่ก็ยังมีความได้เปรียบบางประการและสามารถเป็นจุดขายสําคัญใน
อนาคต กล่าวคือ กระบวนการปลูกชาในต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ท่ีผ่านมาพ่ึงพาสารเคมีค่อนข้างมากใน
กระบวนการผลิต ซึ่งสร้างความกังวลต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค  ด้วยเหตุนี้สินค้าชาของไทยซึ่งมักได้รับการ
ส่งเสริมให้ปลูกแบบธรรมชาต ิจึงได้รับความนิยมในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน แต่ก็ต้องก้าวข้ามอุปสรรคด้านการตลาด
และการสร้างตราสินค้าให้ได้ เนื่องจากท่ีผ่านมาพ่อค้าคนกลางมักรับซื้อใบชาอบแห้งจากโรงงานท้องถ่ินและ
ส่งออกไปขายตลาดโลก เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แต่ก็มักนําไปขาย
ภายใต้ยี่ห้ออ่ืนในประเทศเหล่านั้นหรือไม่ก็ถูกส่งออกต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น 

 โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาโดยใช้กลุ่มเกษตรกรบ้านพญาไพรเล่าจอเป็นกลุ่มนําร่องจึงเป็น
จุดเริ่มต้นท่ีสําคัญในการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้า  หากดําเนินการได้ผลสําเร็จก็จะเป็นตัวอย่างให้กลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ท่ีปลูกชาเพ่ือนําไป
ปรับปรุงคุณภาพให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งต่างๆ ได้  ลักษณะสําคัญของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาบ้าน
พญาไรเล่าจอ คือ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกชาอินทรีย์ซึ่งปลูกข้ึนมาแบบเกษตรธรรมชาติ แหล่งปลูกชาของกลุ่ม
เกษตรกรนี้ตั้งอยู่ในทําเลท่ีมีอากาศเหมาะสม ทําใหผ้ลผลิตชาจากหมู่บ้านฯ มีความเข้มข้นสูงและมีรสชาติดีซึ่ง
ได้รับความนิยมจากประเทศไต้หวัน รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพจากการประกวดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลผลิตชาจะมีคุณภาพ แต่ผู้บริโภคในประเทศส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสินค้าชาและคุณภาพชา กล่าวคือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ชาใดเป็นชาดีหรือชาไม่ดี แต่กลับมีความเชื่อว่าชานําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเป็น
ชาท่ีมีคุณภาพดี ท้ังๆ ท่ีใบชาจากหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอมักถูกนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในตราสินค้าต่างประเทศ 
นําไปแปรรูปท่ีอ่ืน แต่การท่ีผู้ผลิตชาในประเทศไม่สามารถสร้างตราสินค้าชาของไทยข้ึนได้ จึงทําให้ผู้บริโภคใน
ตลาดโลกไม่สามารถรับรู้คุณภาพจากแหล่งผลิตไดด้ีนัก 
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การดําเนินโครงการและการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 

 เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกชาปรับเปลี่ยนการปลูกชาจากชาอัสสัมเป็นชาจีนเพ่ิมข้ึน 
เพราะใบชาจีนขายได้ในราคาท่ีสูงกว่าใบชาอัสสัมในขณะนั้นราคาขายส่งชาจีนสูงกว่าราคาชาอัสสัม 
ประมาณสามเท่า  อย่างไรก็ตามแม้ว่าเกษตรกรหันมาปลูกชาจีนเพ่ิมข้ึนแต่ท้ายท่ีสุดก็ไม่มีโรงงานแปรรูปชาจีน
รับซื้อใบชาจีนจากเกษตรกรมากนัก โดยมีเหตุผลสําคัญคือเจ้าของโรงงานแปรรูปส่วนใหญ่จะรับซื้อเฉพาะใบ
ชาจีนสดจากเกษตรกรในเครือข่ายเท่านั้น สภาพปัญหาดังกล่าวทําให้เกษตรกรผู้ปลูกชาหมู่บ้านพญาไพรเล่า
จอทําเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือขอความช่วยเหลือให้ภาครัฐรับซื้อ
ใบชาจีนสดของเกษตรกร โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงภายใต้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดทําโครงการปรับโครงสร้าง
สินค้าชาเสนอต่อกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการก่อสร้าง
โรงงานแปรรูปชาจีนแห่งแรกข้ึนภายในพ้ืนท่ีหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอ เพ่ือรักษาคุณภาพของชาจากไร่สู่โรงงาน
ไม่ให้ลดลง นอกจากนั้น สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายยังได้บูรณาการโครงการดังกล่าวร่วมกับ
หน่วยงานราชการอ่ืน เพ่ือให้การดําเนินโครงการครอบคลุมทุกกิจกรรมตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และ
การตลาด 

 ท้ังนี้ กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอได้ระดมเงินทุนส่วนตัวประมาณห้าล้านบาทสําหรับการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานไว้เรียบร้อยแล้ว และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ ในปี พ.ศ. 2550  ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา โดยเงินทุนสนับสนุนแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือ เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยจํานวน 5.36 ล้านบาทใช้สําหรับการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สําหรับ
การแปรรูปชาจีนเพ่ือใช้แปรรูปใบชาจีน และเงินจ่ายขาดจํานวน 1.13 ล้านบาทเพ่ือใช้จัดทําศูนย์เรียนรู้ชา
อินทรีย์ การจัดการคุณภาพชา ซึ่งประกอบด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชาคุณภาพ การปรับโครงสร้าง
ดิน และการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP รวมถึงการจัดทําระบบส่งน้ําและติดตั้งสปริงเกอร์ภายในไร่ชาอินทรีย์ 
20 ไร่ ของผู้นําเกษตรกร จํานวน 0.55 ล้านบาท  

 การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปชาจีนกําลังการผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อวัน ดําเนินการโดย
ชาวไต้หวัน ท้ังนี้ เม่ือการติดตั้งแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. 2553  ปรากฏว่าราคาชาจีนตกต่ําตามเศรษฐกิจโลก 
กอปรกับการแปรรูปชาจีนให้ได้รสชาติตรงตามความต้องการของตลาดโลกนั้นเป็นองค์ความรู้เฉพาะบุคคล ซึ่ง
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะในกระบวนการนึ่งและการตรวจใบชา  นอกจากนั้นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ชาในหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอมีจุดอ่อนสําคัญ คือ ไม่มีประสบการณ์ในการแปรรูปชาจีน  ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา
กลุ่มเกษตรกรเน้นการแปรรูปชาอัสสัมและมีตลาดรับซื้อท่ีแน่นอน เช่น บริษัท ชาสยาม จํากัด บริษัท ฉุยฟง 
จํากัด บริษัท ฟาง จํากัด  ด้วยเหตุท่ีการดําเนินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาไม่สามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญมา
ฝึกอบรมกระบวนการแปรรูปหรือควบคุมกระบวนการแปรรูปได้  ดังนั้นเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 กลุ่ม
เกษตรกรจึงได้ทําสัญญากับนายทุนไต้หวันท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปของหมู่บ้านฯ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดสินค้าชาจีนเป็นทุนเดิม รวมท้ังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปชาจีนจากไต้หวันอยู่แล้ว เพ่ือให้เข้า
มาใช้โรงงานแปรรูปชาจีนของกลุ่ม  ท้ังนี้ นายทุนไต้หวันตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้โรงงานแปรรูปชาจีน
แก่กลุ่มเกษตรกรปีละ 500,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี และตกลงจะจ่ายค่าส่งใบชาสดและแบ่งรายได้จากใบชา
แห้งส่งออกแก่กลุ่มเกษตรกรกิโลกรัมละ 6 บาท และ 12 บาท ตามลําดับ   
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อย่างไรก็ดี รูปแบบธุรกิจในลักษณะท่ีให้บุคคลอ่ืนทําแทนไม่ได้สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกชา
ในหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอมากนัก เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรประมาณ 30 รายทําหน้าท่ีเป็นแรงงานภายในโรงงาน
เท่านั้น เพ่ือเรียนรู้และลักจําการแปรรูปชาจีนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยปี พ.ศ. 2554 รายได้จากการส่งใบชาสดและ
จากใบชาแห้งส่งออกเท่ากับ 27,600 บาท และ 297,912 บาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตามในรายงานงบดุล ณ สิ้น
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 มีการบันทึกว่า รายการท้ังสองเป็นหนี้สงสัยจะสูญ อีกท้ังรายได้ค้างชําระโดยนายทุน
ไต้หวันจํานวน 366,667 บาท (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2555) โดยมีชําระค่าเช่าระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 
2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 แก่กลุ่มเกษตรกรเพียง 300,000 บาท เท่านั้น (ตารางท่ี 6.1) 

สําหรับการชําระคืนเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรแก่กองทุนฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 นั้น โดยรวมแล้ว
รายได้ท่ีกลุ่มเกษตรกรฯ นํามาใช้คืนเงินกู้แก่กองทุนฯ ไม่ได้มาจากการขายผลผลิตแปรรูปชาจีนตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงการ แต่มาจากค่าธรรมเนียมการใช้โรงงานของนายทุนไต้หวัน (ท้ังงวดท่ีสองและสาม) (ตารางท่ี 
6.1) ซึ่งนับว่าเป็นความเสี่ยงในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอย่างยิ่ง  ฉะนั้นเม่ือนายทุนไต้หวันตัดสินใจ
ถอนตัวจากการดําเนินงานโรงงานแปรรูปฯ เม่ือกลางปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นเพราะใบชาจีนสดในหมู่บ้านไม่ได้
รับการดูแลอย่างท่ัวถึง กอปรกับค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญสูงถึงวันละ 15,000 บาท ผลท่ีตามมาคือ โรงงานแปรรูปชา
จีนของกลุ่มเกษตรกรฯถูกท้ิงร้าง กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถหารายได้จากการแปรรูปใบชาจีนได้มากพอและ
ประสบกับปัญหาการส่งคืนเงินกู้ 5 งวดท่ีเหลือ จํานวน 4.02 ล้านบาท ซึ่งตามข้อกําหนดจะต้องจ่ายคืนเสร็จ
สิ้นภายในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น ยังพบอีกว่า เกษตรกรผู้ปลูกชาจีนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเก็บเก่ียว
จากเดิมท่ีเน้นเก็บยอดชากับใบชา 2 ใบ มาเก็บใหม้ากข้ึนเป็น 3-4 ใบ เพ่ือแปรรูปเป็นชาเขียวแทนชาจีน 

ตารางท่ี 6.1 การชําระคืนเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกร  

งวด จํานวน (บาท) สถานะ แหล่งท่ีมาของเงิน 

1 536,080 ชําระแล้ว เงินกู้ 5.36 ล้านบาท หักค่าเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุ
คงเหลือ 4.85 ล้านบาท 

2 300,000 ชําระแล้ว ค่าเช่าเฉพาะส่วนท่ีไดร้ับแล้วภายในปี พ.ศ. 2554 จํานวน 
0.30 ล้านบาท 

3 504,120 ชําระแล้ว คาดว่ามาจากค่าเช่าค้างรับในปี พ.ศ. 2554 จํานวน 0.37 
ล้านบาท รวมกับค่าเช่าในปี พ.ศ. 2555 

4 800,000   

5 800,000   

6 800,000   

7 800,000   

8 800,000   

รวม 5,360,800   

ที่มา:  คํานวณจากรายงานประจําปี งบดุล งบกําไรขาดทุน ปี พ.ศ. 2554 ของกลุ่มเกษตรกรทําไร่ชาหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอ 
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 จากการดําเนินงานโรงงานแปรรูปชาจีนท่ีผ่านมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเสนอโครงการ
กล่าวคือ การปล่อยให้นายทุนไต้หวันเข้ามาดําเนินการแทน ทําให้มูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปชาจีนตกอยู่กับ
นายทุนไต้หวัน ในขณะท่ีกลุ่มเกษตรกรได้รับรายได้เพียงแค่เล็กน้อยเม่ือเทียบกับมูลค่าเพ่ิมท่ีนายทุนไต้หวัน
ได้รับ  ท้ังนี้ สมมติให้สินค้าชาจีนราคากิโลกรัมละ 300 บาท และต้นทุนกิโลกรัมละ 273 บาท1 ในขณะท่ีโรงงาน
สามารถแปรรูปชาจีนในปี พ.ศ. 2554 ได้ 24,826 กิโลกรัม ถ้ากลุ่มเกษตรกรสามารถดําเนินการแปรรูปได้เอง 
กลุ่มเกษตรกรจะมีรายได้เท่ากับ 0.67 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ท้ังหมดตามข้อตกลงของนายทุนไต้หวัน 
อย่างไรก็ตาม ถ้ากลุ่มเกษตรกรสามารถดําเนินการแปรรูปได้เองและสามารถผลิตชาจีนได้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดโลก กลุ่มเกษตรกรอาจจะได้รับราคาชาจีนสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาท ซึ่งทําให้กลุ่มเกษตรกรมี
รายได้ประมาณ 42.87 ล้านบาท 

 อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถแปรรูปชาจีนได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดโลกและไม่มีแผนการตลาดรองรับ  คณะผู้วิจัยมองว่าแม้ว่ากลุ่มเกษตรกรจะสามารถแปรรูปชาจีนเองได้ 
แต่ก็จะไม่สามารถขายใบชาจีนแปรรูปได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้าน
การตลาดเหมือนผู้ประกอบการเอกชน  การจะทําให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและเติบโตได้ในระยะยาว กลุ่ม
เกษตรกรนี้ต้องพัฒนาความสามารถด้านการตลาด ท้ังในแง่ของการพัฒนาตราสินค้าและการหาตลาดรองรับ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องภายใต้กระทรวงพาณิชย์อาจเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในการให้ความสนับสนุนการ
สร้างตราสินค้าชาของหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอให้แข็งแรง ช่วยประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคถึง
ความแตกต่างและคุณภาพสินค้าชาจากหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการจับคู่ธุรกิจใน
ต่างประเทศเหมือนท่ีหน่วยงานรัฐคอยอํานวยความสะดวกใหแ้ก่สินค้ากลุ่มอ่ืนๆ 

 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชาคุณภาพ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชาคุณภาพใช้งบประมาณท้ังสิ้น 0.17 ล้านบาท โดยมีสํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงรายร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้รับผิดชอบหลัก สําหรับการอบรมของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนั้น หลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นเนื้อหาเรื่องการตัดแต่งก่ิงและการบํารุงรักษา โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดความรู้ในการตัดแต่งก่ิงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรจากการปล่อยให้ต้นชาสูงใหญ่
กลายเป็นชาเม่ียงซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มาก นอกจากนั้น สํานักงานเกษตรฯ ยังอบรมแนวทางการใส่ปุ๋ย 
การทําปุ๋ย สูตรปุ๋ย รวมถึงการใช้สารเคมี ตัวอย่างเช่นปัญหากําจัดหญ้า เพ่ือหลีกเลี่ยงแหล่งต้นน้ําปนเปื้อน
สารเคมีท่ีใช้กําจัดหญ้าปนเปื้อนและดํารงวิถีเกษตรธรรมชาติ เกษตรกรจําเป็นต้องขุดหญ้าออกแทนการใช้ยา
ฆ่าหญ้า เป็นต้น โดยรวมแล้ว การฝึกอบรมของจังหวัดในแต่ละครั้งจํากัดไม่เกิน 20 คน เน้นรูปแบบการฝึกฝน
ไม่ให้ยากจนเกินไปแต่สามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที  อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมของอําเภอซึ่งเป็นระดับ
ปฏิบัติการกลับแตกต่างออกไป โดยสํานักงานเกษตรอําเภอมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกแก่เกษตรกรปลูกชาอย่าง
มีความสุข รักษาธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมี นอกจากนั้น รูปแบบการถ่ายทอดจะใช้การสาธิตและการฝึก
ปฏิบัติโดยเกษตรกรด้วยกัน  ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะครอบคลุมค่าอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร และเบี้ยเลี้ยง 

  

                                           
1 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ชาพญาไพรเล่าจอประมาณการรายรับรายจ่ายของโรงงานแปรรูปชาจีน โดยกําหนดสมมติฐานราคาชาจีนกิโลกรัมละ 300 
บาท ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยของชาจีนกิโลกรัมละ 273 บาท 
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อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกชากลับมองว่าการฝึกอบรมการผลิตชาจากสํานักงานเกษตรไม่มีเนื้อหา
แปลกใหม่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเนื้อหาดังกล่าวดีอยู่แล้ว ท้ังนี้ อุปสรรคของการฝึกอบรมส่วนหนึ่ง
มาจากความแตกต่างด้านภาษาท่ีใช้สื่อสารระหว่างวิทยากรและเกษตรกร กล่าวคือ วิทยากรบรรยายเป็น
ภาษาไทย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา จําเป็นต้องรับฟังเนื้อหาผ่านล่ามท้ังภาษาจีน และภาษาท้องถ่ิน
อ่ืนๆ ทําให้การฝึกอบรมไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มท่ี 

 กิจกรรมการจัดทําศูนย์เรียนรู้ชาอินทรีย์ 

 การจัดทําศูนย์เรียนรู้ชาอินทรีย์ซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สํานักงานเกษตร
อําเภอแม่ฟ้าหลวง และโครงการชลประทานเชียงราย มุ่งหวังใหศู้นย์เรียนรู้ชาอินทรีย์เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต
ชาคุณภาพแก่เกษตรกรผู้ปลูกชา ท้ังนี้ การจัดทําศูนย์เรียนรู้ฯ อาศัยท่ีดินส่วนตัวของประธานกรรมการกลุ่ม
เกษตรกร จํานวน  20 ไร ่ซึ่งเดิมประกอบด้วยบ้านพักคนงาน ไร่ชาจีน 10 ไร่ และไร่ชาอัสสัม 10 ไร่ ในขณะท่ี
การดําเนินการจากโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาเข้าไปจัดทําระบบส่งน้ําและติดตั้งสปริงเกอร์ในไร่ชา
ท้ังหมด รวมถึงต่อเติมบ้านพักคนงาน เพ่ือเป็นห้องเรียนรู้และอภิปรายระหว่างเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ระบบ
ส่งน้ําและสปริงเกอร์ กลายเป็นประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าของท่ีดิน ในขณะท่ีห้องเรียนรู้ไม่เคยได้ใช้งาน รวมถึง
ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ในปัจจุบัน  

กิจกรรมการปรับโครงสร้างดิน 

 การปรับโครงสร้างดินใชง้บประมาณไปท้ังสิ้น 0.20 ล้านบาท โดยมีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงราย 
รับผิดชอบจัดเก็บตัวอย่างดินจากเกษตรกรผู้ปลูกชาทุกรายไปวิเคราะห์ แนะนําการปรับปรุงดินให้ค่ากรดด่าง
เป็นกลางเพ่ือให้ต้นชาสามารถให้ผลผลิตได้เต็มท่ี รวมถึงสนับสนุนการใช้ปุ๋ยน้ําชีวภาพเพ่ือสร้างความอุดม
สมบูรณ์แก่ดิน ท้ังนี้ สถานีพัฒนาท่ีดินยังใช้งบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับการทําปุ๋ยหมักชีวภาพภายในหมู่บ้าน 
โดยนําถังหมักปุ๋ยน้ําชีวภาพ 15 ใบพร้อมกับหัวเชื้อ รวมถึงพืชผักสําหรับการหมักมาไว้ในหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอ 
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกชากลับท้ิงร้างถังหมักดังกล่าว เนื่องจากรู้สึกว่าชามีกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจ
เป็นเพราะการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  โดยรวมแล้วส่งผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกชากับ
สถานีพัฒนาท่ีดิน ทําใหกิ้จกรรมการตรวจสอบสภาพดินและผลผลิตไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร  

 กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรกรท่ีดีเหมาะสม (Good agriculture practice, GAP) ใช้
งบประมาณ 0.02 ล้านบาท โดยมีศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงรายจัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองอาสา 20 ราย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและสามารถสื่อสารภาษาท้องถ่ินกับเกษตรกรผู้ปลูกชาได้  ท้ังนี้ประเด็น
การตรวจรับรองประกอบด้วย 8 ประเด็น อาทิ การรับรองแหล่งผลิต การรับรองแหล่งน้ํา การรับรองดิน การ
ปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น ท้ังนี ้การตรวจรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานต่อการยอมรับความปลอดภัย
ของสินค้าชา เม่ือจําหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพสูงหรือส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งทําให้ราคาสินค้าชาสูงข้ึนไปอีก   

 การตรวจรับรองในหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอเป็นการดําเนินการเชิงรุกเข้าหาเกษตรกรผู้ปลูกชา ผู้ตรวจ
รับรองอาสาเข้าไปตรวจและบันทึกข้อมูลเกษตรกรรายแปลง  ผลการตรวจครั้งแรกปรากฏว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว แต่เม่ือเปิดโอกาสให้แก่เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว เกษตรกร
ท้ังหมดได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรกรท่ีดีเหมาะสมภายในการตรวจ 3 ครั้ง ท้ังนี้หากยึดข้อกําหนดของ
การตรวจรับรอง การรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีการตรวจรับรองแบบปีต่อปีซึ่งหมายความว่าเม่ือ
เอกสารรับรองหมดอายุลง เกษตรกรจะต้องติดต่อขอรับการตรวจรับรองใหม่อีกครั้ง  อย่างไรก็ดีจากการ



การประเมินผลการดําเนินงานโครงการรายสินค้า 6-9 
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สัมภาษณ์เกษตรกรในโครงการ ไม่พบว่ามีการขอให้มีการตรวจรับรองใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะเกษตรกรผู้ปลูก
ชาส่วนใหญ่ไม่เห็นถึงประโยชน์โดยตรงของการขอรับรองมาตรฐาน  นอกจากนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเข้าใจ
ว่ามาตรฐาน GAP เป็นเพียงแค่วิธีการปลูกชาอินทรีย์  

 การบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ 

 โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาเป็นโครงการในปีแรกของกองทุนฯ ซึ่งในขณะนั้น ระเบียบกองทุนฯ 
ยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบยังไม่มีประสบการณ์บริหารโครงการของกองทุนฯ มากนัก รวมท้ัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการขาดความเข้าใจในการเสนอโครงการ โดยเฉพาะระเบียบปฏิบัติของการเสนอ
โครงการผ่านส่วนราชการ ทําให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ต้องมอบอํานาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ซึ่ง
ทําให้กระบวนการเสนอโครงการล่าช้ายิ่งข้ึน 

 การเป็นท่ีรู้จักของกองทุนฯ นั้น เกษตรกรผู้ปลูกชาเกือบท้ังหมดไม่รู้จักกองทุนฯ แม้แต่หน่วยงาน
สนับสนุนโครงการปรบัโครงสร้างสินค้าชาบางหน่วยก็ยังไม่รู้จักกองทุนฯ หรือรู้จักกองทุนฯ แค่เพียงหน่วยงาน
รับเรื่องโครงการตามท่ีได้รับมอบหมาย  

6.3 ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าปาล์มน้ํามัน 

แม้ว่าการเปิดเสรีการค้าอาเซียนทําให้ภาษีนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบลดลงเหลือร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2553 
การค้าน้ํามันปาล์มดิบภายในประเทศยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยมีเหตุผลสําคัญจากการท่ี
คณะกรรมการนโยบายน้ํามันปาล์มแห่งชาติยังคงควบคุมปริมาณการนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบ  ในทางกลับกัน 
การส่งออกน้ํามันปาล์มดิบ โดยเฉพาะการส่งออกไปสหภาพยุโรปจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO 
(Round Table for Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นมาตรการกีดกันการค้าเช่นกัน เพ่ือไม่ให้น้ํามันปาล์มดิบ
ถูกนําเข้าไปแข่งขันกับน้ํามันพืชภายในประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาน้ํามันปาล์มดิบ 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ํามันปาล์มดิบอันดับสามของโลก รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตน้ํามันปาล์มดิบของไทยยังต่ํากว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียรวมกันประมาณ 30 
เท่า อีกท้ังต้นทุนการผลิตปาล์มน้ํามันของไทยสูงกว่าของมาเลเซียและอินโดนีเซียพอควร  ฉะนั้นช่วงท่ีผ่านมา 
ภาครัฐจึงพยายามส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ํามันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมมน้ํามันปาล์ม ท้ังนี้ การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันลดต้นทุนการผลิตเกิดข้ึนหลาย
รูปแบบ เช่น การส่งเสริมปลูกปาล์มพันธุ์ดี การดูแลรักษาและการเก็บเก่ียว โดยเฉพาะการปลูกปาล์มพันธุ์ดี
ทดแทนสวนปาล์มน้ํามันเก่าจะช่วยเพ่ิมผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียวลงได้มากเม่ือเทียบกับสวน
ปาล์มน้ํามันเก่าท่ีมีต้นทุนการดูแล การใส่ปุ๋ย และการเก็บเก่ียวสูง เช่น การเก็บเก่ียวต้นปาล์มเก่าแก่ท่ีมีลําต้น
สูงชันยากต่อการเก็บเก่ียว เกิดค่าใช้จ่ายสูงถึง 650 บาทต่อตัน ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียวปาล์มน้ํามัน
ท่ัวไปเท่ากับ 350 บาทต่อตันเท่านั้น 

จุดเริ่มต้นของโครงการ 

จากแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ํามัน ปี พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งกําหนดเป้าหมายให้ผลผลิตปาล์มน้ํามันต่อไร่
เพ่ิมข้ึนจาก 2.6 ตันต่อไร่ต่อป ีเป็น 3.0 ตันต่อไร่ต่อปี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงวางแผนท่ีจะจัดทําโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันข้ึนก่อนมีการลดภาษีนําเข้าน้ํามันปาล์มจากอาเซียนลงเหลือร้อยละ 0 ในปี 
พ.ศ.2553 แต่ก็ต้องติดปัญหาด้านงบประมาณเนื่องจากการดําเนินการต้องรองบประมาณปกติ  ดังนั้น เพ่ือให้
สามารถดําเนินโครงการได้เร็วข้ึน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงทําเรื่องเสนอโครงการฯ ไปยังกองทุนปรับ



6-10 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจํานวน 20 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2552  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2554 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าแก่
กองทุนฯ เพ่ิมอีกหนึ่งโครงการโดยได้รับอนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน
พันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าจํานวน 30,000 ไร ่

การดําเนินโครงการและการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันเน้นท่ีการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้ํามันจํานวน 50,000 รายในแหล่งเพาะปลูกปาล์ม 23 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดท่ีอยู่ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 
ท้ังนี้ เนื้อหาของการฝึกอบรมเน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาต้นปาล์ม โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยให้ตรง
ตามความต้องการของต้นปาล์มน้ํามันซึ่งทราบได้จากผลการวิเคราะห์ใบ  โดยหลักการแล้ว หากเกษตรกรใส่
ปุ๋ยให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของต้นปาล์มน้ํามัน ผลผลิตปาล์มน้ํามันต่อไร่จะเพ่ิมข้ึนและอาจจะ
ทําให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 1.65 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีต้นทุนเฉลี่ยตามวิถีการเพาะปลูกปกติ
อาจจะสูงถึง 3.60 บาทต่อกิโลกรัม  อย่างไรก็ตาม กระบวนการวิเคราะห์ใบและความต้องการปุ๋ยของต้นปาล์ม
มีความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถวิเคราะห์ใบได้ด้วยตนเอง แต่ต้องทําการวิเคราะห์
และตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญในห้องทดลองซึ่งมีจํานวนจํากัดและตั้งอยู่นอกพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ปาล์มน้ํามัน  

นอกจากความยุ่งยากในการวิเคราะห์ใบแล้ว เกษตรกรต้องประสบกับปัญหาปุ๋ยปลอม การโฆษณา
ชวนเชื่อ รวมถึงไม่สามารถหาซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองได้  ฉะนั้น การให้ความรู้เรื่องปุ๋ยในปัจจุบันจึงควรจะมุ่งเน้น
เรื่องสถานท่ีขายปุ๋ยคุณภาพ ซึ่งภาครัฐควรจะดําเนินการรับรองปุ๋ยควบคู่กันไปกับการเผยแพร่รายชื่อสถานท่ี
ขายปุ๋ยท่ีได้รับการรับรองแก่เกษตรกร  แม้ในกรณีท่ีมีการใส่ปุ๋ยตามความต้องการของต้นปาล์มน้ํามันแล้วก็
ตาม แต่การใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนได้ทันที แต่อาจต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปีกว่าท่ีเกษตรกรจะสามารถ
เห็นผลประโยชน ์  

การฝึกอบรมในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันแบ่งออกได้ 2 หลักสูตร ได้แก่ (ก) 
หลักสูตรการฝึกอบรมรายบุคคล และ (ข) หลักสูตรการฝึกอบรมรายกลุ่มซึ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับพันธุป์าล์มน้ํามัน การใชปุ้๋ย และการกําจัดวัชพืช 
สําหรับหลักสูตรการฝึกอบรมรายบุคคลนั้น เนื้อหาของการฝึกอบรมเน้นการให้ความรู้ 4 เรื่องหลัก คือ พันธุ์
ปาล์มน้ํามันดี การจัดการสวนและการเก็บเก่ียวผลปาล์มน้ํามันท่ีดี นวัตกรรมเครื่องมือการเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรม  แม้ว่ากิจกรรมการฝึกอบรมนี้ได้รับงบประมาณในการดําเนินโครงการจากกองทุนฯ แล้วส่วน
หนึ่ง แต่ก็จําเป็นต้องพ่ึงงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
วิทยากร ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าเบี้ยเลี้ยงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ   

สําหรับการดําเนินการฝึกอบรมนั้น  สํานักงานเกษตรแต่ละจังหวัดได้รับคู่มือเหมือนกัน แต่วิทยากร
และการดําเนินการมีความแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดกระบี่จัดฝึกอบรมความรู้แก่เกษตรกรปีละ 1 
ครั้ง ร่วมกับการจัดงานมหกรรมปาล์มน้ํามันของจังหวัดกระบี่   อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน
มากและเกษตรกรสนใจสอบถามวิทยากรเรื่องพันธุ์ และเรื่องปุ๋ยบ้าง แต่ปัญหาของเกษตรกรแต่ละรายไม่
เหมือนกัน วิทยากรกับภาครัฐอาจจะไม่ทันเหตุการณ์ นอกจากนั้น คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับทุกจังหวัดได้ เนื่องจากบางจังหวัดเริ่มต้นปลูกปาล์มน้ํามันได้ไม่นาน เกษตรกรยังไม่มี
ประสบการณ์มากนัก ในขณะท่ีบางจังหวัด เกษตรกรปลูกปาล์มน้ํามันมาอย่างยาวนาน   



การประเมินผลการดําเนินงานโครงการรายสินค้า 6-11 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

สําหรับประเด็นการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนั้น เกิดข้ึนในลักษณะของการจัดสรรจํานวน
เป้าหมายเกษตรกรเป็นลําดับๆ โดยเริ่มต้นจากส่วนกลางกําหนดจํานวนเป้าหมายมากน้อยตามจํานวนพ้ืนท่ี
เพาะปลูกปาล์มน้ํามัน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเกษตรระดับจังหวัด  หลังจากนั้น สํานักงานเกษตร
ระดับจังหวัดจะจัดสรรจํานวนเป้าหมายหมายเกษตรกรในระดับอําเภอ ในขณะท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอจะ
จัดสรรจํานวนเป้าหมายเกษตรกรแต่ละตําบลอีกครั้งตามจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์ม โดยสํานักงานเกษตร
อําเภอจะประชาสัมพันธ์โครงการผ่านแผนพับ หอกระจายเสียง และวิทยุชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน
คณะกรรมการศูนย์ปาล์มน้ํามันประจําตําบลและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมรายบุคคลและรายกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 72.11 และร้อยละ 27.89 จากจํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 62,944 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ โดยจังหวัดท่ีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้ํามันได้รับการฝึกอบรมมากท่ีสุด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ตามลําดับ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจํานวนเกษตรกรท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการจะสอดคล้องกับจํานวนเป้าหมาย แต่
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเก่า (ตารางท่ี 6.2) หากพิจารณาเฉพาะหลักสูตรการ
ฝึกอบรมรายบุคคล พบว่า เกษตรกรรายใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 20.08 จากเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมการฝึกอบรมรายบุคคลท้ังหมด  นอกจากนั้น การฝึกอบรมแต่ละครั้งมีเนื้อหาท่ีค่อนข้างซ้ํากับการ
อบรมครั้งก่อนหน้า 

ตารางท่ี 6.2  ผลการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 

จังหวัด 
รายบุคคล (ราย) รายกลุ่ม (ราย) รวม 

(ราย) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) รายใหม่ รายเก่า รวม กลุ่ม ราย 

1. กระบี ่ 1,173 7,959 9,132 241 5,262 14,394 22.87 

2. สุราษฎร์ธาน ี 1,641 7,023 8,664 132 3,379 12,043 19.13 

3. นครศรีธรรมราช - 6,315 6,315 10 200 6,515 10.35 

4. ชุมพร 611 3,417 4,028 40 810 4,838 7.69 

5. ระนอง 632 1,522 2,154 44 1,186 3,340 5.31 

จังหวัดอ่ืนๆ 5,058 10,041 15,099 351 6,915 22,014 34.97 

รวม 9,115 36,277 45,392 808 17,552 62,944 100.00 

สัดส่วน (ร้อยละ) 20.08 79.92 72.11  27.89 100.00  

ที่มา:  กรมส่งเสริมการเกษตรและคํานวณโดยผู้วิจัย 

นอกจากนั้น หากพิจารณาตามสิทธิประโยชน์ท่ีอ้างถึงในข้อเสนอโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้ํามันท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย
สามารถกู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํากว่าอัตราปกติได้  อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ธ.ก.ส. ยังคงใช้
กรอบการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของธนาคาร กล่าวคือ เกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํานั้น เป็นเพราะมีประวัติการชําระหนี้ท่ีดีในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องกับการเข้าร่วม
โครงการแต่อย่างใด โดยรวมจึงกล่าวได้ว่าในทางปฏิบัติ การดําเนินโครงการฯ ขาดการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง ธ.ก.ส. ในพ้ืนท่ีกับสํานักงานเกษตรระดับจังหวัดในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแก่เกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ   ฉะนั้น หากต้องการผลักดันให้การดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
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โครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการและกองทุนฯ จําเป็นต้องมีการปรึกษาและพิจารณาถึงความเป็นไปได้กับ 
ธ.ก.ส. ถึงแนวทางการสนับสนนุสนิเชื่อดอกเบี้ยต่ําแก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ หาก ธ.ก.ส. ยอมรับเงื่อนไข
ต่างๆ ได้ ก็จําเป็นต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการท่ีใช้ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติสําหรับ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

สําหรับโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่านั้น เม่ือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครบถ้วนตามเป้าหมายแล้ว กรมวิชาการเกษตรได้รับการว่าจ้างให้เพาะต้นกล้าปาล์ม
น้ํามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้ 5 ตันต่อไร่ต่อปี ในราคาต้นละ 40 บาท อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรไม่สามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 ได้อย่างเพียงพอ จึงจําเป็นต้องเปลี่ยน
มาใช้เมล็ดพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 เหมือนกันท้ังหมด ท้ังแปลงเพาะพันธุ์ 200,000 ต้น ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และแปลงเพาะพันธุ์ 100,000 ต้น ณ จังหวัดตรัง เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดยต้นกล้าปาล์มน้ํามันจํานวน 30 ต้น จาก 130 ต้น จะถูกคัดท้ิงและคงไว้เฉพาะต้นกล้าท่ีดี โดย
กรมวิชาการเกษตรจะส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ํามันอายุ 10 เดือนแก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ณ พ้ืนท่ีภายใน
อําเภอของเกษตรกร  อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากจํานวนใบและขนาดของต้นกล้าปาล์มน้ํามันท่ีได้รับมอบ 
เกษตรกรส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าต้นกล้าท่ีได้รับมอบไม่น่ามีอายุถึง 10 เดือน กอปรกับเปอร์เซ็นต์การคัดต้น
กล้าท้ิงน่าจะต่ํากว่าเกณฑ์ ทําให้อัตราการอยู่รอดและผลผลิตของต้นปาล์มน้ํามันลดลง นอกจากนั้นเกษตรกร
ส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพันธุ์สุราษฎร์ธานี ทําให้กระทบความเชื่อม่ันต่อต้นกล้าปาล์มน้ํามัน
พันธุ์ดีท่ีได้รับมอบพอสมควร 

การรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันเข้าร่วมโครงการในปีแรกใช้ระยะเวลารับสมัครนานเกือบถึง
หนึ่งปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะเงื่อนไขของสวนเก่าท่ีเข้า
ร่วมโครงการจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี และต้องมีเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ทําให้สวนปาล์มน้ํามันพันธุ์ไม่ดีจํานวน
มากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอจะคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจากการ
รับสมัครจนกระท่ังครบถ้วนตามโควตา หลังจากนั้น สํานักงานเกษตรจังหวัดจะจัดการฝึกอบรมและนํา
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไปดูงานการปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนสวนเก่าของภาคเอกชน ก่อนหน้าการรับมอบ
ต้นกล้าปาล์มน้ํามัน และรับมอบปุ๋ยสําหรับปีแรกต่อไป  

การฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เกษตรกรจะได้รับความรู้
เรื่องการจัดเตรียมท่ีดิน ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ การโค่นสวนเก่า การปลูกสวนใหม่สลับกับสวนเก่า
แล้วหยอดยาให้ต้นเก่า และการโค่นต้นเก่าสองต้นสลับกับการเว้นไว้สองต้นตามแนวทางของภาคเอกชน โดย
เกษตรกรจะได้รับความรู้ท้ังหมดสําหรับการตัดสินใจเลือกแนวทางและจัดเตรียมท่ีดินด้วยตนเองต่อไป ในขณะ
ท่ีเกษตรกรส่วนหนึ่งเสนอให้ภาครัฐมีส่วนร่วมจัดเตรียมท่ีดินด้วยโดยภาครัฐสามารถให้บริการรถแมคโครท่ีมีอยู่
แก่เกษตรกรได้นอกจากนั้น การฝึกอบรมภายใน 1 วันยังประกอบด้วยเนื้อหาของการจัดวางแนวต้นปาล์ม
น้ํามัน การดูแลรักษา และพันธุ์ปาล์มน้ํามัน 

ส่วนระยะเวลาในการดําเนินโครงการเพียง 3 ปีของโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดี
อาจจะสั้นเกินไปเนื่องจากพันธุ์ปาล์มน้ํามันเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้บ่อยครั้ง การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดีจึงควรจะดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ โดยภาครัฐ
ควรจะจัดตั้งหน่วยงานประจําข้ึนมารับผิดชอบดําเนินโครงการเชิงรุกเข้าหาเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มน้ํามัน
เก่าและสวนปาล์มน้ํามันพันธุ์ไม่ดีเพ่ือส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดีอย่างเป็นระบบ และสามารถส่งมอบ
ต้นกล้าปาล์มน้ํามันแก่เกษตรกรได้ทันฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยจัดเตรียมเมล็ดปาล์ม
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น้ํามันพันธุ์ดีให้เรียบร้อยตั้งแต่เดือนมิถุนายน เพ่ือนําเมล็ดพันธุ์ท้ังหมดลงแปลงเพาะได้ในเดือนกรกฎาคม 
ในขณะท่ีสองปีท่ีเหลืออยู่ของโครงการไม่ควรจะดําเนินการตามข้ันตอนเหมือนปีแรก ซึ่งเริ่มต้นเพาะต้นกล้า
ปาล์มน้ํามันภายหลังการลงทะเบียนของเกษตรกร ทําให้การส่งมอบต้นกล้าล่าช้าไปถึงเดือนกันยายน ซึ่งเข้าสู่
ช่วงปลายของฤดูฝนแล้ว และทําให้อัตราการอยู่รอดของต้นปาล์มน้ํามันลดลง 

การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ 

การประสานงานระหว่างกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
โครงการปาล์มน้ํามันท้ังสองค่อนข้างรวดเร็ว ไม่มีข้ันตอนมากนัก เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ สามารถตอบคําถามและ
จัดการปัญหาต่างๆ ได้เลย แตกต่างจากงบประมาณของสํานักงบประมาณ อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นโครงการ
ดังกล่าวยังคงล่าช้า เนื่องจากกําหนดการประชุมปีละครั้งของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทําให้โครงการ
ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าได้รับความเสียหายพอสมควร เนื่องจากการดําเนินโครงการ
ต่อเนื่องเริ่มต้นจากวันท่ีงบประมาณได้รับการอนุมัติกระท่ังวันท่ีเกษตรกรได้รับต้นกล้าปาล์มน้ํามันนั้น 
เกษตรกรได้รับต้นกล้าปาล์มน้ํามันหลังจากฤดูฝนผ่านพ้นไปแล้ว ทําให้ต้นปาล์มน้ํามันซึ่งปลูกทดแทนสวนเก่า
ส่วนหนึ่งตาย นอกจากนั้น ฝนแล้งแต่ละเดือนยังทําให้ผลผลิตปาล์มน้ํามันอาจจะลดลงสูงถึงร้อยละ 25 

6.4 ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินโครงการปรับโครงสร้างสินค้าโคเนื้อ 
สําหรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ทําให้ประเทศไทยมีการนําเข้าโคเนื้อจากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะการนําเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเนื้อท่ีคุณภาพดีและราคามีความใกล้เคียงกับราคาโคเนื้อ
ในประเทศไทย อีกท้ังราคาสินค้าโคเนื้อนําเข้ามีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีราคาโคเนื้อในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงข้ึน เพราะต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาอาหารสัตว์ท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให้กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อท่ีมีคุณภาพ
ดีหรือขายโคเนื้อในตลาดระดับบน เนื่องจากผู้บริโภคหันไปบริโภคสินค้าโคเนื้อจากต่างประเทศ และกระทบ
ต่อการส่งออกโคเนื้อไปยังต่างประเทศ ถึงแม้ว่าความต้องการโคเนื้อจากประเทศเพ่ือนบ้านจาก พม่า กัมพูชา 
และลาว เพ่ิมข้ึน แต่ผลของราคาโคในประเทศเพ่ิมสูง ทําให้การส่งออกชะลอตัวลง  

ดังนั้น การเปิดเสรีทางการค้าค่อนข้างกระทบต่อสินค้าโคเนื้อในประเทศไทยพอสมควร เกษตรกร
หลายรายเริ่มได้รับผลกระทบ และหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนกันมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ศักยภาพในการผลิตน้ําเชื้อโคเนื้อ พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ท่ีมีคุณภาพดี เป็นท่ีต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ยังมีโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศใกล้เคียง สิ่งท่ีสําคัญต้องมีมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือจูงใจให้
เกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อมากข้ึน รวมท้ังมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพ่ือการผลิตลูกโคท่ีมีคุณภาพ รองรับความต้องการ
ของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนต่อไป 

หากพิจารณาในส่วนของพันธุ์โคเนื้อท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยง ส่วนใหญ่เกินร้อยละ 67 เป็นพันธุ์โคเนื้อ
ตระกูลเมืองร้อน เช่น โคเนื้อพันธุ์พ้ืนเมืองและลูกผสมพ้ืนเมือง รองมาคือ พันธุ์บราห์มันและลูกผสมบราห์มัน 
และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมตระกูลเมืองหนาว ซึ่งมีหลายชนิด ได้แก่ โคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเลส์ โคพันธุ์ตาก พันธุ์
กบินทร์บุรี พันธุ์แบงกัส และพันธุ์กําแพงแสน (ตารางท่ี 6.3) โดยท่ีโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมตระกูลเมืองหนาวเป็น
สินค้าโคเนื้อท่ีมีคุณภาพสูงสําหรับตลาดระดับบน  ท้ังนี้ในช่วงท่ีผ่านมาแม้ว่าผู้บริโภคชาวไทยบริโภคเนื้อชั้นดี
คิดเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาเพียงร้อยละ 2-2.5 เท่านั้น โดยนิยมนํามาใช้ทําอาหารในโรงแรมและซุปเปอร์มาเกต
ระดับพรีเม่ียมเพ่ือตอบสนองตลาดระดับบน ในขณะท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคเนื้อตลาดระดับโคขุนหรือตลาด
ระดับกลาง (รอ้ยละ 58-63) ตลาดระดับล่างหรือโคเนื้อหน้าเขียง (ร้อยละ 35-40) (ตารางท่ี 6.4)  
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เบื้องต้นอาจมองว่า การเปิดเสรีทางการค้าสินค้าโคเนื้อคงไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดโคเนื้อในประเทศ
ในระยะสั้น แต่หากการนําเข้าสินค้าโคเนื้อชั้นดีจากต่างประเทศมีราคาถูกลง อาจส่งผลทําให้พฤติกรรมการ
บริโภคเนื้อเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกรณีท่ีราคาเนื้อชั้นดีท่ีนําเข้ามามีราคาสูงกว่าราคาเนื้อในตลาด
ระดับกลางหรือระดับล่างในระดับท่ีไม่สูงนัก อาจจูงใจให้ผู้บริโภคชาวไทยหันไปบริโภคเนื้อคุณภาพดีท่ีนําเข้า
จากต่างประเทศในราคาถูกได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงพันธุ์ลูกผสมตระกูลเมืองหนาว
ในประเทศในระยะยาวได ้ 

ตารางท่ี 6.3  จํานวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเลี้ยงแยกตามพันธุ์ต่างๆ 

ป ี
จํานวนโคเนื้อ 

(ตัว) 
พันธุ์พ้ืนเมืองและ

ลูกผสมพ้ืนเมือง (%) 
พันธุ์บราห์มันและลูกผสม 
บราห์บราห์มัน (%) 

พันธุ์ลูกผสม 
ตระกูลเมืองหนาว (%) 

2552 6,997,868 67.50 29.00 3.50 

2553 6,426,853 71.74 26.91 1.36 

2554 6,583,106 71.00 28.00 1.00 

2555 6,333,816 69.50 28.64 1.86 

ที่มา:  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 

ตารางท่ี 6.4  สัดส่วนของปริมาณโคเนื้อและสัดส่วนของตลาดโคเนื้อในประเทศ 

ป ี ปริมาณโคเนื้อ (ตัน) ตลาดระดับบน (%) ตลาดระดับกลาง (%) ตลาดระดับล่าง (%) 

2551 184,000 2.0 58.0 40.0 

2552 182,680 2.5 62.7 34.8 

ที่มา: สรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ ปี 2555 – 2559, กรมปศุสัตว์ 2554  

การดําเนินโครงการและการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 

การดําเนินโครงการในสินค้าโคเนื้อท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก
ในช่วงเริ่มแรกของการยื่นเรื่องของการเสนอโครงการในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากความร่วมมือ
ของ 2 ฝ่าย ประกอบด้วยโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเนื้อโคขุน และระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยสหกรณ์
โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด (ระยะเวลาโครงการ 6 ปี งบประมาณ 10.73 
ล้านบาท) โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ําเชื้อ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและ
โค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม (ระยะเวลา
โครงการ 7 ปี งบประมาณ 42.26 ล้านบาท) โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน โดยสมาคมโค
เนื้อพันธุ์กําแพงแสน (ระยะเวลาโครงการ 6 ปี งบประมาณ 14.77 ล้านบาท) และโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านโคเนื้อ น้ําเชื้อ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค (ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 
งบประมาณ 20.24 ล้านบาท) ซึ่งท้ัง 4 โครงการมีความเชื่อมโยงของโครงการตลอดสายการผลิตหรือตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน แต่เนื่องด้วยระบบของการอนุมัติเงินท่ีล่าช้า ทําให้โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเนื้อโคขุน และ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทําการขอคืนเงินคืนทางกองทุนฯ 
และทําการยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากกระบวนการของโครงการนั้นต้องทําการดําเนินการโดยทันทีตาม
สถานการณ์ของตลาดท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด จึงไม่สามารถรอเงิน
งบประมาณแล้วค่อยดําเนินการได้ จึงทําให้เหลือโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ท้ังหมด 3 
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โครงการ แต่อย่างไรก็ตามทางสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ในการรับซื้อลูกโคเพ่ือขุน รวมท้ังชําแหละซากโคขุนเพ่ือขายให้กับร้านค้าสหกรณ์ KU Beef เพ่ือเป็นการต่อ
ยอดทางด้านตลาดของโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสนอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากตลาดกลางโคเนื้อ (รูปท่ี 6.1) 

เม่ือทําการพิจารณาการดําเนินงานเป็นรายโครงการ โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเนื้อโคขุน และ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีมีการยกเลิกโครงการเนื่องจาก
กระบวนการล่าช้าของการอนุมัติเงินงบประมาณ ทําให้ทางสหกรณ์ต้องส่งเงินคืนทางกองทุน แต่อย่างไรก็ตาม
โครงการดังกล่าวได้มีการดําเนินการตรวจสอบย้อนกลับของระบบการผลิตเนื้อโคขุนกําแพงแสนท้ังระบบ
เบื้องต้น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยการเก็บข้อมูล สมาชิกส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วมโครงการ คือสมาชิกโคขุนของ
สหกรณ์โคเนื้อ และการดําเนินการต่อเนื่อง แต่อยู่ภายใต้ของการดําเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อ ท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณส่วนอ่ืนของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการดําเนินงานท่ียังไม่เต็ม
ศักยภาพเท่าท่ีควร และยังขาดจุดกระจายสินค้าเนื้อโคขุนเพ่ือลดค่าดําเนินการ Logistic และเป็นจุดจําหน่าย
ปลีกเนื้อโคขุน (Butcher Shop) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ แบรนด์ และการให้ความรู้ในการเลือกชิ้นส่วนเนื้อใน
การปรุงอาหารแต่ละชนิดของโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน  

ดังนั้นผลกระทบท่ีตามมาอาจจะยังไม่กระทบมากนักต่อการดําเนินงานของท้ัง 3 โครงการ แต่จะ
กระทบต่อการขาดความเชื่อม่ันของผู้บริโภคในคุณภาพของโคเนื้อ เนื่องจากขาดปรับโครงสร้างสินค้าเนื้อโคขุน
ให้มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน และขาดระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ไม่สามารถบอกแหล่งท่ีมาของโคเนื้อ 
และไม่สามารถทําการตรวจสอบโคท่ีเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งอาจจะเป็นโคท่ีลักลอบนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เป็นผลให้ยังคงพบการเกิดโรคระบาดในโคเนื้ออยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย 
(Foot and Mouth Disease, FMD)  และควบคุมการระบาดของโรคได้ยากข้ึน ซึ่งปัญหาท้ังหมดท่ีกล่าวมา
ข้างต้น จะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกับเนื้อนําเข้าจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ซึ่งในช่วงท่ีผ่าน
มาของการดําเนินโครงการท้ัง 3 โครงการนั้น ต้องประสบปัญหาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยรุนแรงถึง 
2 ครั้ง คือ ช่วงปี 2551 และ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2553 ทําให้การดําเนินโครงการต้อง
หยุดชะงักไประยะหนึ่งเพ่ือรอหยุดการระบาดของโรค จึงกลับมาดําเนินการอีกครั้ง ซึ่งกระทบต่อความเชื่อม่ัน
ในการบริโภคโคเนื้อในประเทศรวมท้ังการส่งออกเป็นอย่างมาก กว่าจะเรียกความเชื่อม่ันของผู้บริโภคกลับมา
นั้นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

 



6-16 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

รูปที่ 6.2  แผนภาพของการดําเนินการของสินค้าโคเนื้อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

 

 

 

  
โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเนื้อโค
ขุน และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

สหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านโคเนื้อ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือ
และโค 

โครงการการคัดเลือกพ่อพันธุ์
กําแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ําเชื้อ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือ 

โครงการการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อ
พันธุ์กําแพงแสน 

สมาคมโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน 

การเลี้ยง การผลิต การผลิต  
การแปรรูป 

การป้องกันควบคุมโรค 
และการสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ 

การตลาด 

ซื้อลูกโคจากเกษตรกร
ทั่วไปพันธุ์กําแพงแสน 

เพื่อขุน และมา
ชําแหละซากโคขุน 

ขาย 
KU Beef 

จ่ายขาด 20,240,200 บาท 
5 ปี (2550-2554) 

จ่ายขาด 46,256,400 บาท 
6 ปี (2550-2555) 

เงื่อนไขการชําระคืนกองทุน  
ตามเป้าหมาย ผลิตน้ําเชื้อ 
ต่อปีไม่ต่ํากว่า 20,000 โด๊ส  

ส่งเงินคืนกองทุนโด๊สละ 50 บาท 
ระยะเวลา 5 ปี 

และ 
การจําหน่ายโคพันธุ์จํานวน 40 ตัว/

เฉลี่ยตัวละ 35,000 บาท 

จ่ายขาด 3,967,600 บาท 
หมุนเวียน 10,800,000 บาท 

6 ปี (2550-2555) 

เงื่อนไขการชําระคืนกองทุน  
 เงินหมุนเวียนชําระคืนกองทุน ปลอด

เงินต้น 2 ปี   
เริ่มชําระคืน ปีที่ 3 ถึงปีที่ 12  

เป็นระยะเวลา 10 ปี 

แผนจ่ายขาด 710,570 บาท 
หมุนเวียน 10,729,570 บาท 

6 ปี (2550-2555) 

ยกเลิกโครงการ 

 
ตลาดรับซื้อ 
สหกรณ์โคเนื้อ 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ แบบจ่ายขาด ปีละ 4,004,040 บาทเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยทุกปีทางโครงการยังได้รายได้
เพ่ิมเติมในส่วนของการลงทะเบียนของเกษตรกรในหลักสูตรเลี้ยงโคเนื้อและหลักสูตรผสมเทียมโค รายได้และ
งบประมาณของโครงการแต่ละปี เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างบุคคลากรในการดําเนินงาน เงินสมทบ
ผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้าง และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมท้ังหมด ซึ่งเป็นโครงการท่ีเน้นในเรื่องของการ
ฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยท่ัวไป ให้มีความรู้ความเข้าใจใน 4 เรื่องหลักๆ คือ หลักสูตรการเลี้ยงโค
เนื้อ หลักสูตรการผสมเทียม หลักสูตรความปลอดภัยและระบบตรวจสอบย้อนกลับ และ หลักสูตรระยะสั้น 1 
วัน เรื่องสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นการอบรมตามภูมิภาคท้ังหมด 4 ภาค ภาคละ 4-5 รุ่น ทางโครงการทําการ
ดําเนินการอบรมมาเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีเป้าหมายของการดําเนินโครงการอบรมในแต่ละปี ซึ่งเกษตรกรท่ี
เข้ามาอบรมนั้นต้องมีคุณสมบัติตามท่ีโครงการกําหนด เป้าหมายและผลการดําเนินงานตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา มี
รายละเอียดดังนี ้(ตารางท่ี 6.5) 

ตารางท่ี 6.5  เป้าหมายและผลการดําเนินงานของการเข้าร่วมของเกษตรกรในหลักสูตรที่อบรม 4 
หลักสูตร ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ (หน่วย: ราย) 

หลักสูตรอบรม 
เป้า 
หมาย 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ผล ร้อยละ ผล ร้อยละ ผล ร้อยละ ผล ร้อยละ 

1.  การเลี้ยงโคเนื้อ 216 201 93.06 173 80.09 198 91.67 84 38.89 

2.  การผสมเทียม 156 149 95.51 130 83.33 149 95.51 83 53.21 

3. ความปลอดภัยและ
ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ 

216 225 104.71 173 80.09 198 91.67 84 38.89 

4.  การเลี้ยงโคเนื้อ  
 (นอกสถานท่ี) 

640 1,062 165.94 813 127.03 846 132 790 123.44 

รวม 1,228 1,637 133.31 1,289 104.97 1,391 113.27 1,041 84.77 

ที่มา:  รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ 

เกษตรกรได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย 
คือเกินจํานวนรวมของเกษตรกร 1,228 ราย แต่จะให้ความสนใจในหลักสูตรการอบรมการเลี้ยงโคเนื้อท่ีจัดการ
อบรมนอกสถานท่ีไปยังภูมิภาค เป็นหลักสูตรระยะเวลาเพียง 1 วัน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือขนาด
ฟาร์มเล็ก และไม่เคยรู้จักพันธุ์กําแพงแสนมาก่อน โดยท่ีเกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีได้รับการอบรมดังกล่าว 
อย่างไรก็ดีในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น มีการกําหนดสัดส่วนของรุ่นท่ีทําการจัดอบรมนั้นตามภูมิภาคๆ ละ 
4 รุ่นๆ ละ 40 คนเท่ากัน แต่หากพิจารณาจากข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายเขตปศุสัตว์ ปี 2555 ซึ่งเก็บ
รวบรวมโดยกรมปศุสัตว์ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อจํานวน
มากท่ีสุดของประเทศคิดได้ร้อยละ 63.4 ของจํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีโคเนื้อท้ังหมด รองลงมา คือ ภาคใต้ 
(รอ้ยละ 16.7)  และภาคเหนือ (ร้อยละ 10.5)  ดังนั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวควรให้ความสําคัญ
กับพ้ืนท่ีและการกระจุกตัวในเชิง พ้ืนท่ีของเกษตรกรด้วย กล่าวคือ ควรมีการจัดอบรมในภูมิภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าอบรมได้อย่างท่ัวถึง ท้ังนี้สามารถทําโดยการเพ่ิม
จํานวนครั้งในการอบรม กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค รวมถึงเพ่ิมจํานวนเกษตรกรท่ีสามารถเข้าร่วม
อบรมได ้

สําหรับการอบรมอีก 3 หลักสูตรนั้น หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน โดย
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมการอบรมต้องมีอาชีพทางด้านการเลี้ยงโค หรือมีความสนใจเก่ียวกับโคเนื้อ พบว่า ความ
สนใจของเกษตรกรยังต่ํากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ตลอดระยะเวลา 4 ปี แต่สัดส่วนการเข้าร่วมอบรมยังอยู่ในระดับ
ท่ีค่อนข้างสูง ส่วนหลักสูตรการอบรมอีก 2 หลักสูตรก็เช่นเดียวกันท่ีเกษตรกรยังให้ความสนใจท่ีต่ํากว่า
เป้าหมาย ยกเว้นหลักสูตรความปลอดภัยและระบบตรวจสอบย้อนกลับท่ีมีจํานวนการเข้าร่วมอบรมของ
เกษตรกรท่ีสูงกว่าเป้าหมายในปีแรก ท้ัง 3 หลักสูตรการเข้าร่วมอบรมในปีท่ี 4 เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม
โดยภาพรวมนั้นจํานวนเกษตรกรท่ีให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการยังอยู่ในระดับสูง ส่วนท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมในหลักสูตรการผสมเทียมโคเนื้อ และ หลักสูตรความปลอดภัยและระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ ต้องเป็นเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อมาก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่
นั้นผ่านการอบรมในโครงการเลี้ยงโคเนื้อ แต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนท่ีไม่ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการอบรมใน
โครงการเลี้ยงโคเนื้อ อาจจะทําให้เกิดปัญหาความต่อเนื่องของเนื้อหาท่ีได้รับในการอบรมและการนําไปปรับใช้
ต่อไปได้ นอกจากนี้ในส่วนของระยะเวลาของการอบรมแต่ละรุ่นของแต่ละหลักสูตร ควรจะมีความต่อเนื่องใน
หลักสูตรท่ี 1 หลักสูตรท่ี 2 และหลักสูตรท่ี 3 เพ่ือให้เกษตรกรหนึ่งคนสามารถท่ีจะรับการอบรมอย่างครบถ้วน
ในระยะเวลาท่ีต่อเนื่อง 

เนื้อหาท่ีได้ทําการอบรมในแต่ละปีนั้นเนื้อหาค่อนข้างเหมือนกันในแต่ละปี ซึ่งเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการนั้นค่อนข้างจะเป็นเกษตรกรรายใหม่ ทําให้สามารถอบรมครอบคลุมเกษตรกรในจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่
อย่างไรก็ตามเนื้อหาควรจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดผลกระทบต่อสินค้าโคเนื้อท่ีเกิดข้ึนในปี 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ได้จริง และเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วมโครงการการอบรมในหลักสูตร
ต่างๆนั้นมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมและมีความรู้จากการเข้าร่วมอบรมมากข้ึน  นอกจากนี้เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะนําความรู้ไปขยายผลและนําไปใช้ในการปฏิบัติจริงและปรับใช้ในอาชีพของตนเอง 

การดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อในช่วงท่ีผ่านมานั้น นอกจากโครงการได้รับเงิน
สนับสนุนแบบจ่ายขาดของทางกองทุนฯแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรม
ของเกษตรกร โดยมีรายรับจากค่าลงทะเบียนในหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อรายละ 1,000 บาท และหลักสูตรการ
ผสมเทียมโคเกษตรกรรายละ 1,500 บาท สําหรับค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการลงทะเบียนนั้นไม่สูงมากนัก
เม่ือเทียบกับการอบรมจากภายนอกท่ีเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 5,000 ถึง 7,500 บาทต่อหลักสูตร ทํา
ให้เกษตรกรมีความตื่นตัวพอมากในการท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม เป็นประโยชน์ท่ีตกสู่เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อและ
เกษตรกรอ่ืนๆท่ีมีความสนใจในการเลี้ยงโคเนื้อ 

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ําเช้ือ 

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ําเชื้อ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและ
โค ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ค่อนข้างสูงมากเม่ือเทียบกับอีก 2 โครงการ โดยเงินวิจัยเป็นแบบจ่ายขาด
เป็นจํานวนเงิน 46,026,400 บาท ระยะเวลาการดําเนินงาน 5 ปี แต่ได้มีการปรับแผนใหม่เพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาการดําเนินงานเป็น 7 ปี แม้ว่าโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินจ่ายขาด แต่มีเงื่อนไขในการ
จ่ายเงินคืนกองทุนในส่วนท่ีเป็นรายได้จากโครงการ คือจากส่วนของการผลิตน้ําเชื้อจากโคพ่อพันธุ์ดีขายแก่
เกษตรกรไม่ต่ํากว่าปีละ 20,000 โด๊สต่อปี และส่วนของการจําหน่ายโคพ่อพันธุ์เป้าหมายปีละ 40 ตัว ทําการ
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จําหน่ายเพ่ือนําส่งเงินคืนแก่กองทุนฯ ซึ่งผลของการดําเนินงานท่ีผ่านมาเป็นปีท่ี 3 โดยยังคงประสบกับปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานอยู่มาก ทําให้ไม่สามารถผลิตน้ําเชื้อเพ่ือการจัดจําหน่ายเกษตรกรได้ตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ จึงเป็นผลทําให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการต้องหารายได้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม อาทิเช่น รายได้จากค่าลงทะเบียนของโคท่ีเข้าร่วมโครงการ รายได้จาก
การจัดจําหน่ายโคขุนคัดท้ิง และบางส่วนของรายได้จากจําหน่ายไนโตรเจนเหลว รวมท้ังการจัดจําหน่ายน้ําเชื้อ
พันธุ์ชาโรเล่ส์ท่ีทางศูนย์มีน้ําเชื้ออยู่แล้ว และรายได้ส่วนใหญ่นั้นมากจากการจําหน่ายโคขุนคัดท้ิง ซึ่งไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่าท่ีควร ท่ีจะผลิตน้ําเชื้อพันธุ์กําแพงแสนจากพ่อโคคุณภาพดีเพ่ือจัดจําหน่าย
ให้กับเกษตรกรในราคาถูก โดยมีผลของการดําเนินงานของโครงการดังแสดงในตารางท่ี 6.6 

ข้อมูลจากตาราง 6.6 นั้นแสดงให้ทราบว่าโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ําเชื้อ 
ยังคงมีปัญหาเรื่องของการคัดเลือกแม่พันธุ์ลูกผสมบารห์มันจากเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถ
เป็นไปตามเป้าหมาย  อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของการคัดเลือกแม่พันธุ์ท่ีเข้าร่วมโครงการนั้นยังอยู่ในระดับสูง 
คืออยู่ท่ีประมาณร้อยละ 90 ข้ึนไป ยกเว้นในการดําเนินงานของปีท่ี 2 นั้น การคัดเลือกแม่พันธุ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีสัดส่วนท่ีลดลง ซึ่งเกิดจากสาเหตุท่ีสําคัญหลายประการ คือ สถานการณ์ของราคาโคเนื้อท่ีเริ่มตกต่ํา 
ตามวัฏจักรของสินค้าโคเนื้อท่ีความต้องการของตลาดโลกในการบริโภคสินค้าโคเนื้อลดลง นอกจากนี้ยังเกิด
ปัญหาของโรคปากเท้าเปื่อยท่ีเกิดข้ึนในฟาร์มของเกษตรกร ส่งผลกระทบให้เกษตรกรบางส่วนขายโคท้ิงและ
หันไปประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน เช่น การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําให้ปริมาณการผลิตโคเนื้อลดลง ขณะนั้น
การดําเนินงานของทางโครงการในการคัดเลือกแม่พันธุ์เกิดการชะลอตัวในการคัดเลือกแม่พันธุ์ไประยะหนึ่ง ซึ่ง
ถือได้ว่ามีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการดําเนินของ
โครงการท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายตั้งแต่กระบวนการแรก คือ ในเรื่องของการคัดเลือกแม่พันธุ์ และเกิดผล
กระทบต่อเนื่องไปสู่กระบวนการถัดไป ทําให้เกิดความล่าช้า คือกระบวนการผสมเทียม การคัดเลือกและ
ทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 จนไปถึงกระบวนการคัดเลือกพ่อพันธุ์ท่ีดีใน
การผลิตน้ําเชื้อเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 

ปัญหาในเรื่องของการผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งจากโคพ่อพันธุ์ท่ียังต่ํากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ รายได้ท่ีได้นําส่งคืน
กองทุนฯมาจากการจําหน่ายพ่อโคหรือโคขุนคัดท้ิงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ในการจัดจําหน่ายปี
ละ 1,400,000 บาท นอกจากนี้รายได้ก็จะมาจากส่วนอ่ืน เช่น รายได้จากการลงทะเบียนแม่โคในการเข้าร่วม
โครงการ รายได้จากจําหน่ายน้ําเชื้อพันธุ์ชาโรเล่ส์ และ การจําหน่ายไนโตรเจนเหลว ซึ่งเป็นรายได้ในส่วนของ
การดําเนินงานขององค์กรนอกเหนือจากรายได้ในการดําเนินงานของโครงการ นอกจากนี้ในปีแรก ปริมาณของ
น้ําเชื้อท่ีผลิตได้จากโคพ่อพันธุ์กําแพงแสน ส่วนหนึ่งมาจากน้ําเชื้อของพ่อพันธุ์ท่ีมีอยู่แล้วของทางศูนย์วิจัยฯ 
จํานวน 10,885 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 68.39 ของน้ําเชื้อท่ีผลิตได้ในปีแรกท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นน้ําเชื้อท่ีผ่าน
การทดสอบชุดท่ี 1 ผลิตได้เพียงร้อยละ 31.61 ของน้ําท่ีเชื้อท่ีผลิตได้ท้ังหมด หรือผลิตได้เพียงร้อยละ 25 ของ
เป้าหมายของการผลิตน้ําเชื้อท่ีตั้งไว้ และในการดําเนินงานของปีท่ี 2 และ 3 การผลิตน้ําเชื้อพันธุ์กําแพงแสน
เพ่ือการจําหน่ายให้กับเกษตรกรนั้น ยังคงต่ํากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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ตารางที่ 6.6  เป้าหมายและผลการดําเนินงานของโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ําเชื้อ 

กิจกรรม 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. คัดเลือกแม่พันธุ์จากเกษตรกร (ตัว) 10,000 9,522 95.22 5,000 3,651 73.02 5,000 4,627 92.54 

2. จัดส่งน้ําเชื้อชาโรเล่ส์ให้เกษตรกร (โด๊ส)    7,000 1,826 26.07 8,000 2,326 29.08 

3. ให้บริการผสมเทียมแม่โคที่ได้รับการคัดเลือก (ตัว) 8,000 1,260 15.75 5,000 1,505 30.10 5,000 1,563 31.26 

4. การคัดเลือกลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม (ตัว)       300 240 80.00 

5. การคัดเลือกลูกโคเพศผู้หลังหย่านม (ตัว) 50 50 100.00 50 50 100.00 50 50 100.00 

6.การคัดเลือกพ่อพันธุ์เพื่อใช้ในการผลิตน้ําเชื้อ (ตัว) 10 10 100.00 10 10 100.00 10 10 100.00 

7. โคขุนที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ (ตัว) 40 39 97.50 40 40 100.00 40 40 100.00 

7.ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งจากโคพ่อพันธุ์ (โด๊ส) 20,000 15,915 79.58 25,000 346 1.38 30,000 545 18.18 

9. ขายน้ําเชื้อแช่แข็งจากโคพ่อพันธุ์ได้ (โด๊ส) 20,000 1,565 7.83 25,000 346 1.38 30,000 -* -* 

10. รายได้จากการดําเนินการ (บาท)  2,109,782   2,013,654.20  2,350,000 1,154,288.90 49.12 
- รายได้จากจําหน่ายน้ําเชื้อพันธุ์กําแพงแสน 1,000,000 149,944 14.99 1,250,000 17,300 1.38 150,000 -* -* 

- รายได้จากการลงทะเบียนแม่โคในการเข้าร่วมโครงการ - - - - 182,600 - 800,000 173,600 21.70 

- รายได้จากการจําหน่ายโคขุนคัดทิ้ง 1,400,000 1,543,519 110.25 1,400,000 1,813,754.20 129.55 1,400,000 980,628.90 70.04 

- รายได้จากจําหน่ายน้ําเชื้อพันธุ์ชาโรเล่ส์  412,700   -   -  

- การจําหน่ายไนโตรเจนเหลว  3,619   -   -  

- อื่นๆ          

11. การส่งคืนเงินทางกองทุนฯ 2,400,000 2,400,000 100.00 2,650,000 2,650,000 100.00 2,900,000 -** -** 

หมายเหตุ:  *  ปีที่ 3 ยังไม่ได้ทําการจัดจําหน่ายน้ําเชื้อพันธุ์กําแพงแสน 
   ** ปีที่ 3 ยังไม่ถึงกําหนดของการชําระคือนเงินกับทางกองทุน 
ที่มา:  รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน ศูนย์ประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
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อย่างไรก็ตาม โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ําเชื้อ สามารถท่ีจะชําระส่งเงินคืนทาง
กองทุนฯตามแผนท่ีวางไว้ครบทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจําหน่ายโคขุนคัดท้ิงให้กับเกษตรกร แม้ว่า
โคเหล่านั้นยังไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพให้เป็นพ่อพันธุ์ท่ีนําไปผลิตน้ําเชื้อ ซึ่งมีเพียง 2- 5 ตัวเท่านั้น แต่
เป็นโคท่ีผ่านการเลี้ยงดูหรือขุนโดยทางสหกรณ์เกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นพ่อพันธุ์ท่ีมี
คุณภาพระดับหนึ่งสามารถนําไปจัดจําหน่ายให้กับเกษตรกร และได้ราคาดี  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการอย่างแท้จริง  จึงควรผลิตน้ําเชื้อพ่อพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้มากท่ีสุด เพ่ือจําหน่ายให้กับเกษตรกรใน
ราคาท่ีถูก ทําให้เกษตรกรมีความต้องการในการผลิตโคเนื้อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรสามารถเลี้ยงโคพันธุ์กําแพงแสน ท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ โคเนื้อหนุ่ม ไขมัน
น้อย และเป็นเนื้อสําหรับตลาดระดับบน ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี สร้างอํานาจการแข่งขันกับ
ต่างประเทศท่ีเน้นในเรื่องของคุณภาพโค 

กล่าวโดยสรุป การดําเนินงานโครงการในช่วงท่ีผ่านมาค่อนข้างจะประสบปัญหาในเรื่องของคัดเลือก
แม่พันธุ์และการผลิตน้ําเชื้อท่ียังต่ํากว่าเป้าหมาย และยังขาดการประสานงานและติดตามให้คําแนะนํากับ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในส่วนของแม่พันธุ์เพ่ือติดตามลูกท่ีเกิดใหม่อย่างใกล้ชิด รวมท้ังในส่วนของการ
ติดตามน้ําเชื้อท่ีเกษตรกรซื้อไปเพ่ือใช้ในการผสมพันธุ์อย่างใกล้ชิด การจดบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่
การตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ําเชื้อและลูกโคท่ีออกมาว่ามีคุณภาพดีตรงตามพ่อพันธุ์หรือไม่  เพ่ือเป็นการ
สร้างเครือข่ายของเกษตรกรโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน ท่ีสามารถขยายวงกว้างข้ึนในอนาคต ทําให้ในเครือข่าย
เกษตรกรเองนําเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ เพ่ือใช้ในการพัฒนาพันธุ์ภายในกลุ่มและถ่ายทอดแก่บุคคลภายนอกท่ี
สนใจต่อไปในอนาคต   

โครงการการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน 

โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน เป็นโครงการท่ีสําคัญท่ีจะสามารถเชื่อมโยงสินค้าโค
เนื้อระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยเฉพาะการจําหน่ายโคมีชีวิตสู่ตลาดต่างประเทศ เพราะโคของไทยยังเป็นท่ี
ต้องการของตลาดประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศใกล้เคียง อาทิ กัมพูชา พม่า และเวียดนาม โครงการได้รับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 2 ลักษณะ คือ ส่วนของเงินทุนแบบจ่ายขาดในการดําเนินโครงการ เป็นจํานวน
เงิน 3,976,600 บาท ระยะเวลา 3 ปีๆละ 1,131,200 บาท และเงินทุนหมุนเวียนจํานวนเงิน 10,800,000 บาท 
ท้ังนี้ งบประมาณส่วนใหญท่ี่สมาคมฯ ได้รับเพ่ือใช้ในการจัดตั้งตลาดกลางฯ นั้น จัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างอาคารตลาดกลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ และใช้ในการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีในโครงการเป็นส่วนใหญ่ เงื่อนไขของ
การคืนเงินให้ทางกองทุนฯ คือเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยท้ังโครงการ ปลอดเงินต้น 2 ปี เริ่มชําระคืนปีท่ี 
3 ระยะเวลาการชําระคืนท้ังหมด 10 ปี ซึ่งทางโครงการมีความล่าช้าในการอนุมัติเงินงบประมาณ โดยการยื่น
เรื่องเสนอโครงการในปี 2549 ได้รับอนุมัติโครงการเดือนกรกฎาคม 2550 และได้รับเงินหมุนเวียนจากการ
อนุมัติของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือนํามาใช้ก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2551 จนกระท่ังทําการ
ก่อสร้างเสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2552 และได้เปิดดําเนินการในวันท่ี 4 มิถุนายน 2553 กระบวนการ
เริ่มต้นจนกระท่ังก่อสร้างตลาดกลางเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้นั้น ค่อนข้างมีความล่าช้า ทําให้การดําเนินการไม่
พร้อมทันต่อการดําเนินงานของโครงการอ่ืนๆในสินค้าโคเนื้อ เพราะตลาดกลางต้องเป็นตลาดรองรับมีความ
พร้อมเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับเกษตรกรว่าสามารถผลิตแล้วมีตลาดขายได้ ทางโครงการจึงมีการระดมเงินทุน
จากสมาชิกสมาคมเพ่ือใช้สอยในการสร้างตลาดกลางโคเนื้อบางส่วนในเบื้องต้น แต่ยังจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนท่ี
สูง จึงติดขัดในเรื่องของเงินทุนท่ีใช้ในการก่อสร้างอาคารในช่วงแรกของการดําเนินงาน 
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สําหรับผลการดําเนินงานของโครงการจัดตัง้ตลาดกลางโคเนื้อ ในระยะต้นของการดําเนินงานหลังจาก
การเปิดใช้ตลาดกลางโคเนื้อ ได้รับความสนใจอย่างมากจากสมาชิกนําโคเข้ามาซื้อขายและเข้ากักโคเพ่ือการ
ส่งออกต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามต้องประสบปัญหาและอุปสรรคไม่ต่างไปจากโครงการอ่ืน คือ วัฏจักรของ
สินค้าโคเนื้อท่ีความต้องการลดลงในช่วงแรกของการดําเนินโครงการ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของราคา
ตลาดท่ีมีความผันผวนพอสมควร และมีแนวโน้มท่ีลดลง และท่ีสําคัญในเรื่องโรคระบาดปากเท้าเปื่อยในโคเนื้อ
ระบาดหนักในเขตกําแพงแสนในช่วงปี 2553 - 54 ตลาดกลางได้รับผลกระทบถึง 2-3 ครั้ง เป็นผลทําให้ทาง
ตลาดกลางโคเนื้อต้องหยุดดําเนินการชั่วคราวในปี 2554 และทําการเปิดการดําเนินการใหม่อีกครั้ง เป็นเรื่อง
ยากและสมาคมต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกความเชื่อม่ันของเกษตรกรกลับมาอีกครั้ง ขณะนี้โครงการจัดตั้ง
ตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสนได้ดําเนินการมาเป็นปีท่ี 5 ตามเป้าหมายของโครงการงวดของการชําระคืน
ทางกองทุนฯนั้นต้องทําการชําระคืนมาท้ังหมด 3 ปี ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามตารางท่ี 6.7 

ตารางท่ี 6.7  เป้าหมายและผลการดําเนินงานของโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน ปี 
2551 - 2555 

กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 

ปีท่ี 1 
(ปี 2551) 

ปีท่ี 2 
(ปี 2552) 

ปีท่ี 3 
(ปี 2553) 

ปีท่ี 4 
(ปี 2554) 

ปีท่ี 5 
(ปี 2555) 

1. จดทะเบียนรับรองพันธ์ุ (ตัว) - - 293 218 125 

2. คัดเลือกโคเข้าตลาดกลาง (ตัว) - - 869 576 513 

3. ให้บริการเกษตรกรนอกสถานท่ี (ราย) - - 8 239 2 

4. ให้เกษตรกรและนักศึกษาเข้ามาดูงาน (ราย) - - 854 501 362 

5. ส่งโคไปขายต่างประเทศ (ตัว) - - 105 5 - 

6. แผนการชําระคืนเงินกองทุนฯ (บาท) 0 0 580,000 680,000 780,000 

7. ปรับการชําระคืนเงินกองทุนฯ (บาท) 0 0 0 580,000 680,000 

8. ส่งเงินคืนกองทุนฯ (บาท) 0 0 0 582,193 - 

หมายเหต:ุ  ปี 2555 ผลการดําเนินงานถึงเดือนตุลาคม 2555 (สิ้นสุดโครงการปีที่ 5 วันที่ 18 ธันวาคม 2555) 
ที่มา:  รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน ศูนย์ประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรายงานผลการดําเนินงานของโครงการจัดตั้ง

ตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน 

 
การเริ่มต้นดําเนินงานของโครงการเม่ือตลาดกลางโคเนื้อเปิดการให้บริการอย่างสมบูรณ์เม่ือปี 2553 

ซึ่งปีแรกของการดําเนินงานนั้น มีการเข้าร่วมของสมาชิกจํานวน 1,000 ราย และมีการจดทะเบียนรับรองพันธุ์
โคเนื้อและการคัดเลือกโคเข้าสู่ตลาดกลางอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก หากเทียบกับเป้าหมายของโครงการท่ี
ต้องการให้เป็นสถานท่ีแลกเปลี่ยนการซื้อขายโคไม่ต่ํากว่าปีละ 2,400 ตัว และให้เป็นสถานท่ีดูงานไม่ต่ํากว่า   
ปีละ 5,000 ราย รวมท้ังมีการให้เกษตรกรและนักศึกษามาดูงานท่ีตลาดกลาง ซึ่งรายรับในปีแรกของการ
ดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ โดยต้องมีการคืนเงินให้กองทุนฯ 580,000 บาท เนื่องจากในช่วง
ปลายปีของการดําเนินงานในปี 2553 นั้น ตลาดกลางประสบกับปัญหาโรคระบาดในโคเนื้อ จึงต้องปิด
ดําเนินงานและเลื่อนการจ่ายเงินคืนกองทุนฯเป็นปีถัดไป โดยต้องเสียค่าปรับเพียงเล็กน้อยให้กับทางกองทุนฯ
เป็นจํานวนเงิน 2,193 บาท ท่ีต้องคืนให้กับทางกองทุนฯ ส่วนการดําเนินงานปีถัดไปในการคืนเงินงวดท่ี 2 
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ให้กับทางกองทุนฯนั้น ทางตลาดกลางยังคงค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการซื้อขายซึ่งมีการซื้อขายในปริมาณ
น้อย เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อลดลง ทําให้โคเนื้อท่ีเข้าสู่ตลาดกลางลดลง ทางสมาคมจึงมีแผนท่ีต้องการ
เลื่อนการชําระเงินคืนกองทุนฯออกไป นอกจากนี้รายได้ส่วนใหญ่ของโครงการมาจากส่วนของค่าลงทะเบียน
ของสมาชิกเข้าร่วมโครงการ และรายได้จากการส่งโคไปขายต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน 
แนวโน้มของการจดทะเบียนรับรองพันธุ์และคัดเลือกโคเข้าตลาดกลาง และการเข้ามาดูงานในตลาดกลางนั้นมี
แนวโน้มท่ีลดลงซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อการดําเนินโครงการในอนาคตได ้

การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ 

การประสานงานระหว่างกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
โครงการสินค้าโคเนื้อประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน และ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจาก
การเสนอโครงการสินค้าโคเนื้อนั้นได้นําเสนอแบบครบวงจร 4 โครงการโดยผ่านหน่วยงานหลัก คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการดําเนินงานในเบื้องต้นนั้นยังคงมีความล่าช้าอยู่มาก ตั้งแต่เริ่มในการเขียน
โครงการ นําเสนอโครงการ การได้รับอนุมัติโครงการ ซึ่งท้ังสามโครงการท่ีได้ดําเนินการนั้นต้องใช้เวลาใน 3 
กระบวนการดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี อย่างไรก็ตามในส่วนของการเขียนรายงานเพ่ือของเสนอ
โครงการนั้นทางโครงการได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ สามารถตอบคําถามและจัดการปัญหา
ต่างๆ และเสนอแนะในการเขียนรายงานให้มีความถูกต้องเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในรายงานและตามความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ 

เม่ือทางโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ การอนุมัติเงินสนับสนุนของกองทุนฯต้องผ่านการ
ดําเนินงานจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการทางราชการทําให้เงินท่ีลงมาสู่โครงการแต่
ละโครงการนั้นค่อนข้างมีความล่าช้า ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ทันทีหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว 
ก่อให้เกิดความติดขัดในการดําเนินโครงการอย่างมาก บางโครงการจําเป็นต้องดําเนินการทันทีให้เหมาะกับ
สถานการณ์ทางการตลาดและความต้องการของเกษตรกร ทําให้บางโครงการไม่สามารถรอระยะเวลาได้ จึงมี
การกู้เงินมาใช้ในเบื้องต้น และเม่ือได้รับการอนุมัติเงินงวดแรกนั้นหลายโครงการต้องทําการชําระเงินคืนงวด
แรกในกรณีท่ีโครงการได้รับเงินสนับสนุนแบบเงินทุนหมุนเวียน ทําให้โครงการต้องมีการชําระเงินในขณะท่ีผล
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และบางโครงการต้องเลื่อนการชําระเงินคืนในปีถัดไป เนื่องจาก
รายได้ของผลการดําเนินงานไม่สามารถชําระคืนทางกองทุนฯได ้ 

การดําเนินโครงการท่ีผ่านหลายข้ันตอนจากการเสนอโครงการของหัวหน้าโครงการ ผ่าน
ผู้ช่วยเลขานุการกรมการอํานวยการโครงการ เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการโครงการ ส่งต่อยังประธาน
คณะกรรมการอํานวยการโครงการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามระบบการทํางานแบบราชการ  และ
เรื่องนําส่งถึงทางกองทุนฯ และระดับคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการกลั่นกรองและ
พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป ซึ่งเรื่องกลับมาสู่การดําเนินงานของโครงการต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 
นอกจากนี้หากมีการปรับแผนงานนั้น ทางโครงการต้องนําเสนอแผนงานใหม่ โดยต้องผ่านกระบวนการไปยัง
ทางคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการของกองทุนฯ ซึ่งการประชุมของคณะกรรมการจะทําการประชุมปี
ละ 1 ครั้ง มีผลต่อความล่าช้าในการดําเนินการของการดําเนินการท่ีไม่ทันถ่วงที แสดงตัวอย่างระยะเวลาของ
การดําเนินงานของจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสนดังแผนภาพดังต่อไปนี ้
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รูปท่ี 6.3  แผนภาพระยะเวลาของการดําเนินการโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน 

 
ที่มา:  รายงานผลการดําเนินงานของทางโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน 

 
การดําเนินงานโครงการของท้ัง 3 กลุ่มสินค้าในช่วงท่ีผ่านมานั้น พบว่า ปัญหาด้านการตลาดยังคงเป็น

ประเด็นท่ีเกษตรกรต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก  นอกจากนั้น โครงการยังคงติดขัดในเรื่องของการสื่อสาร
ข้อมูล ข่าวสารท่ีส่งไปถึงเกษตรกรและผู้บริโภค และยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรได้
อย่างครอบคลุม  เนื่องจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีสํานักงานเขตใน 11 จังหวัดซึ่งกระจายอยู่ท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศ จึงน่าจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนสําคัญในการขับเคลื่อนและช่วยกองทุนฯ ในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกองทุนฯ  

6.5 ผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ: จากกรณีศึกษา 3 กลุ่ม
สินค้า 
หากพิจารณาตามกรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ พบว่า กองทุนฯ ได้รับการจัดตั้งข้ึนเพ่ือ 

(ก) ช่วยให้เกิดการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (ข) นําไปสู่การแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าเกษตร และ (ค) ช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าและใช้ในการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรจากการ
ผลิตสินค้าเกษตรท่ีไม่มีศักยภาพสู่สินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ  

ในช่วงปี 2549-2554 กองทุนฯ ได้ทําหน้าท่ีเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการของกลุ่ม
สินค้าเกษตรต่างๆ รวม 7 ประเภทสินค้า เช่น โคเนื้อ โคนม ข้าว ชา ปาล์มน้ํามัน เป็นต้น  ประเด็นคําถามคือ 
กองทุนฯ ได้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ แล้วหรือไม่  การวิเคราะห์ผลสําเร็จของ
กองทุนฯ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ 3 กลุ่มสินค้า (ชา ปาล์มน้ํามัน และโคเนื้อ) ต้องแบ่งแยกออกเป็น 2 
ส่วน คือ ผลสําเร็จในระยะสั้นและระยะยาว   

สําหรับผลสําเร็จในระยะสั้นนั้น กองทุนฯ ได้ทําหน้าท่ีเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรในกลุ่มสินค้าต่างๆ ข้างต้น โดยหน่วยงานรับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินกิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นไปตามแผนงานท่ีระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ (เช่น การซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สําหรับการ
แปรรูปใบชา การอบรมความรู้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ การสร้างตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน เป็น
ต้น) แม้ว่าจะมีบางกิจกรรมท่ีไม่สามารถดําเนินการได้เป็นผลสําเร็จ เช่น โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาไม่
สามารถดําเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมและขาดการอบรมความรู้ด้านการแปรรูปชาจีน 
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โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ําเชื้อยังไม่สามารถผลิตและจําหน่ายจํานวนโด๊สน้ําเชื้อได้ตาม
เป้าหมาย ท้ังโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาและการคัดเลือกพ่อพันธุ์กําแพงแสนฯ ยังไม่สามารถชําระคืนหนี้
เงินกู้ให้แก่กองทุนฯ ได้ตามกําหนด เป็นต้น 

ส่วนผลสําเร็จในระยะยาวนั้น จากการประเมินโครงการต่างๆ ในสามกลุ่มสินค้า พบว่า การดําเนินงาน
โครงการต่างๆ ของท้ัง 3 กลุ่มสินค้า โดยรวมยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งมุ่ง
สร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรในระยะยาว  กล่าวคือ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมักไม่ได้
นําความรู้ไปปรับใช้จริงภายหลังโครงการสิ้นสุดแล้ว เช่น เกษตรกรผู้ปลูกชาไม่ได้ขอรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP ใหม่เพราะไม่เห็นถึงประโยชน์ ไม่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการปรับปรุงดินเพราะเข้าใจว่าการใส่ปุ๋ย
หมักชีวภาพทําให้กลิ่นใบชาเปลี่ยนไป เป็นต้น  โดยรวมแล้ว ผลสําเร็จของโครงการเกิดข้ึนในระยะสั้นเท่านั้น แต่
โครงการต่างๆ ยังไม่ไดช้่วยทําใหเ้กษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็งในระยะยาว  

ท้ังนี้หากพิจารณารายสินค้า โครงการต่างๆ ของกลุ่มสินค้าโคเนื้อมีความพร้อมมากท่ีสุด ซึ่งน่าจะช่วย
เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (เนื่องจากรูปแบบการให้ช่วยเหลือแก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
เกิดข้ึนเกือบตลอดห่วงโซ่การผลิตของโคเนื้อ ตั้งแต่การผลิตน้ําเชื้อของโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน การให้ความรู้
และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน จนไปถึงการสร้างตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน
ท่ีมีมาตรฐานและเกษตรกรขายได้ในราคาท่ีสูงกว่าราคาในท้องตลาด) แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร 
เพราะเกษตรกรยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการมากนัก แม้ว่าการพัฒนาโครงการในสินค้ากลุ่มนี้
จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานและแนวทางท่ีดี แต่เกษตรกรยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีได้มีการลงทุนในวงกว้างนัก ผู้ท่ี
เข้ามาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ  นอกจากนั้น
ความสําเร็จของการเลี้ยงโคเนื้อให้ได้ราคาดีนั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับพันธุ์ของโคเนื้อเท่านั้น แต่ยังข้ึนอยู่กับพฤติกรรม
และวิธีการเลี้ยงและดูแลโคเนื้อ แม้ว่าโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสนจะเป็นโคพันธุ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ แต่หาก
เกษตรกรละเลยท่ีจะดูแล และขุนให้อาหารอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์แล้ว ย่อมได้โคเนื้อท่ีไม่ได้คุณภาพ  จาก
การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีหลายรายท่ีไม่ได้เลี้ยงในเชิงพาณิชย์จํานวนมากๆ ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ
จํานวนน้อยตัว และมักปล่อยให้หาอาหารกินตามทุ่งหญ้าซึ่งเป็นอาหารหยาบและไม่ได้ทําให้ได้โคเนื้อคุณภาพ 
การจะเลี้ยงให้ได้คุณภาพก็ต้องให้อาหารละเอียดและมีปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบมากมาย  ข้อสังเกตเบื้องต้นนี้
สะท้อนให้เห็นได้ว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการบางส่วนยังไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งท่ีได้รับจากการอบรมความรู้  
อีกท้ังเกษตรกรบางส่วนได้หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ แทนโดยเฉพาะพืชท่ีอยู่ภายใต้โครงการรับจํานําฯ ของ
รัฐบาล เป็นต้น  

ส่วนสินค้าชานั้น เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิม ไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ปุ๋ย
ตามคําแนะนําของวิทยากร เนื่องจากมีความรู้สึกว่ากลิ่นของชาเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากทําตาม ดังนั้นจึง
หันกลับไปใช้วิธีเดิม นอกจากนั้นภายหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว เกษตรกรเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําเรื่องขอให้เจ้าหน้าท่ี
เข้ามาทําการตรวจแปลงปลูกชาเพ่ือรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นเพราะยังไม่เห็นถึง
คุณประโยชน์จากการได้รับใบรับรองดังกล่าว และท่ีสําคัญโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาไม่สามารถสร้าง
ตลาดท่ีแน่นอนให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ ปัจจุบันโรงงานแปรรูปชาจีนถูกท้ิงร้าง ศูนย์เรียนรู้ท่ีจัดตั้งข้ึนก็ไม่มีผู้ใด
เข้าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ข้อค้นพบและข้อสังเกตเหล่านี้ชี้ชัดว่า โครงการท่ีกองทุนฯ ให้การสนับสนุนเงินทุน
ยังไม่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากไม่ได้ช่วยทําให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

สําหรับสินค้าปาล์มนั้น เนื่องจากโครงการยังไม่สิ้นสุด จึงยังไม่สามารถประเมินผลสําเร็จได้อย่าง
ชัดเจนนัก แต่พอจะกล่าวได้ว่าการดําเนินโครงการยังมีจุดอ่อนอยู่ เช่น โครงการอบรมความรู้นั้น เกษตรกรท่ี
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เข้าอบรมในแต่ละปี ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเดิมท่ีเคยเข้าอบรมรู้ในรอบปีก่อนหน้าแล้ว มีรายใหม่คิดเป็น
สัดส่วนท่ีน้อยมาก เนื้อหาการอบรมยังคงเป็นความรู้พ้ืนฐานท่ีไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกร 
กล่าวคือไม่ได้มีการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของเกษตรกร ซึ่งไม่ได้ช่วยทําให้เกษตรกร
สามารถปรับตัวได้ดีข้ึนในสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนฯ ยังไม่ได้วางระบบการประเมินศักยภาพภายหลังโครงการสิ้นสุด จึงทํา
ให้ยากต่อการพิจารณาว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ดีข้ึนหรือไม่ ฉะนั้น 
กองทุนฯ ควรสร้างระบบในการประเมินศักยภาพของเกษตรกรภายหลังโครงการสิ้นสุดต่อเนื่องไปอีกซักระยะ
หนึ่ง เพ่ือสอบทานดูว่าพฤติกรรม วิถีการเพาะปลูก และการตลาดของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือไม่ นอกจากนั้น ควรส่งเสริมและจูงใจให้เกษตรกรจดบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
ประเมินมีคุณภาพดียิ่งข้ึน และยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทําสํารวจอีกด้วย สําหรับข้อมูลท่ีเกษตรกรควร
เก็บบันทึกไว้ ประกอบด้วย ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ปริมาณผลผลิตต่อแรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูกพืชหรือการ
เลี้ยงปศุสัตว์ต่อหน่วยซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลักๆ ของต้นทุนท่ีใช้ มูลค่าการลงทุนในแต่ละปี รายได้จาก
การขายผลผลิต ภาระหนีท่ี้เกิดข้ึน เป็นต้น 
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บทที่ 7 
การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบทท่ี 7 นี้ อิงตามมาตรวัดความพึงพอใจแบบลิเกิร์ต 

(Likert Scale) 5 ระดับ โดยคําอธิบายคะแนนความพึงพอใจมีรายละเอียดดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

7.1  ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ จากผลการประเมินในช่วงที่ผ่านมาโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกร ภาคเอกชน 
และหน่วยงานรัฐ โดยหน่วยงานภายนอกนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยกองทุนฯ จะได้รับการประเมิน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด 9 ด้าน ด้วยมาตรวัดความพึงพอใจแบบลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ 
หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2554 กองทุนฯ จะไดร้ับการประเมินด้านความเชื่อม่ันหลักความคุ้มค่าเพ่ิมข้ึน รวมเป็น 
10 ด้าน โดยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเป็นด้านท่ีได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดทุกปี ในขณะท่ีด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกเป็นด้านท่ีได้รับคะแนนความพึงพอใจต่ําสุดในปี พ.ศ. 2553-2554 ท้ังนี้ ความพึงพอใจ
เฉลี่ยทุกด้านของปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 4.13 คะแนน ลดลงร้อยละ 5.33 เหลือเพียง 3.91 คะแนน ในปี พ.ศ. 
2553 และลดลงร้อยละ 2.05 เหลือเพียง 3.83 คะแนน ในปี พ.ศ. 2554 โดยความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีลดลงนั้น
เป็นผลมาจากความพึงพอใจในทุกด้านยกเว้นด้านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
(ตารางท่ี 7.1 และรูปท่ี 7.1) 
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รูปท่ี 7.1  คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

 
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานปีต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 

ตารางท่ี 7.1 คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ 

   ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.13 3.91 3.83 

2. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.11 3.80 3.59 

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.98 3.46 3.55 

4. ด้านผลจากการให้บริการ 4.04 3.80 3.79 

5. ด้านความเช่ือมั่นหลักนิติธรรม 4.15 3.70 3.65 

6. ด้านความเช่ือมั่นหลักคุณธรรม 4.11 3.86 3.85 

7. ด้านความเช่ือมั่นหลักความโปรง่ใส 4.04 3.59 3.59 

8. ด้านความเช่ือมั่นหลักการมสี่วนร่วม 4.00 3.64 3.58 

9. ด้านความเช่ือมั่นหลักการรับผดิชอบ 3.88 3.79 3.75 

10. ด้านความเช่ือมั่นหลักความคุม้ค่า - - 3.66 

ค่าเฉลี่ย 4.05 3.73 3.68 

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานปีต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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7.2  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ในการวัดความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการนั้น การศึกษานี้ประเมินแบบสอบถามความ
พึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าอบรมความรู้ในโครงการต่างๆ รวมถึงการนําเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง
ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น 

7.2.1 สินค้าปาล์มน้ํามัน  

จากการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรมโครงการในกลุ่มสินค้าปาล์มน้ํามันนั้น ส่วน
ใหญ่ลงความเห็นว่า การอบรมโดยรวมเป็นท่ีน่าพอใจโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับเนื้อหาของหลักสูตรซึ่งเป็นประโยชน์
และสามารถนําไปใช้ปฏิบัติตามได้จริง การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ดีและเข้าใจได้ง่าย และทําให้สามารถนําเอา
ไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามท่ีได้รับการอบรม แต่มีข้อสังเกตสําคัญประการหนึ่ง คือ หลักสูตรการอบรมอาจมี
ระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป ทําให้ไม่สามารถทําความเข้าใจได้ทัน ปัญหานี้น่าจะเป็นเพราะเกษตรกรกลุ่มนี้อาจ
มีพ้ืนฐานการเกษตรท่ียังไม่มากพอ จึงต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจ หากมีการอบรมในอนาคต คง
จําเป็นต้องปรับแนวทางการอบรม โดยจัดกลุ่มเกษตรกรเข้าอบรมให้สอดรับกับเนื้อหาความรู้ท่ีเกษตรกร
ต้องการ เพราะในบางกรณีเนื้อหาบางส่วนอาจไกลตัวเกษตรกรมากเกินไป ทําให้มีโอกาสน้อยท่ีจะนําความรู้
จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง (ตารางท่ี 7.2)  

เม่ือสอบถามถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเนื้อหาการอบรมจําแนกตามเนื้อหาของการอบรม ปรากฎว่า 
เกษตรกรรู้สึกพอใจมากท่ีสุดในการเข้าไปดูงานและเรียนรู้จากบริษัทเอกชน รองลงมา คือ เนื้อหาด้านการดูแล
รักษาสวนปาล์ม การเก็บเก่ียว และการปฏิบัติภายหลังการเก็บเก่ียว  ส่วนเนื้อหาท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น 
เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นถึงประโยชนแ์ละไดน้ําเอาความรู้เก่ียวกับการคัดเลือกและเตรียมพันธุ์ การจัดสวนปาล์ม 
การปลูกปาล์มน้ํามันพันธุ์ดี ตลอดจนการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน ไปใช้ปฏิบัติจริง 

ตารางท่ี 7.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการกลุ่มสินค้าปาล์มน้ํามัน 
ก) การอบรม/การได้รับความช่วยเหลือ 

รายละเอียด คะแนนเฉลี่ย* 
(คะแนนเต็ม 5) 

ไม่ทราบ** 
(%) 

เนื้อหาของการอบรมในหลักสูตรตา่งๆ มีประโยชน์หากนําไปใช้ปฏิบัติจริง 4.30 4.17 

ความเข้าใจเนื้อหาต่างๆท่ีได้รับจากการอบรมเป็นอย่างดี  4.17 4.17 

การนําความรู้ไปปรับใช้ในการทําเกษตรได้อย่างถูกต้องตามท่ีได้รับการอบรม 4.30 4.17 

เนื้อหาในเอกสารการอบรมท่ีท่านได้รับง่ายท่ีจะทําความเข้าใจด้วยตนเอง 3.48 4.17 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรมหลักสตูรต่างๆ สั้นเกินไป ยากท่ีจะทําความเข้าใจได้ทัน 3.10 12.50 

ระหว่างท่ีมีการอบรม วิทยากรเปดิโอกาสให้มีการแสดงความคดิเหน็หรือซักถาม 3.83 4.17 

วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามหรือช้ีแจ้งข้อสงสัยได้อย่างกระจา่งชัด เข้าใจง่าย 3.70 4.17 

การไดร้ับคําแนะนํา/คําปรึกษาอยา่งดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแม้ว่าจบหลักสูตรแล้ว 3.57 4.17 

ความรูส้ึกพอใจกับสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 3.70 4.17 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
หมายเหตุ : * ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมรีะดับคะแนน 1 (ต่ําสุด) ถึง 5 (สูงสุด) 

 ** สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ทราบรายละเอียดในแต่ละข้อต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในกลุ่มสินค้า  
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ข) เนื้อหาของการอบรม 

เนื้อหาของการอบรม 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
“ประโยชน์ท่ีได้รับจาก

การเข้าอบรม” 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

“ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
นําเอาความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง” 

การคัดเลือกพันธ์ุ/การเตรียมกล้าพันธ์ุ 4.05 4.44 

การเลือกพ้ืนท่ีปลูกปาลม์ 4.06 4.18 

การวางผังปลูก 3.82 4.29 

การจัดการสวนปาล์ม 4.18 4.33 

การให้นํ้าและการใส่ปุ๋ย 4.05 4.16 

การดูแลรักษาสวนปาล์มเรื่องศัตรพืูช 4.00 4.18 

การดูแลรักษาสวนปาล์มเรื่องการเก็บเก่ียว 4.31 4.22 

การปฏิบัตหิลังการเก็บเก่ียว 4.23 4.22 

การปลูกปาล์มน้ํามันพันธ์ุด ี 4.18 4.25 

การศึกษาดูงาน บ.ยูนิวานิช 5.00 5.00 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
หมายเหต:ุ  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมรีะดับคะแนน 1 (ต่ําสุด) ถึง 5 (สูงสุด) 

 

7.2.2 สินค้าโคเนื้อ 

สําหรับผลประเมินท่ีได้จากการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรมโครงการในกลุ่ม
สินค้าโคเนื้อนั้น ไม่แตกต่างมากนักจากกรณีปาล์มน้ํามัน โดยส่วนใหญ่รู้สึกพอใจมาก (มากกว่า 4 คะแนน)ใน
แทบทุกด้านท่ีมีการประเมิน เช่น ความพอใจและความเข้าใจเนื้อหา วิทยากรดีเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบ
ข้อซักถามได้ดี รวมท้ังมีการเลือกใช้สถานท่ีและอุปกรณ์การอบรมได้อย่างเหมาะสม  อย่างไรก็ดี ระยะเวลา
การอบรมท่ีสั้นยังคงเป็นประเด็นท่ีควรได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึน เพราะความรู้บางเรื่องอาจจะไม่สามารถ
ถ่ายทอดให้เข้าใจได้ดีนักภายในระยะเวลาอันสั้น (ตารางท่ี 7.3)  

นอกจากนั้น หากเปรียบเทียบประโยชน์ของเนื้อหาการอบรมและการนําไปปฏิบัติจริงระหว่างสินค้าโค
เนื้อกับสินค้าปาล์มน้ํามันและสินค้าชา เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้การตอบรับกับเนื้อหาการอบรมค่อนข้างสูง
และยังได้นําความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงด้วย โดยเฉพาะความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการเลี้ยงและผสมพันธุ์โคเนื้อ การ
ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ การกําหนดกรอบเวลาในการทําวัคซีนโคเนื้อ การทําเครื่องหมายเพ่ือตรวจสอบย้อนกลับ 
เป็นต้น ส่วนการตลาดสินค้าโคเนื้อนับได้ว่าเป็นแหล่งประมูลและซื้อขายโคเนื้อท่ีส่วนใหญ่เป็นประโยชน์มาก
ท่ีสุด  อย่างไรก็ดี การระบาดของโรคมือเท้าเปื่อยในสัตว์ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อ
การดําเนินการของตลาดในช่วงท่ีผ่านมา   
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ตารางท่ี 7.3 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการกลุ่มสินค้าโคเนื้อ 
ก) การอบรม/การได้รับความช่วยเหลือ 

รายละเอียด 
คะแนนเฉลี่ย* 
(คะแนนเต็ม 5) 

ไม่ทราบ** 
(%) 

เนื้อหาของการอบรมในหลักสูตรตา่งๆ มีประโยชน์หากนําไปใช้ปฏิบัติจริง 4.26 11.54 
ความเข้าใจเนื้อหาต่างๆท่ีได้รับจากการอบรมเป็นอย่างด ี 4.41 12.00 
การนําความรู้ไปปรับใช้ในการทําเกษตรได้อย่างถูกต้องตามท่ีได้รับการอบรม 4.41 12.00 
เนื้อหาในเอกสารการอบรมท่ีท่านได้รับง่ายท่ีจะทําความเข้าใจด้วยตนเอง 4.35 11.54 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรมหลักสตูรต่างๆ สั้นเกินไป ยากท่ีจะทําความเข้าใจได้ทัน 3.78 11.54 
ระหว่างท่ีมีการอบรมวิทยากรเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 4.13 11.54 
วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามหรือช้ีแจ้งข้อสงสัยได้อย่างกระจา่งชัดเข้าใจง่าย 4.26 11.54 
ความรูส้ึกพอใจกับสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 4.30 11.54 
ความรูส้ึกพอใจกับศูนย์บริการและตลาดกลางโคเนื้อพันธ์ุกําแพงแสน 4.33 7.69 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
หมายเหตุ : * ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมรีะดับคะแนน 1 (ต่ําสุด) ถึง 5 (สูงสุด) 

 ** สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ทราบรายละเอียดในแต่ละข้อต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในกลุ่มสินค้า  
 

ข) เนื้อหาของการอบรม 

เนื้อหาของการอบรม 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
“ประโยชน์ท่ีได้รับจาก

การเข้าอบรม” 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

“ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
นําเอาความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง” 

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการเลี้ยงโคเนื้อ 4.39 4.65 
การจัดการผสมพันธ์ุโคเนื้อ/ปรบัปรุงพันธ์ุ 4.55 4.65 
อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ 4.31 4.56 
การสุขาภิบาลฟาร์ม ป้องกันและกําจัดโรค 4.27 4.47 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงโค 4.33 4.25 
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการผสมเทียมโค 4.5 4.65 
พันธ์ุโคและการปรับปรุงพันธ์ุโคเนือ้ 4.47 4.65 
วงรอบการผสมเทียมโค การเป็นสดั 4.50 4.65 
การเลือกซื้อและใช้นํ้าเช้ือแช่แข็ง 4.44 4.55 
ปัญหาของการผสมเทียมโค/การผสมไม่ตดิ 4.44 4.65 
การเลีย้งโคเพ่ือการค้าเนื้อโคปลอดภัย 4.33 4.59 
การทําเครื่องหมายเพ่ือตรวจสอบย้อนกลับ 4.18 4.59 
การกําหนดโปรแกรมทําวัคซีน 4.29 4.60 
การตลาด 5.00 5.00 
ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
หมายเหต:ุ  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมรีะดับคะแนน 1 (ต่ําสุด) ถึง 5 (สูงสุด) 

 

  



7-6 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

7.2.3 สินค้าชา 

หากเปรียบเทียบกับสินค้าอ่ืนๆ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตชารู้สึกว่าการ
อบรมหรือการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรยังไม่ดีนัก โดยจะเห็นได้ว่าคะแนนประเมินของสินค้าชามีค่าต่ํา
กว่าสินค้าอ่ืนๆ พอสมควร  ท้ังนี้เกษตรกรผู้ปลูกชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าใจ
ภาษาไทยดีเท่าท่ีควร การอบรมของวิทยากรต่างๆ ต้องใช้ล่ามในการแปรและสื่อสาร ซึ่งนับได้ว่าภาษาเป็น
ข้อจํากัดในการทําความเข้าใจเนื้อหาการอบรม เอกสารความรู้อาจจะทําความเข้าใจด้วยตนเองได้ไม่ง่ายนัก  
ส่วนเนื้อหาอบรมท่ีเกษตรกรรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากท่ีสุดและได้นําเอาไปใช้ปฏิบัติจริง คือ ความรู้ด้านการจัด
สวนชา การตัดแต่งก่ิงชา วิธีการปลูก และวิธีการดูแลรักษา ในขณะท่ีการทําปุ๋ยใช้เองยังถูกมองว่าไม่เป็น
ประโยชน์เท่าท่ีควร ท้ังนี้จากการสัมภาษณ์ชาวสวนชา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่รู้สึกว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ทําให้ความหอมของใบชาเปลี่ยนไป จึงทําให้เกษตรกรหันกลับไปใช้ปุ๋ยสูตรเดิม  นอกจากนั้น องค์
ความรู้ได้การตลาดชายังไม่เพียงพอ จากการปฏิบัติจริงในช่วงท่ีผ่านมาการตลาดชาอาจประสบความสําเร็จ
ระดับหนึ่งเนื่องจากนายทุนชาวไต้หวันเข้ามาใช้ประโยชน์และซื้อใบชาสดและใบชาแห้งจากเกษตรกร แต่เม่ือ
นายทุนดังกล่าวยกเลิกแผนการตลาดชา ได้ส่งผลกระทบต่อการแปรรูปและการค้าใบชาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
พอควร 

ตารางท่ี 7.4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการกลุ่มสินค้าชา 
ก) การอบรม/การได้รับความช่วยเหลือ 

รายละเอียด คะแนนเฉลี่ย* 
(คะแนนเต็ม 5) 

ไม่ทราบ** 
(%) 

เนื้อหาของการอบรมในหลักสูตรตา่งๆ มีประโยชน์หากนําไปใช้ปฏิบัติจริง 3.5 - 

ความเข้าใจเนื้อหาต่างๆท่ีได้รับจากการอบรมเป็นอย่างด ี 3.17 - 

การนําความรู้ไปปรับใช้ในการทําเกษตรได้อย่างถูกต้องตามท่ีได้รับการอบรม 3.25 - 

เนื้อหาในเอกสารการอบรมท่ีท่านได้รับง่ายท่ีจะทําความเข้าใจด้วยตนเอง 2.79 - 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรมหลักสตูรต่างๆ สั้นเกินไป ยากท่ีจะทําความเข้าใจได้ทัน 3.13 - 

ระหว่างท่ีมีการอบรม วิทยากรเปดิโอกาสให้มีการแสดงความคดิเหน็หรือซักถาม 3.08 - 

วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามหรือช้ีแจ้งข้อสงสัยได้อย่างกระจา่งชัด เข้าใจง่าย 3.17 - 

การใช้ภาษาท่ีวิทยากรใช้ในการอบรมเหมาะสมแล้ว 3.00 - 

การไดร้ับคําแนะนํา/คําปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แม้ว่าหลักสูตรอบรมได้สิ้นสุดแล้ว 2.67 - 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
หมายเหตุ : * ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมรีะดับคะแนน 1 (ต่ําสุด) ถึง 5 (สูงสุด) 

 ** สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ทราบรายละเอียดในแต่ละข้อต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในกลุ่มสินค้า  

  



การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 7-7 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

ข) เนื้อหาของการอบรม 

เนื้อหาของการอบรม 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
“ประโยชน์ท่ีได้รับจาก

การเข้าอบรม” 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

“ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
นําเอาความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง” 

การจัดสวนชา 4.29 4.26 

วิธีการปลูก  4.38 4.21 

วิธีการดูแลรักษา 4.17 4.18 

การตลาดชา 2.78 3.00 

การปรับปรุงบํารุงดิน 3.58 3.70 

การทําปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุน 2.96 2.86 

การปลูกชาให้ได้มาตรฐาน GAP 3.71 3.39 

การตัดแต่งก่ิงชา 4.17 4.30 

การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 3.05 3.08 

การแปรรปูชาจีน 3.26 3.00 

ที่มา:  จากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม TDRI, 2555 
หมายเหต:ุ  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมรีะดับคะแนน 1 (ต่ําสุด) ถึง 5 (สูงสุด) 

 



บทที่ 8 
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ  
 
บทท่ี 8 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาท่ีวิเคราะห์ได้จากผลการประเมินในบทต่างๆ ท่ี

ผ่านมาและนําเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ  

8.1  สรุปประเด็นปัญหาในการดําเนินงานของกองทุนฯ 

ก) รูปแบบการบริหารกองทุนฯ 

� คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีโครงสร้างขนาด
ใหญ่ แม้ว่าคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญจากหลายสาขาซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ ในแง่ของการกําหนดทิศทาง การให้คําแนะนําและ
ข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งน่าจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิจารณาและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร แต่การมี
โครงสร้างขนาดใหญ่ไม่ได้ช่วยยืนยันว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการและอนุกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เต็มท่ี เนื่องจากกรรมการและอนุกรรมการส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ประจําของตนเองมากอยู่แล้ว นอกจากนั้น
ระเบียบกระทรวงฯ ที่ใช้บังคับกองทุนฯ ไม่ได้ระบุถึงข้อปฏิบัติหรือข้อผูกพันเชิงสัญญาที่กําหนดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของกรรมการและอนุกรรมการ  ทั้งนี้ในกรณีที่การ
พิจารณาอนุมัติโครงการขาดความรอบคอบและรอบด้าน และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การดําเนินงานโครงการ
ไม่สามารถบรรลุถึงว ัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งกองทุนฯ  หากยึดเอาระเบียบกระทรวงฯ ในปัจจุบ ัน 
กรรมการหรืออนุกรรมการไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ   นอกจากนั้นในกรณีที่เป็นกรรมการโดย
ตําแหน่งจากหน่วยราชการต่างๆ แม้ว่ากรรมการเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่หรือละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ ก็ไม่สามารถถูกถอดถอนหรือเปลี ่ยนกรรมการได้ เนื ่องจากระเบียบกระทรวงฯ กําหนดให้เป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง 

� หากพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฯ พบว่า
กรรมการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ซึ่งมีภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบหลักในงานประจําของตนเองมากอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้ามาทําหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติ
โครงการท่ีมีการยื่นเสนอขอรับทุนกับกองทุนฯ  ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ของกรรมการและอนุกรรมการ จึงทําให้การ
ดําเนินงานของกองทุนฯ ขาดความคล่องตัวและส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

� หากพิจารณาตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2548 อํานาจหน้าท่ีในการตัดสินใจอนุมัติโครงการอยู่ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
เท่านั้น  ท่ีผ่านมามีเพียงกรณีเดียวท่ีคณะกรรมการบริหารฯ มีมติให้เจ้าของโครงการปรับปรุงและแก้ไข
รายละเอียดในข้อเสนอโครงการและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ทําหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติ
โครงการแทน 

  



8-2 โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

ข) การจัดการของฝ่ายกองทุนฯ 

� เงินทุนสนับสนุนมาจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพียงแหล่งเดียว โดยกองทุนฯ ต้อง
จัดทําคําของบประมาณประจําปีในลักษณะ Rolling Plan (กําหนดช่วงเวลาการจัดทําคําของบประมาณตาม
ปฏิทินงบประมาณประจําปี) และไม่สามารถบริหารการเงินให้เกิดดอกผลได้ด้วยตนเอง 

� กองทุนฯ มีระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน แต่ท่ีผ่านมายังไม่สามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาได้ดีนัก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การให้ความ
ร่วมมือของเจ้าของโครงการในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ กฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ การเกิดโรคระบาดในโคเนื้อทําให้การดําเนินโครงการหยุดชะงัก เป็นต้น 

� กองทุนฯ มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนๆ ดําเนินภารกิจบางส่วนแทน (เช่น การประเมินผล) แต่
หน่วยงานเหล่านั้นมีภาระงานประจํามากอยู่แล้วและมักมีอัตรากําลังจํากัด ส่วนการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ ต้องอาศัยกรรมการและอนุกรรมการท่ีมาจากหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งมักมีข้อจํากัดด้านเวลาและไม่มีข้อ
ผูกพันเชิงสัญญา (No Commitment) ท่ีบังคับให้กรรมการหรืออนุกรรมการต้องทุ่มเทเวลาและความสามารถ
ให้กับงานของกองทุนฯ 

� ปัจจุบัน กองทุนฯ ยังไม่ได้มีการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือใช้ชี้วัดผลสําเร็จ (ผลลัพธ์) ของการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร รวมถึงไม่มีข้อปฏิบัติการประเมินผลสําเร็จของโครงการภายหลังอายุโครงการสิ้นสุดลง 
(post-evaluation) 

� กองทุนฯ ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีเพียงพอและท่ัวถึง ท้ังนี้จากผลการสํารวจความคิดเห็นของ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจํานวน
หนึ่งไม่ทราบว่าโครงการท่ีตนเองเข้าร่วมได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ  ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักกองทุนฯ  

ค) ประเด็นอ่ืนๆ 

� งบประมาณ: การจัดสรรงบประมาณโดยรัฐบาลเกิดข้ึนไม่แน่นอนในแต่ละปี ในบางปีกองทุนฯ 
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่า กองทุนฯ ยังมีเงินทุนคงเหลืออยู่มากท่ียังไม่ได้ใช้ในงวด
ปีงบประมาณนั้นๆ (แม้ว่าเงินทุนคงเหลือบางส่วนติดภาระผูกพันกับโครงการอ่ืน) 

� ฝ่ายผู้ขอทุน: โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร สถาบันทางการเกษตร ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จึงทําให้
ต้องมีการปรับแก้ข้อเสนอโครงการหลายครั้ง อนึ่ง การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการในแต่ละครั้งมักต้องใช้
เวลานานก่อนท่ีข้อเสนอโครงการท่ีได้รับการปรับแก้ไขจะถูกส่งกลับมายังกองทุนฯ เพ่ือนําเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาอีกครั้ง 

� การดําเนินงานโครงการ: หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่สามารถบริหารโครงการให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ตามเวลาท่ีกําหนด 
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8.2  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของกองทุนฯ 

8.2.1. แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารกองทุนฯท่ีเป็นไปได:้ 

ก)  การปรับปรุงระบบการทํางาน การบริหารจัดการและวิธีปฏิบัติของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และคล่องตัวยิ่งข้ึน โดยเน้นปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับความพร้อมและ
ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงาน (เช่น บุคลากร คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ แหล่งเงินทุน) กระบวนการทํางาน (Process) (เช่น ระเบียบและข้ันตอนการ
กลัน่กรองโครงการ การประเมินผลสําเร็จ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)  

ข)  การยกระดับหน่วยงานกองทุนฯ เป็นสํานักงานกองทุนฯ ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างการ
ทํางานของกองทุนฯ จากเดิมท่ีใช้รูปแบบการมอบหมายงานให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทน 
(Outscourcing) มาดําเนินการเอง มีการจัดอัตรากําลังคนใหม่ 

ค)  การพัฒนาไปสู่รูปแบบองค์การมหาชนซึ่งจัดตั้งข้ึนเพ่ือให้การสนับสนุนการทํางานของรัฐ ท้ังนี้
องค์การมหาชนมีฐานะเป็นิติบุคคล มีอิสระในการตัดสินใจ และยังคงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 
โดยองค์การมหาชน มีการผนวกเอาระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบราชการมาใช้ในการ
บริหารจัดการ ซึ่งเดิมทีส่วนราชการมีข้อจํากัดในการปฏิบัติหลายด้าน เช่น สายการบังคับบัญชา
ระบบราชการมีระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งมากมาย รวมถึงมีมาตรฐานการจ้างงานเพียง
มาตรฐานเดียวเนื่องจากเน้นท่ีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของข้าราชการ แต่ไม่ได้ให้
ความสําคัญกับแรงจูงใจหรือกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ง) การโอนถ่ายความรับผิดชอบงานด้านการบริหารกองทุนฯ ไปให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทน เช่น 
สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี สภาเกษตรกรฯ เพ่ิงได้รับการจัดตั้งข้ึนได้ไม่นานนัก 
จึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่าผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร พร้อมหรือไม่ท่ีจะต้อง
รับผิดชอบภารกิจกองทุนฯ  

ข้อเสนอแนะ: หากเปรียบเทียบท้ังสี่ทางเลือกข้างต้น แนวทางการปรับปรุงการบริหารกองทุนฯ ใน
ระยะต่อไปควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการทํางาน การบริหารจัดการ และวิธีปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัวมากข้ึน (ทางเลือก ก)  

เหตุผล:  

1)  กองทุนฯ เพ่ิงเริ่มดําเนินงานได้ไม่นานและยังคงอยู่ในช่วงของการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท
กองทุนฯ จึงเร็วเกินไปท่ีจะปรับรูปแบบองค์กร/การบริหารงานแบบใหม่ 

2) แม้ว่ากองทุนฯ มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหลายประการ แต่ปัญหาและอุปสรรค
เหล่านั้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนฯ  ในขณะท่ีปัญหาส่วนใหญ่ยังอยู่ในวิสัยท่ีสามารถ
แก้ไขได้ภายใต้กรอบอํานาจของผู้บริหารกองทุนฯ (คณะกรรมการบริหารฯ และ สศก.) ดังนั้น กองทุนฯ จึง
ควรเน้นท่ีการแก้ไขข้อจํากัดตา่งๆ เสียก่อน 

ส่วนแนวทางของการพัฒนาสู่รูปแบบการบริหารงานแบบองค์การมหาชนซึ่งมักถูกหยิบยกข้ึนมาเป็น
ทางเลือก ในทางปฏิบัติสามารถทําได้ โดยการบริหารงานแบบองค์การมหาชนมีข้อดีหลายประการ ท้ังในแง่
ของความยืดหยุ่นในการทํางาน งบประมาณ ระบบการบริหารงานท่ีไม่ต้องอิงกับระบบราชการเหมือนส่วน
ราชการท่ัวไป  อย่างไรก็ดี การจัดการแบบองค์การมหาชนซึ่งโดยท่ัวไปยังคงต้องพ่ึงพิงคณะกรรมการและ
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คณะอนุกรรมการเป็นผู้ให้คําแนะนํา กําหนดทิศทางและตัดสินใจงานด้านต่างๆ ขององค์กร  ฉะนั้น การ
เปลี่ยนมาเป็นองค์การมหาชนยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมท่ีเก่ียวกับข้อจํากัดของคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการได้  ท้ังนี้ หัวใจสําคัญของการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้ประสบความสําเร็จอยู่ท่ีการ
กลั่นกรองและพิจารณาโครงการ หากการดําเนินงานของกองทุนฯ ท่ีอยู่ในรูปขององค์การมหาชนยังคงต้อง 
outsource ภารกิจหลักในการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการ โดยพ่ึงพิงคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณา วินิจฉัย และอนุมัติโครงการ  ผลท่ีตามมาคงไม่ต่างกับการบริหารกองทุนฯ 
รูปแบบเดิม นอกจากนั้น กรรมการหรืออนุกรรมการส่วนใหญ่มักมาจากหน่วยงานราชการ การดําเนินงานจึง
ยังคงไม่เป็นอิสระ กระบวนการพิจารณาค่อนข้างนาน ดังนั้น การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนนั้นจึงยังไม่ใช่
ทางออกในเวลานี ้

8.2.2 การปรับเปลี่ยนโครงการองค์กร/การบริหารงาน: 

เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงองค์คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (เช่น การลดบทบาท
ของ รมว.) เป็นเรื่องลําบาก ดังนั้นจึงน่าจะดําเนินการโดยเสริมความแข็งแกร่งของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะ: 

1.  การเพ่ิมอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ : 

1.1) คณะอนุกรรมการฯ สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของคณะ
กรรมการบริหารฯ ภายใต้กรอบโครงการท่ีได้รับการจัดอันดับความสําคัญ (Priorities) และ
กําหนดเพดานวงเงินอนุมัติสูงสุดตามท่ีระเบียบการใช้เงินกําหนดไว ้

1.2)  หากทําข้อ 1.1 ต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ใหม่ โดยกําหนดให้
กรรมการจากคณะกรรมการบริหารฯ เข้ามาเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ิมข้ึน 

1.3)  หากทําข้อ 1.1 คณะกรรมการบริหารฯ ต้องทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางของ
กองทุนฯ อย่างชัดเจนและโปร่งใส่ และวางกรอบหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนให้คณะอนุกรรมการฯ 
นําไปปฏิบัติตามได ้

2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ให้มี
หน่วยงานและ/หรือบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการตลาดภาคเกษตร และอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมห่วงโซ่
การผลิต  ประเด็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ ไม่ควรเน้นเพ่ิมจํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการ แต่ควร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นสําคัญเพ่ือให้การพัฒนาภาคเกษตรเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี 
กรรมการหรืออนุกรรมการท่ีได้รับคัดเลือกไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งสูง  สําหรับประเด็นการคัดเลือกบุคคลท่ี
จะเข้ามากรรมการหรืออนุกรรมการนั้น จําเป็นต้องมีการปรับแก้ระเบียบฯ โดยลดจํานวนกรรมการโดย
ตําแหน่งลง และใช้วิธีการสรรหาแทน โดยจําเป็นต้องกําหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสรรหา
กรรมการหรืออนุกรรมการ เช่น ผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
การเกษตร เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงินและการคลัง การตลาด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาโครงการและตัดสินใจ   

8.2.3 การปรับเปลี่ยนการบริหารงานของฝ่ายจัดการกองทุนฯ: 
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ข้อเสนอแนะ: 

1. การปรับแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

� กองทุนฯ ควรนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือจัดทําและกําหนดขอบเขตการให้เงินทุน
สนับสนุนประจําปีและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่แบ่งโครงการท่ีจะสนับสนุนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
โครงการท่ีจะให้การสนับสนุนเร่งด่วนซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบพิจารณาพิเศษท่ีรวดเร็ว (Fast Track System)  
และ กลุ่มโครงการ/สินค้าท่ัวไปท่ีสามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนแต่ยังคงพิจารณาตามองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์เบื้องต้นท่ีระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ 

� การปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวกับการพิจารณาโครงการ โดยเสนอให้มีการกําหนดกรอบ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีโครงการขอเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าข่ายหรือสามารถเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาพิเศษท่ีรวดเร็ว (Fast Track System) เช่น โครงการท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนในรูปของเงินทุน
หมุนเวียนและเกิดข้ึนในลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนฯ กับ เจ้าของโครงการ  เป็นต้น 

� การปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายละเอียด เนื้อหา และเอกสารท่ีจะต้องยื่นประกอบการพิจารณา โดยเสนอ
ให้มีการจัดทํากรอบแนวทางในการจัดการปัญหาและความเสี่ยงในแต่ละข้อเสนอโครงการ 

� การผลักดันการให้เงินสนับสนุนแก่โครงการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Co-financing) แทนท่ี
กองทุนฯ เป็นผู้ให้สนับสนุนเงินทุนฝ่ายเดียว เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของโครงการและการมีส่วนร่วม ลดปัญหาท่ี
เกิดจากพฤติกรรมชักนําความเสี่ยง (Moral Hazard) ควรพิจารณากําหนดกรอบ/หลักเกณฑ์/สัดส่วนในการร่วม
ลงทุน เช่น กองทุนฯ สนับสนุนเงินทุน XX% ของงบประมาณโครงการ โดยท่ีสัดส่วนของเงินทุนท่ีจะสนับสนุน 
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสินค้า/วัตถุประสงค์ของโครงการ/พ้ืนท่ี  อย่างไรก็ดีในการกําหนดสัดส่วนการร่วม
ลงทุนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรท่ีเสนอโครงการ 
ท้ังนี้อาจพิจารณาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผักปลอดสารพิษครบวงจรท่ี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เป็น
ตัวอย่างท่ีมีลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนฯ กับกลุ่มเกษตรกร ในอัตราส่วนประมาณ 50 : 50 โดย
เกษตรกรกลุ่มนี้มีความพร้อมท่ีจะร่วมลงทุนในอัตราส่วนสูงเช่นนี้ เพราะกลุ่มเกษตรกรนี้มีศักยภาพและเกิดจาก
ความต้องการพัฒนาของกลุ่มตนโดยตรง  

2.  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรภายใน และจัดหาบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นท่ีปรึกษา 

� หน่วยงานราชการไม่สามารถเพ่ิมจํานวนบุคลากรได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดตามกฎระเบียบของ 
ก.พ. แม้ว่าจะแก้ไขด้วยการตั้งคณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ ข้ึน โดยดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามา แต่
ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถทดแทนการมีพนักงานประจําท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ท่ีต้องการ 

� นอกจากนั้น หน่วยงานราชการมีข้อจํากัดด้านผลตอบแทนท่ีไม่จูงใจ   

� แนวทางท่ีเป็นไปได้ คือ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นท่ีปรึกษา โดยระบุสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี
หรือสองป ีเพราะการว่าจ้างในตําแหน่งท่ีปรึกษาสามารถว่าจ้างได้ในอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า และยังผูกมัดให้
ต้องทําหน้าท่ีตามกรอบท่ีกําหนด ซึ่งแตกต่างจากการเข้ามาในรูปของกรรมการและอนุกรรมการฯ ท่ีไม่มีข้อ
ผูกมัดในการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

3.  การประเมินผลสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนฯ โดยใช้ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นตัวตั้ง 
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ท้ังนี้ การดําเนินงานของกองทุนฯ ในระยะต่อไป ควรกําหนดให้มีการจัดทําตัวชี้วัดผลสําเร็จเชิง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ือช่วยให้กองทุนฯ สามารถประเมินประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับอย่างน้อยในระยะกลาง 
ไม่ใชเ่ป็นเพียงประโยชน์ท่ีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับในช่วงเวลาของการดําเนินโครงการเท่านั้น 

� หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องวางกรอบการทํางานท่ีช่วยให้เกษตรกรผู้เข้าโครงการ จัดทํา
บันทึกข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลสําเร็จ ท้ังนี้ในปัจจุบันหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เท่านั้นท่ีต้องจัดทําและจัดเก็บข้อมูลในระดับโครงการ ไม่ใช่ระดับเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

� การประเมินผลภายหลังโครงการสิ้นสุดเป็นระยะ (Post-Evaluation) โดยอาจดําเนินการโดย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกและศูนย์ประเมินผลของ สศก.  แทนท่ีจะเป็นหน้าท่ีของศูนย์
ประเมินผล ท่ีมีภาระหน้าท่ีมากและอาจติดประเด็นการทับซ้อนของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
เนื่องจากศูนย์ประเมินผลฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีต้นสังกัดเดียวกับกองทุนฯ 

� การจัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงลึกของแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถ
ประมวลผลเบื้องต้นได้ ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไปกระจุกอยู่ท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการเท่านั้น 

4.  การปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุมท่ัวถึงยิ่งข้ึน 

เนื่องจากผลการสํารวจได้ชี้ให้เห็นว่ามีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจาก
กองทุนฯ และส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ากองทุนฯ มีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร  ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน
ท่ีต้องดําเนินการ หากเกษตรกรไม่มีข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ย่อมสูญเสียโอกาสในการปรับตัวและวางแผน
รองรับ และไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากทางการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญอย่าง
มากสําหรับการดําเนินงานของกองทุนฯ  อย่างไรก็ดี การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาถึง
แหล่งท่ีจะสื่อสารข้อมูล (สื่อ) ข้อมูลข่าวสารและวิธีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเกษตรกรเข้าถึงและเข้าใจได้
ง่าย การจัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าใจได้ง่าย และดําเนินการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (Timing) 

� แนวทางการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันของกองทุนฯ เน้น High Tech/Hi Touch แต่อาจจะไม่สอด
รับกับวิถีชีวิตของเกษตรกร กองทุนฯ ควรพิจารณาทบทวนการเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมและไม่เกิดค่าใช้จ่ายมาก
นัก และสร้างเครือข่ายชุมชนให้กว้างข้ึน ตัวอย่างเช่น  การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชน เสียง
ตามสาย เคเบิลท้องถ่ินท่ีมีช่องรายการข่าวท้องถ่ิน การเสาะหาคลื่นรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ี
จัดสรรเวลาให้กับหน่วยงานราชการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

� กองทุนฯ ควรจัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าใจง่ายเพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด (Update) และประชาสัมพันธ์โครงการท่ีประสบความสําเร็จซึ่งจะเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการสร้างความเข้มแข็งและนําไปปรับใช้โดยเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ  

8.2.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

� ข้อเสนอโครงการควรครอบคลุมรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ เช่น ตัวชี้วัดแยกระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์  การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ
และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

� การสนับสนุนโครงการท่ีใช้เงินทุนในรูปของเงินหมุนเวียนท่ีสามารถสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรใน
ระยะยาวให้มากข้ึนและควรปรับลดน้ําหนักแก่โครงการในรูปเงินจ่ายขาดท่ีไม่เกิดประโยชน์แท้จริง  อย่างไรก็
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

ตาม หากผลพิจารณาและกลั่นกรองโครงการชี้ให้เห็นได้ว่า กิจกรรมท่ีรับเงินทุนสนับสนุนในรูปของเงินจ่ายขาด 
จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ก็พออนุโลมให้สนับสนุนเงินทุนแบบ
จ่ายขาดได้มากกว่าท่ีกําหนดเพ่ือลดภาระทางการเงินของเจ้าของโครงการและเกษตรกรลง 

� หลายโครงการท่ีกองทุนฯ ให้เงินทุนสนับสนุนมุ่งเน้นการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร แต่
เนื้อหาความรู้ท่ีใช้ในการอบรมนั้นมักเป็นความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ของเกษตรกรท่ีเก่ียวข้องมากนัก 
เพราะเกษตรกรท่ีทําการเกษตรมายาวนานมีองค์ความรู้พ้ืนฐานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  ดังนั้นในการพิจารณา
สนับสนุนเงินทุนจ่ายขาดแก่โครงการลักษณะนี้ ควรให้ความสําคัญมากข้ึนกับเนื้อหาการฝึกอบรม การจัดกลุ่ม
อบรมให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของเกษตรกร การกําหนดสถานท่ีอบรมท่ีเหมาะสม รวมถึงการผสมผสาน
ความรู้ เชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผสมผสานความรู้สมัยใหม่เข้าไปในเนื้อหาการอบรม  
นอกจากนั้น การดําเนินโครงการอาจให้ความสําคัญเพ่ิมข้ึนกับการจัดทําตําราในการเผยแพร่ความรู้ท่ีอบรม 
และยังสร้างโอกาสเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้เกษตรกรท่ีไม่อยู่ในโครงการได้รับความรู้ด้วย 
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