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บทสรปุผู้บริหาร 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรปลูก       
ถั่วเหลืองหลังนำ ปีที่ 2 จังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำร 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอดอยหลวงและเวียงเชียงรุ้ง (พ้ืนที่
โครงกำรฯ ปีที่ 1) เชียงแสน แม่จัน และเมืองเชียงรำย (พ้ืนที่โครงกำรฯ ปีที่ 2) ของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
เพ่ือประเมินผลได้ และผลกระทบระยะสั้นของโครงกำร 

จำกกำรส ำรวจเกษตรกรจ ำนวน 140 รำย ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ประกอบอำชีพท ำนำเป็นหลัก ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 51 - 60 ปี จ ำนวนแรงงำนในกำรท ำกำรเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 2 รำย  มีกำรถือครองที่ดินของครัวเรือนเฉลี่ย 16.64 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่กำร      
ถือครองฯ เป็นของตนเองเฉลี่ย 10.27 ไร่ต่อครัวเรือน โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในโครงกำรฯ เฉลี่ย 4.83 
ไร่ต่อครัวเรือน เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตถั่วเหลืองหลังนำ (ด้ำนกำรลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต) และกำรผลิตถั่วเหลืองคุณภำพดีให้ได้มำตรฐำน 
GAP โดยได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเฉลี่ยครัวเรือนละ 67.35 กิโลกรัม 

เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปีที่ 1 เปรียบเทียบก่อนเข้ำร่วมโครงกำร (ปี 2559/60) และหลังเข้ำ
ร่วมโครงกำร (ปี 2561/62) พบว่ำเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ลดลงจำกเดิม 229.01 กิโลกรัมต่อไร่           
เป็น 188.39 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตถั่วเหลือง จึงใช้เมล็ดพันธุ์  
ที่เก็บไว้เองเพำะปลูกก่อน ไม่รอเมล็ดพันธุ์จำกโครงกำรซึ่งมำล่ำช้ำ รำคำขำยผลผลิตลดลงจำก 16.54 บำทต่อ
กิโลกรัม เป็น 15.83 บำทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนต่อไร่ลดลงจำกเดิม 3,788.02 บำทต่อไร่         
เป็น 3,147.43 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตแล้ว เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร
ลดลงจำกเดิม 997.07 บำทต่อไร่ เป็น 492.66 บำทต่อไร่  

เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปีที่ 2  เปรียบเทียบก่อนเข้ำร่วมโครงกำร (ปี 2560/61) และหลังเข้ำ
ร่วมโครงกำร (ปี 2561/62)  พบว่ำเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ลดลงจำกเดิม 202.12 กิโลกรัม เป็น 109.12 
กิโลกรัม เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ขำดประสบกำรณ์ในกำรผลิตถั่วเหลือง ประกอบกับใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ
จำกโครงกำรซึ่งมีพันธุ์ปน ท ำให้ถั่วเหลืองติดฝักไม่พร้อมกัน และแตกร่วงก่อนเก็บเกี่ยว อีกทั้งบำงส่วนประสบ
ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วงเริ่มกำรเพำะปลูก ท ำให้ต้นถั่วเหลืองไม่สมบูรณ์ เตี้ย และฝักสั้น รำคำขำยผลผลิตลดลง
จำกเดิม 16.00 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 15.85 บำทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนต่อไร่ลดลงจำกเดิม 
3,234.22 บำท เป็น 1,727.81 บำท เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตแล้ว เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนสุทธิเหนือ
ต้นทุนผันแปรจำก - 45.37 บำทต่อไร่  เป็น – 1 ,369.63 บำทต่อไร่ ทั้งนี้  ต้นทุนกำรผลิตลดลง              
แต่ผลตอบแทนต่อไร่ก็ลดลงด้วย เนื่องจำกผลผลิตต่อไร่ลดลงมำก 

 ข้อเสนอแนะได้แก่ ควรใช้เมล็ดพันธุ์จำกแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบคุณภำพ มำตรฐำนของเมล็ดพันธุ์
ให้ตรงตำมที่ก ำหนดก่อนน ำสนับสนุนเกษตรกร  ควรมีตลำดรับซื้อผลผลิตถั่วเหลืองโดยผู้รับซื้อผลผลิตควร
ชี้แจงเงื่อนไขกำรรับซื้อให้เกษตรกรทรำบล่วงหน้ำ เป็นต้น 
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ค ำน ำ 

ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ เนื่องจำกถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภำยในประเทศเป็นสำยพันธุ์ธรรมชำติ
ที่ปรำศจำกกำรตัดต่อพันธุกรรม จึงเป็นที่ต้องกำรของตลำดในกำรผลิตอำหำรปลอดภัย และกำรผลิตถั่วเหลือง
ยังหมำยถึงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรปลูกถั่วเหลืองหลังนำ จังหวัดเชียงรำย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร      
เพ่ือให้ทรำบผลได้ และผลกระทบระยะสั้นของโครงกำร โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำก
กำรศึกษำนี้ ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำโครงกำรที่มีลักษณะคล้ำยกันให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ฯ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งแก้ปัญหำทำงกำรเกษตรที่เกษตรกร
ประสบอยู่ในปัจจุบัน ช่วยให้เกษตรกรมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนเพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เจ้ำหน้ำที่โครงกำรของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงรำย ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอดอยหลวง ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองเชียงรำย ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแม่จัน ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
เชียงแสน และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรซึ่งได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท ำให้กำรติดตำมผลในครั้งนี้ส ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงใคร่ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์    
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป 

 
             ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1                 

กันยำยน 2562 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร  

ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ มีปริมำณควำมต้องกำรใช้ในประเทศแต่ละปีสูงมำก และเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 มีควำมต้องกำรใช้ประมำณ 2,615,074 ตัน ในขณะที่สำมำรถผลิตได้ในประเทศ
ประมำณ 57,690 ตัน/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 2.21 ของควำมต้องกำรใช้ใน ท ำให้ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
ถึงร้อยละ 97.79 ประเทศ โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตภำคเหนือ 

 ปัจจุบันถั่วเหลืองประสบปัญหำทั้งด้ำนผลผลิตและรำคำจ ำหน่ำย ด้ำนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ ำ เนื่องจำก    
ขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี เกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีกำรผลิตที่ถูกต้องและเหมำะสม มีต้นทุน
กำรผลิตสูงจำกรำคำปัจจัยกำรผลิตและค่ำแรง ส ำหรับด้ำนรำคำมีตลำดรองรับผลผลิตทั้งหมดและมีกำร
ประกันรำคำแต่รำคำที่เกษตรกรได้รับไม่จูงใจ เนื่องจำกถั่วเหลืองน ำเข้ำมีรำคำถูก ส่งผลให้รำคำถั่วเหลือง
ภำยในประเทศไม่สำมำรถก ำหนดรำคำสูงได้ จึงเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนต่ ำเมื่อเทียบกับกำรปลูกพืชชนิดอ่ืน 
เกษตรกรจึงไม่สนใจทีจ่ะขยำยพ้ืนที่ปลูก 

กำรปลูกถ่ัวเหลืองที่ผลิตได้ในประเทศยังมีควำมส ำคัญเนื่องจำกถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภำยในประเทศเป็นสำย
พันธุ์ธรรมชำติที่ปรำศจำกกำรตัดต่อพันธุกรรม (Non GMOs) จึงเป็นที่ต้องกำรของตลำดในกำรผลิตเป็นอำหำร
ปลอดภัย (food safety) และกำรผลิตถั่วเหลืองได้ยังหมำยถึงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร (food security) และถั่วเหลือง
เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์ในกำรช่วยปรับปรุงดิน อำยุสั้น ใช้น้ ำน้อย จึงเหมำะสมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรน ำไป
ปลูกในช่วงฤดูแล้งทดแทนกำรท ำนำปรัง และยังเป็นกำรพักดินเพ่ือตัดวงจรโรคแมลงศัตรูพืชต่ำงๆ และช่วยให้
เกษตรกรลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีในกำรปลูกพืชหลัก ลดกำรใช้น้ ำ ตลอดจนเป็นกำรส่งเสริมรำยได้ให้เกษตรกรในช่วง
ฤดูแล้ง 

 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรปลูกถั่วเหลืองครบวงจรในอนำคต กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงจัดท ำโครงกำร
ส่งเสริมกำรปลูกถ่ัวเหลืองหลังนำ โดยคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบในกำรด ำเนินโครงกำร 2 จุด ได้แก่  

จุดที่ 1 พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดน่ำน เป็นกำรปลูกถั่วเหลืองครบวงจร เริ่มตั้งแต่กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
และส่งต่อเมล็ดพันธุ์คุณภำพดีจำกชุมชนของตนเองมำผลิตถั่วเหลืองในฤดูแล้ง เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ   
กำรผลิตถั่วเหลืองด้วยเครื่องจักรกลกำรเกษตร เริ่มตั้งแต่กำรหยอดเมล็ดพันธุ์ กำรหยอดปุ๋ย กำรเก็บเกี่ยว
พร้อมนวด กำรตรวจสอบควำมชื้นด้วยเครื่องวัดควำมชื้น และกำรใช้เครื่องจักรในกำรท ำควำมสะอำดและคัด
สิ่งเจือปน 

 จุดที่ 2 พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดเชียงรำย เน้นกำรผลิตถั่วเหลืองตำมระบบเกษตรดีที่เหมำะสม 
(GAP) ส่งโรงงำนแปรรูป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 1.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทนท ำนำ ช่วยปรับปรุงดินลดกำรใช้
น้ ำในฤดูแล้ง และกำรใช้ปุ๋ยเคมีในกำรปลูกพืชหลัก และพักดินเพ่ือตัดวงจรโรคแมลงศัตรูพืช 

1.2.2 เพ่ือยกระดับคุณภำพผลผลิต (Grain) ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
 1.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันบริหำรจัดกำรในกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรร่วมกัน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ 

1.3 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

 ด ำเนินกำรในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน และเชียงรำย ดังนี้  
 1.3.1 ส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ พ้ืนที่ 1,660 ไร่ 
 1.3.2 ส่งเสริมกำรปลูกถ่ัวเหลืองหลังนำ พื้นที่ 17,000 ไร่ 
 1.3.3 ผลิตเมล็ดถั่วเหลือง (Grain) จ ำนวน 7,500 ตัน 
 1.3.4 เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรปลูกถ่ัวเหลืองหลังนำ 4,250 บำท/ไร่ 

1.4 กิจกรรมกำรด ำเนินกำร 

 1.4.1 กรมวิชำกำรเกษตรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์หลัก/ขยำยคุณภำพดี เพ่ือส่งมอบ          
ให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรผลิตเมล็ดพันธุ์จ ำหน่ำย 
 1.4.2 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดีชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย (Seed) และน ำ
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยที่ได้ไปผลิตเมล็ดถั่วเหลืองคุณภำพดี (Grain) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  1) ส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย 
   1.1) รับมอบเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยำยจำกกรมวิชำกำรเกษตร 
   1.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
   1.3) ศึกษำดูงำนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
   1.4) สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์และเครื่องจักร 
   1.5) จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิตถั่วเหลืองหลังนำ 
   1.6) ตรวจประเมินแปลงผลิตและให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 
  2) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรใช้เมล็ดพันธุ์ 
  3) ส่งเสริมกำรปลูกถ่ัวเหลืองหลังนำ 
   3.1) ก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำย 
   3.2) ประชุมชี้แจงกำรผลิตถั่วเหลืองหลังนำ 
   3.3) ฝึกอบรม ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วเหลืองหลังนำ 
   3.4) จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรปลูกถ่ัวเหลืองหลังนำ 
   3.5) เชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำดถั่วเหลือง 
 1.4.3 เก็บเก่ียวกำรผลิต (Grain) โดยน ำไปคัดแยกคุณภำพเพ่ือส่งจ ำหน่ำย 
 1.4.4 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ติดตำมประเมินผลโครงกำรกำรด ำเนินงำนในปีที่ 2 (เฉพำะใน
จังหวัดเชียงรำย) เดือนกันยำยน 2561 – มิถุนำยน 2562 โดยมีกิจกรรม 
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  1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง จ ำนวน 7,000 ไร่ 
      1.1) จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 

 (จ ำนวน 7,000 ไร่ × 400 บำท = 2,800,000 บำท) 
      1.2) จัดท ำแปลงเรียนรู้ 3 จุดๆ ละ 5 ไร่ จ ำนวน 15 ไร่ 
    - กรมวิชำกำรเกษตร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย จ ำนวน 15 ไร่ 
    - กรมส่งเสริมกำรเกษตร สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  

(ไรโซเบียม สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย 15 ไร่ × 725 บำท = 10,875 บำท) 
 1.3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองหลังนำ ให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร 
   (จ ำนวน 1,400 รำย × 2 ครั้ง 200 บำท = 560,000 บำท) 

1.5 งบประมำณ 

 งบประมำณจ่ำยขำดจำกกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรผลิตถั่วเหลือง จ ำนวน 23,699,313 บำท ดังนี้ 
1.5.1 กรมวิชำกำรเกษตร      1,504,688 บำท 

1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
- เมล็ดพันธุ์หลัก           149,688 บำท 
- เมล็ดพันธุ์ขยำย      1,155,000 บำท 
- ค่ำตรวจสอบคุณภำพเมล็ดพันธุ์       200,000 บำท 
- 1,000 ตัวอย่ำง ๆ ละ 200 บำท 

1.5.2 กรมส่งเสริมกำรเกษตร             21,694,625 บำท 
1) ค่ำใช้จ่ำยกำรพัฒนำศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน จ.น่ำน 4,595,500 บำท 
2) ค่ำจัดท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 

   จ.น่ำน       1,321,750 บำท 
   จ.เชียงรำย          373,875 บำท 

3) จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 
   จ.น่ำน 10,000 ไร่ (2 รอบกำรผลิต)    9,621,750 บำท 
   จ.เชียงรำย 10,000 ไร ่    4,821,750 บำท 
(รอบท่ี 1 จ ำนวน 3,000 ไร่ และรอบที่ 2 จ ำนวน 7,000 ไร่) 

4) จัดงำนรณรงค์ “กำรผลิตถั่วเหลืองชุมชน”      460,000 บำท 
จัดงำนเชื่อมโยงกำรผลิตกำรตลำดถั่วเหลือง      300,000 บำท 

5) ค่ำบริหำรโครงกำร         200,000 บำท 
1.5.3 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร        500,000 บำท 

1) ติดตำมโครงกำร         400,000 บำท 
2) ประเมินโครงกำร         100,000 บำท 

1.6 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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1.7 ระยะเวลำด ำเนินงำน 
2 ปี 6 เดือน (2560 – 2562) 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.8.1 เกษตรกรปลูกถั่วเหลือง สลับกับกำรท ำนำ เป็นกำรปรับปรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์พักดิน

ตัดวงจรแมลงศัตรูพืชต่ำง ๆ ลดกำรใช้ปุ๋ยในกำรท ำนำ และลดกำรใช้น้ ำในช่วงฤดูแล้ง 
1.8.2 มีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดีในระบบกำรผลิตของเกษตรกรและมีผลผลิตถั่วเหลืองคุณภำพดี

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
1.8.3 ลดต้นทุนและลดเวลำในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตถั่วเหลือง 
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บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

 ในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองจ านวน 
23,699,131 บาท เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ตั้งแต่ปี 2560 – 2562         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลืองในช่วงฤดูแล้งทดแทนการท านา ช่วยปรับปรุงดินและตัด
วงจรโรคแมลงศัตรูพืชยกระดับคุณภาพผลผลิต (Grain) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันบริหารจัดการในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน และจังหวัด
เชียงราย  
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ท าหน้าที่ในการประเมินผล    
การด าเนินงานโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยในปีที่ 2 ด าเนินการ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดอย
หลวงและเวียงเชียงรุ้ง (พ้ืนที่โครงการฯ ปีที่ 1) เชียงแสน แม่จัน และเมืองเชียงราย การประเมินผลโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และยัง
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการที่มีลักษณะคล้ ายกันให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ            
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลได้ และผลกระทบระยะสั้นของโครงการ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 พ้ืนที่เป้าหมาย การประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองหลังนาที่เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัด
เชียงรายโดยในปีที่ 2 ด าเนินการ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง เชียงแสน แม่จัน และเมือง
เชียงราย 

2.3.2 ประชากร ประกอบด้วย 
1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ด าเนินการ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ

ดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง เชียงแสน แม่จัน และเมืองเชียงราย รวม 1,400 ราย 
2) เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเชียงราย 
3) เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง เชียงแสน แม่จัน และเมืองเชียงราย 

2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล 
1) การประเมินผลการด าเนินโครงการฯ และผลได้ ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปีที่ 2 

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561-มิถุนายน 2562  
2) การประเมินผลได้ และผลกระทบระยะสั้นของเกษตรกร ใช้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปีที่ 1

และ 2 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 - มิถุนายน 2562 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เป็นข้อมูลช่วงที่ออก
ส ารวจในเดือนกรกฎาคม 2562 

2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ถั่วเหลืองรุ่น 2 มีการเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป 
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2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 

      2.5.1 การตรวจเอกสาร 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิคของการผลิตถั่วเหลืองรุ่น 2 แบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษาพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองรุ่น 2 ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค และประสิทธิภาพต่อขนาด
ของการผลิตถั่วเหลืองรุ่น 2 ในพ้ืนที่แปลงใหญ่และนอกพ้ืนที่แปลงใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าการผลิตถั่วเหลือง
รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2560/61 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองรุ่น 2 ในพ้ืนที่โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,225.48 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทน 5,140.80 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 
915.32 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 2,701.84 บาทต่อไร่ ส าหรับเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการ
มีต้นทุนรวม 4,607.91 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทน 4,114.78 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 493.13 บาท
ต่อไร่ และผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 1,355.76 บาทต่อไร่ ทั้งนี้เกษตรกรประสบปัญหาฝนตกในช่วงปลูก  
และช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ผลผลิตต่อไร่ในปี 2560/61 ค่อนข้างน้อย ด้านผลของโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่มีส่วนช่วยให้ต้นทุนผันแปรของเกษตรกรลดลง 379.98 บาทต่อไร่ 
      2.5.2 แนวคิด และทฤษฎี 

1) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล (Evaluation) 
 บรรเทิง มาแสง, 2546 ได้สรุปความหมายของการประเมินผลดังนี้ การประเมินผล (Evaluation) 

หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและท าการวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดจากการด าเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตามที่วางแผน
หรือไม่ การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทเรียนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพ่ือน าบทเรียนนี้ ไปใช้ใน
การปรับปรุงโครงการเดิม หรือจัดท าโครงการใหม่  การประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท       
ตามระยะเวลาด าเนินโครงการดังนี้ 
  1.1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante or Pre-Project Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลก่อนการด าเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผล เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอ    
ผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ 
  1.2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้ 
(Output) กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามโครงการให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้จากการ
ประเมินผลยังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 
  1.3) การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex-post Evaluation) การประเมินผล
ในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการโดยการเปรียบเทียบ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงาน เป็นการวิ เคราะห์ว่าผล             
การด าเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้บทเรียน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการจะได้น าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ
อ่ืนๆต่อไป 
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2) แบบจ าลองการติดตามและประเมินผล 
    ในการประเมินผลได้จ าแนกตัวแปรหรือองค์ประกอบของโครงการออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้

แบบจ าลอง MIOE ซ่ึงเป็นแบบจ าลองแบบหนึ่งในการประเมินผล โดยพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย   
2.1) การบริหารจัดการ (Management : M) คือ กระบวนการคิดวางแผนและด าเนินการ

ให้งานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดตั้งองค์กรบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน การติดตามก ากับงาน การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและภายในหน่วยงาน รวมทั้งการประสานงานกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

   2.2) ปัจจัยน าเข้า (Input : I) คือ ทรัพยากรที่น ามาใช้ในกระบวนการ (Processes) ของแต่ละ
กิจกรรมเพื่อผลิตผลได้ ทรัพยากรเหล่านี้ คือ งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ และอ่ืนๆ 

   2.3) ผลได้ (Output : O) คือ ผลผลิตเบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 
ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณและผลได้เชิงคุณภาพ ในบางกรณีผลได้  (Output) ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็น
ปัจจัย (Input) ของอีกกิจกรรมหนึ่งได้ 

   2.4) ผลกระทบระยะสั้น (Effect : E) คือ ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลได้ในกิจกรรม
ของโครงการผลกระทบนี้อาจจะเป็นผลตามที่วางแผนไว้หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้         
ซึ่งเป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ 

2.6 วิธีการประเมินผล 
2.6.1 รูปแบบการประเมินผล 

เนื่องจากการบริหารจัดการ (Management : M) เป็นปัจจัยที่ส าคัญ และมีผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการในกรประเมินผลครั้งนี้ได้น าแบบจ าลอง MIOE มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของช่วงระยะเวลา
และข้ันตอนของกระบวนการด าเนินงาน  

2.6.2 ประเภทการประเมินผล 
โครงการมีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่ เดือนกันยายน 2561 - มิถุนายน 2562 ในการ

ประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex-post Evaluation) โดยเน้นผลได้ และผลลัพธ์ 
ได้แก่ การลดต้นทุนและการยกระดับคุณภาพผลผลิตถั่วเหลือง รวมถึงประโยชน์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน เป็น
ต้น  

2.6.3 ประเด็น และตัวชี้วัด  
จากกรอบแนวคิดของการประเมินผล ได้สร้างเป็นประเด็นที่ต้องการประเมินผล และก าหนด

ตัวชี้วัดของการด าเนินโครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 

1. การบริหารจัดการ (Management)  
    1.1 การจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ      - จ านวนครั้ ง ในการจั ดประชุ มชี้ แ จ ง

โครงการฯ 
    1.2 การตรวจเยี่ยม     - จ านวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

2. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
2.1 งบประมาณ     - ผลการใช้เงินงบประมาณเปรียบเทียบกับแผน 
2.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

    - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

2.3 การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต     - จ านวน เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ เ มล็ ด พันธุ์
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

2.4 เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่เกษตรกร     - จ านวนครั้งในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

2.5 แปลงเรียนรู้     - จ านวนแปลงเรียนรู้ เ พ่ือประสิทธิภาพ    
การผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

    - จ านวนแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

3. ผลได้ (Outputs)  

3.1 เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์     - ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับเมล็ดพันธุ์  
เปรียบเทียบกับแผน 
    - ร้อยละของเกษตรกรที่น าเมล็ดพันธุ์ไปใช้
ประโยชน์เปรียบเทียบกับแผน 

3.2 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี     - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเปรียบเทียบกับแผน 
    - ระดับความรู้ ความเข้าใจ และการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

4. ผลกระทบระยะสั้น (Effects)  

4.1 ต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองลดลง     - ร้อยละของเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิต   
ถั่วเหลืองลดลง 

4.2 ความพึงพอใจของเกษตรกร - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการ 
 ด าเนินโครงการฯ 

4.3 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

- ร้อยละของเกษตรกรที่น าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 
 
4.4 ความยั่งยืนของโครงการฯ 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้ใหม่ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการ

ในการคืนเงินให้กลุ่ม 
4.5 ผลผลิตข้าวนาปีก่อนเข้ าร่ วมโครงการฯ 

เปรียบเทียบกับหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
- จ านวนผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่ก่อนและหลัง

เข้าร่วมโครงการฯ 

 2.6.4 การรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลที่ได้จากเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานโครงการในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลจากการส ารวจของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่           
ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเชียงราย 
เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย เชียงแสน แม่จัน ดอยหลวง และเวียงเชียงรุ้ง และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯจ านวน 140 ราย โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามดังนี้ 

ฉบับที่ 1 ส าหรับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอเมือง
เชียงราย  เชียงแสน แม่จัน ดอยหลวง และเวียงเชียงรุ้ง  เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา 
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ฉบับที่ 2 ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป การปลูก
ถั่วเหลืองฤดูแล้งของครัวเรือนเกษตร การเข้าร่วมโครงการ ต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง (ศึกษาเฉพาะ
ต้นทุนผันแปร เนื่องจากเป็นการศึกษาต้นทุนในระยะสั้น ซึ่งการเพ่ิมปัจจัยการผลิตชนิดผันแปรจะมีผลต่อ   
การเพ่ิมข้ึนของผลผลิต) ผลได้ ผลกระทบระยะสั้น ปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบไม่ใส่คืน (With 
Replacement) และเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการจับฉลากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักเกณฑ์ (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552 : 91) ดังนี้  

- จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15 - 30 
  - จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 - 15 

- จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 - 10 
  จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการปีที่ 2 รวม 1,400 ราย ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 คิดเป็น
จ านวน 140 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรปีที่ 1 จ านวน 29 ราย และปีที่ 2 จ านวน 111 ราย 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการทบทวน รวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการฯ 
และจากการประชุม 

3) ในการประเมินผลครั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ย และร้อยละ    
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย รวมทั้งเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลังมี โครงการฯ   
และน าเสนอผลด้วยวิธีพรรณนาประกอบตาราง 
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  - ในส่วนของทัศนคติที่วัดความพึงพอใจของเกษตรกรที่ ใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ท        
(Likert Scale) โดยก าหนดระดับค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดให้พึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ 5     
พึงพอใจมากเท่ากับ 4 พึงพอใจปานกลางเท่ากับ 3 พึงพอใจน้อยเท่ากับ 1 และพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากับ 1 
 การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค านวณ ดังนี้ 

 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย = คะแนนมาก – คะแนนน้อย 
         จ านวนระดับ 

 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย = 5 - 1 
  5 

 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย = 0.8 
   

 
 โดยที่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 
          คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน) 

 จ านวนระดับ คือ ระดับการวัดที่ก าหนด (5 ระดับ)  
เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (5 - 1/5 = 0.80) จากนั้นน าช่วงคะแนนไปก าหนด

ระดับความส าเร็จตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดังนี้ 
  ค่าคะแนน       ผลการประเมินผล 
1.00 – 1.80        น้อย 
1.81 – 2.60        ค่อนข้างน้อย 
2.61 - 3.40        ปานกลาง 
3.41 – 4.20        ค่อนข้างมาก 
4.21 – 5.00        มาก            

2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพิจารณาความส าเร็จของโครงการฯ

และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย พร้อมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดท าโครงการฯ
ส่งเสริมที่เก่ียวข้องในระยะต่อไป 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงานโครงการ 

 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนา ประกอบด้วยกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ และกิจกรรม
เชื่อมโยงการตลาด ซึ่งผลการด าเนินงานโครงการปีที่ 1 และปีท่ี 2 ดังนี้ 

3.1 พื้นที่ด าเนินโครงการฯ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และส านักงานเกษตรอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพ
และมีความเหมาะสมในการปลูกถั่วเหลืองช่วงฤดูแล้งหลังนา ซึ่งพ้ืนที่ด าเนินโครงการของปีที่ 1 รวม 3,000 ไร่ 
ในพ้ืนที่อ าเภอดอยหลวง และเวียงเชียงรุ้ง พ้ืนที่ด าเนินโครงการของปีที่ 2 รวม 7,000ไร่ ในพ้ืนที่อ าเภอ   
ดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง เมืองเชียงราย เชียงแสน และแม่จัน รายละเอียดดังตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 พื้นที่ด าเนินโครงการปีท่ี 1 และ ปีท่ี 2 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
- อ าเภอดอยหลวง ต าบลโชคชัย   
พ้ืนที่ 1,700 ไร่  

   - อ าเภอดอยหลวง ต าบลโชคชัย และหนองป่าก่อ 
พ้ืนที่ 1,700 ไร่   

- อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ต าบลป่าซาง 
และต าบลดงมหาวัน พ้ืนที่ 1,300 ไร่  

   - อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ต าบลป่าซาง ดงมหาวัน   
และทุ่งก่อ พ้ืนที่ 1,500 ไร่  

    - อ าเภอเมืองเชียงราย ต าบลท่าสุด ต าบลดอยลาน    
และต าบลแม่ข้าวต้ม พ้ืนที่ 1,600 ไร่  

    - อ าเภอเชียงแสน ต าบลโยนก ป่าสัก บ้านแซว เวียง 
และแม่เงิน พ้ืนที่ 1,000 ไร่  

    - อ าเภอแม่จัน ต าบลป่าตึง แม่ไร่ แม่ค า ศรีค้ า 
จันจว้า จอมสวรรค์ ท่าข้าวเปลือก ป่าซาง แม่จัน 
และสันทราย พ้ืนที่ 1,200 ไร่  

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

3.2 กิจกรรมของโครงการ  

3.2.1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งประกอบด้วย 
         1) กิจกรรมจัดท าแปลงส่งเสริมในการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง  
    ด าเนินการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งปีที่ 1 การจัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง  

ฤดูแล้ง จ านวน 3,000 ไร่ โดยด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอดอยหลวง 1,700 ไร่ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1,300 
ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 60 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ (รายละไม่เกิน 5 ไร่) 
และเชื้อไรโซเบียม อัตรา 1 ถุง (200 กรัม) ต่อไร่  

     ผลการติดตามของปีที่ 1 พบว่าผลผลิตต่อไร่ของถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการในปี 2559/60 (ก่อนเข้าร่วมโครงการ) มีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 192 กิโลกรัม และในปี 2560/61 
(หลังเข้าร่วมโครงการ) มีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 172 กิโลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 16.83 บาทต่อกิโลกรัม 
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       ปีที่  2  การจัดท าแปลงส่ง เสริมการผลิตถั่ ว เหลืองฤดูแล้ ง จ านวน 7 ,000 ไร่             

โดยด าเนินการ ในพ้ืนที่ อ าเภอดอยหลวง 1,700 ไร่ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1,500 ไร่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
1,600 ไร่ อ าเภอเชียงแสน 1,000 ไร่ อ าเภอแม่จัน 1,200 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จ าหน่าย อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ (เฉลี่ยรายละ 5 ไร่) รายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 กิจกรรมการจัดท าแปลงส่งเสริมในการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 

แปลง ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
1. จ านวนแปลง      
    1.1 ดอยหลวง 
    1.2 เวียงเชียงรุ้ง 
    1.3 เมืองเชียงราย 
    1.4 เชียงแสน 
    1.5 แม่จัน 

3,000 ไร ่
1,700 ไร ่
1,300 ไร ่

7,000 ไร ่
1,700 ไร ่
1,500 ไร ่
1,600 ไร ่
1,000 ไร ่
1,200 ไร ่

2. ปัจจัยท่ีสนับสนุน   - ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย 
เมล็ดพันธุ์ เชียงใหม่ 60 อัตรา 
15 กิโลกรัมต่อไร่ (รายละไม่
เกิน 5 ไร่) เชื้อไรโซเบียม อัตรา 
1 ถุง (200 กรัม) ต่อไร่ 

    - ปัจจัยการผลิตประกอบด้วย 
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย อัตรา 
15 กิโลกรัมต่อไร่ (เฉลี่ยรายละ 5 ไร่) 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

          2) กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้  
     ปีที่ 1 จัดท าแปลงเรียนรู้ (3 จุด ๆ ละ 5 ไร่ รวม 15 ไร่) สนับสนุนงบประมาณจุดละ 

3,625 บาท เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตถั่วเหลืองหลังนา ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย        
ไรโซเบียม สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และปุ๋ย รายละเอียดดังตารางที่ 4    

ตารางที่ 4 กิจกรรมแปลงเรียนรู้ 

พื้นที่ ปีท่ี 1 
เจ้าของแปลง กิจกรรม ปัจจัยการผลิต 

อ าเภอดอยหลวง นายสุข ค าเงิน  

นายสน สุรินทร์ทอง 

- สาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล
รักษาแปลงถ่ัวเหลือง  

- การใช้ปุ๋ยในอัตราตามค าแนะน าและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

- การคัดพันธุ์ปน และการใช้เครื่อง
หยอดเมล็ด 

สนั บ สนุ น เ มล็ ดพั น ธุ์ ช้ั น      
พันธุ์จ าหน่าย ไรโซเบียม     
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
และปุ๋ย   
 
 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง นายประพันธ์ ราชะ - สาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล
รักษาแปลงถ่ัวเหลือง  

- การใช้ปุ๋ยในอัตราตามค าแนะน าและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

- การคัดพันธุ์ปน และการใช้เครื่องหยอดเมล็ด 
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พื้นที่                       ปีท่ี 2  

เจ้าของแปลง กิจกรรม ปัจจัยการผลิต 
อ าเภอดอยหลวง นายสุข ค าเงิน 

นายสน สรุินทร์ทอง 
- สาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล
รักษาแปลงถ่ัวเหลือง  
- ก า ร ใ ช้ ปุ๋ ย ใ น อั ต ร า ต า ม ค า แ น ะ น า        
และช่วงเวลาที่เหมาะสม 
- การคัดพันธุ์ปน และการใช้เครื่องหยอด
เมล็ด 

สนั บ สนุ น เ มล็ ดพั น ธ์ ช้ั น  
พันธุ์จ าหน่าย ไรโซเบียม 
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช
และปุ๋ย 
 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง นายประพันธ์ ราชะ 
นายสมชาติ ก๋าว ี
นายค าหลา้ นันต๊ะเสน 

- สาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล
รักษาแปลงถ่ัวเหลือง  
- ก า ร ใ ช้ ปุ๋ ย ใ น อั ต ร า ต า ม ค า แ น ะ น า        
และช่วงเวลาที่เหมาะสม 
- การคัดพันธุ์ปน และการใช้เครื่องหยอด
เมล็ด 

 

อ าเภอแม่จัน นายเสาร์ ค าฟ ู - การผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง  
อ าเภอเชียงแสน นางล าจวน จันโทสุทธ ิ

นายอนันต์ ภูมิพันธ ์
นายสมศักดิ์ การินทร์
จินดา 

- สาธิตและถา่ยทอดความรู้ด้านการดูแล
รักษาแปลงถ่ัวเหลือง  
- การใช้ปุ๋ยในอัตราตามค าแนะน า        
และช่วงเวลาที่เหมาะสม 
- การคัดพันธุ์ปน และการใช้เครื่องหยอด
เมลด็ 

 

อ าเภอเมืองเชียงราย นายสมหมาย ไชยแก้ว 
นายสังเวียน ไชยมงคล 
นายสืบ นิลคง 

- การผลติถั่วเหลืองหลังนา 
- สาธิตและถา่ยทอดความรู้ด้านการดูแล
รักษาแปลงถ่ัวเหลือง  
- การใช้ปุ๋ยในอัตราตามค าแนะน า         
และช่วงเวลาที่เหมาะสม 
- การคัดพันธุ์ปน  

 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองหลังนา จ านวน 2 ครั้งต่อปี 
        ด าเนินการให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้อง     

และเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้แก่สมาชิก เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด  

     ปีที่ 1 อ าเภอดอยหลวงและอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจ านวน 
600 ราย  

   ปีที่ 2 อ าเภอดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง เมืองเชียงราย เชียงแสน และแม่จัน เกษตรกร
ที่เข้ารับการอบรมจ านวน 1,400 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองหลังนา 

 

พื้นที่ 

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองหลังนา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

วันที่ เนื้อหาการอบรม 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

วันที่ เนื้อหาการอบรม 
จ านวน 
เกษตรกร 

(ราย) 
อ าเภอดอยหลวง 
  - ครั้งท่ี 1  
 
  - ครั้งท่ี 2 

 
26-27 ธ.ค. 61 
 
14-15 มี.ค. 61 

 

 
- ความรู้เรื่องการดูแลรักษาถั่วเหลือง 
- วิธีการทดสอบความงอกของเมล็ด 
- วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 

 
340 

 
 

 
26 ม.ค. 62 

 
7  ม.ีค. 62 

 
- การดูแลรักษาถั่วเหลือง 
- วิธีการทดสอบความงอกของเมล็ด 
- วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 

 
340 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
   - ครั้งท่ี 1 
   - ครั้งท่ี 2 

 
6 ม.ค. 61 
9 ม.ค. 61 

 
- การดูแลรักษาถั่วเหลือง 
- วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

 
260 

 
20 ธ.ค. 61 
21 ธ.ค. 61 

 
- การดูแลรักษาถั่วเหลือง 
- วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

 
300 

อ าเภอเมืองเชียงราย 
1) ต าบลดอยลาน 
    - ครั้งท่ี 1 
    
 

    
 

20 ธ.ค. 61 
 
 

 
 
- ทักษะการผลติเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลอืง 
- การจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ุ             
ถัว่เหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60  

 
 

320 

   - ครั้งท่ี 2    25 ธ.ค. 61 - โรคและแมลงศตัรสู าคัญในการปลูกถั่วเหลือง  
- การเก็บเกี่ยวและการควบคุมก ากับการคัดพันธุ์ปน 
- การตรวจรบัรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ถ่ัวเหลือง 
- การเช่ือมโยงการผลติ การตลาดเมลด็พันธ์ุ          
และการพัฒนาเครือข่าย 
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ที่มา : ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

 

ตารางท่ี 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองหลังนา 

 

พื้นที่ 

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองหลังนา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

วันที่ เนื้อหาการอบรม 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

วันที่ เนื้อหาการอบรม 
จ านวน 
เกษตรกร 

(ราย) 
2) ต าบลแม่ข้าวต้ม 
    - ครั้งท่ี 1 
    - ครั้งท่ี 2 

    
17 ธ.ค. 61 
27 ธ.ค. 61 

 
ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรอ.เมือง ด าเนินการจัดอบรมให้กับ
เกษตรกร ต.แม่ข้าวต้ม และ ต.ท่าสุด โดยมีเนื้อหา
เหมือนกันท้ัง 3 ต าบล แต่จะคนละวันเนื่องจากพื้นที่ทั้ง 
3 ต าบล อยู่ห่างกันและเวลาปลูกจะต่างกัน 

 

 3) ต าบลท่าสุด 
    - ครั้งท่ี 1  
    - ครั้งท่ี 2 

 
 
 

   
20 ธ.ค. 61 
4 ม.ค. 62 

 

อ าเภอเชียงแสน 
    - ครั้งท่ี 1 
 
 
    
    - ครั้งท่ี 2 

    
15 ธ.ค. 61 

 
 
 

7 ม.ีค. 62 

 
- ระบบการผลติและสถานการณ์การผลิตถั่วเหลือง

ปัจจุบัน 
- การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลติถั่ว

เหลือง  
- การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศตัรูถั่วเหลือง 
- การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ การคดัแยก

เมลด็พันธ์ุปน การคัดเมลด็พันธ์ุและการบรรจุภณัฑ ์

 
200 

อ าเภอแม่จัน 
    - ครั้งท่ี 1 
 
 
    - ครั้งท่ี 2 

   15 ธ.ค. 61 
 
 
 

20 ก.พ. 62 

- เทคโนโลยีการผลติ การปลูก และการดูแลถั่วเหลือง
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- ศัตรูถั่วเหลืองและการป้องกันก าจดั  
- การจัดการโรคและแมลงในแปลงถั่วเหลือง 
- หลักการผลติถั่วเหลืองตามระบบมาตรฐาน GAP 

240 
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3.2.2 กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด 
          การจัดเวทีเชื่อมโยงการตลาด จ านวน 1 ครั้ง ด าเนินกิจกรรมเฉพาะปีที่ 1  
 อ าเภอดอยหลวง ได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 โดยเชิญผู้แทนบริษัท           

พีบีวัลเลย์ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จังหวัดแพร่ ชี้แจงเรื่องเงื่อนไขการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง       
โดยก าหนดราคาคัดเกรด 20 บาทต่อกิโลกรัม หากมีใบรับรอง GAP จะได้เพ่ิมอีกกิโลกรัมละ 0.20 บาทต่อ
กิโลกรัม บริษัท พีบี ฯ ไม่มีจุดคัดเกรด จึงขอให้สหกรณ์ ฯ เป็นผู้รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองและคัดเกรด ผลการ
ด าเนินงาน พบว่าสหกรณ์การเกษตร ฯ ตั้งจุดรับซื้อช้า และซื้อตามราคาตลาด แต่เกษตรกรต้องการขาย
ผลผลิตเพ่ือหาเงินใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ จึงขายให้จุดรับซื้อทั่วไปในพื้นที่  

  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มีการเชื่อมโยงตลาด โดยเชิญผู้แทนบริษัท พีบีวัลเลย์ จ ากัด และบริษัท
ลิ้มศักดากุล จ ากัด ชี้แจงเงื่อนไขการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองแต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องราคารับซื้อ เนื่องจากต้องการ
รับซื้อแบบคัดเกรด แต่เกษตรกรไม่มีเครื่องคัดเกรดจึงขายให้พ่อค้าในพื้นที่ 

3.2.3 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ ด าเนินกิจกรรมเฉพาะปีที่ 1 
        1) การจัดท าแปลงผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ พ้ืนที่เป้าหมาย 360 ไร่ ในอ าเภอดอยหลวง   

และเวียงเชียงรุ้ง จ านวนเกษตรกร 180 รายๆ ละ 2 ไร่  
        2) กิจกรรมการจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ จ านวน 3 จุด ๆ ละ 5 ไร่  

รวม 15 ไร่ กิจกรรมของแปลงเรียนรู้การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์จะด าเนินการสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้าน
การดูแลรักษาแปลงถั่วเหลือง การใช้ปุ๋ยในอัตราตามค าแนะน าและช่วงเวลาที่เหมาะสม การคัดพันธุ์ปน   
และการใช้เครื่องหยอดเมล็ด  

         3) การติดตามกิจกรรมการจัดท าแปลงเมล็ดพันธุ์  สศท.1 ได้สัมภาษณ์ข้อมูลจากเกษตรกร
ตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 55 ราย พบว่า เกษตรกรท าการปลูกเมล็ดพันธุ์เดือนสิงหาคม และเก็บ
เกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตต่อไร่ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปี 2560) เท่ากับ 
230.44 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรได้รับ 17.94 บาทต่อกิโลกรัม หลังเข้าร่วมโครงการฯ (ปี 2561) 
เท่ากับ 188.61 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากช่วงเดือนกันยายน 2561 พบปัญหาโรคเพลี้ยระบาด และหนอน
เจาะล าต้น ท าให้ผลผลิตลดลง ราคาที่เกษตรกรได้รับ 16.55 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาสัดส่วนของ
จ านวนเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้ท าพันธุ์ และน าไปจ าหน่าย (ท าพันธุ์ : จ าหน่าย) พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ ฯ 
(ปี 2560) มีสัดส่วนเท่ากับ 37.37 : 62.63 และหลังเข้าร่วมโครงการ ฯ (ปี 2561) มีสัดส่วนเท่ากับ 
47.17 : 52.83 พบว่าหลังเข้าร่วมโครงการสัดส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้ท าพันธุ์มากขึ้น  เนื่องจาก
เกษตรกรได้รับชั้นพันธุ์ขยายมาปลูก สามารถน าไปเป็นชั้นพันธุ์ขยาย รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 กิจกรรมการจัดท าแปลงผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ 

 
แปลง 

ปีท่ี 1 
พื้นที่ 
(ไร)่ 

จ านวน
(ราย) 

สนับสนุนปัจจัยการผลิต อัตรา/ราย 

1. อ าเภอดอยหลวง 160 80 - เมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 60 ( ชั้นพันธุ์ขยาย ) 
- เชื้อไรโซเบียม 
- ปุ๋ยอินทรีย์ผลง ผสมไคโตซาน และดิน 
ขี้ค้างคาว 
- ปุ๋ยเคมี 30-20-10 
- ส า ร ก า จั ดศั ต รู พื ช  ไดอะซิ น อน       
ดัสแทน 100 ( ซีซี. ) 

30 กิโลกรัม 
2 ถุง (200 กรัม) 
2 กระสอบ 
 
2 กระสอบ 
1 ขวด 

2. อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 200 100 - เมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 60 
- เชื้อไรโซเบียม 
- ปุ๋ยอินทรีย์ผง 
- อาหารพืชพ่นทางใบ (ขนาด 100 ซีซี.) 
- ปุ๋ยเคมีพ่นทางใบ สูตร 13-0-46 
(ขนาด 1 กิโลกรัม) 
- ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง (ขนาด 50 กรัม) 
- สารเคมีก าจัดศตรูพืช คลอแรนทรานิลิ
โพรล (ขนาด 1 ซีซี.) 

30 กิโลกรัม 
2 ถุง  (200 กรัม) 
2 กระสอบ 
1 ขวด 
1 ถุง 
 
1 ซอง 
1 ซอง 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

3.2.4 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

         กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ด าเนินกิจกรรมเฉพาะปีที่ 1 พ้ืนที่อ าเภอ
ดอยหลวงและเวียงเชียงรุ้ง โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

   1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเตรียมเข้าสู่มาตรฐาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  
   2) ศึกษาดูงานจ านวน 1 ครั้ง ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ จ ากัด อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

และโรงงาน Northern Complex Food Valley ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย (ผลิตซ๊อสญี่ปุ่น) 
   3) สนับสนุนการแปรรูปผลิตผล (การแปรรูป การท าน้ าเต้าหู้ )โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย           

แม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 
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บทที่ 4 

ผลการประเมินผล 

 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา จังหวัดเชียงรายพ้ืนที่ด าเนินการปีที่ 1       
และปีที่ 2 ประกอบด้วย อ าเภอดอยหลวง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่จัน และอ าเภอเมืองเชียงราย 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคล โดยผลการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการโครงการ 
ปัจจัยน าเข้า ผลได้ และผลกระทบระยะสั้น ซ่ึงผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

4.1 ด้านการบริหารจัดการโครงการ 

 4.1.1 การจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ปี 1 และปีที่ 2  
  กรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนที่ มีการประชุมเพ่ือรับทราบโครงการในระดับจังหวัด 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และส านักงานเกษตรอ าเภอ   
ดอยหลวงและเวียงเชียงรุ้ง ให้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ระยะเวลาโครงการ 
สิงหาคม 2560 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 โดยได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิต
ถั่วเหลือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 การด าเนินงานระดับพ้ืนที่เป็นการ
ด าเนินการผ่านส านักงานเกษตรอ าเภอ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เนื่องจากในปีที่ 1 เป็นการ
ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย มีการประชุมชี้แจงโครงการฯ ปีที่ 2 แก่เกษตรอ าเภอ   
โดยก าหนดพื้นท่ีด าเนินการจ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดอยหลวง และเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเชียงแสน แม่จัน 
และเมืองเชียงราย จ านวน 7,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 1,400 ราย  

 4.1.2 การติดตามตรวจเยี่ยม   
 1) ปีที่ 1 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมจ านวน 

1 ครั้ง โดยผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนกรมส่งเสริม
การเกษตร ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ รวมทั้ง   
รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โดยควรผลักดันและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มเพ่ือจัดการด้านการผลิตการตลาดร่วมกัน และเกษตรกรควรขายผลผลิตแบบคัดเกรดเพ่ือยกระดับ
ราคาถั่วเหลืองให้สูงขึ้น ในส่วนของการติดตามและประเมินผล ควรแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วม
โครงการ เช่น ต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองลดลง ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องด้านอื่น เช่น ความ
สมบูรณ์ของดิน ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น (เนื่องจากถั่วเหลืองเป็นพืชปรับปรุงบ ารุงดิน และตัดวงจรการระบาดของ
โรคและศัตรูพืช) 
   2) ปีที่ 2 ติดตามโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
   -  ครั้งที่ 1 ประเมินผลกิจกรรมการผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ (กิจกรรมที่ 1 พ้ืนที่     
อ.ดอยหลวง และ อ.เวียงเชียงรุ้ง) ระหว่างวันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2561  
   -  ครั้งที่ 2 ติดตามกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (แปลง Grain) 5 อ าเภอ 
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2562  
   -  ครั้งที่ 3 ประเมินผลกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ช่วงเดือนมิถุนายน 
2562 
  3) ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ทั้ง 5 อ าเภอ ติดตามเพ่ือให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
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4.2 ปัจจัยน าเข้า  

 4.2.1 งบประมาณที่ได้รับ 
 1) จ านวนงบประมาณการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินโครงการฯ ปีที่ 1 

และปีท่ี 2 จ านวนทั้งสิ้น 5,495,625 บาท เบิกจ่าย 5,398,625 บาท แบ่งเป็นแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 1.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง เป้าหมายจ านวน 4,821,750 บาท 

เบิกจ่ายจ านวน 4,814,750 บาท โดยมีกิจกรรมการจัดท าแปลงส่งเสริมในการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งเป้าหมาย 
10,000 ไร่ จ านวน 4,000,000 บาท ผลการด าเนินการ 10,000 ไร่ เบิกจ่ายจ านวน 3,993,000 บาท 
ซึ่งมีการคืนเงินปีที่ 2 การจัดท าแปลงเรียนรู้ เป้าหมาย 30 ไร่ จ านวน 21,750 บาท ผลการด าเนินการ 30 ไร่ 
เบิกจ่ายทั้งหมด และถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองหลังนา 2 ครั้ง เป้าหมาย 2,000 ราย จ านวน 800,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 2,000 ราย เบิกจ่ายทั้งหมด 

 1.2) การจัดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาด จ านวน 300,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 
240,000 บาท โดยมีกิจกรรมการจัดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาด เป้าหมาย 1 ครั้ง จ านวน 240,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 1 ครั้ง เบิกจ่ายทั้งหมด และจัดนิทรรศการ เป้าหมาย 1 ครั้ง จ านวน 60,000 บาท ไม่มี   
การด าเนินการ 

 1.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ จ านวน 373,875 บาท 
เบิกจ่ายจ านวน 343,875 บาท โดยมีกิจกรรมการจัดท าแปลงส่งเสริมในการผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ 
เป้าหมาย 360 ไร่ จ านวน 291,000 บาท ผลการด าเนินการ 360 ไร่ เบิกจ่ายจ านวน 261,000 บาท 
จัดท าแปลงเรียนรู้ เป้าหมาย 15 ไร่ จ านวน 10,875 บาท ผลการด าเนินการ 15 ไร่ เบิกจ่ายทั้งหมด     
และถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ 2 ครั้ง เป้าหมาย 180 ราย จ านวน 72,000 บาท ผลการ
ด าเนินการ 180 ราย เบิกจ่ายทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 แผนและผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาปีที่ 1 และ 2 

กิจกรรม หน่วย 

ปีที่ 1 (2561) ปีที่ 2 (2562) รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง              
  1.1 จัดท าแปลงส่งเสริมใน
การผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 

ไร่ 
3,000 1,200,000 3,000 1,200,000 7,000 2,800,000 7,000 2,793,000 10,000 4,000,000 10,000 3,993,000 

  1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ 
(3 จุดๆ ละ 5 ไร่) 

ไร่ 15 10,875 15 10,875 15 10,875 15 10,875 30 21,750 30 21,750 

  1.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถั่วเหลืองหลังนา 2 ครั้ง 

ราย 600 240,000 600 240,000 1,400 560,000 1,400 560,000 2,000 800,000 2,000 800,000 

2. จัดงานเชื่อมโยงการผลิต
การตลาด              

  2.1 จัดงานเชื่อมโยงการ
ผลิตการตลาด 

ครั้ง 1 240,000 1 240,000 - - - - 1 240,000 1 240,000 

  2.2 จัดนิทรรศการ ครั้ง 1 60,000 - - - - - - 1 60,000 - - 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์              

  3.1 จัดท าแปลงส่งเสริมใน
การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ 

ไร่ 360 291,000 360 261,000 - - - - 360 291,000 360 261,000 

  3.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ ไร่ 15 10,875 15 10,875 - - - - 15 10,875 15 10,875 
  3.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ 2 ครั้ง 

ราย 180 72,000 180 72,000 - - - - 180 72,000 180 72,000 

รวมทั้งหมด   2,124,750  2,034,750  3,370,875  3,363,875  5,495,625  5,398,625 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
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 4.2.2 การคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ  
 ประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยส านักงานเกษตร

จังหวัดเชียงราย มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรอ าเภอ ซึ่งเกษตรอ าเภอได้ชี้แจงโครงการในคราวประชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ โดยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง เชียงแสน แม่จัน และเมืองเชียงราย รวมจ านวน 7,000 ไร่ เกษตรกร     
เข้าร่วมโครงการ 1,400 ราย ประกอบด้วย อ าเภอดอยหลวง 1,700 (ต าบลโชคชัยและหนองป่าก่อ) เกษตรกร 
340 ราย อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1,500 ไร่ (ต าบล ป่าซาง ทุ่งก่อและดงมหาวัน) เกษตรกร 300 ราย อ าเภอเมือง 
1,600 ไร่ (ต าบลแม่ข้าวต้ม ท่าสุด ดอยลานและดอยฮาง) เกษตรกร 320 ราย อ าเภอเชียงแสน 1,000 ไร่      
( ต าบลโยนก ป่าสักและบ้านแซว) เกษตรกร 300 ราย และอ าเภอแม่จัน 1,200 ไร่ (ต าบลป่าตึง ป่าซาง ท่าข้าวเปลือก    
แม่จัน แม่ไร่ สันทราย จันจว้า จอมสวรรค์ ศรีค้ า และแม่ค า) เกษตรกร 240 ราย ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  1) ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร 
  1.1) เพศ เกษตรกรเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชายร้อยละ 64.29  

และ เพศหญิงร้อยละ 35.71  
  1.2) อาย ุเกษตรกรมีอายุโดยเฉลี่ย 55.68 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51 – 60 ปี 

ร้อยละ 45.71 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.29 ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 19.29 
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 5.00 และช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 0.71 

  1.3) ระดับการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา
ร้อยละ 72.15 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 10.71 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 9.29 
ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 5.00 ระดับปริญญาตรีร้อยละ 2.14 และระดับอนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ 0.71 
รายละเอียดดังตารางที่ 8  
ตารางที่ 8 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (N=140) ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 90 64.29 

  หญิง 50 35.71 
อาย ุ   
  น้อยกว่า 30 ปี 1 0.71 
  31 – 40 ปี 7 5.00 
  41 – 50 ปี 27 19.29 
  51 – 60 ปี 64 45.71 
  60 ปีขึ้นไป 41 29.29 

เฉลี่ย 55.68 ปี 
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ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (N=140) ร้อยละ 

 
ระดับการศึกษา 
  ไม่ได้รับการศึกษา 7 5.00 
  ประถมศึกษา 101 72.15 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 13 9.29 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 10.71 
  อนุปริญญา/ปวส. 1 0.71 
  ปริญญาตรี 3 2.14 

ที่มา : จากการส ารวจ 

  1.4) จ านวนแรงงานในครัวเรือน พบว่ามีจ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 ราย 
เป็นแรงงานในภาคการเกษตรเฉลี่ย 2 ราย และแรงงานนอกการเกษตรเฉลี่ย 1 ราย รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 จ านวนแรงงานในครัวเรือน  

จ านวนแรงงานในครัวเรือน ราย/ครัวเรือน 

  จ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 
  แรงงานในการเกษตรเฉลี่ย 2 
  แรงงานนอกการเกษตรเฉลี่ย   1 
ที่มา : จากการส ารวจ 

  1.5) การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักอาชีพท านาร้อยละ 84.30 
รองลงมารับจ้างทั่วไปร้อยละ 6.43 ท าไร่ร้อยละ 4.29 ไม้ยืนต้นร้อยละ 2.14 ท าสวนผลไม้ ปศุสัตว์ 
เงินเดือนประจ า และพ่อบ้าน/แม่บ้านร้อยละ 0.71 เท่ากัน ส่วนอาชีพรองเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การท าไร่ร้อยละ 68.57 รองลงมารับจ้างทั่วไปร้อยละ 15.71 ท านาร้อยละ 12.14 ไม้ยืนต้นร้อยละ 8.57 
ท าสวนผลไม้ ปศุสัตว์ร้อยละ 2.86 และพืชผัก รับจ้างเกษตร ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ (ผู้ใหญ่บ้าน)  
ร้อยละ 0.71 เท่ากัน รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 การประกอบอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ 

อาชีพ ร้อยละ 
อาชีพหลัก  

  ท านา 84.30 
  ท าไร่ 4.29 
  ท าสวนผลไม้ 0.71 
  ไม้ยืนต้น 2.14 
  ปศุสัตว์ 0.71 
  รับจ้างทั่วไป 6.43 
  เงินเดือนประจ า 0.71 
  พ่อบ้าน/แม่บ้าน 0.71 
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อาชีพ ร้อยละ 
 
อาชีพรอง1 

  ท านา 12.14 
  ท าไร่ 68.57 
  ท าสวนผลไม้ 2.86 
  ไม้ยืนต้น 8.57 
  พืชผัก 0.71 
  ปศุสัตว์ 2.86 
  รับจ้างเกษตร 0.71 
  รับจ้างทั่วไป 15.71 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 0.71 
  อ่ืน ๆ (ผู้ใหญ่บ้าน) 0.71 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1 ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  

  1.6) ลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรของครัวเรือน มีการถือครองที่ดินของ
ครัวเรือนเฉลี่ย 16.46 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่การถือครองฯเป็นของตนเองเฉลี่ย 10.27 ไร่ต่อ
ครัวเรือน รองลงมาเป็นพื้นที่เช่าเฉลี่ย 4.01 ไร่ต่อครัวเรือน และเป็นพ้ืนที่ได้ท าฟรีเฉลี่ย 2.18 ไร่ต่อครัวเรือน 
โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองเฉลี่ย 6.64 ไร่ต่อครัวเรือน แยกเป็นพ้ืนที่ในโครงการเฉลี่ย 4.81 ไร่ต่อครัวเรือน 
และพ้ืนทีน่อกโครงการเฉลี่ย 1.83 ไร่ต่อครัวเรือน รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 ลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรของครัวเรือน 

พื้นที่ท าการเกษตร พื้นที่เฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน) 
พื้นที่การเกษตร  
  ของตนเอง 10.27 
  เช่า 4.01 
  ได้ท าฟรี 2.18 

เฉลี่ย 16.46 
พื้นที่ปลูกถั่วเหลือง 

    ในโครงการ 4.81 
   นอกโครงการ 1.83 

เฉลี่ย 6.64 
ที่มา : จากการส ารวจ  

4.2.3 การเข้าร่วมโครงการ 

 1) การทราบข่าวการเข้าร่วมโครงการ  
     เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบข่าวการเข้าร่วมโครงการจากเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ/จังหวัด    

ร้อยละ 46.02 รองลงมาจากผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน, ก านัน, อบต.) ร้อยละ 42.05 ผู้น าเกษตรกร (ปราชญ์
เกษตร, หมอดิน ) ร้อยละ 9.66 และเพ่ือนบ้านร้อยละ 2.27 รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 การทราบข่าวการเข้าร่วมโครงการ  

การทราบข่าวการเข้าร่วมโครงการ1 ร้อยละ 

1. เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ/จังหวัด 46.02 
2. ผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน, ก านัน, อบต.) 42.05 
3. ผู้น าเกษตรกร (ปราชญ์เกษตร, หมอดิน) 9.66 
4. เพ่ือนบ้าน 2.27 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1 ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 4.2.5 การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
  1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง (ด้านการ
ลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต) และการผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GAP มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม
จ านวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.43 โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 2 ครั้ง จ านวน 89 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 69.53 และเข้ารับการอบรม 1 ครั้ง จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.47 เกษตรกรที่ไม่ได้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 เนื่องจากติดธุระส่วนตัว ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
  2) การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีเกษตรกรได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จ านวน 130 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 92.86 โดยจะได้รับเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 67.35 กิโลกรัมต่อครัวเรือน โดยบางรายไม่ได้น าไปปลูก
เนื่องจากได้ท าการเพาะปลูกไปก่อนแล้ว และเกษตรกรไม่ประสงค์ที่จะรับเมล็ดพันธุ์ จ านวน 10 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 7.14  
  3) อัตราการงอกเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่ได้น าเมล็ดพันธุ์ไปใช้ พบว่าส่วนใหญ่มีอัตรา    
การงอกของเมล็ดพันธุ์มากกว่า 90% คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมาอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ 71 - 80%   
คิดเป็นร้อยละ 32.20 อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ 81 - 90% คิดเป็นร้อยละ 13.56 รายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 การได้รับปัจจัยการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

   1. การเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

การผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง(ด้านการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต) และการผลิต        
ถั่วเหลืองคุณภาพดี ให้ได้มาตรฐาน GAP   

1.1 จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 128 91.43 
1.2 จ านวนเกษตรกรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม 12 8.57 
1.3 จ านวนครั้งที่เข้าอบรม 

  
      อบรม 1 ครั้ง 39 30.47 
      อบรม 2 ครั้ง 89 69.53 
2. การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์) 

  
   2.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ 130 92.86 

2.2 จ านวนเกษตรกรที่ไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ 10 7.14 
2.3 จ านวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับแจกเฉลี่ย (กิโลกรัม/ครัวเรือน) 67.35 
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กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 
2.4 อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ 

น้อยกว่า 50 %  8.47 
51 - 60 %  1.69 
61 - 70  %  6.78 
71 - 80  %  32.20 
81 - 90 %  13.56 
มากกกว่า 90 %  37.30 

ที่มา : จากการส ารวจ 

   4) ความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยแยกเป็นความรู้ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง และการผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดี ให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งพบว่าความรู้
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมเมล็ดพันธุ์/จ านวน
เมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การใช้ปุ๋ยเคมีในระยะเวลาและอัตราที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ย /สารชีวภาพ    
ในระยะเวลาและอัตราที่เหมาะสม การก าจัดวัชพืช ศัตรูพืชและโรคพืช การใช้สารเคมีที่เหมาะสม การตรวจ
เฝ้าระวังศัตรูพืช/ระยะเวลาในการตรวจ การคัดพันธุ์ปนทั้งระยะหลังปลูกและระยะออกดอก การให้น้ า            
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การนวดถั่วเหลือง และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว        
(ตาก ท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์) เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้เดิม ส่วนด้านการคัดพันธุ์
ปนทั้งระยะหลังปลูกและระยะออกดอก เกษตรกรเห็นว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ใหม่ร้อยละ 58.26         
และการผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GAP เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตถั่วเหลืองตามหลักการ
เกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นถ่ายทอดความรู้ใหม่ร้อยละ 80.77 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 14 
ตารางท่ี 14 ประเภทความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

หน่วย : ร้อยละ 

ความรู้ทีได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 
 

1.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ์/จ านวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 55.28 44.72 
1.2 การเตรียมดิน 60.83 39.17 
1.3 การปลูก 60.66 39.34 
1.4 การใช้ปุ๋ยเคมีในระยะเวลาและอัตราที่เหมาะสม 53.78 46.22 
1.5 การใช้ปุ๋ย/สารชีวภาพในระยะเวลาและอัตราที่เหมาะสม 55.17 44.83 
1.6 การก าจัดวัชพืช/การใช้สารเคมีที่เหมาะสม 58.77 41.23 
1.7 การก าจัดศัตรูพืชและโรคพืช/การใช้สารเคมีที่เหมาะสม 58.47 41.53 
1.8 การตรวจเฝ้าระวังศัตรูพืช/ระยะเวลาในการตรวจแปลง 51.28 48.72 
1.9 การให้น้ าในระยะเวลาที่เหมาะสม 59.29 40.71 
1.10 การคัดพันธุ์ปนทั้งระยะหลังปลูกและระยะออกดอก 41.74 58.26 
1.11 ระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 54.55 45.45 
1.12 การนวดถั่วเหลือง 57.14 42.86 
1.13 การจัดการหลังเก็บเกี่ยว (ตาก ท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์) 57.41 42.59 
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ความรู้ทีได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ 

2. การผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดี ให้ได้มาตรฐาน GAP 
  

2.1 การผลิตถั่วเหลืองตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 19.23 80.77 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 4.2.5 กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้ (5 จุดๆ ละ 3 ไร่ รวม 15 ไร่) 
 สนับสนุนงบประมาณจุดละ 2,175 บาท (ไร่ละ 725 บาท) เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิต

ถั่วเหลืองหลังนา จ านวน 5 จุดๆ ละ 3 ไร่ รวม 15 ไร่ พบว่าจัดท าแปลงเรียนรู้ได้ทั้งหมด 12 จุด จ านวน 
15 ไร่ เนื่องจากพ้ืนที่แปลงเกษตรกรซึ่งมีความพร้อมในการจัดท าแปลงเรียนรู้มีขนาดเล็ก และต้องการให้
แปลงเรียนรู้กระจายในหลายชุมชน เพ่ือความสะดวกของเกษตรกรในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้            
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย ไรโซเบียม ปุ๋ย และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

 4.2.6 การรับทราบข้อมูล และการใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง 
  พบว่าเกษตรกรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีแปลงเรียนรู้ร้อยละ 77.86 และทราบว่ามีแปลง
เรียนรู้ร้อยละ 22.14 เกษตรกรที่ทราบว่ามีแปลงเรียนรู้ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ร้อยละ 45.16 
โดยเข้าไปเรียนรู้ด้านการผสมเกสรถั่วเหลือง การปลูกและดูแลรักษาเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืช การใส่ปุ๋ย
และฮอร์โมนในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนเกษตรกรที่ไม่เข้าไปใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ร้อยละ 54.84 
เนื่องจากเห็นว่ามีความรู้/ประสบการณ์ในการผลิตถั่วเหลืองเหมือนกันร้อยละ 81.25 ที่ตั้งแปลงอยู่ห่างไกล 
และไม่มีเวลาร้อยละ 18.75 เท่ากัน รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 การรับทราบข้อมูล และการใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้ 

    รายละเอียด ร้อยละ 
1. การรับทราบข้อมูล  
   ไม่ทราบ 77.86 
   ทราบ 22.14 
  2. การเข้าไปใช้ประโยชน์ 

 
   เข้าไปใช้ประโยชน์ 45.16 
   ไม่เข้าไปใช้ประโยชน์ 54.84 
3. สาเหตุที่ไม่เข้าไปใช้ประโยชน์1 

 
   ที่ตั้งแปลงอยู่ห่างไกล 18.75 
   มีความรู้/ประสบการณ์ในการผลิตถั่วเหลืองเหมือนกัน 81.25 
   ไม่มีเวลา 18.75 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ :  1 ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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4.3 ผลได้ 

 4.3.1 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพื้นที่ในและนอกโครงการ 
  1) แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์พ้ืนที่ในโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์    
ที่ได้รับจากโครงการร้อยละ 64.65 รองลงมาเก็บเมล็ดพันธุ์เองร้อยละ 21.24 ซื้อจากเพ่ือนบ้านร้อยละ 
11.35 ซื้อจากพ่อค้ารับซื้อในพ้ืนที่/พ่อค้าโม่ร้อยละ 1.72 ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ร้อยละ 0.91 และได้    
เมล็ดพันธุ์ของโครงการจากเพ่ือนบ้านร้อยละ 0.13  
  2) แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์พ้ืนที่นอกโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์
จากการเก็บเมล็ดพันธุ์เองร้อยละ 50.88 รองลงมาซื้อจากเพ่ือนบ้านร้อยละ 31.70 ได้เมล็ดพันธุ์ของ
โครงการจากเพ่ือนบ้านร้อยละ 13.15 และซื้อจากพ่อค้ารับซื้อในพ้ืนที่/พ่อค้าโม่ร้อยละ 4.27 รายละเอียด  
ดังตารางที่ 16 

ตารางท่ี 16 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในและนอกพื้นที่โครงการ 

แหล่งท่ีมา ร้อยละ 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในโครงการ  
1.1 เก็บเมล็ดพันธุ์เอง 21.24 
1.2 ได้รับจากโครงการ 64.65 
1.3 ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ 0.91 
1.4 ซื้อจากเพ่ือนบ้าน 11.35 
1.5 ซื้อจากพ่อค้ารับซื้อในพ้ืนที่/พ่อค้าโม ่ 1.72 
1.6 ได้เมล็ดพันธุ์ของโครงการจากเพ่ือนบ้าน 0.13 

2. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองนอกโครงการ  
2.1 เก็บเมล็ดพันธุ์เอง 50.88 
2.2 ซื้อจากเพ่ือนบ้าน 31.70 
2.3 ซื้อจากพ่อค้ารับซื้อในพ้ืนที่/พ่อค้าโม ่ 4.27 
2.4 ได้เมล็ดพันธุ์ของโครงการจากเพ่ือนบ้าน 13.15 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 4.3.2 การน าเทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์  
  การน าความรู้เทคโนโลยีด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองหลังนา เกษตรกรส่วนใหญ่
น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 98.44 และไม่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 1.56 เนื่องจากจ าเนื้อหาความรู้ไม่ได้     
อีกทั้งยังไม่มีประสบการณ์การน าความรู้ไปใช้ ส่วนด้านความรู้ด้านการผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน 
GAP เกษตรกรส่วนใหญ่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 87.50 และไม่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 12.50 
เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์การน าความรู้ไปใช้ และด้านการได้รับปัจจัยการผลิต เกษตรกร
ส่วนใหญ่น าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 90.77 และไม่น าเมล็ดพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 9.23 
เนื่องจากได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ช้า ไม่ทันการเพาะปลูก รายละเอียดดังตารางที่ 17 
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ตารางท่ี 17 การน าเทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 

กิจกรรม 
 

ร้อยละ 
1. เทคโนโลยีด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง   

 น าไปใช้ประโยชน์ 
  

98.44 
    ไม่น าไปใช้ประโยชน์ 

  
1.56 

2. เทคโนโลยีด้านการผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดี ให้ได้มาตรฐาน GAP   
     น าไปใช้ประโยชน์ 

  
87.50 

    ไม่น าไปใช้ประโยชน์ 
  

12.50 
3. เมล็ดพันธุ์     

 น าไปใช้ประโยชน์ 
  

90.77 
ไม่น าไปใช้ประโยชน์     9.23 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 4.3.3 การเก็บเกี่ยวและการกระจายผลผลิตของเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯ 

  1) การเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2561/62 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ       
มีพ้ืนที่เก็บเก่ียวคิดเป็นร้อยละ 58.79 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และมีพ้ืนที่เสียหายคิดเป็นร้อยละ 41.21 ผลผลิต
ถั่วเหลืองทีเ่ก็บเกี่ยวได้ท้ังหมด 52,746.60 กิโลกรัม (คิดเป็นผลผลิต 133.62 กิโลกรัมต่อไร่)  
  2) สาเหตุความเสียหาย 

  -  ช่วงปลูก สาเหตุจากเมล็ดพันธุ์ที่ ได้รับสนับสนุนมี พันธุ์ อ่ืนปน พ้ืนที่ปลูก           
ไม่เหมาะสมกับพันธุ์ที่ได้รับสนับสนุน ช่วงเริ่มปลูกเกิดน้ าท่วมขังในแปลง ท าให้ต้นถั่วเหลืองบางส่วนเน่า
เสียหาย ระยะต่อมาปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ส่งผลให้ต้นถั่วเหลืองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และบางส่วนแห้งตาย 
เกษตรกรแก้ไขโดยการปลูกซ่อม และปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ข้าวนาปรัง และทิ้งพ้ืนที่ว่างเปล่า 

  -  ช่วงเก็บเกี่ยว สาเหตุจากต้นถั่วเหลืองออกฝักไม่พร้อมกัน ติดฝักน้อย และฝักแตกร่วง 
อีกทั้งต้นเตี้ย เก็บเก่ียวยาก ต้องแบ่งระยะเวลาเก็บเก่ียว ท าให้เกษตรกรบางส่วนไม่เก็บเก่ียวผลผลิต 
  3) การกระจายผลผลิตผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง  
   เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายร้อยละ 98.12 รองลงมากเก็บไว้ท าพันธุ์ร้อยละ 
1.54 เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและใช้คืนเพ่ือนบ้านร้อยละ 0.34 รายละเอียดดังตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18  การเก็บเกี่ยวและการกระจายผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 

รายการ ร้อยละ 
1. พ้ืนที่เพาะปลูกถ่ัวเหลืองทั้งหมด  

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 58.79 
พ้ืนที่เสียหาย 41.21 

2. การกระจายผลผลิตถั่วเหลือง  
น าไปจ าหน่าย 98.12 
เก็บไว้ท าพันธุ์ 1.54 
เก็บไว้บริโภค/ใช้คืนเพ่ือนบ้าน 0.34 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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 4.3.4 ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 
 1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้พ่อค้าท้องถิ่น ร้อยละ 

35.22 รองลงมาจ าหน่ายให้พ่อค้าท้องที่ร้อยละ 34.09 พ่อค้าท้องถิ่นต่างอ าเภอร้อยละ 28.41 สหกรณ์
การเกษตร และขายที่ไร่นาร้อยละ 1.14 เท่ากัน โดยแยกตามอ าเภอ ดังนี้ 

 - เกษตรกรอ าเภอเมืองเชียงราย ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นต่างอ าเภอ        
(อ.แม่จัน) รองลงมาจ าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องที ่

 - เกษตรกรอ าเภอเชียงแสน ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นต่างอ าเภอ (อ.แม่จัน) 
รองลงมาจ าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น พ่อค้าท้องท้องที่ สหกรณ์การเกษตรพืชไร่บ้านแม่เงิน และ ขายที่ไร่นา 

 - เกษตรกรอ าเภอแม่จัน ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น รองลงมาจ าหน่ายให้กับ
พ่อค้าท้องถิ่นต่างอ าเภอ (อ.เชียงแสน) 

 - เกษตรกรอ าเภอดอยหลวง ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น รองลงมาจ าหน่าย
ให้กับพ่อค้าท้องถิ่นต่างอ าเภอ (อ.แม่จัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงแสน) 

 - เกษตรกรอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น รองลงมาจ าหน่าย
ให้กับพ่อค้าท้องถิ่นต่างอ าเภอ (อ.แม่จัน) รายละเอียดดังตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

รายการ ร้อยละ 

1. พ่อค้าท้องถิ่น 35.22 
2. พ่อค้าท้องที ่ 34.09 
3. พ่อค้าท้องถิ่นต่างอ าเภอ 28.41 
4. สหกรณ์การเกษตร 1.14 
5. ขายที่ไร่นา 1.14 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.4 ผลกระทบระยะสั้น 

  4.4.1. ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองหลังนา ปี 2560/61 (ปีท่ี 1) 
    เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองหลังนา ปี 2560/61 (ปีที่ 1)   

แปลงถั่วเหลืองหลังนา พบว่าการเปลี่ยนแปลงผลผลิตของข้าวนาปีหลังโครงการมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
27.93 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.11 เนื่องจากต้นข้าวสมบูรณ์เพราะได้รับปุ๋ยจากใบและต้นถั่วเหลือง
โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีปริมาณผลผลิตข้าวนาปี (ปี 2560) เฉลี่ย 678.93 กิโลกรัมต่อไร่ และหลัง
โครงการมีปริมาณผลผลิตข้าวนาปี (ปี 2561) เฉลี่ย 706.86 กิโลกรัมต่อไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 20 
ตารางท่ี 20 ผลผลิตข้าวนาปีแปลงถัว่เหลืองที่เข้าร่วมโครงการปีท่ี 1 

ผลการเข้าร่วมโครงการปี 1 กิโลกรัมต่อไร่ 

1. ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี   
ก่อนเข้าร่วมโครงการ  678.93 
หลังเข้าร่วมโครงการ  706.86 
อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 4.11 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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 4.4.2 ต้นทุนการผลิตผันแปร และผลตอบแทนการผลิตถั่วเหลืองรุ่น 2  

  1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีท่ี 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
  1.1) ต้นทุนการผลิตผันแปร  ถั่ ว เหลืองรุ่น 2 เปรียบเทียบก่อนเข้ าร่ วมโครงการ                  
(ปี 2559/60) และหลังเข้าร่วมโครงการ (ปี 2561/62) พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนผันแปรลดลง 136.17 
บาทต่อไร่ โดยลดลงจากเดิม 2,790.95 บาทต่อไร่ เป็น 2,654.78 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.88 เนื่องจาก
ต้นทุนค่าเก็บเกี่ยว ค่าซ่อมอุปกรณ์การเกษตร และค่ายาปราบศัตรูพืชลดลง 
   1.1.1) ต้นทุนผันแปรของเกษตรกรในพ้ืนที่ก่อนเข้าร่วมโครงการเท่ากับ 
2,790.95 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย 

         (1) ค่าแรงงานคน/เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิต เฉลี่ย 1,607.70 
บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่คือค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1,071.52 บาทต่อไร่ รองลงมาค่าแรงในการดูแลรักษา 
354.13 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเตรียมพันธุ์และปลูก 108.22 บาทต่อไร่ และค่าแรงในการเตรียมดิน 
73.83 บาทตอ่ไร่ 

          (2) ค่าวัสดุ เฉลี่ย 1,000.66 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่คือค่าพันธุ์ 398.11 
บาทต่อไร่ รองลงมา ค่าปุ๋ย 274.46 บาทต่อไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 212.07 บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี
อ่ืนๆ 47.59 บาทต่อไร่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46.91 บาทต่อไร่ ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
สิ้นเปลือง 16.05 บาทต่อไร่ และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 5.47 บาทต่อไร่ 

          (3) ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน หรือ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ของต้นทุนผันแปร) 
เฉลี่ย 182.59 บาทต่อไร่ 

   1.1.2) ต้นทุนผันแปรของเกษตรกรในพื้นที่หลังเข้าร่วมโครงการเท่ากับ 2,650.68 
บาทต่อไร่ ประกอบด้วย 

    (1) ค่าแรงงานคน/เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิต เฉลี่ย 1,431.87 
บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่คือค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 678.64 บาทต่อไร่ รองลงมาค่าแรงในการดูแลรักษา 
447.38 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเตรียมดิน 176.55 บาทต่อไร่ และค่าแรงในการเตรียมพันธุ์และปลูก 
129.30 บาทต่อไร่  

          (2) ค่าวัสดุ เฉลี่ย 1,049.23 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่คือค่าพันธุ์ 402.37 
บาทต่อไร่ รองลงมา ค่าปุ๋ย 309.46 บาทต่อไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 196.85 บาทต่อไร่           
ค่าสารเคมีอ่ืนๆ 67.10 บาทต่อไร่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54.13 บาทต่อไร่ และค่าวัสดุการเกษตร
และวัสดุสิ้นเปลือง 15.49 บาทต่อไร่ และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 3.83 บาทต่อไร่ 

          (3) ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน หรือ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ของต้นทุนผันแปร) 
เฉลี่ย 173.41 บาทต่อไร่   

  1.2) ผลผลิตต่อไร่ เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2559/60) และหลังเข้าร่วม
โครงการ (ปี 2561/62) พบว่าเกษตรกรมีผลผลิตลดลงจากเดิม 229.01 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 198.88 
กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการผลิตถั่วเหลือง จึงใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เอง
เพาะปลูกก่อน ไม่รอเมล็ดพันธุ์จากโครงการซึ่งมาล่าช้า มีเพียงบางส่วนที่ใช้เมล็ดพันธุ์จากโครงการ จึงประสบ
ปัญหาถั่วเหลืองติดฝักไม่พร้อมกัน และฝักแตกร่วงก่อนการเก็บเก่ียว 

  1.3) ราคาขาย เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2559/60) และหลังเข้าร่วม
โครงการ (ปี 2561/62) จากการพิจารณา พบว่าราคาขายผลผลิตลดลงจากเดิม 16.54 บาทต่อกิโลกรัม 
เป็น 15.83 บาทต่อกิโลกรัม  



31 

  1.4) ผลตอบแทนต่อไร่ เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2559/60) และหลังเข้าร่วม
โครงการ (ปี 2561/62) พบว่าผลตอบแทนต่อไร่ลดลงจากเดิม 3,788.02 บาทต่อไร่ เป็น 3,147.43  
บาทต่อไร่  

  1.5) ผลตอบแทนสุทธิ เหนือต้นทุนผันแปร  เปรียบเทียบก่อนเข้ าร่ วมโครงการ                 
(ปี 2559/60) และหลังเข้าร่วมโครงการ (ปี 2561/62) พบว่าผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรลดลง
จากเดิม 997.07 บาทต่อไร่ เป็น 492.66 บาทต่อไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 21 ตารางต้นทุนการผลิตผันแปร และผลตอบแทนการผลิตถั่วเหลืองรุ่น 2 ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีท่ี 1  

รายละเอียด (ก่อนเข้าร่วมโครงการ) ปี 2559/60 (หลังเข้าร่วมโครงการ) ปี 2561/62 การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 1,883.02 907.93 2,790.95 1,381.90 1,272.87 2,650.68 -136.17 -4.88 

1.1 ค่าแรงงานคน/เครื่องจักรกลการเกษตร 989.16 618.54 1,607.70 577.44 854.43 1,431.87 -175.83 -10.94 

        เตรียมดิน 18.33 55.50 73.83 50.81 125.74 176.55 102.72 139.12 

        เตรียมพันธ์ุและปลูก 45.14 63.08 108.22 48.20 81.11 129.30 21.08 19.48 

        ดูแลรักษา 132.85 221.28 354.13 57.74 389.65 447.38 93.26 26.33 

        เก็บเกี่ยว 792.84 278.68 1,071.52 420.70 257.94 678.64 -392.89 -36.67 

1.2 ค่าวัสดุ 770.67 229.99 1,000.66 714.06 335.17 1,045.40 48.57 4.85 

        ค่าพันธุ ์ 175.82 222.30 398.11 86.32 316.05 402.37 4.25 1.07 

        ค่าปุ๋ย 274.46 - 274.46 299.06 10.40 309.46 34.99 12.75 

        ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 212.07 - 212.07 196.85 - 196.85 -15.21 -7.17 

        ค่าสารเคมีอื่นๆ 39.90 7.69 47.59 58.65 8.45 67.10 19.51 41.01 

        ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46.91 - 46.91 54.13 - 54.13 7.23 15.41 

        ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดสุิ้นเปลือง 16.05 - 16.05 15.21 0.27 15.49 -0.57 -3.52 

        ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 5.47 - 5.47 3.83 - 3.83 -1.64 -30.00 

1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 123.19 59.40 182.59 90.14 83.27 173.41 -8.91 -4.88 

2. ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 
  

229.01 
  

198.88   

3. ราคาขาย (บาท/กก.) 
  

16.54 
  

15.83   

4. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท/ไร่) 
  

3,788.02 
  

3,147.43   

5. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 
 

997.07 
  

492.66   
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 2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
  2.1) ต้นทุนการผลิตผันแปร  ถั่ว เหลืองรุ่น 2 เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการ                  
(ปี 2560/61) และหลังเข้าร่วมโครงการ (ปี 2561/62) พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนผันแปรลดลง 182.16 
บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.55 โดยลดลงจากเดิม 3,279.59 บาทต่อไร่ เป็น 3,097.43 บาทต่อไร่ เนื่องจาก
ต้นทุนค่าดูแลรักษา ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช และค่าเมล็ดพันธุ์ลดลง 
   2.1.1) ต้นทุนผันแปรของเกษตรกรในพ้ืนที่ก่อนเข้าร่วมโครงการเท่ากับ 
3,279.59 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย 

         (1) ค่าแรงงานคน/เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิต เฉลี่ย 2,069.73 
บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่คือค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1,080.67 บาทต่อไร่ รองลงมาค่าแรงในการดูแลรักษา 
555.34 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเตรียมพันธุ์และปลูก 228.54 บาทต่อไร่ และค่าแรงในการเตรียมดิน 
205.18 บาทต่อไร่ 

          (2) ค่าวัสดุ เฉลี่ย 995.30 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่คือค่าพันธุ์ 436.72   
บาทต่อไร่ รองลงมาค่าปุ๋ย 200.77 บาทต่อไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 142.22 บาทต่อไร่ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 123.86 บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีอ่ืนๆ 57.98 บาทต่อไร่ ค่าวัสดุการเกษตรและ        
วัสดุสิ้นเปลือง 21.91 บาทต่อไร่ และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 11.84 บาทต่อไร่ 

          (3) ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน หรือ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ของต้นทุนผันแปร) 
เฉลี่ย 214.55 บาทต่อไร่ 

   2.1.2) ต้นทุนผันแปรของเกษตรกรในพื้นที่หลังเข้าร่วมโครงการเท่ากับ 3,097.43 
บาทต่อไร่ ประกอบด้วย 

    (1) ค่าแรงงานคน/เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิต เฉลี่ย 2,025.46 
บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่คือค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1,054.82 บาทต่อไร่ รองลงมาค่าแรงในการดูแลรักษา 
505.94 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเตรียมพันธุ์และปลูก 276.64 บาทต่อไร่ และค่าแรงในการเตรียมดิน 
188.16 บาทต่อไร่  

          (2) ค่าวัสดุ เฉลี่ย 869.33 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่คือค่าพันธุ์ 396.86 บาท
ต่อไร่  รองลงมา ค่าปุ๋ย  203.37 บาทต่อไร่  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97.58 บาทต่อไร่                 
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 94.62 บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีอ่ืนๆ 52.92 บาทต่อไร่ ค่าวัสดุการเกษตร     
และวัสดุสิ้นเปลือง 14.20 บาทต่อไร่ และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 9.78 บาทต่อไร่ 

          (3) ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน หรือ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ของต้นทุนผันแปร) 
เฉลี่ย 202.64 บาทต่อไร่   

  2.2) ผลผลิตต่อไร่ เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2560/61) และหลังเข้าร่วม
โครงการ (ปี 2561/62) พบว่าเกษตรกรมีผลผลิตลดลงจากเดิม 202.12 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 109.12 
กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการผลิตถั่วเหลือง ประกอบกับใช้เมล็ดพันธุ์ที่
ได้รับจากโครงการซึ่งมีพันธุ์ปน ท าให้ถั่วเหลืองติดฝักไม่พร้อมกัน และแตกร่วงก่อนเก็บเกี่ยว อีกทั้งบางส่วน
ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงเริ่มการเพาะปลูก ท าให้ต้นถั่วเหลืองไม่สมบูรณ์ ต้นเตี้ย และฝักสั้น   

  2.3) ราคาขาย เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2560/61) และหลังเข้าร่วม
โครงการ (ปี 2561/62) พบว่าราคาขายผลผลิตลดลงจากเดิม 16.00 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 15.85 บาท  
ต่อกิโลกรัม เนื่องจากเมล็ดถั่วเหลืองคุณภาพไม่ค่อยดี เมล็ดเล็ก และเมล็ดมีสีเขียวปน 
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  2.4) ผลตอบแทนต่อไร่ เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2560/61) และหลังเข้าร่วม
โครงการ (ปี 2561/62) พบว่าผลตอบแทนต่อไร่ลดลงจากเดิม 3,234.22 บาทต่อไร่ เป็น 1,729.90   
บาทต่อไร่ เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่ า 

  2.5) ผลตอบแทนสุทธิ เหนือต้นทุนผันแปร เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วม โครงการ                 
(ปี 2560/61) และหลังเข้าร่วมโครงการ (ปี 2561/62) พบว่าผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรก่อน 
เข้าร่วมโครงการ - 45.37 บาทต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการ – 1,369.63 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ต้นทุนการผลิต
ลดลงแต่ผลตอบแทนต่อไร่ก็ลดลงด้วย เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ และราคาหลังเข้าร่วมโครงการลดลง 
รายละเอียดดังตารางที่ 22 
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ตารางท่ี 22 ตารางต้นทุนการผลิตผันแปร และผลตอบแทนการผลิตถั่วเหลืองรุ่น 2 ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีท่ี 2  

รายละเอียด 
(ก่อนเข้าร่วมโครงการ) ปี 2560/61 (หลังเข้าร่วมโครงการ) ปี 2561/62 การ

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 1,871.92 1,407.66 3,279.59 1,360.45 1,736.98 3,097.43 -182.16 -5.55 

1.1 ค่าแรงงานคน/เครื่องจักรกลการเกษตร 909.38 1,160.35 2,069.73 780.97 1,244.49 2,025.46 -44.27 -2.14 

        เตรียมดิน 90.34 114.84 205.18 107.85 80.31 188.16 -17.02 -8.30 

        เตรียมพันธ์ุและปลูก 112.87 115.66 228.54 117.79 158.85 276.64 48.10 21.05 

        ดูแลรักษา 67.50 487.84 555.34 29.10 476.75 505.84 -49.50 -8.91 

        เก็บเกี่ยว 638.67 442.00 1,080.67 526.24 528.58 1,054.82 -25.85 -2.39 

1.2 ค่าวัสดุ 840.08 155.23 995.30 490.48 378.85 869.33 -125.97 -12.66 

        ค่าพันธุ ์ 281.50 155.23 436.72 45.34 351.52 396.86 -39.86 -9.13 

        ค่าปุ๋ย 200.77 - 200.77 190.30 13.07 203.37 2.60 1.29 

        ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 142.22 - 142.22 94.62 - 94.62 -47.61 -33.47 

        ค่าสารเคมีอื่นๆ 57.98 - 57.98 39.25 13.67 52.92 -5.06 -8.72 

        ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 123.86 - 123.86 97.58 - 97.58 -26.28 -21.22 

        ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดสุิ้นเปลือง 21.91 - 21.91 13.61 0.59 14.20 -7.71 -35.18 

        ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 11.84 - 11.84 9.78 - 9.78 -2.06 -17.40 

1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 122.46 92.09 214.55 89.00 113.63 202.64 -11.92 -5.55 

2. ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)  
 

202.12   109.12   

3. ราคาขาย (บาท/กก.)  
 

16.00   15.85   

4. ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท/ไร่)  
 

3,234.22   1,729.90   

5. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 
 

-45.37 
  

-1,367.54 
  

2914.1 



36 

4.4.3 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
       ความพึงพอใจของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับ
ปานกลางที่ค่าคะแนน 3.10 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากร้อยละ 25.36 รองลงมาระดับ  
ปานกลางร้อยละ 20.09 ระดับน้อยที่สุดร้อยละ 14.36 ระดับมากที่สุดร้อยละ 10.91 และระดับน้อย   
ร้อยละ 10.64 พิจารณารายกิจกรรมดังนี้ 
        1) ด้านเนื้อหา  
      เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าคะแนน 3.80 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่        
พึงพอใจในระดับมากร้อยละ 56.56 รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 29.41 ระดับมากที่สุดร้อยละ 12.67 
ระดับน้อยร้อยละ 0.90 และระดับน้อยที่สุดร้อยละ 0.45 ประกอบด้วย 
      1.1) ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตรอบรมครั้งที่ 1 เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้        
ในเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง (ด้านลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ    
พึงพอใจในระดับมากที่ค่าคะแนน 3.79 เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนได้รับความรู้ใหม่ และเป็นการ
ทบทวน เพ่ิมเติมความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น อีกทั้งวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ในแปลงได้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจ       
ในระดับมากร้อยละ 56.25 
      1.2) ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตรอบรมครั้งที่ 2 เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้       
ในเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญในการปลูกถั่วเหลือง การเก็บเกี่ยวและการควบคุมเมล็ดพันธุ์ปน       
การตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง การเชื่อมโยงการผลิต การตลาดเมล็ดพันธุ์ และการพัฒนา
เครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในระดับมากที่ค่าคะแนน 3.82 เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ใหม่ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ในแปลงได้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก   
ร้อยละ 56.99  
  2) ด้านปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุน 
       เกษตรกรพึงพอใจในภาพรวมในระดับน้อยที่ค่าคะแนน 2.09 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่      
พึงพอใจในระดับน้อยที่สุดร้อยละ 51.41 รองลงมาระดับน้อยร้อยละ 17.61 ระดับปานกลางร้อยละ 
11.97 ระดับมากท่ีสุดร้อยละ 10.56 และระดับมากร้อยละ 8.45 ได้แก่ 
       - เมล็ดพันธุ์ เกษตรกรพึงพอใจในระดับน้อยที่ค่าคะแนน 2.05 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์
โครงการมาล่าช้า ท าให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ตนเองเพาะปลูกก่อน เมล็ดพันธุ์ที่โครงการสนับสนุนมีพันธุ์    
อ่ืนปน และไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดร้อยละ 51.54  
         3) ด้านแปลงเรียนรู้ เกษตรกรพึงพอใจในระดับปานกลางที่ค่าคะแนน 3.03 โดยเกษตรกร   
ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 24.24 เนื่องจากเกษตรกรไม่ทราบว่ามีแปลงเรียนรู้ ส่วนเกษตรที่
ทราบว่ามีแปลงเรียนรู้ เห็นว่าเจ้าของแปลงมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะปลูกเหมือนตนเอง ที่ตั้งแปลง
อยู่ห่างไกล และไมม่ีเวลาไปศึกษาที่แปลง   
         4) ด้านปริมาณผลผลิตที่ได้รับ เกษตรกรพึงพอใจในระดับน้อยที่ค่าคะแนน 2.11 ปริมาณ
ผลผลิตลดลง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ มีฝนตกหนักในช่วงเริ่มเพาะปลูกท าให้มีน้ าท่วมขังในแปลง 
ส่งผลให้ต้นถั่วเหลือง เน่าเสียหาย และชะงักการเจริญเติบโต ระยะต่อมาปริมาณน้ าไม่เพียงพอท าให้ต้น      
ถั่วเหลืองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ต้นเตี้ย อีกท้ังเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของโครงการมีพันธุ์ปน ท าให้ติดฝักไม่พร้อมกัน 
เก็บเกี่ยวยาก ฝักมีเมล็ดน้อย แตกร่วงก่อนเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับน้อยที่สุดร้อยละ 
43.24 
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         5) ด้านราคาผลผลิตที่ได้รับ เกษตรกรพึงพอใจในระดับน้อยที่ค่าคะแนน 2.44 โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับน้อยร้อยละ 35.19 เนื่องจากราคารับซื้อผลผลิตต่ า (15 - 16 บาทต่อกิโลกรัม) 
เกษตรกรเห็นว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 18 – 20 บาทต่อกิโลกรัม  
         6) ด้านการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  เกษตรกรพึงพอใจในระดับมากที่ค่าคะแนน 3.97 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และค าปรึกษาเรื่องการเพาะปลูกถั่วเหลือง การดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีการ
ติดตามผล และมีความตั้งใจในการด าเนินงาน โดยเกษตรกรพึงพอใจในระดับมากร้อยละ 42.86  

 7) ด้านภาพรวมโครงการ เกษตรพึงพอใจในระดับปานกลางที่ค่าคะแนน 3.43 โดยเกษตรกร
พึงพอใจในระดับมากร้อยละ 37.14 เนื่องจากเกษตรกรได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ด้านการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองหลังนา และการ
ผลิตถั่วเหลืองคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP  รายละเอียดดังตารางที ่23 

ตารางท่ี 23 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม ระดับคะแนน คะแนน  
(เฉลี่ย) 

แปลผล 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. เนื้อหาหลักสตูรการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
    - การอบรมครั้งท่ี ๑ 
    - การอบรมครั้งท่ี ๒ 
๒. ปัจจัยการผลิตทีไ่ด้รับแจก    
    - เมล็ดพันธ์ุ 

 
0.45 

- 
1.08 

51.41 
51.54 

 
0.90 
0.78 
1.08 

17.61 
19.23 

 
29.41 
31.25 
26.88 
11.97 
21.31 

 
56.56 
56.25 
56.99 
8.45 
6.92 

 
12.67 
11.72 
13.98 
10.56 
10.00 

 
3.80 
3.79 
3.82 
2.09 
2.05 

 
มาก 
มาก 
มาก 
น้อย 
น้อย 

๓. แปลงเรียนรู ้ 21.21 15.15 24.24 18.18 21.21 3.03 ปานกลาง 

๔. ปริมาณผลผลติที่ไดร้ับ 43.24 18.29 24.32 10.81 2.70 2.11 น้อย 

๕. ราคาผลผลิตที่ได้รับ 19.44 35.19 30.56 11.11 3.70 2.44 น้อย 

๖. การด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

 
2.86 

 
4.29 

 
17.86 

 
42.86 

 
32.14 

 
3.97 

 
มาก 

7. ภาพรวมโครงการ 2.86 14.29 32.86 37.14 12.86 3.43 ปานกลาง 

เฉลี่ย 14.36 10.64 20.09 25.36 10.91 3.10 ปานกลาง 

ที่มา : จากการส ารวจ 

4.4.4 ด้านความย่ังยืนของโครงการ 
 1) การบริหารจัดการผลผลิตถั่วเหลืองของสมาชิกกลุ่ม พบว่ากลุ่มได้ก าหนดระเบียบข้อตกลง

ในการคืนเมล็ดพันธุ์ ให้กลุ่มในรูปของตัวเงินโดยค านวณจากมูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ ได้รับตามราคาตลาด 
วัตถุประสงค์เพ่ือออมเป็นเงินทุนในการปลูกถั่วเหลืองให้แก่สมาชิกในระยะต่อไป แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คืน
เป็นเงินร้อยละ 47.86 เนื่องจากผลผลิตเสียเสียหายไม่ได้เก็บเกี่ยว รองลงมายังไม่มีการบริหารจัดการ     
กลุ่มร้อยละ 32.86 และมีการคืนเป็นเงนิให้กลุ่มร้อยละ 19.29 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มในพ้ืนที่ อ.ดอยหลวง และ
เวียงเชียงรุ้ง 

 2) วิธีการบริหารจัดการกลุ่ม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการจัดการผลผลิตของกลุ่ม
ร้อยละ 51.43 เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใหม่ ยังไม่ทราบว่ามีการบริหารจัดการผลผลิตโดย
การคืนเมล็ดพันธุ์ให้กลุ่มในรูปตัวเงิน ส่วนเกษตรกรที่ทราบวิธีการจัดการผลผลิตของกลุ่มเห็นด้วยกับวิธีการ
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จัดการผลผลิตของกลุ่มร้อยละ 47.16 และไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการผลผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 1.43 รายละเอียด 
ดังตารางที่ 24 

 
ตารางท่ี 24 ความย่ังยืนของโครงการ 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. การบริหารจัดการผลผลิตถั่วเหลืองของสมาชิกกลุ่ม 

คืนเป็นเงิน 
ไม่คืนเป็นเงิน 
ยังไม่มีการบริหารจัดการกลุ่ม 

๒. วิธีการจัดการผลผลิตของกลุ่ม 
เห็นด้วย 

    ไม่เห็นด้วย 
    ไม่ทราบ 

 
19.29 
47.86 
32.86 

 
47.14 
1.43 

51.43 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.5 ด้านปัญหาและอุปสรรค  
4.5.1 ด้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 

1) เมล็ดพันธุ์ พบว่ามีปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์ปน ส่งผลให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรร้อยละ 46.51 
และได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ล่าช้าร้อยละ 13.95 

2) สภาพอากาศและพ้ืนที่ เพาะปลูก พบว่ามีปัญหาสภาพอากาศแล้ง น้ าไม่เพียงพอต่อ          
การเพาะปลูกร้อยละ 20.93 น้ าท่วมขังก่อนหรือระหว่างเพาะปลูก และปัญหาพ้ืนที่ไม่เหมาะสม              
ในการเพาะปลูกร้อยละ 3.26 เท่ากัน เนื่องจากในพ้ืนที่เพาะปลูก ดินเสื่อมสภาพ และพันธุ์ที่สนับสนุนควรเป็น
พันธุ์เชียงใหม่ 60 จึงจะเหมาะสมกับสภาพ้ืนที่ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตต่ า 

3) ต้นทุนการผลิตสูงและราคาผลผลิตตกต่ า พบว่ามีปัญหาด้านต้นทุนการเพาะปลูก โดยเฉพาะ
ค่าแรงจ้างที่สูง แรงงานหายาก และราคาผลิตตกต่ าร้อยละ 10.71  

๔) ขาดประสบการณ์ในการผลิตถั่วเหลืองร้อยละ 1.40 รายละเอียดดังตารางที่ 25 

ตารางท่ี 25 ปัญหาและอุปสรรค 

ด้าน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1) เมล็ดพันธุ์ 
     1.1 เมล็ดพันธุ์ปน ไม่มีคุณภาพ 
     1.๒ เมล็ดพันธุ์ ได้รับล่าช้า 
๒) สภาพอากาศและพ้ืนที่เพาะปลูก 
     ๒.1 อากาศแล้งน้ าไม่เพียงพอ 
     ๒.๒ น้ าท่วมขังก่อนหรือระหว่างเพาะปลูก 
     ๒.๓ พ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก 
3) ต้นทุนการผลิตสูงและราคาผลผลิตตกต่ า 
4) ขาดประสบการณ์  
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ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.5.2 ด้านการด าเนินงานโครงการฯ ของเจ้าหน้าที่  
1) กรมวิชาการเกษตรไม่มีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ชั้นพันธุ์จ าหน่าย ท าให้ต้องจัดซื้อ

โดยวิธีคัดเลือกซ่ึงผู้ที่รับท าสัญญาต้องรวบรวมเมล็ดพันธุ์จากหลายแหล่ง ท าให้ประสบปัญหาเมล็ดพันธุ์ปน 
2) ปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติ มีฝนตกหนักและน้ าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกในช่วงที่เกษตรกร    

เริ่มเพาะปลูก และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงหลังปลูกท าให้แปลงถั่วเหลืองเสียหาย  
3) ราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ของโครงการฯ มีราคาแพงกว่าราคาท้องตลาด 

4.6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
4.6.1 หน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้องควรมีแผนการบริหารจัดการโครงการล่วงหน้า ทั้งในด้านการ

ด าเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ การตกลงราคา และการส่งมอบ เพ่ือลดปัญหาเมล็ดพันธุ์ปนและการส่งมอบ    
เมล็ดพันธุ์ล่าช้า 

4.6.2 ควรจัดหาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น จัดหาจากศูนย์
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน หรือกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งควรมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานก่อนการ
สนับสนุนให้เกษตรกร และควรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ในระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพ่ือให้
ทันต่อการเพาะปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

4.6.3 ควรมีตลาดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยตรง และมีนโยบายประกันราคา  
รับซื้อผลผลิต อีกท้ังควรมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ
สนับสนุน ก่อให้ประสบภาวะขาดทุน  
 4.6.4 ควรจัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมให้เกษตรกรให้เพียงพอส าหรับการเพาะปลูก และด าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองในพ้ืนที ่



40 

 

บทที่ 5 
สรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 การประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาปีที่ 2 จังหวัดเชียงราย ภายใต้กองทุน

เพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลได้ และผลกระทบระยะสั้นของโครงการ ผลการ
ติดตามสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 การบริหารจัดการโครงการ  
  1) การจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ปี 1 หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร มีการประชุม  
เพ่ือรับทราบโครงการในระดับจังหวัด 1 ครั้ง ระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ  
ดอยหลวงและเวียงเชียงรุ้ง ให้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ระยะเวลาโครงการเดือน
สิงหาคม 2560 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 โดยได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิต
ถั่วเหลือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การด าเนินงานระดับพ้ืนที่เป็นการด าเนินการผ่านส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เนื่องจากในปีที่ 1 เป็นการด าเนินการโดยกรมส่งเสริม
การเกษตรทั้งหมด รวมจ านวน 3,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 600 ราย ปีที่ 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงราย มีการประชุมชี้แจงโครงการฯ ปีที่ 2 แก่เกษตรอ าเภอโดยก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน   
5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง เชียงแสน แม่จัน และเมืองเชียงราย รวมจ านวน 7,000 ไร่ 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 1,400 ราย  
  2) การติดตามตรวจเยี่ยม ปีที่ 1 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง  
ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมจ านวน 1 ครั้ง น าทีมโดยผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร 
และผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 2 ติดตามโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลกิจกรรม   
การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ (กิจกรรมที่ 1 พ้ืนที่ อ าเภอดอยหลวง และ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง) ประเมินผล
กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 5 อ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับส านักงานเกษตร
อ าเภอ  ทั้ง 5 อ าเภอ ออกติดตามเพ่ือให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

 5.1.2 ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  
 โครงการฯ ปีที่ 1 และปีท่ี 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนทั้งสิน 5,495,625 บาท 
เบิกจ่าย 5,398,625  บาท คิดเป็นร้อยละ 98.23 คงเหลือคืนงบประมาณจ านวน 97,000 บาท สาเหตุ
ที่คืนเพราะ กิจกรรมจัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองหลังนาปีที่ 2 จ านวน 7,000  ไร่  คืนงบประมาณ
จ านวน 7,000 บาท เนื่องจากเป็นการซื้อเมล็ดพันธุ์เพียงอย่างเดียว กิจกรรมจัดงานเชื่อมโยงการผลิต
การตลาดปีที่ 1 คืนงบประมาณจ านวน 60,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ด าเนินกิจกรรมจัดท านิทรรศการ   
ตามแผน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561) และกิจกรรมการจัดท าแปลงส่งเสริมในการผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์  
ปีที่ 2 คืนงบประมาณจ านวน 30,000 บาท เนื่องจากมีการคืนเงินโครงการค่ากระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
เพราะเกษตรกรจะคืนค่าเมล็ดพันธุ์เป็นเงินสดแทน จึงไม่จ าเป็นต้องใช้กระสอบ ส าหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง เชียงแสน แม่จัน และเมืองเชียงราย ประกอบด้วย อ.ดอยหลวง 
1,700 ไร่ (ต าบลโชคชัย และหนองป่าก่อ) เกษตรกร 340 ราย อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1,500 ไร่ (ต าบล    
ป่าซาง ทุ่งก่อ และดงมหาวัน) เกษตรกร 300 ราย อ าเภอเมืองเชียงราย 1,600 ไร่ (ต าบลแม่ข้าวต้ม ท่าสุด 
ดอยลาน) เกษตรกร 320 ราย อ าเภอเชียงแสน 1,000 ไร่ (ต าบลป่าตึง ป่าซาง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน แม่ไร่       
สันทราย จันจว้า จอมสวรรค์ ศรีค้ า และแม่ค า) เกษตรกร 240 ราย รวมจ านวน 7,000 ไร่ เกษตรกร    
เข้าร่วมโครงการ ฯ 1,400 ราย 
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 5.1.3 ผลได้ของโครงการ  
  เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 92.86 โดยจะได้รับเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 
67.35 กิโลกรัมต่อครัวเรือน เกษตรกรไม่ประสงค์ที่จะรับเมล็ดพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 7.14 เกษตรกรส่วนใหญ่
น าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับไปเพาะปลูกร้อยละ 90.77 และไม่น าเมล็ดพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 9.23 เนื่องจาก
ได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ช้า ไม่ทันการเพาะปลูก จึงใช้เมล็ดพันธ์ของตนเองเพาะปลูกก่อน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง (ด้านการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต) และการ
ผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GAP คิดเป็นร้อยละ 91.43 โดยเห็นว่าความรู้ด้านการคัดพันธุ์ปนทั้ง
ระยะหลังปลูกและระยะออกดอก การผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GAP เป็นความรู้ใหม่   

 5.1.4 ผลกระทบระยะสั้น  
  1) ต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 1 หลังเข้าร่วมโครงการ  
(ปี 2561/62) พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนผันแปรลดลง 136.17 บาทต่อไร่ โดยลดลงจากเดิม 2,790.95 
บาทต่อไร่ เป็น 2,654.78 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.88 ส่วนผลผลิตลดลงจากเดิม 229.01 กิโลกรัมต่อไร่ 
เป็น 198.88 กิโลกรัมต่อไร่ ในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 2 พบว่า
เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรลดลง 182.16 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.55 โดยลดลงจากเดิม 3,279.59 
บาทต่อไร่เป็น 3,097.43 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตลดลงจากเดิม 202.12 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 109.12 
กิโลกรัมต่อไร่  

  2) ระดับความพึงพอใจในโครงการ พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจเฉลี่ยระดับ
ปานกลางที่ค่าคะแนน 3.10 โดยพึงพอใจในระดับมากในด้านเนื้อหาหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี     
และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ พึงพอใจในระดับปานกลางในด้านแปลงเรียนรู้  และพึงพอใจในระดับน้อย
ในด้านปัจจัยการผลิตที่ได้รับแจกได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ และราคาผลผลิตที่ได้รับ 
 3)  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ    
การผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ส่วนใหญ่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 98.44 โดยความรู้ที่น าไปใช้ด้านการผลิต     
ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GAP  

  4) ด้านความยั่งยืนของโครงการ การบริหารจัดการผลผลิตถั่วเหลืองของสมาชิกกลุ่ม พบว่า
มีก าหนดระเบียบข้อตกลงในการคืนเมล็ดพันธุ์ให้กลุ่มในรูปของตัวเงินโดยค านวณจากมูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ
ตามราคาตลาด วัตถุประสงค์เพ่ือออมเป็นเงินทุนในการปลูกถ่ัวเหลืองให้แก่สมาชิกในระยะต่อไป  

  5) ผลผลิตข้าวนาปีก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เปรียบเทียบกับหลังเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร   
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 1 พบว่าผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 27.93 กิโลกรัมต่อไร่  

5.2 ปัญหาอุปสรรค 
 5.2.1 กรมวิชาการเกษตรไม่มีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ชั้นพันธุ์จ าหน่าย ท าให้ต้องจัดซื้อ
โดยวิธีคัดเลือกซึ่งผู้ที่รับท าสัญญาต้องรวบรวมเมล็ดพันธุ์จากหลายแหล่ง ท าให้ประสบปัญหาเมล็ดพันธุ์ปน
 5.2.2 ปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติ มีฝนตกหนักและน้ าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกในช่วงที่เกษตรกร     
เริ่มเพาะปลูก และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงหลังปลูกท าให้แปลงถั่วเหลืองเสียหาย  
 5.2.3 ราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ของโครงการฯ มีราคาแพงกว่าราคาท้องตลาด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 หน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้องควรมีแผนการบริหารจัดการโครงการ ฯ ล่วงหน้า ทั้งในด้าน

การด าเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ การตกลงราคา และการส่งมอบ เพ่ือลดปัญหาเมล็ดพันธุ์ปนและการส่งมอบ    
เมล็ดพันธุ์ล่าช้า 

 5.3.2 ควรจัดหาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น จัดหาจาก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน หรือกรมวิชาการเกษตร อีกท้ังควรมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานก่อนการ
สนับสนุนให้เกษตรกร และควรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ในระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 
เพ่ือให้ทันต่อการเพาะปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

 5.3.3 ควรมีตลาดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยตรง และมีนโยบายประกัน
ราคารับซื้อผลผลิต อีกท้ังควรมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเมล็ดพันธุ์     
ที่ได้รับสนับสนุน ก่อให้ประสบภาวะขาดทุน  
  5.3.4 ควรจัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมให้เกษตรกรให้เพียงพอส าหรับการเพาะปลูก และด าเนิน
โครงการฯอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองในพื้นที ่
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ภาพประกอบการประเมินผล 

โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลงันา ปีที่ 2 จังหวัดเชียงราย  
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ภาพประกอบการประเมินผล 

โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลงันา ปีที่ 2 จังหวัดเชียงราย  
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