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บทสรุปผู้บริหาร 
 

   การประเมินผลโครงการ “รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ําหมัน จังหวัดเลย ปี 2560 ครั้งนี้ 
เป็นการประเมินผลระหว่างดําเนินงานโครงการ (Ongoing evaluation) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือประเมินผลได้ และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
โครงการ เพ่ือทราบปัญหาในการดําเนินโครงการ และปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น โดยมีขอบเขต พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
หมัน ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ใช้ข้อมูลช่วงมีการดําเนินงานโครงการปี พ.ศ. 2559-2560 
ซึ่งได้จากรายงานและการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ และ
นอกพ้ืนท่ีโครงการ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้
   ผลการประเมิน พบว่า ผลการประเมินตามตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ระดับผ่านแต่ต้องปรับปรุงในด้านของ
ผลลัพธ์ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รายได้ของเกษตรกร และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ
ผลการใช้จ่ายงบท่ีได้รับการจัดสรรในปี 2560 มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 27,940,553 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร กิจกรรมโครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผน/เป้าหมายร้อยละ 96.00 เกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมร้อยละ 62.96 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตร้อยละ 70.37 มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.68 ราย อยู่ในวัยแรงงาน 3.16 ราย และเป็นแรงงานภาคการเกษตร 2.38 ราย เป็นสมาชิก
กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรร้อยละ 93.83 การทําเกษตรใช้น้ําฝนร้อยละ 87.65 ใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ําหมันร้อยละ 
19.75 ความเพียงพอของแหล่งน้ําพอใช้ท้ังปีร้อยละ 62.96 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
29.25 ไร่ ลดลงร้อยละ 14.97 (ปี 2559 มีพ้ืนท่ีทางการเกษตร 34.40 ไร่) เนื่องจากได้ปรับลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตวล์ง มีรายได้เฉลี่ย 179,238 บาท/ครัวเรือน เม่ือเปรียบเทียบปี 2559 ลดลงร้อยละ 14.99 (ปี 
2559 มีรายได้ 210,845 บาท) รายได้จากภาคเกษตรครัวเรือนละ 169,516 บาท (คิดเป็นร้อยละ 94.58 ของ
รายได้ท้ังหมด) ลดลงร้อยละ 15.72 (ปี 2559 มีรายได้ 201,123 บาท) เนื่องจากการปรับลดพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรลง ประกอบกับราคาสินค้าทางการเกษตรปรับราคาลดลงเกือบทุกชนิดสินค้าท่ีเกษตรกรทําการ
เพาะปลูก แตเ่ม่ือพิจารณาตน้ทุนการผลิต พบว่ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 106,675.28 บาท ลดลงร้อยละ 28.13 
(ปี 2559 มีรายได้ 148,416.24 บาท)  นั้นคือเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 62,840.72 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.23 (ปี 
2559 มีรายได้ 52,706.76 บาท)  ด้านทัศนคติต่อโครงการอยู่ในระดับค่อนข้างมากในด้านการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์น้ํา/รักษาป่า ด้านการทําให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน และมีความคิดเห็นว่าบริบทโครงการเป็นโครงการท่ีดีไม่
ต้องปรับปรุงร้อยละ 59.26   
    ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมมากข้ึน กิจกรรมทางการเกษตรควรเน้นการทํา
เกษตรผสมผสาน ควรส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพท่ีผลิตเองได้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ควรส่งเสริมและให้
การอบรมเรื่องการทําบัญชี และให้ตระหนักถึงความสําคัญของการทําบัญชี สําหรับการอบรมด้านอ่ืนๆ ควรเน้น
การอบรมท่ีตรงความต้องการของเกษตรกร 



(ค) 
 

คํานํา 

 โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะท่ี 3 (พ.ศ.
2560-2564) เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา
คุณภาพชีวิตและอาชีพของประชากรในพ้ืนท่ีให้ดีข้ึนตามสภาวะแวดล้อม รวมท้ังการอบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการสามารถนําไปใช้ประโยชน์เ พ่ือฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 อุดรธานี เห็นว่า
โครงการดังกล่าวมีประโยชน์กับเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประเมินผลระหว่างดําเนินโครงการ (Ongoing 
evaluation) เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานและผลกระทบระยะสั้นของโครงการ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์เพ่ือจะได้ปรับปรุงการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป 

 รายงานการประเมินผลฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการทุก
ภาคส่วนท้ังระดับจังหวัดและระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังเกษตรกร ส่งผลให้การประเมินผลครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และหวังว่าผู้เก่ียวข้องจะได้รับประโยชน์จากเอกสารการประเมินฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
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บทท่ี 1 
สาระสําคัญของโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประมาณร้อย
ละ 80 เป็นพ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีความลาดชันทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ ท้ังด้านตะวันออกและตะวันตกของจังหวัด โดย
บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ส่วนทางด้านตะวันออกเทือกเขาส่วนใหญ่เป็น
เนินลอนลาด และเขาลูกโดดๆไม่สูงมากนัก เทือกเขาท้ังสองแนวมีความลาดเทลงทางด้านตอนกลางของจังหวัด 
มีแหล่งต้นน้ํา ลําธารสําคัญ 4 สาย ประกอบด้วย แม่น้ําโขง แม่น้ําเหือง แม่น้ําเลย และแม่น้ําหมาน ล้วนเป็น
แหล่งน้ําท่ีสําคัญต่อการดํารงชีพของประชากรจังหวัดเลย ซึ่งใช้ในภาคการเกษตร อุปโภค และบริโภค ราษฎร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยถูกทําลายเป็นอย่างมากสาเหตุจากการทําลายป่า
เพ่ือใช้พ้ืนท่ีทําการเกษตร การไถพรวนไม่ถูกวิธี มีการใช้สารเคมีทําการเกษตรมาก ทรัพยากรดินถูกชะล้าง
พังทลาย แหล่งน้ําธรรมชาติตื้นเขินทําให้มีน้ําไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร การอุปโภค และบริโภค ทําให้ความ
สมดุลของธรรมชาติเสียไป ทรัพยากรน้ําถูกปะปนด้วยสารเคมีทําให้สัตว์น้ําไม่สามารถดํารงชีพตามวิถีชีวิตปกติ
ได้ ประกอบกับพ้ืนท่ีดังกล่าวมีปัญหาด้านความม่ันคง เนื่องจากพ้ืนท่ีติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

 ดังนั้น เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงห่วงใย
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้พสกนิกรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีสูง ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา และป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร และให้ราษฎรสามารถดํารงชีวิตอยู่กับป่าได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จังหวัดเลยได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูง ซึ่งสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลายเป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และหน่วยงานท่ีเก่ียงข้องร่วมบูรณาการจัดทําแผนแม่บทโครงการ 
“รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ําหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะ 2 ปี (พ.ศ.2558-2559) เสนอ
ต่อผูอํ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง(องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการเพ่ือ
ร่างโครงการเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป ท้ังนี้เพ่ือขยายผล
โครงการ”รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเลยเพ่ิมเติมอีก 1 ลุ่มน้ํา ได้แก่ ลุ่มน้ําหมัน ในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 โครงการ “รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพป่า ต้นน้ําลําธาร และขยายผลแนวพระราชดําริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ของลุ่มน้ําต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี ้

1. เพ่ือจัดตั้งถ่ินฐานและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดําริ การอยู่ร่วมกันของ
คนและป่าอย่างสมดุลยั่งยืน 

2. เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 

3. เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทําให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําให้พอ
อยู่พอกินและพ่ึงพาตนเองได้ มีความม่ันคงด้านอาหารเพ่ือก้าวไปสู่การเหลือกินเหลือใช ้

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพ้ืนท่ีลุ่มน้ําให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเข้าถึง
บริการพ้ืนฐาน ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํามุ่งบูรณาการดําเนินงาน
อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
 1. เป้าหมาย 

1.1) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

1.2) มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบ 

1.3) ประชากรในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม
ชุมชน 

1.4) หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.) งบประมาณ 

ตารางท่ี 1.1 ยุทธศาสตร์และงบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร ์ หน่วยงาน 
งบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร ปีงบประมาณ 

2560 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการชลประทานเลย 
2. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เพชรบูรณ ์
3. สถานีพัฒนาท่ีดินเลย 
4. สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3  
5. ท่ีทําการปกครองอําเภอด่านซา้ย 

15,000,000 
66,350 
111,750 

10,000,000 
100,000 

 รวม 25,278,100 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. ศูนย์เมลด็พันธ์ุข้าวอุดรธาน ี
2. ปกครองอําเภอด่านซ้าย 
3. สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์เลย 
4. สํานักงานประมงจังหวัดเลย 
5. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเลย 
7. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย 
8. ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ ์
9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย 
10. ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรท่ีสูง) 
11. สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย 
12. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย 
13. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ด่านซา้ย จ.เลย 
14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร)่ 

76,500 
140,000 
57,000 
89,850 
119,200 
66,200 
45,000 
163,550 

0 
234,000 
78,000 
20,000 
433,158 
50,000 

 รวม 1,572,458 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

1. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเลย 
2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
4. คณะกรรมการและคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการรักษ์นํ้า
ลุ่มน้ําหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

40,000 
0 

500,000 
 
0 

500,000 
 รวม 1,040,000 

รวมท้ังสิ้น 27,890,558 
ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
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1.4 วิธกีารดําเนินงานโครงการ 
 เพ่ือสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แนวทางการดําเนินงานของโครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ําหมัน 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงมุ่งท่ีจะให้ชุมชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า
ไม้และฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีจุดเน้นดังนี ้
 1. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธาร เพ่ือเป็นแหล่งซับน้ําธรรมชาติ (water bank) 
 2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยการสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม โดยมีศูนย์บริการ
และพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเรียนรู ้
 3. ส่งเสริมแหล่งอาหารชุมชน (Food bank) และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพรรณ
ท้องถ่ิน 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 5. ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
 
1.5 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคท่ี 3 กองทัพภาคท่ี 2 โดยการสนับสนุนของสํานักราชเลขาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีแต่ละโครงการ 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) พ้ืนท่ีการบุกรุกทําลายป่าลดลง 
 2) มีจํานวนพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึน 
 3) มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินทํากิน 
 4) เพ่ือการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
 5) มีการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
 6) มีการพัฒนาแหล่งน้ํา 
 7) มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
 8) มีหนี้สินลดลง 
 9) ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 10) มีการวางแผนด้านพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสของหมู่บ้าน 



บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความสําคัญของการประเมินผล 
 การดําเนินงานโครงการ “รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ําหมัน จังหวัดเลย ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2564) เป็นโครงการท่ีดําเนินการต่อเนื่องจากโครงการ”รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ําหมัน 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะ 2 ปี (พ.ศ.2558-2559) โดยเน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 
3 อุดรธาน ีทําการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการเป็นระยะตามความเหมาะสม แล้วรายงานผล
พร้อมข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการและคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ “รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ําหมัน จังหวัดเลย 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 อุดรธานี ได้ทําการติดตามความก้าวหน้าเป็นประจําทุกปี เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการ ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ และปัญหาในการ
ดําเนินโครงการ เพ่ือนําผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการให้สามารถดําเนินโครงการไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีวางไว ้

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 2.2.1 เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 2.2.2 เพ่ือประเมินผลไดท่ี้เกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
 2.2.3 เพ่ือทราบปัญหาในการดําเนินโครงการ และปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
 2.3.1 พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

พ้ืนท่ีลุ่มน้ําหมัน ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 
  1) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  2) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2560 
  3) เกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2560  
 2.3.3 ช่วงเวลาของข้อมูลในการประเมินผล 

1) การประเมินผลได้ของโครงการ ใช้ข้อมูลช่วงมีการดําเนินงานโครงการปี พ.ศ. 
2559-2560 

2) การประเมินผลกระทบของโครงการ ใช้ข้อมูลการผลิตปี พ.ศ. 2559-2560 ของ
เกษตรกรในและนอกพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 
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2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี
2.4.1 การตรวจเอกสาร 
 เอกสารรายงานผลการศึกษาหรือผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ใช้เป็นแนวทาง หรือนํามา

ประยุกต์ใช้กับการประเมินผลครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 เรื่อง โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี ้
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555a) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ทําการประเมินผลโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันระหว่างการดําเนินงานช่วง 2 ปีแรก (ปี 2551 – 2552) โดยใช้ข้อมูลจาก
เกษตรกรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีการปลูกปาล์มน้ํามันก่อนแล้วหรือเกษตรกรรายเก่าและ
เกษตรกรท่ียังไม่เคยปลูกมาก่อน (รวมถึงผู้ท่ีต้องการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมหรือเกษตรกรรายใหม่) พบว่า หลังการเข้า
รับการอบรมเกษตรกรรายใหม่มีการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน ร้อยละ 62.07 ของจํานวนผู้ท่ีเข้าอบรมท้ังหมด 
ในพ้ืนท่ีเฉลี่ย 15.41 ไร่ต่อราย สําหรับเกษตรกรรายเก่ามีการนําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ ร้อย
ละ 96.48 ได้นําความรู้ไปปฏิบัติ ได้แก่ เรื่องการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ยตามคําแนะนํา การเก็บเก่ียวผลผลิต และ
การป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ซึ่งปี 2552 ได้รับผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน 810 กิโลกรัม จากก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ (ปี 2550) 2,430 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 3,240 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2552 และมีต้นทุนการผลิตปาล์ม
น้ํามันต่อตันลดลง 469.25 บาท จาก 2.10 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 1.63 บาทต่อกิโลกรัม แต่จากการทดสอบ
ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามันก่อนและหลังเข้ารับการอบรมจากโครงการฯ 
พบว่า ต้นทุนผันแปรในการผลิตปาล์มน้ํามันก่อนและหลังไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามันก่อนและหลังเข้ารับการอบรมจากโครงการ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ กล่าวคือ ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามันของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนหลังเข้ารับการอบรมจากโครงการฯ ซึ่ง
ผลทดสอบสะท้อนให้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน แม้ว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนการผลิตต่อไร่ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ แต่ในทางกลับกันค่าเฉลี่ยของปริมาณผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 
และเป็นไปในทิศทางท่ีปริมาณผลผลิตได้เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ความคิดเห็นของเกษตรกรส่วนหนึ่งคิดว่าความรู้ใน
การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามันในแต่ละช่วงอายุยังไม่เพียงพอ รวมถึงเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ียังไม่ค่อยมีความรู้
เรื่องผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีท่ีมีผลต่อการผลิตปาล์มน้ํามันจึงควรมรการอบรมอย่างต่อเนื่องและ
พิจารณาหลักสตูรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555b) โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 ได้
ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้
ผ่านการอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551 และ 2552 ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเขต
รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสําคัญท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ผลการศึกษาด้วย
แบบจําลอง Binary Logit พบว่า การใช้พันธุ์ปาล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอร่าท่ีสมบูรณ์แข็งแรงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับคะแนนความรู้เก่ียวกับปาล์มน้ํามัน การนําใบไปตรวจวิเคราะห์มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับประสบการณ์ทําสวนปาล์มน้ํามัน ความถ่ีในการติดต่อเจ้าหน้าท่ีเกษตรและจํานวนแหล่งความรู้ท่ีใช้
ในการทําสวนปาล์มน้ํามัน รวมถึงการเก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ํามันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
สดัส่วนแรงงานเกษตร ความถ่ีในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเกษตร และรายได้จากปาล์มน้ํามัน สําหรับในส่วนการ
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ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและปฏิบัติตามคําแนะนํา โดยใช้แบบจําลอง Multinomial 
Logit พบว่า กรณีใส่ปุ๋ยได้ธาตุอาหารครบและประหยัดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจํานวนแหล่ง
ความรู้และคะแนนความรู้ เ ก่ียวกับปาล์มน้ํามัน ขณะท่ีกรณีใส่ปุ๋ยได้ธาตุอาหารครบแต่ไม่ประหยัดมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจํานวนแหล่งความรู้ท่ีใช้ในการทําสวนปาล์มน้ํามัน แต่มีความสัมพันธ์ท่ี
ตรงกันข้ามกับภาระหนี้สิน 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 ได้
ทําการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ํามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ด้านการผลิตและการตลาด รวมท้ังต้นทุนและผลตอบแทนท่ีได้รับ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในกรณีท่ีจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากการปลูกพืชเดิมสู่การปลูกปาล์ม
น้ํามันแทน ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันมีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย 56.48 ไร่ เป็น
พ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามัน 14 ไร่ หรือร้อยละ 24.79 ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชไร่มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.05 รองลงมาคือพ้ืนท่ีนาข้าว คิดเป็นร้อยละ 26.14 ของพ้ืนท่ีปลุกปาล์ม
ท้ังหมด ในส่วนของต้นทุนการผลิตมีต้นทุนการผลิตท้ังหมด 2,502.48 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนเงินสด 
1,120.79 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือว่ายังให้ผลผลิตต่ําเนื่องจากต้นปาล์มมีอายุเพียง 4 ปี เป็นปีแรกท่ีเริ่มให้ผลผลิต
กอปรกับเกษตรกรยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิต จากการท่ีปาล์มน้ํามันเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
ในภูมิภาค จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐต้องสนับสนุนในด้านการถ่ายทอดความรู้ การให้คําแนะนําอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งแหล่งรับซื้อเพ่ือให้
สามารถพัฒนาปาล์มน้ํามันให้ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ในการสร้างรายได้ให้ กับเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไป 

 กรมส่งเสริมการเกษตร (2552a) ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปลูกปาล์มน้ํามันของ
เกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรเฉลี่ย 26.40 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีทําสวนปาล์มน้ํามันเฉลี่ย 15.20 ไร่ ลักษณะการถือครองท่ีดินท่ีปลุก
ปาล์มน้ํามันเกือบท้ังหมดเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ ครัวเรือนมีรายได้รวมเฉลี่ย 122,774 บาทต่อปี ซึ่ง
เป็นรายได้จากปาล์มน้ํามันเฉลี่ย 72,184 บาทต่อปี มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2-3 คน เป็นแรงงานทําสวน
ปาล์มน้ํามัน 2 คน แหล่งเงินทุนในการทําสวนปาล์มน้ํามันส่วนใหญ่ได้มาจากการสนับสนุนของภาครัฐ ได้แก่ 
การปรับพ้ืนท่ีต้นกล้าปาล์มน้ํามัน และปุ๋ย เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้าน
ปาล์มน้ํามันสภาพพ้ืนท่ีปลุกปาล์มน้ํามันเป็นท่ีนาและป่าพรุมีน้ําท่วมขัง มีการกระจายตัวของฝนดี การปลุก
ปาล์มน้ํามันส่วนใหญ่เป็นการขุดคูยกร่อง โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าอายุ 8-12 เดือน จากหน่วยงาน
ราชการซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ใช้ระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร 
ปาล์มน้ํามันมีอายุเฉลี่ย 3.6 ปี มีการกําจัดวัชพืช โดยใช้เครื่องตัดหญ้า ใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อปี ปริมาณ 1-2 
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี มีการตัดแต่งทางใบ ศัตรูของปาล์มน้ํามันท่ีสําคัญ คือ หนู เกษตรกรกําจัดด้วยการใช้
สารเคมี กับดัก และอ่ืนๆ เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตโดยดูจากสีผิวเปลือกนอกของผลและใช้แรงงานตนเอง 
ผลผลิตเฉลี่ย 2,076 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี จําหน่าย ผลผลิตให้กับลานเทของสหกรณ์และเอกชน ราคาผลผลิต
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เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.85 บาท ซึ่งเกษตรกรพอใจในระดับปานกลาง เกษตรกรมีความรู้เรื่องปาล์มน้ํามันในระดับ
ปานกลาง เหตุผลท่ีตัดสินใจปลูกปาล์มน้ํามัน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยเกษตรกร ร้อยละ 85.40 
ตัดสินใจปลูกปาล์มน้ํามันถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุน จะมีเกษตรกร
ตัดสินใจปลูกปาล์มน้ํามันเพียงร้อยละ 58.30 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินปลูกปาล์มน้ํามันของ
เกษตรกร คือ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งทางสังคม ขนาดท่ีดินทํากิน ความเหมาะสมของการระบายน้ําใน
พ้ืนท่ีปลูก การได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ของเกษตรกร ปัญหาของเกษตรกรท่ีสําคัญ คือ เกษตรกรยังไม่มี
ความรู้ด้านการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง จํานวนปุ๋ยท่ีได้รับการสนับสนุนมีไม่
เพียงพอ ปัญหาศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ การขนส่งผลผลิตจากสวนลําบาก ไม่มีเงินทุน ราคาผลผลิตไม่
แน่นอน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตในพ้ืนท่ี สําหรับข้อเสนอแนะของเกษตรกร คือ การสนับสนุนความรู้ให้กับ
เกษตรกร การสนับสนุนปุ๋ยให้เพียงพอและต่อเนื่อง การสนับสนุนพันธุ์ปาล์มน้ํามันเพ่ือปลูกซ่อมต้นท่ีตาย การ
สร้างถนนในสวนปาล์มน้ํามัน การทําทางระบายน้ํา การสนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีจําเป็น มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ํา และการประกันราคาผลผลิต 

 กรมวิชาการเกษตร (2550) ได้ทําการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ํามันใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน เพ่ือทราบปัญหาการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยี
การผลิตปาล์มน้ํามันของเกษตรกร และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพ
ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกปาล์ม
น้ํามันหนาแน่นและเก็บผลผลิตแล้วในจังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบว่า เทคโนโลยีท่ี
เกษตรกรมีการยอมรับระดับมาก ได้แก่ การตัดแต่งทางใบ การขนส่ง การป้องกันกําจัดศัตรูพืช และด้านพันธุ์ 
โดยพบว่า เกษตรกรมีระดับการยอมรับมากท่ีจังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช มีการยอมรับการตัดแต่งทาง
ใบและนําไปปฏิบัตท่ีิถูกต้องทุกราย การขนส่งมีระดับการยอมรับมากท่ีร้อยละ 98.20 และร้อยละ 1000 และมี
การปฏิบัติท่ีถูกต้อง ร้อยละ 98.20 และร้อยละ 100 ตามลําดับ ส่วนเทคโนโลยีด้านพันธุ์ เกษตรกรมีกรยอมรับ
มาก ร้อยละ 75.00 และร้อยละ 91.40 และมีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง ร้อยละ 36.60 และร้อยละ 29.00 ตามลําดับ 
ส่วนเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรมีการยอมรับน้อย ได้แก่ การจัดการแถวปลูก และการใส่ปุ๋ย การยอมรับอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 12.50 และร้อยละ 2.20 ตามลําดับ สําหรับการใส่ปุ๋ยเกษตรกรในจังหวัดกระบี่และ
นครศรีธรรมราชปฏิบัติไม่ถูกต้อง ร้อยละ 91.10 และร้อยละ 90.30 ตามลําดับ ปัจจัยสําคัญ พบว่า เกษตรกรท่ี
ใช้ทุนส่วนตัวจะมีการยอมรับในระดับมากสูงกว่า เกษตรกรท่ีใช้แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ นอกจากนี้ปัญหาท่ีสําคัญใน
การผลิตปาล์มน้ํามันของภาคใต้ตอนบน คือ เกษตรกรใช้พันธุ์ปาล์มน้ํามันไม่ตรงตามพันธุ์ท่ีแนะนําทําให้ผลผลิต
ท่ีได้น้อย จําเป็นตอ้งให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันรายใหม่ให้มากข้ึน 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎ ี
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้เป็นกรอบในการประเมินผลครั้งนี้ มีดังนี ้
 1) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล 
  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีจะวัดและทําการวิเคราะห์ผลท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
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ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามท่ีได้วางแผนหรือไม่ ท้ังนี้ การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและค้นหา
บทเรียนจากการดําเนินงานโครงการท้ังในแง่บวกและแง่ลบ เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ
ในระยะต่อไป รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการประเมินผลโครงการสามารถแบ่ง
ตามระยะเวลาดําเนินโครงการออกเป็น 3 ระยะ คือ (สมคิด, 2550) 

  1.1) การประเมินผลก่อนเริ่มปฏิบัติตามโครงการ (Ex–ante or Pre – Evaluation) 
เป็นการประเมินผลก่อนท่ีจะจัดทํา หรือนําโครงการมาปฏิบัติ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสม หรือความเป็นไปได้ของโครงการ คือ การวิเคราะห์ผลได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 
ท้ังนี้ เพ่ือนําผลการประเมินมาประกอบการตัดสินใจของผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการอนุมัติโครงการ 

  1.2) การประเมินผลในระหว่างการดําเนินงานโครงการ (On – going Evaluation 
or Implementation Evaluation) เป็นการประเมินผลการดําเนินงานในขณะท่ีกําลังนําโครงการท่ีวางแผนไว้
ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตท่ีได้ (Output) กับผลกระทบในระยะสั้นของ
โครงการ (Effect) การประเมินผลในระยะนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการให้ดีข้ึนซึ่ง
จะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้ บทเรียนท่ีได้จากการประเมินผลยังสามารถนําไปใช้ในการ
จัดทําโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลงึกัน 

  1.3) การประเมินผลหลังจากท่ีโครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex – post Evaluation) การ
ประเมินผลในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการดําเนินงานตามโครงการ โดยการ
เปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างก่อนและหลังการดําเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผล
การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือล้มเหลวของ
โครงการสามารถนําไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดทําโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

 2) แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 
  ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นวิธีการสื่อท่ีเป็นระบบและเห็นภาพได้ชัดเจน

ท่ีนําเสนอความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดทํา
กิจกรรม และการเปลี่ยนแปลง หรือผลงานท่ีต้องการบรรลุผลสําเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004) 

  ตัวแบบ Logic Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   2.1) ทรัพยากรต่างๆ หรือท่ีเรียกว่าปัจจัยนําเข้า (Resources/Inputs) เช่น บุคลากร 
งบประมาณ การจัดองค์กร และชุมชน ท่ีโครงการ/แผนงานสามารถจัดหาได้เพ่ือดําเนินงาน 
   2.2) กิจกรรมของแผนงาน (Activities) เป็นสิ่งท่ีแผนงานจัดทําโดยใช้ทรัพยากร 
กิจกรรมท้ังกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระทําท่ีเป็นส่วนท่ีโครงการ/แผนงานตั้งใจ
จะทํา กิจกรรม การพัฒนานี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลงานท่ีต้องการบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งได้แก่ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
   2.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลท่ีเกิดข้ึน โดยตรงจากการจัดทํากิจกรรมของ
แผนงานและอาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการท่ีส่งมอบของโครงการ/แผนงาน 
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   2.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้  ทักษะ 
สถานภาพ และระดับของหน้าท่ีการงานของผู้มีส่วนร่วมในโครงการ/แผนงาน 
   2.5) ผลกระทบ (Impact) เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งใจหรือคาดหวังไว้ และท่ีไม่ได้
ตั้งใจหรือไม่ได้คาดหวังท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมของ
โครงการ/แผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะทําการประเมินผลกระทบเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ/แผนงานนั้น
แล้ว 

3) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ 
 ได้ใช้มาตรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) เป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิง

คุณภาพเพ่ือใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ซึ่งวีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิท
สเกลเป็นการสอบถามความคิดเห็นได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ หรือ 5 ระดับ ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น แบ่งคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ โดยกําหนดให้ 5 เท่ากับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 เท่ากับเห็นด้วย 3 เท่ากับไม่แน่ใจ 2 เท่ากับไม่
เห็นด้วย และ 1 เท่ากับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Rensis, 1932) 

 การกําหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีคํานวณ ดังนี ้

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย     =     
คะแนนมาก�คะแนนน้อย

จํานวนระดับ
 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย     =     
           ���            

�
 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย     =              0.8 
 โดยท่ี  คะแนนมาก คือ คะแนนท่ีกําหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 
  คะแนนน้อย คือ คะแนนท่ีกําหนดน้อยท่ีสุด (1 คะแนน) 
  จํานวนระดับ คือ ระดับการวัดท่ีกําหนด (5 ระดับ) 
 

2.5 วิธีการประเมินผล 
 2.5.1 รูปแบบการประเมินผล ใช้แนวคิดของ Stake ซึ่งมีรูปแบบการประเมินผล คือ ประเมินเพ่ือ
ตัดสินว่าโครงการนั้นจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะ
ตามท่ีต้องการหรือไม่ โดยใช้แบบจําลอง IPOO Model กล่าวคือเน้นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย 
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 2.5.2 ประเภทการประเมินผล โครงการมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี ตามแผนแม่บทโครงการ 
“รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) การประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบการประเมินผล
ระหว่างดําเนินโครงการ (Ongoing evaluation) เพ่ือทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาในการดําเนินโครงการ 
เพ่ือนําผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการให้สามารถดําเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีวางไว ้
 2.5.3 แผนแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้เป็นเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลท่ีคาดหวัง 
และเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีควรจะเป็น โดยรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลอยู่ในหัวข้อถัดไป 
 2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตารางท่ี 2.1) 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดของการประเมินผลโครงการปี 2560 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนําเข้า   
1.1 ปัจจัย ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของท่ี

ได้รับจัดสรร 
 จํานวนพ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ เท่ากับเป้าหมาย 
 จํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ เท่ากับเป้าหมาย 
2. กระบวนการดําเนินการ   
2.1 การอบรม ร้อยละของเกษตรกรนําความรู้ไปปฏิบัต ิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.2 การสนับสนุน ร้อยละของเกษตรกรนําไปใช้ประโยชน ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผลผลิตของโครงการ   
3.1 ความรู้ของเกษตรกร ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีความรู้ผ่านตาม

เกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้มีการนําความรู้ไปใช้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลลัพธ ์   
4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 

ร้อยละของต้นทุนต่อกิโลกรัม ต่ํากว่าต้นทุนต่อกิโลกรัมปี 
2559 ร้อยละ 20 

 ร้อยละของผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าผลผลิตต่อไร่ปี 2559
ร้อยละ 20 

4.2 รายได้ของเกษตรกร ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีผลผลิตต่อไร่
เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบปี 2559 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 ร้อยละของเกษตรกรท่ีลดต้นทุนมีรายได้
ท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2559 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

4.3 ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการ
ดําเนินงานโครงการ 

เท่ากับระดับมาก 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
การกําหนดเกณฑ์การประเมินภาพรวมของโครงการ กําหนดโดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

โครงการกับเป้าหมาย/เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนในแต่ละตัวชี้วัดทุกด้าน หากสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
ของโครงการ 10 ตัวข้ึนไป ถือว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จ (ตามตารางท่ี 2.2) 
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ตารางท่ี 2.2 การสรุปผลการประเมินภาพรวมการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปี 2560-2564 

ลําดับ 
จํานวนตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. 10 - 12 30 - 38 30 - 38 30 - 38 30 - 38 ผ่าน 
2. 7 - 9 20 - 29 20 - 29 20 - 29 20 - 29 ผ่านแต่ต้องปรับปรุง 
3. 0 - 6 0 - 19 0 - 19 0 - 19 0 - 19 ไม่ผ่าน 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
 2.5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
  1) วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ดําเนินงานโครงการ และแบบสอบถามเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ เอกสารโครงการ เอกสารวิชาการและ
งานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
   2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ดําเนินงานโครงการและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังนี ้
    2.1.1) การกําหนดขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูล พิจารณาจากจํานวน
ประชากรเป้าหมาย และคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม 
    2.1.2) การสุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ในพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากเกษตรกรตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
   2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารเผยแพร่ของกรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 2.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามเชิงลึกและการสังเกต จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจข้อมูลเพ่ืออธิบายผลการประเมินโครงการว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ หรือควรมีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างไรจึงจะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ 
  2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสภาพการผลิต และปัจจัยการผลิต โดยใช้สถิติ
อย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ประกอบการอธิบายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
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2.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
 2.6.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดําเนินงานต่อไป 
 2.6.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําผลการประเมินผลใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือปรังปรุงการ
ดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียงเนื่องกันในระยะต่อไป รวมท้ังเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในระยะยาว 
 



บทท่ี 3 
สภาพท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 
3.1 สภาพท่ัวไปของพื้นท่ี 
 1) ท่ีตั้ง 

ลุ่มน้ําหมัน มีพ้ืนท่ีเป้าหมาย 12 หมู่บ้าน 1 ตําบล 1 อําเภอ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 40,044 ไร่ 
ประกอบด้วย บ้านน้ําหมัน หมู่ท่ี 1 บ้านน้ําเย็น หมู่ท่ี 2 บ้านนาหว้าน้อย หมู่ท่ี 3 บ้านหมากแข้ง หมู่ท่ี 4 บ้าน
ห้วยมุ่น หมู่ท่ี 5 บ้านตูบค้อ หมู่ท่ี 6 บ้านกกจาน หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยมุ่น หมู่ท่ี 8 บ้านแก่งครก หมู่ท่ี 9 บ้านหัวนา 
หมู่ท่ี 10 บ้านหมันขาว หมู่ท่ี 11 และบ้านตูบค้อ หมู่ท่ี 12 อยู่ในพ้ืนท่ีตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย 

ท้ังนี้บ้านหมันขาว หมู่ท่ี 11 แยกออกมาจากบ้านหมากแข้ง หมู่ท่ี 4, บ้านตูบค้อ หมู่ท่ี 12 แยก
ออกมาจากบ้านตูบค้อ หมู่ท่ี 6 

 
ภาพท่ี 3.1 ท่ีตั้ง และภูมิประเทศ 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
 2) ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศในเขตตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เกือบท้ังหมดมีสภาพเป็นป่า
เขาสูงชัน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เกษตรกรบุกรุกป่า
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สงวนเพ่ือทําการเกษตรจํานวนมาก จึงทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม พ้ืนท่ีดินมีลักษณะเป็นดินตื้นมีเศษ
หินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมาก บางแห่งมีก้อนหินโผล่กระจัดกระจายอยู่บนผิวดิน ทําให้เป็นอุปสรรค
ต่อการทําการเกษตร ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงมีปัญหาเก่ียวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินตลอดลําน้ํา
หมัน ซึ่งมีพ้ืนท่ี 143,750 ไร่ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูข้ีเถ้า ปา่ภูเรือ 

ลุ่มน้ําหมันตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเลย พ้ืนท่ีส่วนใหญ่โดยท่ัวไปในเขตลุ่มน้ําหมันจะเป็น
ภูเขาและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งของพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธารโดยมีท่ีราบระหว่างหุบเขาสลับกัน โดยพ้ืนท่ีภูเขาจะอยู่
บริเวณแนวเทือกเขาตอนบนของพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา มีความสูงประมาณ 700 ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ส่วนพ้ืนท่ีถัดมาจากบริเวณภูเขาสูงลงมาด้านเหนือจะเป็นท่ีราบเชิงเขาริมฝั่งลําน้ําหมันและลําน้ําป่าสัก 
 3) ภูมิอากาศ 

พ้ืนท่ีลุ่มน้ําหมันจัดอยู่ในเขตโซนร้อน ฤดูร้อนจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน
ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนท่ีพัดพาเอาความชุ่มชื้นจาก
ทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรและแถบซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะดังกล่าวจะทําให้มีฝนตกชุก 
ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดพาความ
หนาวเย็นมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําให้สภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 

 

 
ภาพท่ี 3.2 ปริมาณน้ําฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเดือน สิงหาคม 2560 

ท่ีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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 4) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําหมันส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูข้ีเถ้า ป่าภูเรือ และ

บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรจํานวน 143,750 ไร่ พ้ืนท่ีบริเวณลาดเชิง
เขาราษฎรใช้เพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขิง ถ่ัวแดง และข้าวไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกยางพารา 
ถ่ัวลันเตา 

ลักษณะดินในเขตอําเภอด่านซ้าย แยกได้ 4 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินท่ี 27E/35E, 29D/35D, 
29E/35E และ62 โดยมีสภาพเป็นดินเหนียวถึงดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมากมักพบในดินชั้นล่างซึ่งจะมี
ศักยภาพการพังทลายสูง อีกท้ังความอุดมสมบูรณ์ของดินสามารถเสื่อมได้ง่ายและรวดเร็วประกอบกับดินขาด
น้ําในฤดูแล้งทําให้ดินเป็นกรดเล็กน้อย ควรเพ่ิมธาตุอาหารโดยการไถกลบเศษพืชท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียว
ผลผลิต และควรมีการบํารุงดินใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมเติมในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมเนื่องจาพ้ืนท่ีเป็นท่ีท่ีมี
ความลาดชันและเป็นดินตื้น ดังนั้นการใช้ท่ีดินควรคํานึงถึงการป้องกันการพังทลายโดยวิธีการจัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น การปลูกพืชตามแนวระดับหรือปลูกพืชเป็นแนววางความลาดเท การทําคันคูรอบเขา 
หรือปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 3.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
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 5) แหล่งน้ํา 
ลําน้ําหมันมีต้นกําเนิดจากแนวเทือกเขาภูลมโล เขตพ้ืนท่ีบ้านหมันขาว หมู่ท่ี 4 ตําบลกกสะทอน 

อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และเขตติดต่อเทือกเขาภูหินร่องกล้า ตําบลเนินเพ่ิม อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก มีทิศทางการไหลของน้ําไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านบ้านหมันขาว บ้านน้ําหมัน บ้านนาหว้า
น้อย บ้านแก่งครก ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย และบ้านหัวนายูง บ้านหนองฟ้าแลบ บ้านบุ่งกุ่ม บ้านนา
หอ ตําบลนาหอ บ้านนาหมูมุ่น บ้านนาดี บ้านนาทอง บ้านกกแหน ตําบลนาดี ไหลลงสู่แม่น้ําเหือง บริเวณบ้าน
ปากหมัน ตําบลปากหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 

ภาพท่ี 3.4 ลุ่มน้ําสาขาน้ําหมัน 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ํา 
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 6) ประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จํานวน 9 หมู่บ้าน 2,201 ครัวเรือน 7,877 คน ชาวไทยภูเขา

เผ่าม้ง จํานวน 2 หมู่บ้าน และชาวไทยภูเขาเผ่าถ่ินและเผ่าลั่วะ จํานวน 1 หมู่บ้าน รวมท้ังสิ้น 12 หมู่บ้าน  
 

ตารางท่ี 3.1 ประชากร ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

หมู่บ้าน 

 
หมู่
ท่ี 

 
ครัว 
เรือน 

ประชากร  
พ้ืนท่ีถือ
ครอง(ไร)่ 

รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อ

ครัวเรือน/
ปี (บาท) 

รายได้ต่อ
หัว/ปี (บาท) ชาย หญิง รวม 

 
 
 
 

ลุ่ม
น้ํา
หมัน 

น้ําหมัน 1 293 429 423 852 6,028 298,607 102,689.97 
น้ําเย็น 2 222 399 414 813 6,460 298,095 81,398.63 

นาหว้าน้อย 3 132 230 237 467 3,859 237,068 67,008.51 
หมากแข้ง 4 218 426 429 855 9,250 191,835 48,912.32 
ห้วยมุ่น 5 180 268 296 564 3,748 245,607 78,385.21 
ตูบค้อ 6 154 335 314 649 อยู่ระหว่าง

ตรวจสอบ 
259,229 61,511.97 

กกจาน 7 179 342 325 667 4,309 302,770 81,253.12 
ห้วยมุ่น 8 222 401 357 758 4,250 198,407 58,108.65 
แก่งครก 9 107 167 155 322 3,617 302,640 100,566.71 
หัวนา 10 189 315 317 632 8,578 180,913 55,102.15 

หมันขาว 11 174 285 290 575 365 30,000 9,078.26 
ตูบค้อ 12 131 368 355 723 อยู่ระหว่างตรวจสอบ - 
รวม 12 2,201 3,965 3,912 7,877 50,464   

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองอําเภอด่านซ้าย 

 
7) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในลุ่มน้ําหมันมีอาชีพหลักทางการเกษตรคือ การทํานาและปลูกข้าวไร่ เพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน ส่วนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกขิงเป็นรายได้หลัก เลี้ยงวัว เลี้ยงสุกรเป็นรายได้รอง 
อาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ รับจ้างท่ัวไปและค้าขาย 
 
3.2 สภาพท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2560 
 จากการสํารวจสภาพท่ัวไปของเกษตรกรตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2560 จํานวน 81 ราย พบว่า
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการโครงการในปี 2560 เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.79 และเพศหญิงร้อยละ 43.21 มีอายุ
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เฉลี่ย 47.31 ปี โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 41 ถึง 50 ปี ร้อยละ 34.57 ช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี ร้อยละ 32.10 ช่วง
อายุ 31 ถึง 40 ปี ร้อยละ 20.99 ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 7.41 และช่วงอายุ 15 ถึง 30 ปี ร้อยละ 4.94 
โดยอายุต่ําสุดคือ 19 ปี และอายุสูงสุดคือ 75 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 67.90 
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 19.75 ตามมาด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 6.17 ไม่ได้
รับการศึกษา ร้อยละ 3.71 และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ร้อยละ 2.47 ตามลําดับ (ตามตารางท่ี 
3.2) 

 
ตารางท่ี 3.2 เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

81 
46 
35 

100.00 
56.79 
43.21 

อาย ุ 81 100.00 
     15 ถึง 30 ป ี 4 4.94 
     31 ถึง 40 ป ี 17 20.99 
     41 ถึง 50 ป ี 28 34.57 
     51 ถึง 60 ป ี 26 32.10 
     60 ปีข้ึนไป 6 7.41 
ระดับการศึกษา 81 100.00 
     ไม่ได้รับการศึกษา 3 3.71 
     ประถมศึกษา 55 67.90 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 5 6.17 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 19.75 
     ปริญญาตรีข้ึนไป 2 2.47 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
เกษตรกรมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.68 ราย ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานเฉลี่ย 3.16 ราย เป็นแรงงาน

ในภาคเกษตร 2.38 ราย และเป็นแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 0.88 ราย การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 93.83 เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร และร้อยละ 6.17 ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม/
สถาบันเกษตรกร (ตามตารางท่ี 3.3) 
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ตารางท่ี 3.3 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 
รายการ จํานวน ร้อยละ 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4.68 100.00 
     วัยแรงงาน 3.16 67.52 
     แรงงานในภาคเกษตร 2.38 50.85 
     แรงงานนอกภาคเกษตร 0.88 18.80 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 81 100.00 
     เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 76 93.83 
     ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 5 6.17 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
แหล่งน้ําท่ีเกษตรกรใช้ในการทําการเกษตรมากท่ีสุดคือน้ําฝน คิดเป็นร้อยละ 87.65 รองลงมาคือ 

คลองธรรมชาติร้อยละ 40.74 บ่อขุดร้อยละ 16.05 อ่างเก็บน้ําร้อยละ 4.94 บ่อบาดาลร้อยละ 3.70 และแหล่ง
น้ําอ่ืนๆ เช่น ท่อน้ําจากกรมชลประทานร้อยละ 1.23 ด้านความเพียงพอของแหล่งน้ํา พบว่าเกษตรกรร้อยละ 
62.96 มีแหล่งน้ําเพียงพอใช้ตลอดท้ังปี เกษตรกรท่ีมีแหล่งน้ําไม่เพียงพอสําหรับใช้ตลอดท้ังปี โดยมีน้ําใช้เฉลี่ย  
6  เดือนต่อปี มีร้อยละ 37.04 เม่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ําหมัน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 80.25 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ําหมัน มีเพียงร้อยละ 19.75 ได้ใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ําหมันโดยใช้ประโยชน์เฉลี่ย 
7.77 เดือนต่อป ี(ตามตารางท่ี 3.4) 

 
ตารางท่ี 3.4 แหล่งน้ํา ความเพียงพอของแหล่งน้ํา และการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ําหมัน 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
แหล่งน้ํา 81 100.00 
     น้ําฝน 71 87.65 
     บ่อบาดาล 3 3.70 
     คลองธรรมชาต ิ 33 40.74 
     อ่างเก็บน้ํา 4 4.94 
     บ่อขุด 13 16.05 
     อ่ืนๆ 1 1.23 
ความเพียงพอของแหล่งน้ํา 81 100.00 
     พอใช้ท้ังป ี 51 62.96 
     ไม่พอใช้ท้ังป ี 30 37.04 
          ใช้ได้เฉลี่ย (เดือน) 6  
ท่ีมา : จากการสํารวจ   
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ)   
รายการ จํานวน ร้อยละ 

การใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ําหมัน 81 100.00 
     ไม่ได้ใช ้ 65 80.25 
     ได้ใช ้ 16 19.75 
          ใช้เฉลี่ย (เดือน) 7.77  

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
3.3 สภาพท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 
 จากการสํารวจสภาพท่ัวไปของเกษตรกรตัวอย่างท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 จํานวน 36 ราย 
พบว่าเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2560 เป็นเพศชายร้อยละ 66.67 และเพศหญิงร้อยละ 33.33 มี
อายุเฉลี่ย 48.69 ปี โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 51 ถึง 60 ปี ร้อยละ 38.89 ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี ร้อยละ 33.33 
ช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี ร้อยละ 19.45 และอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ8.33 โดยอายุต่ําสุดคือ 32 ปี และอายุสูงสุด
คือ 65 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 55.55 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 27.78 ตามมาด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 13.89 และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป
ร้อยละ 2.78 ตามลําดับ (ตามตารางท่ี 3.5) 
 
ตารางท่ี 3.5 เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
เพศ 36 100.00 
อาย ุ 35 100.00 
     15 ถึง 30 ป ี 0 0.00 
     31 ถึง 40 ป ี 7 19.45 
     41 ถึง 50 ป ี 12 33.33 
     51 ถึง 60 ป ี 14 38.89 
     60 ปีข้ึนไป 3 8.33 
ระดับการศึกษา 36 100.00 
     ไม่ได้รับการศึกษา 0 0.00 
     ประถมศึกษา 20 55.55 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 5 13.89 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 27.78 
     ปริญญาตรีข้ึนไป 1 2.78 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.33 ราย ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานเฉลี่ย 3.11 ราย เป็นแรงงานในภาค
เกษตรเฉลี่ย 2.36 ราย และเป็นแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 0.75 ราย การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 
เกษตรกรร้อยละ 97.22 เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร และร้อยละ 2.78 ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร (ตามตารางที	 3.6) 
ตารางท่ี 3.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4.33 100.00 
     วัยแรงงาน 3.11 71.82 
     แรงงานในภาคเกษตร 2.36 54.50 
     แรงงานนอกภาคเกษตร 0.75 17.32 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 81 100.00 
     เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 35 97.22 
     ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 1 2.78 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
แหล่งน้ําท่ีเกษตรกรใช้ในการทําการเกษตรมากท่ีสุดคือน้ําฝน คิดเป็นร้อยละ 97.22 รองลงมาคือ 

คลองธรรมชาติร้อยละ 58.33 อ่างเก็บน้ําร้อยละ 5.56 และบ่อขุดร้อยละ 2.78 ด้านความเพียงพอของแหล่งน้ํา 
พบว่าเกษตรกรร้อยละ 27.78 มีแหล่งน้ําเพียงพอใช้ตลอดท้ังปี ส่วนเกษตรกรท่ีมีแหล่งน้ําไม่เพียงพอสําหรับใช้
ตลอดท้ังปี โดยมีน้ําใช้ได้เฉลี่ย 7.92 เดือนต่อ คิดเป็นร้อยละ 72.22 (ตามตารางท่ี 3.7) 
ตารางท่ี 3.7 แหล่งน้ํา และความเพียงพอของแหล่งน้ํา 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
แหล่งน้ํา 36 100.00 
     น้ําฝน 35 97.22 
     บ่อบาดาล 0 0.00 
     คลองธรรมชาต ิ 21 58.33 
     อ่างเก็บน้ํา 2 5.56 
     บ่อขุด 1 2.78 
     อ่ืนๆ 0 0.00 
ความเพียงพอของแหล่งน้ํา 36 100.00 
     พอใช้ท้ังป ี 10 27.78 
     ไม่พอใช้ท้ังป ี 26 72.22 
          ใช้ได้เฉลี่ย (เดือน) 7.92  

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการรักษ์น้ําฯ คิดเป็นร้อยละ 91.67 และเกษตรกรร้อยละ 8.33 
ได้รับประโยชน์จากโครงการรักษ์น้ําฯ ซึ่งผู้ท่ีได้รับประโยชน์ทุกรายได้รับประโยชน์ในด้านรายได้เพ่ิมข้ึน ต้นทุน
การเกษตรลดลง ผลผลิตการเกษตรเพ่ิมข้ึน สิ่งแวดล้อมดีข้ึน และมีความเป็นอยู่ดีข้ึน (ตามตารางท่ี 3.8) 
ตารางท่ี 3.8 การได้รับประโยชน์จากโครงการรักษ์น้ําฯ 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
การได้รับประโยชน์จากโครงการรักษ์น้ํา 36 100.00 
     ไม่ได้รับประโยชน ์ 33 91.67 
     ได้รับประโยชน ์ 3 8.33 
          ด้านรายได้เพ่ิมข้ึน 3 8.33 
          ด้านต้นทุนการเกษตรลดลง 3 8.33 
          ด้านผลผลิตการเกษตรเพ่ิมข้ึน 3 8.33 
          ด้านสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 3 8.33 
          ด้านมีความเป็นอยู่ดีข้ึน 3 8.33 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 



บทท่ี 4  
ผลการประเมิน 

 

 ผลการประเมินโครงการรักษ์น้ําเ พ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง
ความก้าวหนา้ของการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือทราบถึงปัญหาในการดําเนินโครงการและปรับปรุงแก้ไขให้
ตรงประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัดจํานวน 22 ราย 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 81 ราย และเกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 36 ราย รวมท้ังหมด 139 ราย โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 4.1.1 ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยนําเข้าประกอบด้วย งบประมาณโครงการ องค์ความรู้ และปัจจัยการผลิต 

1) งบประมาณโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและจํานวนท่ีเบิกจ่าย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการได้รับ

งบประมาณตามแผนแม่บทในระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) วงเงินงบประมาณ 216,982,000 บาท แบ่งจ่าย
รายปี โดยมีเงื่อนไขหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณต้องรายงานผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาให้คณะกรรมการ
และคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการรักษ์น้ําลุ่มน้ําหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานปีถัดไป 

สําหรับการใช้จ่ายงบท่ีได้รับการจัดสรรในปี 2560 มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 27,940,553 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของจํานวนงบประมาณท่ีขอตามแผนแม่บทปี 2560 (42,789,840 บาท) โดยเบิกจ่ายใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด จํานวน 25,278,100 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 90.63 ของจํานวนงบท่ีได้รับการจัดสรรในปี 2560 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 
5.64 และ 3.73 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.1  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปี 2560 

รายการ 
จํานวน 
(บาท) 

ร้อยละ (ร้อยละของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

งบประมาณท่ีขอตามแผนแม่บทปี 2560 42,789,840 100 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในปี 2560 27,890,558 65.30 (100) 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

25,278,100 59.08 (90.63) 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,572,458 3.68 (5.64) 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1,040,000 2.54 (3.73) 

ท่ีมา : จากการรวบรวมข้อมูล 
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2) การอบรม 
   เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2560 พบว่า ได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 62.96 โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.51 ได้รับการอบรมด้านการทําเกษตรกรรม รองลงมาคือด้านการรักษ์น้ํารักษ์ป่าร้อยละ 
32.10 ตามมาด้วยด้านปศุสัตว์ร้อยละ 24.69 ด้านการทําบัญชีร้อยละ 22.22 ด้านประมงร้อยละ 20.99 ด้าน
การปลูกข้าวร้อยละ 9.88 ด้านการปลูกพืชบนท่ีสูงร้อยละ 9.88 ด้านการปลูกไม้ผลร้อยละ 6.17 และด้านสาร
ชีวภัณฑ์ร้อยละ 4.94 ตามลําดับ ซึ่งพบว่า หลักสูตรท่ีเกษตรกรนําความรู้ไปปฏิบัติท้ังหมดคือ การอบรมด้าน
ปศุสัตว์ ด้านสารชีวภัณฑ์ ด้านประมง ด้านการปลูกพืชบนท่ีสูง และด้านการปลูกไม้ผล ส่วนหลักสูตรท่ี
เกษตรกรนําความรู้ไปใช้บางส่วนคือ ด้านการรักษ์น้ํารักษ์ป่า ด้านการปลูกข้าว ด้านการทําเกษตรกรรม และ
ด้านการทําบัญชี โดยพบว่าเกษตรกรท่ีอบรมแล้วนําไปใช้ไม่ถึงร้อยละ 50 คือ การอบรมด้านการทําบัญชี ซึ่ง
เม่ือพิจารณาด้านความต้องการของเกษตรกรพบว่า หลักสูตรท่ีได้รับตรงตามความต้องการร้อยละ 96.08 มี
เพียงร้อยละ 3.92 ไม่ตรงตามความต้องการ เนื่องจากหลักสูตรท่ีเกษตรกรสนใจคือ การทําเกษตรแบบ
ผสมผสาน (ตามตารางท่ี 4.2) 

ตารางท่ี 4.2  การได้รับการอบรม 
รายการ จํานวน ร้อยละ 

1. เกษตรกรท่ีไม่ได้รับการอบรม 30 37.04 
2. เกษตรกรได้รับการอบรม 51 62.96 
2.1 ดา้นการทําเกษตรกรรม 32 39.51 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 29 35.80 
     ไม่นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 3 3.70 
2.2 ด้านการรักษ์น้ํารักษ์ป่า 26 32.10 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 23 28.40 
     ไม่นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 3 3.70 
2.3 ด้านปศุสัตว ์ 20 24.69 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 20 24.69 
2.4 ด้านการทําบัญช ี 18 22.22 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 5 6.17 
     ไม่นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 13 16.05 
2.5 ด้านประมง 17 20.99 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 17 20.99 
2.6 ด้านการทําข้าว 8 9.88 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 7 8.64 
     ไม่นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 1 1.23 
ท่ีมา : จากการสํารวจ   
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)   
รายการ จํานวน ร้อยละ 

2.7 ด้านการปลูกพืชบนท่ีสูง 8 9.88 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 8 9.88 
2.8 ด้านการปลูกไม้ผล 5 6.17 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 5 6.17 
2.9 ด้านสารชีวภัณฑ์ 4 4.94 
     นําความรู้ไปปฏิบัต ิ 4 4.94 
3. หลักสูตรท่ีได้รับการอบรมตรงตามความต้องการ 49 96.08 
4. ไม่ตรงตามความต้องการ 2 3.92 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

   เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2560 พบว่าได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต คิดเป็นร้อย
ละ 70.37 โดยเป็นการได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลร้อยละ 38.27 รองลงมาคือด้านประมงร้อยละ 38.27 
ตามมาด้วยด้านปศุสัตว์ร้อยละ 35.80 พันธุ์ต้นไม้ชนิดต่างๆ ร้อยละ 22.22 พันธุ์ไม้สมุนไพรร้อยละ 7.41 สาร
ชีวภัณฑ์ร้อยละ 2.47 และเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 1.23 ตามลําดับ ซึ่งพบว่าปัจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุน เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์ท้ังหมดคือ ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ สารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ไม้สมุนไพร และพันธุ์ต้นไม้ชนิดต่างๆ มีเพียงพันธุ์ไม้ผลเท่านั้นท่ีเกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน
เพราะตายก่อนปลูก เม่ือพิจารณาด้านความต้องการพบว่าร้อยละ 91.23 ตรงตามความต้องการ มีเพียงร้อยละ 
8.77 ท่ีไม่ตรงความต้องการ เนื่องจากต้องการพันธุ์ไม้ผลในปริมาณท่ีมากกว่าท่ีสนับสนุน (ตามตารางท่ี 4.3) 
 

ตารางท่ี 4.3  การได้รับการสนับสนุน 
รายการ จํานวน ร้อยละ 

1. เกษตรกรไม่ได้รับการสนับสนุน (ราย) 24 29.63 
2. เกษตรกรไดร้ับการสนับสนุน (ราย) 57 70.37 
2.1 พันธุไ์ม้ผล 31 38.27 
     นําไปใช้ประโยชน ์ 30 37.04 
2.2 ด้านประมง 31 38.27 
     นําไปใช้ประโยชน ์ 31 38.27 
2.3 ด้านปศุสัตว ์ 29 35.80 
     นําไปใช้ประโยชน ์ 29 35.80 
ท่ีมา : จากการสํารวจ   
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)   
รายการ จํานวน ร้อยละ 

2.4 พันธุ์ต้นไม้ชนิดต่างๆ 18 22.22 
     นําไปใช้ประโยชน ์ 18 22.22 
2.5 พันธุ์ไม้สมุนไพร 6 7.41 
     นําไปใช้ประโยชน ์ 6 7.41 
2.6 สารชีวภัณฑ์ 2 2.47 
     นําไปใช้ประโยชน ์ 2 2.47 
2.7 เมล็ดพันธุ์ข้าว 1 1.23 
     นําไปใช้ประโยชน ์ 1 1.23 
3. ปัจจัยท่ีได้รับสนับสนุนตรงตามความต้องการ 52 91.23 
4. ไม่ตรงตามความต้องการ 5 8.77 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 4.1.2 กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมของโครงการในพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานปี 2560 พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถ

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 96.00 ของแผนงานการดําเนินโครงการปี 2560 และสามารถดําเนินงานได้
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนงานการดําเนินโครงการ ถึงแม้จะมีการคลาดเคลื่อนในบางกิจกรรม เช่น 
โครงการระบบกระจายน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยช้าง และ โครงการระบบกระจายน้ําห้วยน้ําหมัน เนื่องจากยังไม่ได้รับ
งบประมาณ ประกอบกับต้องดําเนินกิจกรรมของโครงการอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกัน และหน่วยงานของภาครัฐ
ขาดการบูรณาการ ทําให้การดําเนินโครงการทําได้ลําบาก รวมท้ังสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีสูงการคมนาคมค่อนข้าง
ลําบาก อย่างไรก็ตามการดําเนินงานส่วนใหญย่ังสามารถดําเนินการได้ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 

 
ตารางท่ี 4.4 กิจกรรมโครงการ 

รายการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. ปรับปรุงฝายทดน้ําห้วยน้ําหมัน โครงการชลประทานเลย 1 แห่ง ตามเป้าหมาย 
2. ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานเลย ความยาว 

2,425 เมตร 
ตามเป้าหมาย 

3. อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ฝายชะลอน้ํา สร้าง
ชุมชนรักษ์แหล่งน้ําและสิง่แวดล้อม” และฝึก
ปฏิบัติการทําฝายชะลอน้ํา 

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ี
สูงจังหวัดเพชรบูรณ ์

บ้านหมันขาว ตามเป้าหมาย 

4. สาธิตการทําการใช้นํ้าหมักชีวภาพ สถานีพัฒนาท่ีดิน 150 ไร ่ ตามเป้าหมาย 
5. ส่งเสรมิเกษตรกรทําและใช้ปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน 

สถานีพัฒนาท่ีดิน 30 ไร ่ ตามเป้าหมาย 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย    
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)    

รายการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
6. โครงการระบบการกระจายน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยช้าง สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ท่อจ่ายน้ําความ

ยาว 1,000 
เมตร 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณ 

7. โครงการระบบกระจายน้ําห้วยน้ําหมัน สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3  ท่อจ่ายน้ําความ
ยาว 1,000 
เมตร 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณ 

8. โครงการปลูกปา่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 

ท่ีทําการปกครองอําเภอดา่นซ้าย 100 ราย ตามเป้าหมาย 

9. กองทุนเมล็ดพันธ์ุข้าว ภายใต้โครงการรักษ์นํ้า
เพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมแปลงส่งเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวอุดรธาน ี 70 ราย ตามเป้าหมาย 

10. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สรา้งป่า สร้างรายได ้

ท่ีทําการปกครองอําเภอดา่นซ้าย 80 ราย ตามเป้าหมาย 

11. ส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรูด้้านบัญชีแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีลุม่น้ําหมัน 

สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณเ์ลย 150 ราย ตามเป้าหมาย 

12. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
(การเลี้ยงปลาในบ่อดิน) 

สํานักงานประมงจังหวัดเลย 50 ราย ตามเป้าหมาย 

13. เพ่ิมผลผลิตด้านประมงในแหล่งน้ํา สํานักงานประมงจังหวัดเลย แหล่งน้ํา 5 แห่ง ตามเป้าหมาย 
14. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชน เพ่ือเพ่ิม
รายได้แก่เกษตรกร และเสริมสรา้งโปรตีนในเนื้อสตัว์ 

สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดเลย 40 ราย ตามเป้าหมาย 

15. ผลิตและปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า เพ่ือปล่อยในลําน้ํา
หมัน ต้นน้ํา และแหล่งน้ําสาธารณะ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเลย 

ไม่น้อยกว่า 
100,000 ตัว 

ตามเป้าหมาย 

16. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มรีายได้น้อย สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์จังหวัดเลย 

บ้านหมันขาว ตามเป้าหมาย 

17. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาวิเคราะห์และจดัทํา
แผนพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
จังหวัดเพชรบูรณ ์

บ้านหมันขาว ตามเป้าหมาย 

18. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกลไก
และพ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
จังหวัดเพชรบูรณ ์

บ้านหมันขาว ตามเป้าหมาย 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพหัตถกรรม 
หลักสตูร “การทําไม้กวาดดอกหญ้า” 

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
จังหวัดเพชรบูรณ ์

บ้านหมันขาว ตามเป้าหมาย 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย    
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)    

รายการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
20. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติ ดูแล รักษา
พืชสวน 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย 

31 ราย ตามเป้าหมาย 

21. ฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชบนพ้ืนท่ีสูง หลักสูตร การผลิตพืชบนพ้ืนท่ีสูง  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ี

สูง) 

51 ราย ตามเป้าหมาย 

22. จัดทําแปลงเกษตรสาธิตเพ่ือฝกึอาชีพทางการ
เกษตร 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ี

สูง) 

51 ราย ตามเป้าหมาย 

23. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภณัฑ ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ี

สูง) 

51 ราย ตามเป้าหมาย 

24. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติข้าวไร ่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย 60 ราย ตามเป้าหมาย 
25. ฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์
จัดการศตัรูพืชชุมชน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย 60 ราย ตามเป้าหมาย 

26. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิอาชีพการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
ฯเลย 

20 ราย ตามเป้าหมาย 

27. โครงการส่งเสริมการอ่าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

ประชาชนร้อย
ละ 80 

ตามเป้าหมาย 

28. ผู้ไม่รู้หนังสือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

26 ราย ตามเป้าหมาย 

29. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

214 ราย ตามเป้าหมาย 

30. โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชนหลักสตูรช่าง
พ้ืนฐาน (ช่างเช่ือม) 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

20 ราย ตามเป้าหมาย 

31. โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน หลักสตูรการทอ
ผ้าพ้ืนเมือง 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

25 ราย ตามเป้าหมาย 

32. โครงการหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทํา
ดอกไม้จันทน ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

100 ราย ตามเป้าหมาย 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย    
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)    

รายการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
33. โครงการอบรมรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

22 ราย ตามเป้าหมาย 

34. โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครการ
ประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียวในเขตอําเภอด่านซ้าย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

35 ราย ตามเป้าหมาย 

35. โครงการศึกษาประวัตศิาสตรท้์องถ่ินเมืองด่าน
ซ้าย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

40 ราย ตามเป้าหมาย 

36. โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

23 ราย ตามเป้าหมาย 

37. โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตประชาชน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

30 ราย ตามเป้าหมาย 

38. โครงการอบรมประชาชนเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซา้ย 

16 ราย ตามเป้าหมาย 

39. โครงการอบรมการเรียนรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดทําบญัชีครัวเรือน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

16 ราย ตามเป้าหมาย 

40. การจัดการศึกษาตามอัธยาศยั ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

ตําบลกกสะทอน ตามเป้าหมาย 

41. โครงการการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ด่านซ้าย 

ศาลาประชาคม
อําเภอด่านซ้าย 

ตามเป้าหมาย 

42. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เลย 

บ้านหมากแข้ง ตามเป้าหมาย 

43. สนับสนุน ประสาน อํานวยการ การดําเนินงาน
โครงการฯ 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย 

จัดประชุม
คณะกรรมการฯ 

ตามเป้าหมาย 

44. การติดตามประเมินผลโครงการรักษ์นํ้าเพ่ือพระ
แม่ของแผ่นดนิ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 
3 

เอกสาร
ประเมินผล 

ตามเป้าหมาย 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย    
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)    

รายการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
45. โครงการส่งเสริมความรูด้้านการเกษตรบนพ้ืนท่ี
สูงเทิดพระเกียรติในพ้ืนท่ีประวัติศาสตรบ์้านหมาก
แข้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) 

4 ราย ตามเป้าหมาย 

46. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากพืชเชิงเดี่ยวเป็น
แปลงไมผ้ล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) 

7 ราย ตามเป้าหมาย 

47. โครงการวิจัยเรื่อง รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดินกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ลุ่มน้ําหมัน 
ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เอกสารวิจยั ตามเป้าหมาย 

48. โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินแก่ชุมชนในพ้ืนท่ีบ้านตูบค้อ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 100 ราย ตามเป้าหมาย 

49. โครงการอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่
ชุมชนในพ้ืนท่ีบ้านตูบค้อ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 60 ราย ตามเป้าหมาย 

50. โครงการเผยแพรผ่ลงานโครงการรักษ์นํ้าเพ่ือ
พระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําหมัน ตาํบลกกสะทอน 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 100 ราย ตามเป้าหมาย 

 ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 

 4.1.3 ผลได้ของโครงการ 
1) ต้นทุนและผลผลิต 

1.1) ต้นทุนและผลผลิตของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  ในปี 2560 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมดครัวเรือนละ 

29.25 ไร่ ซึ่งลดลงจากปี 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมดครัวเรือนละ 34.40 ไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
106,675.28 บาท ลดลงร้อยละ 28.12 จากปี 2560 ท่ีมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 148,416.24 บาท แบ่งพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรไดด้ังนี ้

1.1.1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 14.63 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลง
จากปี 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 20.06 ไร่ เนื่องจากมาตรการรัฐให้ลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
2,060 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 2,387 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยลดลง 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,016.67 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 697.75 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการดูแลรักษาไม่ดีเท่าท่ีควร (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.2) มันสําปะหลัง ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 2.40 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 2.30 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
1,002 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,453 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยลดลง 
ผลผลิตเฉลี่ย 2,777.78 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 2,602.15 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจาก
มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอ (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 
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1.1.3) สับปะรด ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 3.78 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 
ท่ีมีพ้ืนท่ี 3.83 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 5,697 
บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 7,649 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการซื้อพันธุ์ลดลง 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,083.33 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 1,039.35 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจาก
มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอ (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.4) ขิง ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 2.00 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมี
พ้ืนท่ี 1.98 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 11,140 บาท
ต่อไร่ ลดลงจาปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 11,492 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 
1,538.08 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 2,530.63 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรอยู่
ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.5) ข้าวนาปี ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลกู 3.78 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 
ท่ีมีพ้ืนท่ี 4.01 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,405 
บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 2,002 บาทต่อไร่ เนื่องจากยังไม่มีการจ้างแรงงาน
เก็บเก่ียว เกษตรกรคาดว่าจะได้รับผลผลิตเฉลี่ย 583.33 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 
575.80 กิโลกรัมต่อไร่ (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.6) ข้าวไร่ ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 1.01 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
ท่ีมีพ้ืนท่ี 0.81 ไร่ เนื่องจากมีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวไร่เพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 739 บาทต่อไร่ 
ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,009 บาทต่อไร่ เนื่องจากยังไม่มีการจ้างแรงงานเก็บเก่ียว 
เกษตรกรคาดว่าจะได้รับผลผลิตเฉลี่ย 500.00 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 555.61 
กิโลกรัมต่อไร่ (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.7) เสาวรส ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.77 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 0.67 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
5,613 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 6,204 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยลดลง 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,591.29 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 2,918.52 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจาก
เกษตรกรอยู่ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.8) แก้วมังกร ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.17 ไร่ ซึ่งพบว่าคงท่ีจากปี 2559 
ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 2,964 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 5,773 บาท
ต่อไร่ เนื่องจากมีการซื้อพันธุ์และปุ๋ยลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 1,095.71 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมี
ผลผลิตเฉลี่ย 795.71 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากปริมาณน้ําฝนและสภาพอากาศเหมาะสม (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.9) พริก ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.12 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมี
พ้ืนท่ี 0.12 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 12,630 บาท
ต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 22,311 บาทต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีการจ้างแรงงาน
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เก็บเก่ียวลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 1,000.00 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 1,560.89 กิโลกรัม
ต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.10) พริกไทย ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.09 ไร่ ซึ่งพบว่าคงท่ีจากปี 2559 
ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 4,295 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 15,289 
บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการซื้อพันธุ์และค่าใช้จ่ายในการปรับพ้ืนท่ีลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 3,066.67 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 2,266.67 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากระยะเวลาท่ีเก็บเก่ียวเหมาะสม (ตาม
ตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.11) กล้วยหอมทอง ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.15 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 0.12 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสด
เฉลี่ย 1,437 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 4,850 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการซื้อ
พันธุ์ลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 2,120.00 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 2,698.60 กิโลกรัมต่อไร่ 
เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 

1.1.12) ยางพารา ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.35 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 0.22 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
12,685 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 14,871 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ย
ลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 889.29 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 1,361.11 กิโลกรัมต่อไร่ 
เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต (ตามตารางท่ี 4.5,4.6) 
ตารางท่ี 4.5 พื้นท่ี ต้นทุน และผลผลิตของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
พ้ืนท่ีเฉลี่ย (ไร)่ 

ต้นทุนท่ีเป็นเงินสด
เฉลี่ย (บาท/ไร)่ 

ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด
เฉลี่ย (บาท/ไร)่ 

ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร)่ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20.06 14.63 2,387 2,060 652 194 697.75 1,016.67 
2. มันสําปะหลัง 2.30 2.40 1,453 1,002 595 344 2,602.15 2,777.78 
3. สับปะรด 3.83 3.78 7,649 5,697 351 579 1,039.35 1,083.33 
4. ขิง 1.98 2.00 11,492 11,140 1,411 1,329 2,530.63 1,538.08 
5. ข้าวนาป ี 4.01 3.78 2,002 1,405 347 289 575.80 583.33* 
6. ข้าวไร ่ 0.81 1.01 1,009 739 321 274 555.61 500.00* 
7. เสาวรส 0.67 0.77 6,204 5,613 1,113 702 2,918.52 1,591.29 
8. แก้วมังกร 0.17 0.17 5,773 2,964 943 514 795.71 1,095.71 
9. พริก 0.14 0.12 22,311 12,630 1,303 8,907 1,560.89 1,000.00 
10. พริกไทย 0.09 0.09 15,289 4,295 8,407 8,407 2,266.67 3,066.67 
11. กล้วยหอมทอง 0.12 0.15 4,850 3,775 1,437 1,208 2,698.60 2,120.00 
12. ยางพารา 0.22 0.35 14,871 12,685 2,500 35.71 1,361.11 889.29 

รวม 34.40 29.25 พ้ืนท่ีเพาะปลูกลดลงร้อยละ 14.97 เมื่อเทียบกับปี 2559 
ท่ีมา : จากการคํานวณ   * ค่าท่ีคาดการณ ์
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ตารางท่ี 4.6 พื้นท่ีเฉลี่ย ต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย และต้นทุนเฉลี่ย 
                ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
พ้ืนท่ีเฉลี่ย (ไร)่ 

ต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
(บาท) 

ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด
เฉลี่ย (บาท) 

ต้นทุนเฉลี่ย (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20.06 14.63 47,883 30,138 13079.12 2838.22 60,962 32,976 

2. มันสําปะหลัง 2.3 2.4 3,342 2,405 1368.5 825.6 4,710 3,230 

3. สับปะรด 3.83 3.78 29,296 21,535 1344.33 2188.62 30,640 23,723 

4. ขิง 1.98 2 22,754 22,280 2793.78 2658 25,548 24,938 

5. ข้าวนาป ี 4.01 3.78 8,028 5,311 1391.47 1092.42 9,419 6,403 

6. ข้าวไร ่ 0.81 1.01 817 746 260.01 276.74 1,077 1,023 

7. เสาวรส 0.67 0.77 4,157 4,322 745.71 540.54 4,902 4,863 

8. แก้วมังกร 0.17 0.17 981 504 160.31 87.38 1,142 591 

9. พริก 0.14 0.12 3,124 1,516 182.42 1068.84 3,306 2,584 

10. พริกไทย 0.09 0.09 1,376 387 756.63 756.63 2,133 1,143 

11. กล้วยหอมทอง 0.12 0.15 582 566 172.44 181.2 754 747 

12. ยางพารา 0.22 0.35 3,272 4,440 550 12.4985 3,822 4,452 
รวม 34.4 29.25 125,611.52 94,148.59 22,804.72 12,526.69 148,416.24 106,675.28 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
1.2) ต้นทุนและผลผลิตของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ 

  ในปี 2560 เกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมดครัวเรือนละ 
28.17 ไร่ ซึ่งลดลงจากปี 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมดครัวเรือนละ 35.76 ไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
76,422 บาท ลดลงรอ้ยละ 32.05 จากป ี2560 ท่ีมีตน้ทุนการผลติเฉลีย่ 112,476 บาท แบ่งพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ได้ดังนี ้

1.2.1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 14.31 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลง
จากปี 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 18.94 ไร่ เนื่องจากมาตรการรัฐให้ลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
1,954 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 1,946 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 
811.11 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 668.54 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว
แล้วเป็นชนิดท่ีมีความชื้นทําให้มีน้ําหนกัท่ีมากกว่า (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 

1.2.2) มันสําปะหลัง ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 5.78 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 
2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 8.69 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง ต้นทุนในการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
717 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,166 บาทต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีการซื้อ
พันธุ์และปุ๋ยลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 3,048.78 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 2,977.64 
กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนเพียงพอ (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 



35 

 

1.2.3) สับปะรด ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.44 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 
ท่ีมีพ้ืนท่ี 0.56 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนในการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 6,280 
บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 7,649 บาทต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีการซื้อพันธุ์
ลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 1,500.00 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 500.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
เนื่องจากระยะเวลาเก็บเก่ียวเหมาะสม (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 

1.2.4) ขิง ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 1.07 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมี
พ้ืนท่ี 1.67 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 7,811 บาท
ต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 9,271 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการซื้อพันธุ์ลดลง ผลผลิต
เฉลี่ย 1,885.71 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 3,766.67 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกร
อยู่ในช่วงเก็บเก่ียว (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 

1.2.5) ข้าวนาปี ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 1.86 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 1.85 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
1,275 บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,769 บาทต่อไร่ เนื่องจากยังไม่มีการจ้าง
แรงงานเก็บเก่ียว เกษตรกรคาดว่าจะได้รับผลผลิตเฉลี่ย 583.33 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิต
เฉลี่ย 606.29 กิโลกรัมต่อไร่ (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 

1.2.6) ข้าวไร่ ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.81 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
ท่ีมีพ้ืนท่ี 0.56 ไร่ เนื่องจากมีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวไร่เพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,566 บาทต่อ
ไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 2,149 บาทต่อไร่ เนื่องจากยังไม่มีการจ้างแรงงานเก็บเก่ียว 
เกษตรกรคาดว่าจะได้รับผลผลิตเฉลี่ย 500.00 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 497.50 
กิโลกรมัต่อไร่ (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 

1.2.7) เสาวรส ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.31 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 0.03 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 10,094 บาท
ต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 11,800 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยลดลง ผลผลิต
เฉลี่ย 4,888.89 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 8,000.00 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกร
บางส่วนยังได้รับผลผลิตไม่เต็มท่ี (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 

1.2.8) ยางพารา ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 3.03 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 3.02 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 862 
บาทต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,040 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยลดลง ผลผลิต
เฉลี่ย 557.71 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 546.61 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากปริมาณ
น้ําฝนและสภาพภูมิอากาศเหมาะสม (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 

1.2.9) ปาล์มน้ํามัน ในปี 2560 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 0.56 ไร่ ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 
2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 0.44 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,480 บาท
ต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 1,525 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยลดลง ผลผลิตเฉลี่ย 



36 

 

704.65 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 720.31 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วน
ยังได้รับผลผลิตไม่เต็มท่ี (ตามตารางท่ี 4.7,4.8) 
ตารางท่ี 4.7 พื้นท่ี ต้นทุน และผลผลิตของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
พ้ืนท่ีเฉลี่ย (ไร)่ 

ต้นทุนท่ีเป็นเงินสด
เฉลี่ย (บาท/ไร)่ 

ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด
เฉลี่ย (บาท/ไร)่ 

ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร)่ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 18.94 14.31 1,946 1,954 684 513 668.54 811.11 
2. มันสําปะหลัง 8.69 5.78 1,166 717 1,237 694 2,977.64 3,048.78 
3. สับปะรด 0.56 0.44 7,649 6,280 830 1,312 500.00 1,500.00 
4. ขิง 1.67 1.07 9,271 7,811 4,235 3,391 3,766.67 1,885.71 
5. ข้าวนาป ี 1.85 1.86 1,769 1,275 505 392 606.29 583.33* 
6. ข้าวไร ่ 0.56 0.81 2,149 1,566 962 703 497.50 500.00* 
7. เสาวรส 0.03 0.31 11,800 10,094 12,000 8,504 8,000.00 4,888.89 
8. ยางพารา 3.02 3.03 1,040 862 1,189 917 546.61 557.71 
9. ปาล์มน้ํามัน 0.44 0.56 1,525 1,480 938 1,275 720.31 704.65 

รวม 35.76 28.17 พ้ืนท่ีเพาะปลูกลดลงร้อยละ 21.22 เมื่อเทียบกับปี 2559 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 

  * ค่าท่ีคาดการณ ์

ตารางท่ี 4.8 พื้นท่ีเฉลี่ย ต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย และต้นทุนเฉลี่ย 
                ของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
พ้ืนท่ีเฉลี่ย (ไร)่ 

ต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 
(บาท) 

ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด
เฉลี่ย (บาท) 

ต้นทุนเฉลี่ย (บาท) 

ป ี2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 18.94 14.31 36,857 27,962 12954.96 7341.03 49,812 35,303 

2. มันสําปะหลัง 8.69 5.78 10,133 4,144 10749.53 4011.32 20,882 8,156 

3. สับปะรด 0.56 0.44 4,283 2,763 464.8 577.28 4,748 3,340 

4. ขิง 1.67 1.07 15,483 8,358 7072.45 3628.37 22,555 11,986 

5. ข้าวนาป ี 1.85 1.86 3,273 2,372 934.25 729.12 4,207 3,101 

6. ข้าวไร ่ 0.56 0.81 1,203 1,268 538.72 569.43 1,742 1,838 

7. เสาวรส 0.03 0.31 354 3,129 360 2636.24 714 5,765 

8. ยางพารา 3.02 3.03 3,141 2,612 3590.78 2778.51 6,732 5,390 

9. ปาล์มน้ํามัน 0.44 0.56 671 829 412.72 714 1,084 1,543 

รวม 35.76 28.17 75,397.68 53,436.73 37,078.21 22,985.30 112,476 76,422 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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2) รายได้ด้านการเกษตร 
2.1) รายได้ของเกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการ 

ในปี 2560 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการทําการเกษตร 169,516 บาท
ต่อครัวเรือน ซึ่งลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 201,123 บาทต่อครัวเรือน แบ่งรายได้จากการทําการเกษตรได้
ดังนี ้

2.1.1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 67,973.64 บาท ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 74,183.38 บาท เนื่องจากเกษตรกรลดพ้ืนท่ี
เพาะปลูกลง (ตามตารางท่ี 4.9) 

2.1.2) มันสําปะหลัง ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกมันสําปะหลัง 
9,533.34 บาท ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 10,114.56 บาท เนื่องจากราคามันสําปะหลังลดลง 
(ตามตารางท่ี 4.9) 

2.1.3) สับปะรด ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกสับปะรด 15,683.80 
บาท ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 19,744.32 บาท เนื่องจากราคาสับปะรดลดลง (ตามตารางท่ี 4.9) 

2.1.4) ขิง ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกขิง 13,042.92 บาท ซึ่งพบว่า
ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 18,489.29 บาท เนื่องจากเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเก่ียวผลผลิต (ตามตารางท่ี 
4.9) 

2.1.5) ข้าวนาปี  ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวนาปี 22,865.72 
บาท ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 22,927.95 บาท เนื่องจากเกษตรกรลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง (ตาม
ตารางท่ี 4.9) 

2.1.6) ข้าวไร่ ในปี 2560 เกษตรกรม่ีรายได้จากการปลูกข้าวไร่ 5,050.00 บาท ซึ่ง
พบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 4,500.44 บาท เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก (ตามตารางท่ี 4.9) 

2.1.7) เสาวรส ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกเสาวรส 8,001.17 บาท ซึ่ง
พบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 26,398.01 บาท เนื่องจากเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเก่ียวผลผลิตและราคา
เสาวรสลดลง (ตามตารางท่ี 4.9) 

2.1.8) แก้วมังกร ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกแก้วมังกร 2,607.79 
บาท ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 2,029.06 บาท เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึน (ตาม
ตารางท่ี 4.9) 

2.1.9) พริก ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพริก 1,920.00 บาท ซึ่งพบว่า
ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 3,496.39 บาท เนื่องจากเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเก่ียวผลผลิต (ตามตารางท่ี 
4.7) 

2.1.10) พริกไทย ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพริกไทย 12,880.93 
บาท ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 9,520.69 บาท เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึน (ตาม
ตารางท่ี 4.9) 
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2.1.11) กล้วยหอมทอง ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกกล้วยหอมทอง 
2,330.94 บาท ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 3,131.46 บาท เนื่องจากเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเก่ียว
ผลผลิต (ตามตารางท่ี 4.9) 

2.1.12) ยางพารา ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกยางพารา 7,625.66 
บาท ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 6,587.77 บาท เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก (ตาม
ตารางท่ี 4.9) 

 
ตารางท่ี 4.9 รายได้ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

พืช 
พ้ืนท่ีเฉลี่ย (ไร)่ ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร)่ ราคา (บาท/กก.) รายได้ (บาท/ครัวเรือน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ป ี2559 ปี 2560 
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20.06 14.63 697.75 1,016.67 5.30 4.57 74,183.38 67,973.64 
2. มันสําปะหลัง 2.30 2.40 2,602.15 2,777.78 1.69 1.43 10,114.56 9,533.34 
3. สับปะรด 3.83 3.78 1,039.35 1,083.33 4.96 3.83 19,744.32 15,683.80 
4. ขิง 1.98 2.00 2,530.63 1,538.08 3.69 4.24 18,489.29 13,042.92 
5. ข้าวนาป ี 4.01 3.78 575.80 583.33* 9.93 10.37* 22,927.95 22,865.72 
6. ข้าวไร ่ 0.81 1.01 555.61 500.00* 10.00 10.00* 4,500.44 5,050.00 
7. เสาวรส 0.67 0.77 2,918.52 1,591.29 13.50 6.53 26,398.01 8,001.17 
8. แก้วมังกร 0.17 0.17 795.71 1,095.71 15.00 14.00 2,029.06 2,607.79 
9. พริก 0.14 0.12 1,560.89 1,000.00 16.00 16.00 3,496.39 1,920.00 
10. พริกไทย 0.09 0.09 2,266.67 3,066.67 46.67 46.67 9,520.69 12,880.93 
11. กล้วยหอมทอง 0.12 0.15 2,698.60 2,120.00 9.67 7.33 3,131.46 2,330.94 
12. ยางพารา 0.22 0.35 1,361.11 889.29 22.00 24.50 6,587.77 7,625.66 

รวม 34.40 29.25     201,123 169,516 
ท่ีมา : จากการคํานวณ   * ค่าท่ีคาดการณ ์
 

อาชีพท่ีสร้างรายได้หลักของเกษตรกรมากท่ีสุดคืออาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 98.77 และมี
รายได้จากอาชีพรับจ้างท่ัวไปร้อยละ 1.23 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 179,238 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยรายได้
จากภาคเกษตรเฉลี่ย 169,516 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และรายได้จากนอกภาคเกษตร 9,722 บาทต่อครัวเรือน
ต่อป ี(ตามตารางท่ี 4.10) 
ตารางท่ี 4.10 อาชีพท่ีสร้างรายได้หลัก และรายได ้

รายการ จํานวน ร้อยละ 
อาชีพท่ีสร้างรายได้หลัก 81 100.00 
     เกษตรกรรม 80 98.77 
     รับจ้างท่ัวไป 1 1.23 
ท่ีมา : จากการสํารวจ   
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)   
รายการ จํานวน ร้อยละ 

รายได ้(บาท) 179,238 100.00 
     ในภาคเกษตร (บาท) 169,516 94.58 
     นอกภาคเกษตร (บาท) 9,722 5.42 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

2.2) รายไดข้องเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ 
ในปี 2560 เกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการทําการเกษตร 149,461 

บาทต่อครัวเรือน ซึ่งลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 195,545 บาทต่อครัวเรือน แบ่งรายได้จากการทําการเกษตร
ได้ดังนี ้

2.2.1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 44,106.54 บาท ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 66,856.14 บาท เนื่องจากเกษตรกรลดพ้ืนท่ี
เพาะปลูกลง (ตามตารางท่ี 4.11) 

2.2.2) มันสําปะหลัง ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกมันสําปะหลัง 
27,842.68 บาท ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 43,212.40 บาท เนื่องจากเกษตรกรลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ลง (ตามตารางท่ี 4.11) 

2.2.3) สับปะรด ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกสับปะรด 2,178.00 บาท 
ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 2,240.00 บาท เนื่องจากราคาสับปะรดลดลง (ตามตารางท่ี 4.11) 

2.2.4) ขิง ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกขิง 8,413.85 บาท ซึ่งพบว่า
ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 27,551.68 บาท เนื่องจากเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเก่ียวผลผลิต (ตามตารางท่ี 
4.11) 

2.2.5) ข้าวนาปี  ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวนาปี 11,251.39 
บาท ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 11,216.37 บาท เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก (ตาม
ตารางท่ี 4.11) 

2.2.6) ข้าวไร่ ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวไร่ 4,050.00 บาท ซึ่ง
พบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 2,590.98 บาท เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก (ตามตารางท่ี 
4.11) 

2.2.7) เสาวรส ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกเสาวรส 9,669.25 บาท ซึ่ง
พบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 960.00 บาท เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก (ตามตารางท่ี 4.11) 

2.2.8) ยางพารา ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกยางพารา 40,556.67 
บาท ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 39,618.29 บาท เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึน (ตาม
ตารางท่ี 4.11) 
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2.2.9) ปาล์มน้ํามัน ในปี 2560 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกปาล์มน้ํามัน 1,392.95 
บาท ซึ่งพบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 1,299.44 บาท เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก (ตาม
ตารางท่ี 4.11) 
ตารางท่ี 4.11 รายได้ของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ 

พืช 
พ้ืนท่ีเฉลี่ย (ไร)่ ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร)่ ราคา (บาท/กก.) รายได้ (บาท/ครัวเรือน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 18.94 14.31 668.54 811.11 5.28 3.80 66,856.14 44,106.54 
2. มันสําปะหลัง 8.69 5.78 2,977.64 3,048.78 1.67 1.58 43,212.40 27,842.68 
3. สับปะรด 0.56 0.44 500.00 1,500.00 8 3.30 2,240.00 2,178.00 
4. ขิง 1.67 1.07 3,766.67 1,885.71 4.38 4.17 27,551.68 8,413.85 
5. ข้าวนาป ี 1.85 1.86 606.29 583.33* 10.00 10.37* 11,216.37 11,251.39 
6. ข้าวไร ่ 0.56 0.81 497.50 500.00* 9.30 10.00* 2,590.98 4,050.00 
7. เสาวรส 0.03 0.31 8,000.00 4,888.89 4.00 6.38 960.00 9,669.25 
8. ยางพารา 3.02 3.03 546.61 557.71 24.00 24.00 39,618.29 40,556.67 
9. ปาล์มน้ํามัน 0.44 0.56 720.31 704.65 4.10 3.53 1,299.44 1,392.95 

รวม 35.76 28.17     195,545 149,461 
ท่ีมา : จากการคํานวณ  * ค่าท่ีคาดการณ ์

 
อาชีพท่ีสร้างรายได้หลักของเกษตรกรมากท่ีสุดคืออาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.44 รองลงมา

คือรายได้จากเงินเดือนประจําและธุรกิจส่วนตัว เท่ากันท่ีร้อยละ 2.78 โดยเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 166,205 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งเป็นรายได้จากภาคเกษตรเฉลี่ย 149,461 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และรายได้จากนอก
ภาคเกษตร 16,744 บาทต่อครัวเรือนต่อป ี(ตามตารางท่ี 4.12) 

 
ตารางท่ี 4.12 อาชีพท่ีสร้างรายได้หลัก และรายได ้

รายการ จํานวน ร้อยละ 
อาชีพท่ีสร้างรายได้หลัก 36 100.00 
     เกษตรกรรม 34 94.44 
     เงินเดือนประจํา 1 2.78 
     ธุรกิจส่วนตัว 1 2.78 
รายได ้(บาท) 166,205 100.00 
     ในภาคเกษตร (บาท) 149,461 89.93 
     นอกภาคเกษตร (บาท) 16,744 10.07 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3) หนี้สิน 
3.1) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

การมีหนี้สินของครัวเรือนของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
ร้อยละ 75.06 มีหนี้สิน โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 250,740 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสาเหตุของหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน
ภาคการเกษตรเฉลี่ย 123,318 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 49.18 รองลงมาเป็นหนี้สินด้านอ่ืนๆ เช่น 
สร้างบ้าน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น เฉลี่ย 52,078 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.77 ตามมาด้วยหนี้สินด้าน
อุปโภคบริโภคเฉลี่ย 51,948 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.72 และหนี้สินด้านทุนการศึกษาเฉลี่ย 
23,396 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.33 (ตามตารางท่ี 4.13) 
ตารางท่ี 4.13 การมีหนีส้ินของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

รายการ จํานวนเกษตรกร (ร้อยละ) มูลค่าหนี้เฉลี่ย ร้อยละ 
มีหนี้สิน 75.06 250,740 100.00 
     ด้านการเกษตร  123,318 49.18 
     ด้านการอุปโภคบริโภค  51,948 20.72 
     ด้านทุนการศึกษา  23,396 9.33 
     ด้านอ่ืนๆ  52,078 20.77 
ไม่มีหนี้สิน 24.94 - - 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

3.2) เกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ 
การมีหนี้สินของครัวเรือนของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรท้ังหมด

มีหนี้สิน โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 345,278 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสาเหตุของหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินภาคการเกษตร
เฉลี่ย 186,111 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.90 รองลงมาเป็นหนี้สินด้านอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 91,111 
บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.39 ตามมาด้วยหนี้สินด้านอ่ืนๆ เช่นสร้างบ้าน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น เฉลี่ย 
58,056 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.81 และหนี้สินด้านทุนการศึกษาเฉลี่ย 10,000 บาทต่อครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 2.90 (ตามตารางท่ี 4.14) 
ตารางท่ี 4.14 การมีหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ จํานวนเกษตรกร (ร้อยละ) มูลค่าหนี้เฉลี่ย ร้อยละ 
มีหนี้สิน 100.00 345,278 100.00 
     ด้านการเกษตร  186,111 53.90 
     ด้านการอุปโภคบริโภค  91,111 26.39 
     ด้านทุนการศึกษา  10,000 2.90 
     ด้านอ่ืนๆ  58,056 16.81 
ไม่มีหนี้สิน 0.00 - - 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4) ทัศนคติและความพึงพอใจต่อโครงการ 
4.1) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เช่น ด้าน

ความรู้/ความเข้าใจโครงการ ด้านความพร้อม/จํานวนบุคลากรในการดําเนินงาน ด้านกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐ ด้านความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี และ
ด้านความสอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความเหมาะสมของ
งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับ (ตามตารางท่ี 4.15) 

ตารางท่ี 4.15 ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 
รายการ คะแนน ระดับ 

1. ด้านความรู/้ความเข้าใจโครงการ 3.85 ค่อนข้างมาก 
2. ด้านความพร้อม/จํานวนบุคลากรในการดําเนินงาน 3.64 ค่อนข้างมาก 
3. ด้านกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน 3.57 ค่อนข้างมาก 
4. ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 3.64 ค่อนข้างมาก 
5. ด้านความเหมาะสมของงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับ 2.95 ปานกลาง 
6. ด้านความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี 4.05 ค่อนข้างมาก 
7. ด้านความสอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี 4.14 ค่อนข้างมาก 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

  สําหรับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการต่อปัญหาในการดําเนินโครงการพบว่า 
ร้อยละ 36.36 ไม่มีปัญหาในการดําเนินงานโครงการ และร้อยละ 63.64 เห็นว่ามีปัญหาในการดําเนินงาน
โครงการ โดยมีปัญหาด้านสภาพพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาคือปัญหาด้านการประสานงาน 
คิดเป็นร้อยละ 22.73 ตามด้วยปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปัญหาอ่ืนๆ เช่น 
การตลาด การเปลี่ยนแปลงบุคลากร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 18.18 เท่ากัน ส่วนปัญหาด้านเกษตรกรและ
ปัญหาการดําเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64 และ 4.55 ตามลําดับ (ตามตารางท่ี 4.16) 

ตารางท่ี 4.16 ปัญหาในการดําเนินงานโครงการ 
รายการ จํานวน ร้อยละ 

1. ไม่มีปัญหาในการดําเนินงานโครงการ 8 36.36 
2. มีปัญหาในการดําเนินงานโครงการ 14 63.64 
     2.1 ด้านสภาพพ้ืนท่ี 9 40.91 
     2.2 ด้านการประสานงาน 5 22.73 
     2.3 ด้านงบประมาณ 4 18.18 
     2.4 ด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 4 18.18 
     2.5 ด้านอ่ืนๆ 4 18.18 
     2.6 ด้านเกษตรกร 3 13.64 
     2.7 ด้านการดําเนินงานโครงการ 1 4.55 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.2) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เช่น ด้านการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ํา/รักษาป่า ด้านการทําให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน และด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
รักษ์น้ําฯ  ส่วนมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการทําให้เกษตรกรมีรายได้ดีข้ึน และด้านหลักสูตรท่ี
ได้รับการอบรมจากโครงการรักษ์น้ําฯ ส่วนเกษตรกรท่ีมีทัศนคติอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย คือ ด้านสิ่งท่ีได้รับ
สนับสนุนจากโครงการรักษ์น้ําฯ (ตามตารางท่ี 4.17) 

ตารางท่ี 4.17 ทัศนคติของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
รายการ คะแนน ระดับ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ํา/รักษาป่า 3.67 ค่อนข้างมาก 
2. ด้านการทําให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน 4.01 ค่อนข้างมาก 
3. ด้านการทําให้เกษตรกรมีรายได้ดีข้ึน 2.80 ปานกลาง 
4. ด้านความพึงพอใจต่อโครงการรักษ์น้ําฯ 3.73 ค่อนข้างมาก 
5. ด้านหลักสูตรท่ีได้รับการอบรมจากโครงการรักษ์น้ําฯ 2.69 ปานกลาง 
6. ด้านสิ่งท่ีได้รับสนับสนุนจากโครงการรักษ์น้ําฯ 2.51 ค่อนข้างน้อย 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  สําหรับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต่อการปรับปรุงโครงการพบว่า ร้อยละ 
59.26 เห็นว่าไม่ต้องมีการปรับปรุงโครงการ เนื่องจากดีอยู่แล้ว และร้อยละ 40.74 เห็นว่าควรมีการปรับปรุง
โครงการ เนื่องจากเห็นว่าควรปรับปรุงเรื่องระบบชลประทาน การอบรม การสนับสนุน และความต่อเนื่องของ
การดําเนินงานโครงการ (ตามตารางท่ี 4.18) 

ตารางท่ี 4.18  ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต่อการปรับปรุงโครงการ 
รายการ จํานวน ร้อยละ 

1. ไม่ต้องมีการปรับปรุง 48 59.26 
2. ควรมีการปรับปรุง 33 40.74 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.3) เกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ ด้านการทํา
ให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน และด้านความพึงพอใจต่อโครงการรักษ์น้ําฯ ส่วนท่ีมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ํา/รักษาป่า และด้านการทําให้เกษตรกรมีรายได้ดีข้ึน (ตามตารางท่ี 4.19) 

ตารางท่ี 4.19  ทัศนคติของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ 
รายการ คะแนน ระดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ํา/รักษาป่า 2.92 ปานกลาง 
ด้านการทําให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน 3.86 ค่อนข้างมาก 
ด้านการทําให้เกษตรกรมีรายได้ดีข้ึน 3 ปานกลาง 
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการรักษ์น้ําฯ 3.56 ค่อนข้างมาก 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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  สําหรับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการต่อการปรับปรุงโครงการพบว่า ร้อยละ 
80.56 เห็นว่าไม่ต้องมีการปรับปรุงโครงการ เนื่องจากน่าจะดีอยู่แล้วแต่ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม  
และร้อยละ 19.44 เห็นว่าควรมีการปรับปรุงโครงการ เนื่องจากเห็นว่าควรปรับปรุงเรื่องระบบชลประทาน และ
ความครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีดําเนินงานโครงการ (ตามตารางท่ี 4.20) 
 
ตารางท่ี 4.20  ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการต่อการปรับปรุงโครงการ 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
ไม่ต้องมีการปรับปรุง 29 80.56 
ควรมีการปรับปรุง 7 19.44 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

4.2 ผลได้ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ 
 4.2.1 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการ “รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ําหมัน อําเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2560 ซึ่งโครงการมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี ตามแผนแม่บทโครงการ ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560-2564) ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ 12 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดําเนิน
โครงการในปี 2560 คือ ด้านปัจจัยนําเข้ามี 3 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จริง จํานวนพ้ืนท่ีเข้าร่วม
โครงการ และจํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินผ่านท้ัง 3 ตัวชี้วัด ด้านกระบวนการ
ดําเนินการมี 2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของเกษตรกรนําความรู้ไปปฏิบัติ และร้อยละของเกษตรกรนําไปใช้
ประโยชน์ ผลการประเมินผ่านท้ัง 2 ตัวชี้วัด ด้านผลผลิตของโครงการมี 2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของเกษตรกรท่ีมี
ความรู้ผ่านตามเกณฑ์ และร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้มีการนําความรู้ไปใช้ ผลการ
ประเมินผ่านท้ัง 2 ตัวชี้วัด ด้านผลลัพธ์มี 5 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของต้นทุนต่อไร่ ร้อยละของผลผลิตต่อไร่ ร้อย
ละของเกษตรกรท่ีมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2559 และความ
พึงพอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินงานโครงการ ผลการประเมินผ่าน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของต้นทุนต่อไร่ 
และไม่ผ่าน 4 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของผลผลิตต่อไร่ ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน ร้อยละของ
เกษตรกรท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2559 และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินงานโครงการ 
(ตามตารางท่ี 4.21) 

 
ตารางท่ี 4.21 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด ผลการประเมิน 
1. ปัจจัยนําเข้า    
1.1 ปัจจัย ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้

จริง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของท่ี

ได้รับจัดสรร 
ได้รับงบประมาณร้อยละ 

100.00 
ท่ีมา : จากการศึกษา    
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ)    

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด ผลการประเมิน 
 จํานวนพ้ืนท่ีเข้าร่วม

โครงการ 
เท่ากับเป้าหมาย ตามเป้าหมาย 

 จํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เท่ากับเป้าหมาย ตามเป้าหมาย 

2. กระบวนการดําเนินการ    
2.1 การอบรม ร้อยละของเกษตรกรนํา

ความรู้ไปปฏิบัต ิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เกษตรกรนาํไปปฏิบัตริ้อย

ละ 85.51 
2.2 การสนับสนุน ร้อยละของเกษตรกร

นําไปใช้ประโยชน ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เกษตรกรนาํไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 99.15 
3. ผลผลิตของโครงการ    
3.1 ความรู้ของเกษตรกร ร้อยละของเกษตรกรท่ีมี

ความรูผ้่านตามเกณฑ ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100.00 

 ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับ
การถ่ายทอดความรู้มีการนํา

ความรู้ไปใช้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 85.51 

4. ผลลัพธ์    
4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 

ร้อยละของต้นทุนต่อไร ่ ต่ํากว่าต้นทุนปีท่ีแล้วร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 22.91 

 ร้อยละของผลผลิตต่อไร ่ สูงกว่าผลผลติต่อไร่ปี 2559 
ร้อยละ 20 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.16 

4.2 รายได้ของเกษตรกร ร้อยละของเกษตรกรท่ีมี
ผลผลติต่อไร่เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 52.94 

 ร้อยละของเกษตรกรมี
รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ

ป ี2559 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 8.15 

4.3 ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเกษตรกร
ต่อการดําเนินงานโครงการ 

เท่ากับระดบัมาก ระดับค่อนข้างมาก 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

 4.2.2 การสรุปผลการประเมินภาพรวมการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
จากการกําหนดเกณฑ์การประเมินภาพรวมของโครงการซึ่งได้กําหนดโดยเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานโครงการกับเป้าหมาย/เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนในแต่ละตัวชี้วัด พบว่าการดําเนินโครงการรักษ์
น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําหมัน จังหวัดเลย ระยะท่ี 3 ในปีงบประมาณ 2560 มีผลการประเมินอยู่ใน
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ระดับผ่านแต่ต้องปรับปรุง ในส่วนของผลลัพธ์คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รายได้ของเกษตรกร และ
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 

 
4.3 ปัญหาในการดําเนินงานโครงการ 

ปัญหาในการดําเนินงานโครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําหมัน ตําบลกกสะทอน อําเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
 4.3.1 ด้านปัจจัยนําเข้า 

1) งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับน้อยกว่าท่ีขอ และบางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

2) พ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีข้อจํากัดเรื่องการใช้พ้ืนท่ีทําการเกษตร 
3) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ มีข้อจํากัดเรื่องการเข้าร่วมโครงการ เรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีป่า 

พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 
 4.3.2 ด้านกระบวนการดําเนินการ 

1) การอบรม เกษตรกรบางส่วนยงัไม่พร้อมท่ีจะนําหลักสูตรบางหลักสูตรไปใช ้
2) การสนับสนุน การสนับสนุนปัจจัยของภาครัฐมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้เกษตรกรใน

พ้ืนท่ีไม่สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได ้
 4.3.3 ด้านผลผลิตของโครงการ 

1) ความรู้ของเกษตรกร เกษตรกรมีความรู้ในการทําการเกษตรดีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เข้าร่วม
โครงการเพ่ือต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2) การนําความรู้ไปใช้ การนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้เฉพาะท่ีทําอยู่ก่อนแล้ว ถ้า
เป็นความรู้เรื่องใหม่จะยังไม่นําไปใช ้
 4.3.4 ด้านผลลัพธ ์

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการลดต้นทุนหรือการ
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ยังต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านจึงทําไม่ได้ในปี 2560 ต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องให้ความรู้
ให้เกษตรกรตระหนักถึงการลดต้นทุนและผลผลิตต่อไร่มากข้ึน 

2) รายได้ของเกษตรกร เกษตรกรยังมีรายได้ไม่แตกต่าง เป็นเพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาค
การเกษตรกรรมซึ่งข้ึนอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ ต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาขายผลผลิต ซึ่งมีเพียง
ต้นทุนการผลิตและผลผลิตต่อไร่ท่ีพอจะบริหารจัดการได้ ถ้าจะเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรควรจะเพ่ิมรายได้นอก
ภาคการเกษตร 

3) ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการมีท้ังบวกและลบ ภาครัฐควรให้
ความรู้ให้มากกว่านี ้



บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 การติดตามและประเมินผลโครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําหมัน จังหวัดเลย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโครงการ และผลได้ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน
โครงการ รวมท้ังทราบถึงปัญหาในการดําเนินงานโครงการ โดยการจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงจากการรวบรวมรายงาน
แผนผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี ้
 5.1.1 ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโครงการ 

1) ปัจจัยนําเช้า 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและจํานวนท่ีเบิกจ่ายในปี 2560 มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 

27,940,553 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของจํานวนงบประมาณท่ีขอตามแผนแม่บทปี 2560 (42,789,840 
บาท) โดยเบิกจ่ายในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด 
จํานวน 25,278,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.63 ของจํานวนงบท่ีได้รับการจัดสรรในปี 2560 รองลงมาเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 5.64 และ 3.73 ตามลําดับ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2560 ได้รับการ
อบรม คิดเป็นร้อยละ 62.96 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 39.51 ได้รับการอบรมด้านการทําเกษตรกรรม รองลงมาคือ
ด้านการรักษ์น้ํารักษ์ป่าร้อยละ 32.10 หลักสูตรท่ีเกษตรกรนําความรู้ไปปฏิบัติท้ังหมดคือ การอบรมด้านปศุ
สัตว์ ด้านสารชีวภัณฑ์ ด้านประมง ด้านการปลูกพืชบนท่ีสูง และด้านการปลูกไม้ผล ส่วนหลักสูตรท่ีเกษตรกร
นําความรู้ไปใช้บางส่วนคือ ด้านการรักษ์น้ํารักษ์ป่า ด้านการปลูกข้าว ด้านการทําเกษตรกรรม และด้านการทํา
บัญชี โดยพบว่าเกษตรกรท่ีอบรมแล้วนําไปใช้ไม่ถึงร้อยละ 50 คือ การอบรมด้านการทําบัญชี ซึ่งเม่ือพิจารณา
ด้านความต้องการของเกษตรกรพบว่า หลักสูตรท่ีได้รับตรงตามความต้องการร้อยละ 96.08 มีเพียงร้อยละ 
3.92 ไม่ตรงตามความต้องการ เนื่องจากหลักสูตรท่ีเกษตรกรสนใจคือ การทําเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต คิดเป็นร้อยละ 70.37 โดยเป็นการได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลร้อยละ 
38.27 รองลงมาคือด้านประมงร้อยละ 38.27 ตามมาด้วยด้านปศุสัตว์ร้อยละ 35.80 พันธุ์ต้นไม้ชนิดต่างๆ ร้อย
ละ 22.22 พันธุ์ไม้สมุนไพรร้อยละ 7.41 สารชีวภัณฑ์ร้อยละ 2.47 และเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 1.23 ตามลําดับ 
ซึ่งพบว่าปัจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรได้รับการสนับสนุน เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์ท้ังหมดคือ ด้านการประมง 
ด้านปศุสัตว์ สารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ไม้สมุนไพร และพันธุ์ต้นไม้ชนิดต่างๆ มีเพียงพันธุ์ไม้ผลเท่านั้นท่ี
เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วนเพราะตายก่อนปลูก เม่ือพิจารณาด้านความต้องการพบว่าร้อยละ 
91.23 ตรงตามความต้องการ มีเพียงร้อยละ 8.77 ท่ีไม่ตรงความต้องการ เนื่องจากต้องการพันธุ์ไม้ผลใน
ปริมาณท่ีมากกว่าท่ีสนับสนุน 
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2) กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมของโครงการในพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานปี 2560 ส่วนใหญ่สามารถดําเนินการได้

ตามเป้าหมาย ร้อยละ 96.00 ของแผนงานการดําเนินโครงการปี 2560 และสามารถดําเนินงานได้ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนงานการดําเนินโครงการ ถึงแม้จะมีการคลาดเคลื่อนในบางกิจกรรม เช่น โครงการ
ระบบกระจายน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยช้าง และ โครงการระบบกระจายน้ําห้วยน้ําหมัน เนื่องจากยังไม่ได้รับ
งบประมาณ ประกอบกับต้องดําเนินกิจกรรมของโครงการอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกัน และหน่วยงานของภาครัฐ
ขาดการบูรณาการ ทําให้การดําเนินโครงการทําได้ลําบาก รวมท้ังสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีสูงการคมนาคมค่อนข้าง
ลําบาก อย่างไรก็ตามการดําเนินงานส่วนใหญ่ยังสามารถดําเนินการได้ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 

3) ผลได้ของโครงการ 
ต้นทุนและผลผลิตในปี 2560 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมด

ครัวเรือนละ 29.25 ไร่ ซึ่งลดลงจากป ี2559 ท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมดครัวเรือนละ 34.40 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 14.97 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 106,675.28 บาท ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดครัวเรือนละ 
148,416.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.13 ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดครัวเรือนละ 94,148.59 บาท 
ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดครัวเรือนละ 125,611.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.05 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมดครัวเรือนละ 28.17 ไร่ ซึ่ง
ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมดครัวเรือนละ 35.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.22 มีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 76,422 บาท ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดครัวเรือนละ 112,476 บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.05 ซึง่เปน็ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดครัวเรือนละ 53,436.73 บาท ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีต้นทุนท่ีเป็นเงิน
สดครัวเรือนละ 75,397.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.13 เนือ่งจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรลดลง 

ด้านรายได้ด้านการเกษตร ในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ย 179,238 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดย
รายได้จากภาคเกษตรเฉลี่ย 169,516 บาทต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 94.58 และรายได้จากนอกภาค
เกษตร 9,722 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งพบว่ารายได้จากภาคเกษตรลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 201,123 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15.72 เม่ือเปรียบเทียบกับเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการในปี 2560 
พบว่ามีรายได้เฉลี่ย 166,205 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยรายได้จากภาคเกษตรเฉลี่ย 149,461 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 89.93 และรายได้จากนอกภาคเกษตร 16,744 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งพบว่า
รายได้จากภาคเกษตรลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้ 195,545 บาทตอ่ครัวเรือนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.57  

ด้านหนี้สิน เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญมี่หนี้สินของครัวเรือนร้อยละ 75.06 หนี้สิน
เฉลี่ย 250,740 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสาเหตุของหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินภาคการเกษตรเฉลี่ย 123,318 บาท
ต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 49.18 รองลงมาเป็นหนี้สินด้านอ่ืนๆ เช่น สร้างบ้าน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น เฉลี่ย 
52,078 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.77 ตามมาด้วยหนี้สินด้านอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 51,948 บาทต่อ
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.72 และหนี้สินด้านทุนการศึกษาเฉลี่ย 23,396 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
9.33 เม่ือเปรียบเทียบกับเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการพบว่า การมีหนี้สินของครัวเรือนของเกษตรกรท่ีไม่เข้า
ร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรท้ังหมดมีหนี้สิน โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 345,278 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสาเหตุของ



49 

 

หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินภาคการเกษตรเฉลี่ย 186,111 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.90 รองลงมา
เป็นหนี้สินด้านอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 91,111 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.39 ตามมาด้วยหนี้สินด้าน
อ่ืนๆ เช่นสร้างบ้าน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น เฉลี่ย 58,056 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.81 และหนี้สินด้าน
ทุนการศึกษาเฉลี่ย 10,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.90 

ด้านทัศนคติและความพึงพอใจต่อโครงการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการส่วนใหญ่มี
ทัศนคติและความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับค่อนข้างมากในด้านความรู้/ความเข้าใจโครงการ ด้านความ
พร้อม/จํานวนบุคลากรในการดําเนินงาน ด้านกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน ด้านความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆของรัฐ ด้านความสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี และด้านความสอดคล้องกับการพัฒนาการ
เกษตรในพ้ืนท่ี สําหรับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการต่อปัญหาในการดําเนินโครงการพบว่า  
ร้อยละ 63.64 เห็นว่ามีปัญหาในการดําเนินงานโครงการ โดยมีปัญหาด้านสภาพพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
40.91 รองลงมาคือปัญหาด้านการประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ตามด้วยปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหา
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปัญหาอ่ืนๆ เช่น การตลาด การเปลี่ยนแปลงบุคลากร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 18.18 
เท่ากัน ส่วนปัญหาด้านเกษตรกรและปัญหาการดําเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64 และ 4.55 
ตามลําดับ 

สําหรับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีทัศนคติและความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากในด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/รักษาป่า ด้านการทําให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน และด้าน
ความพึงพอใจต่อโครงการรักษ์น้ําฯ  ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต่อการปรับปรุงโครงการ
พบว่า ร้อยละ 59.26 เห็นว่าไม่ต้องมีการปรับปรุงโครงการ เนื่องจากดีอยู่แล้ว  

สําหรับเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากในด้านการทําให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน และด้านความพึงพอใจต่อโครงการรักษ์น้ําฯ และมีความ
คิดเห็นร้อยละ 80.56 เห็นว่าไม่ต้องมีการปรับปรุงโครงการ เนื่องจากน่าจะดีอยู่แล้วแต่ควรเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วม  

 
 5.1.2 ผลได้ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการ “รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ําหมัน อําเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2560 ซึ่งโครงการมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี ตามแผนแม่บทโครงการ ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560-2564) ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ 12 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดําเนิน
โครงการในปี 2560 คือ ด้านปัจจัยนําเข้ามี 3 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จริง จํานวนพ้ืนท่ีเข้าร่วม
โครงการ และจํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินผ่านท้ัง 3 ตัวชี้วัด ด้านกระบวนการ
ดําเนินการมี 2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของเกษตรกรนําความรู้ไปปฏิบัติ และร้อยละของเกษตรกรนําไปใช้
ประโยชน์ ผลการประเมินผ่านท้ัง 2 ตัวชี้วัด ด้านผลผลิตของโครงการมี 2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของเกษตรกรท่ีมี
ความรู้ผ่านตามเกณฑ์ และร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้มีการนําความรู้ไปใช้ ผลการ
ประเมินผ่านท้ัง 2 ตัวชี้วัด ด้านผลลัพธ์มี 5 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของต้นทุนต่อไร่ ร้อยละของผลผลิตต่อไร่ ร้อย
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ละของเกษตรกรท่ีมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2559 และความ
พึงพอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินงานโครงการ ผลการประเมินผ่าน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของต้นทุนต่อไร่ 
และไม่ผ่าน 4 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของผลผลิตต่อไร่ ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน ร้อยละของ
เกษตรกรท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2559 และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดําเนินงานโครงการ ซึ่ง
สรุปได้ว่า การดําเนินโครงการรักษ์น้ําเ พ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําหมัน จังหวัดเลย ระยะท่ี 3 ใน
ปีงบประมาณ 2560 มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านแต่ต้องปรับปรุง ในส่วนของผลลัพธ์คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต รายได้ของเกษตรกร และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
 5.1.3 ปัญหาในการดําเนินงานโครงการ 

ปัญหาในการดําเนินงานโครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําหมัน ตําบลกกสะทอน 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

1) ด้านปัจจัยนําเข้า งบประมาณท่ีได้รับน้อย และบางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ พ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีข้อจํากัดเรื่องการใช้พ้ืนท่ีทําการเกษตร เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ มี
ข้อจํากัดเรื่องการเข้าร่วมโครงการ เรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 

2) ด้านกระบวนการดําเนินการ เกษตรกรบางส่วนยังไม่พร้อมท่ีจะนําหลักสูตรบางหลักสูตรไป
ใช ้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของภาครัฐมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีไม่สามารถต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์ได ้

3) ด้านผลผลิตของโครงการ เกษตรกรมีความรู้ในการทําการเกษตรดีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เข้าร่วม
โครงการเพ่ือต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้เฉพาะท่ีทําอยู่ก่อนแล้ว 
ถ้าเป็นความรู้เรื่องใหม่ๆ จะยังไม่นําไปใช ้

4) ด้านผลลัพธ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการลดต้นทุนหรือการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ยัง
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านจึงทําไม่ได้ในปี 2560 ต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องให้ความรู้ให้เกษตรกร
ตระหนักถึงการลดต้นทุนและผลผลิตต่อไร่มากข้ึน เกษตรกรยังมีรายได้ไม่แตกต่างจากเดิม เป็นเพราะรายได้
ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรกรรมซึ่งข้ึนอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ ต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาขาย
ผลผลิต ซึ่งมีเพียงต้นทุนการผลิตและผลผลิตต่อไร่ท่ีพอจะบริหารจัดการได้ ถ้าจะเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรควร
จะเพ่ิมรายได้นอกภาคการเกษตร ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการมีท้ังบวกและลบ ภาครัฐควรให้
ความรู้ให้มากกว่านี ้

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรเพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังติดตาม
นิเทศงานและติดตามผลการนําความรู้ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของเกษตรกร เนื่องจากยังมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่นํา
ความรู้ไปปฏิบัต ิ
 2) ควรมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ําประปา แหล่งน้ําท่ีใช้ทําการเกษตร 
เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถทําการเกษตรได้อย่างเต็มท่ีเพราะระบบสาธารณูปโภคยังขาดแคลน 
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 3) ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ เพ่ือการดําเนินงานโครงการจากภาครัฐ
ดําเนินไปพร้อมกัน และเกษตรกรไม่เสียเวลาในการทํากิจวัตรของตนเองบ่อยครั้ง 
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