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บทคัดย่อ 
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการตลาดและสนับสนุนการขยายพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา  
จังหวัดชัยนาท ปี 2559 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชที่มีรายได้ดีกว่าพืชเดิมและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  เพ่ือ
ผลิตส้มโอที่ปลอดภัยจากสารพิษสอดคล้องตามความต้องการของตลาด และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาว
แตงกวาของจังหวัดชัยนาทมากขึ้น เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯซึ่งบูรณาการจากทุกภาคส่วน  และมีการบริหารจัดการ
โครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ทางส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลโครงการฯ  ภายใต้งบประมาณ
พัฒนาจังหวัด  ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลโครงการฯ  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมี
ทัง้หมด  60 ราย  แยกเป็น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 43 ราย และเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 17 
ราย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ  พบว่า การตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลงตามระบบ (GAP)  มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ และตรวจ
แปลงใหม่ จ านวน 19 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมาย ( 20 แปลง)  การตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) เกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 16 ราย คิด
เป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย เกษตรกรมีต้นทุนไร่ละ 27,763.73 บาท   เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
สามารถผลิตส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาได้เฉลี่ยไร่ละ 700  กิโลกรัม  ผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ยไร่
ละ 7,943.27 บาท  ความพึงพอใจในปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน  พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ 
“ปานกลาง”  ถึง  “มาก” 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ คือ ในปี 2558 ประสบปัญหา
สภาวะแล้ง  ท าให้ปริมาณผลผลิตที่ได้รับค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับสภาวการณ์ปกติ  ผลผลิตไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด เกษตรกรไม่ได้รับการแจกปัจจัยการผลิตทั่วถึงในทุกพ้ืนที่   และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ท าให้เกษตรกรขาดโอกาสใน
การเข้าร่วมโครงการ  หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องควรจะมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง จัดหาปัจจัย
การผลิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมและขยายแหล่งจ าหน่ายที่มีมาตรฐาน 



ข 
 

ค ำน ำ 
 
  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด และสนับสนุน
การขยายพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทปี  2560  ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานของโครงการที่ผ่านมาได้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้ งไว้
หรือไม่  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนต่าง ๆ  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับ
แนวทางการด าเนินงานของโครงการ  รวมทั้งเป็นแนวทางการขยายผลโครงการหรือจัดท าโครงการอ่ืนๆที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกันต่อไป 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  7  จังหวัดชัยนาท  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  และที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ  ในการให้
ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท าให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ จึงใคร่ขอขอบคุณท่าน ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่สนใจศึกษา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำของโครงกำร  

ส้มโอขาวแตงกวาเป็นไม้ผลที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดชัยนาทมาเป็นเวลา กว่า 30 ปี 
เนื่องจากรสชาติ  ที่อร่อย  กุ้งโต เนื้อแห้ง กรอบ  รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ส้มโอขาวแตงกวา ปลูกในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท มีรสชาติอร่อยกว่าที่ปลูกถิ่นอ่ืน ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศและสภาพของดินในจังหวัด
ชัยนาท เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีและมีแร่ธาตุของดินที่ตอบสนองต่อการปลูกส้มโอขาว
แตงกวาให้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว กุ้งโต เนื้อแห้งกรอบ เปอร์เซ็นต์ความหวานประมาณ  10 – 12 และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง เปลือกหนาทนทานต่อการขนส่งทางไกล โดยทั่วไปแล้วจะออกดอกและติดผลในปริมาณมากอยู่  2  
ช่วง  ได้แก่ ดอกที่ออกเดือนธันวาคม – มกราคม  จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน เรียกว่า “ส้มปี” และ
ดอกที่ออกเดือนสิงหาคม – กันยายน จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน เรียกว่า “ส้มทวาย” ผลผลิต
โดยเฉลี่ยประมาณ 40 - 70 ผล/ต้น/ปี ขึ้นอยู่กับอายุของต้นส้มโอ  ขาวแตงกวา เปลือกด้านในของส้มโอที่ติดกับเนื้อ
สามารถน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลายกลุ่มที่เลือกกิจกรรม
แปรรูปเปลือกส้มโอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เสริมรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิก  เช่น ส้มโอแก้วสี่รสที่ได้รับเลือกเป็น
ผลิตภัณฑ์ของต้าบล เป็นต้น ในปัจจุบันผลผลิตของส้มโอขาวแตงกวายังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด สามารถจ้าแนกตลาดได้  3 รปูแบบ กล่าวคือ 
    1. ตลาดในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่จะเป็นส้มโอที่มีคุณภาพไม่ดีนัก  รสชาติอมเปรี้ยว         
ติดขม รูปทรงและผิวไม่สวย ถูกโรคพืชและศัตรูรบกวน และบางส่วนอาจจะเป็นส้มโอที่เจ้าของสวนวางจ้าหน่ายเอง
ในเขตใกล้เคียงกับแหล่งผลิต อีกทั้ง ผู้ซื้ออาจจะเข้าไปซื้อในแหล่งผลิตหรือในสวนจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็น
การจ้าหน่ายในสวนให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 
 2. ตลาดภายในประเทศ นอกจากพ่อค้าคนกลาง นายหน้า พ่อค้าเร่ แล้ว เกษตรกรยังส่งผลผลิต            
ไปจ้าหน่ายในตลาดต่างๆ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าโดยตรงอีกด้วย 
 3. ตลาดต่างประเทศ จากการซื้อขายในสวน จะพบว่าสวนใดที่ส้มโอมีคุณภาพดี ปริมาณมากพอสมควร ผู้
ส่งออก พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น นายหน้าจะเข้าไปติดต่อชาวสวนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน  ปริมาณผลผลิต 
ตกลงซื้อขายกันโดยตรงเพื่อส่งไปจ้าหน่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์  ทั้งนี้น้าไปจ้าหน่าย
ในตลาดต่างประเทศจะรวบรวมการซื้อในรูปแบบของการคัดขนาดของผลส้มโอ ก้าหนดโดยมีเส้นรอบผลส้มโอเป็น
หลัก 
 ด้วยปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช ที่รบกวนส้มโอตลอดเวลา  เกษตรกรต้องมีภาระการเพ่ิมต้นทุนการผลิตสูงเป็น
จ้านวนมาก  จนเจ้าของสวนส้มโอบางรายต้องเปลี่ยนกิจกรรมไปเป็นอย่างอ่ืน  อีกทั้งภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยู่เป็น
ประจ้าส่งผลให้พ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทมีแนวโน้มลดลง   ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ปลูกจ้านวน 1,090 
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ไร่ เฉลี่ยไร่ละ 20-25 ต้น ในขณะที่ความต้องการของตลาด และช่องทางการขยายตลาดยังคงสร้างโอกาสให้กับ
ผลผลิตส้มโอขาวแตงกวา 
 ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทลดลงมาก ในขณะที่ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ในประเทศและยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  โดยเกษตรกรสามารถขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูง คือเฉลี่ย
ประมาณกิโลกรัมละ 40 - 50 บาท จึงยังมีโอกาสที่จะขยายพ้ืนที่ปลูกออกไปอีกได้มากเพ่ือให้เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาดในประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปิดตลาดต่างประเทศเพ่ือขยายฐานตลาดให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น  และเนื่องจากการปลูกส้มโอขาวแตงกวา มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องใช้เวลาประมาณ ๔ ปี จึงจะเริ่ม
เก็บผลผลิตได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเพ่ิมขึ้น  จึงควรสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกส้มโอขาวแตงกวาเพ่ิมข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตส้มโอขาวแตงกวาให้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมการตลาดของส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทให้เพิ่มข้ึน 
  
3.  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

ตุลาคม 2559 –  กันยายน 2560 

4. กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย  :  เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอรายเดิมที่ต้องการขยายพ้ืนที่  และเกษตรกรรายใหม่ที่                          
ต้องการเปลี่ยนอาชีพมาปลูกส้มโอ 
         4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :  เกษตรกรทั่วไป  ผู้บริโภค  ผู้ประกอบการ/ผู้จ้าหน่ายส้มโอขาวแตงกวา และ 
หน่วยงานภาครัฐ 
 
5. เป้ำหมำยโครงกำร 

5.1 จ้านวนพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาเพ่ิมข้ึน 150 ไร่ 
5.2 จ้านวนแปลงปลูกส้มโอที่ได้รับการตรวจติดตาม/ต่ออายุ GAP จ้านวน 20 แปลง 
5.3 เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส้มโอขาวแตงกวา 1,300 บาท/ไร่ 
5.4 จ้านวนแปลงปลูกส้มโอที่ได้รับการตรวจติดตาม/ต่ออายุ/รายใหม่ ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ 

20 ราย 
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6. ผลลัพธ์โครงกำร 

6.1 เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาทมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
6.2 ผู้บริโภคได้บริโภคส้มโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาทที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
6.3 สวนส้มโอได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP และ GI 
6.4 พ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทเพ่ิมข้ึน 

7. ผลกระทบ 

 เชิงบวก  :  -  เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขวาแตงกวามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
              -  พ้ืนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาได้รับการปรับสภาพและฟ้ืนฟูดินให้ดีขึ้นและเป็นการอนุรักษ์
พ้ืนที่ปลูกส้มโอของจังหวัดชัยนาทให้คงอยู่ตลอดไป 
              -  เกษตรกรและผู้บริโภคปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสุขอนามัย 
          เชิงลบ   :  ไม่มี  

8. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

8.1 การส่งเสริมการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพ 
8.1.1 การคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงาน

เกษตรจังหวัดชัยนาท และส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
8.1.2 การพัฒนาคุณภาพส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงาน

เกษตรจังหวัดชัยนาท และส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
 1) การประชุมสัมมนาเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาที่เข้าร่วมโครงการ 
 2) การศึกษาดูงาน 
8.1.3 การพัฒนาคุณภาพดินในการปลูกส้มโอขาวแตงกวา 
 1) การวิเคราะห์ดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 2) การปรับปรุงบ้ารุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 

5 และส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
8.1.4 การส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 
 1) การส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส้านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
 - กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 - กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาให้มีคุณภาพ 
 - กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และไม่ได้รับ

การช่วยเหลือ 
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2 )  ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะบบ ก า ร ใ ห้ น้้ า พื ช  ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อบ  ศู น ย์ ถ่ า ย ท อด
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 
  8.1.5 การจัดท้าแปลงเรียนรู้ส้มโอขาวแตงกวา 2 จุด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานเกษตร
จังหวัดชัยนาท ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม
เกษตร 
  8.1.6 การผลิตชีวภัณฑ์ เ พ่ือควบคุมศัตรู พืชทดแทนการใช้สารเคมี  โดยศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท 
 8.2 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 
  8.2.1 การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลิต (GAP) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที ่5 
  8.2.2 การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical indications : GI)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 
 8.3 การส่งเสริมการตลาดปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 

8.3.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส้มโอขาวแตงกวา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดชัยนาท และส้านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 

8.3.2 การสร้างความตระหนักรู้การเพ่ิมมูลค่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 

8.3.3 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านการรวบรวมผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
 8.4 การติดตามและประเมินผล 
  8.4.1 การติดตามผลการด้าเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
  8.4.2 การประเมินผลโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

9. งบประมำณโครงกำร 

 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณท้ังสิ้น 3,359,000 บาท 

10.  กำรติดตำมประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการจะมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่  ต้นทุนการผลิต/ไร่  ผลผลิต/ไร่  ของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการเพื่อน้ามาเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกโครงการฯ เมื่อโครงการฯให้ผลผลิต (ประมาณ  1 ปี)  เพ่ือ
วัดผลกระทบระยะสั้นจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและงบประมาณ  รวมทั้งติดตามความพึงพอใจของเกษตรกร
ที่ได้รับปัจจัยการผลิต 
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11.  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรภำยหลังโครงกำรแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนของโครงกำร 
 เจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ส้านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ส้านักงานเกษตร
อ้าเภอ ติดตามผลการด้าเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้ค้าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่เกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอขางแตงกวาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจและสามารถดูแลรักษาต้นส้มโอ
ขาวแตงกวา และพืชแซมที่ปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
12.  หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 (1)  ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
          (2)  ส้านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
         (3)  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จังหวัดชัยนาท 

(4)  ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท 
  (5)  สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 

(6)  ศูนยส์่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท 
(7)  ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7   

         (8)  ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
         (9)  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท 
      (10) ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 
         
 



บทที่ 2 
การประเมินผล 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7   ได้ท ำกำรประเมินผลเพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท ตั้งแต่ปี 2552-2560
โดยเป็นกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (กำรประชุมคณะท ำงำน  กำรประชำสัมพันธ์  กำร
ก ำกับดูแล) ปัจจัยน ำเข้ำ (กำรใช้จ่ำยงบประมำณ   ปัจจัยที่สนับสนุนในโครงกำร  หลักสูตรที่อบรม  
เกษตรกรที่ร่วมโครงกำรและเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง)  ผลได้ (ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรด้ำน
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  ผลกำรจัดอบรม  ควำมพึงพอใจของเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่) และผลกระทบ 
(กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปฏิบัติ) ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่   
ตลอดจนน ำเสนอถึงปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลจะเป็น
ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนโครงกำรของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรในด้ำนอ่ืนๆ ต่อไป 

2.2  วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

2.2.1 เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  ด้ำนผลได้ และ
ด้ำนผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

2.2.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 ขอบเขตของพื้นที่  ท ำกำรประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ ำเภอ ในจังหวัดชัยนำท ได้แก่  
อ ำเภอเมืองชัยนำท อ ำเภอสรรคบุรี อ ำเภอวัดสิงห์ อ ำเภอมโนรมย์ อ ำเภอสรรพยำ อ ำเภอหันคำ  และ
อ ำเภอเนินขำม 

2.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขำวแตงกวำที่เข้ำร่วมโครงกำร ในปี 2560 มี
จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 76 รำย   ในพ้ืนที่ 7 อ ำเภอ 
 กลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอ
ขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท จ ำนวน 60 รำย  แยกเป็น เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 44 รำย และเกษตรกรที่
ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร 16 รำย และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรของหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำร  

2.3.3 ระยะเวลาของการประเมินผล  เดือนตุลำคม 2559 ถึงเดอืนกันยำยน 2560 

2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
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2.4.1  การตรวจเอกสาร 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินผล

โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออกในทุ่งกุลำร้องไห้ (ปี2547-2551) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลได้และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ข้อมูลได้จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่ได้จำกกำร
สุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 1,270 รำย จำกจ ำนวนประชำกร 84,271 รำยใน 5 จังหวัด รวมทั้งสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรและรวบรวมจำกเอกสำรรำยงำนของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ประเด็นกำรประเมินผล
ของโครงกำรที่ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ปัจจัยน ำเข้ำ ผลได้ และผลกระทบของโครงกำร  
ผลกำรประเมินผล พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร มีกำรจัดตั้งองค์กรบริหำรในระดับกระทรวง
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริหำรและคณะท ำงำนโครงกำร แต่มีกำรจัดประชุมเพียง 1 ครั้ง ซึ่งไม่เป็นไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่  ส่วนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้จัดประชุมเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร   ส่วนในระดับพ้ืนที่ไม่มีองค์กร
บริหำรแต่อย่ำงใดแต่ละหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยรับกำรสั่งกำรจำกส่วนกลำง    ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำของ
โครงกำร ได้มีกำรปรับลดงบประมำณลงค่อนข้ำงมำก   รวมทั้งขั้นตอนกำรขออนุมัติล่ำช้ำ ท ำให้สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้จริงในปีที่ 2 ของโครงกำร ระยะเวลำโครงกำรจึงลดลงเหลือ 4 ปีจำกแผนเดิม 5 ปี  รวมทั้ง
กิจกรรมในควำมรับผิดชอบของกรมวิชำกำรเกษตรและกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ 2 
ของโครงกำรไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกรอถ่ำยโอนงำนให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมกำรข้ำวที่มีกำร
จัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรประมำณกลำงปีงบประมำณ 2549     ส่วนทำงด้ำนผลได้ของโครงกำร เนื่องจำกมี
กำรปรับลดกิจกรรมในโครงกำร และกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยที่ปรับลดแต่ปริมำณ
ผลได้ค่อนข้ำงน้อยไม่ครอบคลุมพ้ืนที่โครงกำร และบำงกิจกรรมไม่สอดคล้องกับสภำพปัญหำของพ้ืนที่     
ส่วนทำงด้ำนผลกระทบตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรนั้น ยังไม่บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ทั้งด้ำนกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เพ่ิมรำยได้แก่เกษตรกร และกำรยกระดับทำงกำรผลิตให้เป็นสินค้ำลักษณะพิเศษ   

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551)  โดยศูนย์ประเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินผล
โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออกในทุ่งกุลำร้องไห้ปี 2551   เพ่ือประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ข้ำวชุมชน และผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์   ผลกำรประเมิน  
พบว่ำ  มีกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนของศูนย์เฉลี่ยปีละ 2-3 ครั้ง  มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดตำมพร้อม
ให้ค ำแนะน ำในพ้ืนที่เฉลี่ยปีละ 6-7 ครั้งต่อศูนย์  ด้ำนปัจจัยกำรน ำเข้ำ  พบว่ำ  ในปี 2549/50  และ ปี 
2550/51  มีพ้ืนที่ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์จ ำนวน  196.12  และ  192.36  ไร่/ศูนย์ ตำมล ำดับ  มีกำร
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดในปี 2549/50  และ  ปี 2550/51  ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยทั้งสองปี  ส่วนตำข่ำย
ไนลอนในปี 2549/50  และ  ปี 2550/51  ได้รับเฉลี่ยศูนย์ละ 2 ม้วน  ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  ส่วนกำร
เข้ำรับกำรอบรมของเกษตรกร  พบว่ำ  เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ิมขึ้นและน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้จริงได้
มำก    ด้ำนผลได้ของโครงกำร  พบว่ำ  มีจ ำนวนพ้ืนที่จัดท ำแปลงของผู้ผลิตเฉลี่ย  8.62  และ  8.92  ไร่/
รำย  ได้รับผลผลิตเฉลี่ย  363.47  และ  325.85  กิโลกรัม/ไร่ในปี 2549/50  และปี 2550/51  ตำมล ำดับ 
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ปริมำณผลผลิตและกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ  พบว่ำ  ได้รับผลผลิตเฉลี่ยรวม  74.82  ตัน/ศูนย์ คิด
เป็นอัตรำร้อยละ 104.76  ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  (50  ตัน/ศูนย์)  ส่วนด้ำนผลกระทบเบื้องต้น  พบว่ำ  
ด้ำนผลผลิตเมล็ดพันธุ์    ปริมำณที่ขำยได้  และรำคำเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรขำยได้สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย  ดังนั้น  
เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย  1,798.38  บำท/ไร่  และพ้ืนที่ท ำนำในชุมชนได้รับกำร
กระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีมำกข้ึนจำกเดิม   นั่นคือ  เมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้ำวชุมชนสำมำรถกระจำยใน
พ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ  80.71   แต่ได้รับมำตรฐำน  GAP    เพียงร้อยละ  49.06  ของพ้ืนที่   แต่ชำวนำมือ
อำชีพได้รับผลผลิตเฉลี่ยเพียง  316.56  กิโลกรัม/ไร่  ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยของโครงกำรท ำให้เกษตรกรมี
รำยได้เฉลี่ย  1,010.47  บำท/ไร่  มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ชุมชนและชำวนำมืออำชีพเฉลี่ย  4  ครั้ง/ปี  
กำรเข้ำอบรมของชำวนำมืออำชีพประมำณร้อยละ  50 ได้เข้ำอบรมทุกครั้ง แนวโน้มควำมยั่งยืนของศูนย์
ข้ำวชุมชนโดยพิจำรณำจำกกองทุนหมุนเวียนของศูนย์ข้ำวชุมชน  พบว่ำ  ส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียน  ส่วน
ปัญหำที่พบในโครงกำร คือ  ขำดควำมพร้อมเรื่องแหล่งน้ ำในกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภำพของ
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และ สมำชิกไม่ให้ควำมร่วมมือ  ไม่มีสถำนที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์และวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์  รวมทั้งขำดเงินทุน ส่วนปัญหำของเกษตรกรผู้ท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์   พบว่ำ  
เกษตรกรขำยเมล็ดพันธุ์ได้รำคำค่อนข้ำงต่ ำ    ขำดแคลนน้ ำ   ต้นทุนด้ำนปัจจัยกำรผลิตสูง  และขำดแคลน
แรงงำน     

         ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549  โดยศูนย์ประเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินผล
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดเล็กเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ  ปี 2549   ผลกำรประเมิน พบว่ำ  ด้ำนปัจจัย
น ำเข้ำ  นั้น มีกำรเบิกจ่ำยกำรท ำสัญญำ  399  แหล่ง  เป็นเงิน  1,049.935  ล้ำนบำท  หรือร้อยละ  99.60  
ของจ ำนวนเงินท ำสัญญำ  มีกำรบูรณำกำรในพ้ืนที่โครงกำร  โดยกรมประมงให้กำรสนับสนุนพันธุ์ปลำกิน
พืชลงในแหล่งน้ ำพ้ืนที่โครงกำรและมีกำรอนุรักษ์ที่ดินและน้ ำ   ด้ำนผลได้  พบว่ำ  มีกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำ
และจัดระบบส่งได้ร้อยละ  99.50  ของเป้ำหมำย  ซึ่งแหล่งน้ ำโครงกำรส่วนใหญ่น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำจำกแหล่งที่สร้ำงแล้วเสร็จร้อยละ 80    ด้ำนประสิทธิผลโครงกำร  พบว่ำ  แหล่งน้ ำ
ที่ก่อสร้ำงเสร็จประมำณร้อยละ 52 ต้องปรับปรุง     แต่ส่วนใหญ่ยังสำมำรถเก็บน้ ำได้ตลอดปี และน้ ำ
คุณภำพดีมำกกว่ำร้อยละ  70    ที่เหลือคุณภำพน้ ำมีสีคล้ำยสนิมและเป็นกรด    แหล่งน้ ำในโครงกำร
มำกกว่ำร้อยละ 90 ใช้ประโยชน์ได้   มีเกษตรกรใช้ประโยชน์เฉลี่ย  27  ครัวเรือน/แหล่ง    ซึ่งในฤดูแล้งมี
ปริมำณน้ ำเหลือเก็บไว้ร้อยละ  50  ของควำมจุแหล่งน้ ำ   เกษตรกรที่ใช้แหล่งน้ ำจำกโครงกำรท ำให้ผลผลิต
ข้ำวนำปีเพิ่มข้ึนร้อยละ  11.53  และผลผลิตข้ำวนำปรังเพ่ิมข้ึนร้อยละ  14.37  มีกำรใช้ที่ดิน เพือ่เพำะปลูก
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  12.82     ส่วนด้ำนผลกระทบโครงกำร  พบว่ำ  เกษตรกรมีรำยได้เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น  และ
มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  แต่พบปัญหำด้ำนกำรขำดระบบขนส่งในบำงพ้ืนที่     มี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงำนรับผิดชอบควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรให้เข้ำใจอย่ำงชัดเจน  และให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรออกแบบโครงกำร  รวมถึงมีกำรออกส ำรวจตรวจเยี่ยมกำรใช้ประโยชน์ต่ำงๆ  
เพ่ือให้แหล่งน้ ำให้อยู่ในสภำพดี  และสำมำรถกักเก็บน้ ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง       
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2.4.2  แนวคิดและทฤษฎี 

(1) แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการประเมินผลโครงการ  หมำยถึง กระบวนกำรที่จะวัด
และท ำกำรวิเครำะห์ว่ำผลที่ เกิดจำกกำรด ำเนินงำนนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่  
กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่  ผลกระทบเป็นไปตำมที่วำงแผนหรือไม่  
กำรประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงโครงกำรเดิม
หรือจัดท ำโครงกำรใหม ่

(2) รายงานการประเมินผล (บรรเทิง   มำแสง, 2530) กล่ำวว่ำ ต้องเป็นรำยงำนที่ให้
ผู้บริหำรโครงกำรในระดับผู้จัดกำร นักวำงแผน และผู้ก ำหนดนโยบำย  ได้ เรียนรู้จำกโครงกำร 
ที่ประเมินผลและน ำไปปรับปรุงโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่และน ำไปว ำงแผนโครงกำรใหม่   
และสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนหรือคณะประเมินผลควรระลึกไว้เสมอ ก็คือ รำยงำนกำรประเมินผลนั้น   
ถ้ำไม่ป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรของโครงกำร  เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรได้ทรำบแล้วจะเป็น  
กำรท ำงำนที่สูญเปล่ำหรือสิ้นเปลืองงบประมำณโดยเปล่ำประโยชน์ 

(3) ประเภทของการประเมินผลโครงการ  จ ำแนกตำมช่วงเวลำได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
(3.1) กำรประเมินผลโครงกำรก่อนกำรด ำเนินงำน (Pre-evaluation)  เป็นกำร 

ประเมินว่ำมีควำมจ ำเป็นและควำมเป็นไปได้ในกำรก ำหนดให้มีโครงกำรหรือแผนงำนนั้นๆ  หรือ 
บำงครั้งเรียกกำรประเมินผลประเภทนี้ว่ำ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) หรือกำรประเมิน 
ควำมต้องกำรที่จ ำเป็น (Need Assessment) 

(3.2) กำรประเมินผลโครงกำรขณะด ำเนินงำน (Ongoing Evaluation) เป็นกำร
ประเมินโครงกำรเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน (Monitoring)  และกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ 

(3.3) กำรประเมินโครงกำรเมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำน (Post-Evaluation)  เป็นกำร
ประเมินว่ำผลของกำรด ำเนินงำนนั้นเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่วำงไว้หรือไม่ 

(3.4) กำรประเมินผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร (Impact Evaluation)  เป็น
กำรประเมินผลภำยหลังสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนโครงกำรหรือแผน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนซึ่งอำจจะได้รับอิทธิพลจำกกำรมีโครงกำรหรือปัจจัยอื่นๆ 

(4) Log Frame กับการติดตามประเมินผล (บรรเทิง  มำแสง, 2530) 
Logical Framework หรือ Log Frame เป็นตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ที่ได้มีกำรพัฒนำขึ้น

มำเป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนโครงกำร ซึ่งต่อมำได้พัฒนำเพื่อช่วยในกำรประเมินผลโครงกำร 
(4.1) รูปแบบของ Log Frame  โดยทั่วไปเป็นตำรำง Matrix ประกอบด้วย 4×4 คือ   

มี 4 Columns และ 4 Rows  ซึ่งมีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 
(4.1.1) เป็นตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิธีกำรและผลได้ (Means –  
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Ends) ในรูปของปัจจัย (Inputs)  ผลได้เบื้องต้น (Outputs)  วัตถุประสงค์ (Purpose)  และจุดมุ่งหมำย 
(Goal) 

(4.1.2)  ท ำให้เกิดควำมชัดเจนเกี่ยวกับสำระส ำคัญของโครงกำร  และกำรวัด
ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 (4.1.3)   ให้ค ำจ ำกัดควำมเกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงกำรอย่ำงชัดเจน  
โดยให้ควำมหมำยในเรื่องของปัจจัย  ผลได้  วัตถุประสงค์  จุดมุ่งหมำย  ในรูปที่จะสำมำรถวัดได้ 

(4.1.4) ก ำหนดตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้  (Indicator)  ซึ่งจะน ำมำใช้วัดปัจจัย  
ผลได้  วัตถุประสงค์  และจุดมุ่งหมำย ตำมท่ีให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ 

(4.2) วิธีการของ Log Frame  ท ำให้เกิดกำรก ำหนดกิจกรรม ผลงำน วัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยที่ชัดเจนและเฉพำะเจำะจงไว้ล่วงหน้ำ  เมื่อต้องกำรประเมินผลก็สำมำรถก ำหนดค ำถำมใน
กำรประเมินผลได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม   กำรเขียน Log Frame ยังได้ระบุตัวชี้วัดและควำมส ำเร็จ
ในทุกระดับ  ก ำหนดแหล่งข้อมูล  รวมทั้งก ำหนดเงื่อนไขไปสู่ควำมส ำเร็จ กล่ำวได้ว่ำทุกๆ ส่วน Log Frame  
ล้วนเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

(5) แบบจ าลองการติดตามและประเมินผล (บรรเทิง  มำแสง, 2530) 

 โครงกำรโดยทั่วไปมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ  ปัจจัย ( Inputs) และผลได้ (Results) 
กล่ำวคือ จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิธีกำรและผลได้ ถ้ำใส่ปัจจัยเข้ำไปในโครงกำรแล้วจะเกิดผลได้เบื้องต้น 
ผลกระทบระยะสั้น และผลกระทบระยะยำว  ส่วนประกอบของโครงกำรที่กล่ำวแล้วจะมีควำมสัมพันธ์ดังนี้ 

 
 
 

 ควำมสัมพันธ์นี้เขียนให้อยู่ในรูปของแบบจ ำลองกำรประเมินผลง่ำยๆ เรียกว่ำ IOEI ในที่นี้ 
  I1  =  Inputs คือ วัสดุ อุปกรณ์ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ งบประมำณ และอ่ืนๆ ที่ใส่เข้ำไปใน
กิจกรรมแล้ว เรำคำดว่ำจะได้ Outputs เบื้องต้นออกมำตำมเป้ำหมำย 
  O  =  Outputs คือ ผลได้เบื้องต้นหรือผลที่สร้ำงได้ เมื่อมีกำรใส่ปัจจัยเข้ำไปในกิจกรรม
ของโครงกำร  เช่น โครงกำรพัฒนำน้ ำใต้ดิน ผลได้ของกิจกรรมก่อสร้ำง คือ บ่อน้ ำใต้ดิน พร้อมทั้งระบบส่ง
น้ ำ 
  E  =  Effect คือ ผลกระทบระยะสั้นที่ต่อเนื่องจำกผลได้เบื้องต้น เมื่อมีกำรใช้ประโยชน์
จำกผลได้เบื้องต้นแล้ว ผลที่เกิดต่อเนื่องจะเป็นผลกระทบระยะสั้นหรือประสิทธิผลของโครงกำร 
  I2  =  Impact  คือ ผลกระทบในระยะยำวซึ่งเกิดต่อเนื่องจำกผลกระทบระยะสั้น จะเกิด
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำซึ่งเป็นผลระดับสุดท้ำย 

I1 O E I2 
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 (6) การวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ  Rensis Likert (ค.ศ.1932) ได้สร้ำงเครื่องมือในกำรวัด
แบบลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) วิธีกำรวัดแบบลิเคอร์ทสเกลเป็นวิธีกำรวัดที่นิยมใช้กันทั่วไปใน
งำนวิจัย โดยผู้วิจัยจะต้องเขียนข้อควำมหรือข้อถำมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องกำรวัดมำจ ำนวนหนึ่ง โดย
กำรเขียนให้มีจ ำนวนข้อถำมมำกกว่ำที่ต้องกำรใช้จริงๆ ประมำณครึ่งหนึ่ง ข้อถำมที่เขียนให้มีทั้งด้ำนดี
และด้ำนไม่ดี แต่ไม่ควรมีข้อถำมที่มีควำมหมำยกลำงๆ ข้อถำมแต่ละข้อจะมีทำงเลือกตอบได้หลำย
ระดับ เช่น แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำง
ยิ่ง และน ำทำงเลือกดังกล่ำวมำให้คะแนนดังนี้ 

 
5 คะแนน มำกที่สุด   
4 คะแนน มำก   
3 คะแนน ปำนกลำง   
2 คะแนน น้อย   
1 คะแนน น้อยที่สุด   

 

 
ต่อจำกนั้นก ำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ ซึ่งมีวิธีค ำนวณหำช่วงของคะแนน ดังนี้  
  

ช่วงคะแนน = 
     คะแนนมำก – คะแนนน้อย 

จ ำนวนระดับ 
 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย  
คะแนนเฉลี่ย  ควำมหมำย 
4.21 – 5.00  ระดับมำกที่สุด 
3.41 – 4.20   ระดับมำก 
2.61 – 3.40   ระดับปำนกลำง 
1.81 – 2.60  ระดับน้อย 
1.00 – 1.80   ระดับน้อยที่สุด 
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2.5 วิธีการประเมินผล 

2.5.1 ประเภทและรูปแบบการประเมินผล 

             (1)  ประเภทการประเมินผล  เป็นกำรประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
ซึ่งเป็นกำรวัดผลตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงกำร  
              (2)  รูปแบบการประเมินผล  ใช้ Log Frame เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์รำยละเอียด
ของโครงกำร  เพ่ือให้เห็นสำระโดยสรุปตำมกระบวนกำรโครงกำร ซึ่งสะดวกต่อกำรก ำหนดประเด็นและ
ตัวชี้วัดส ำหรับกำรประเมินผล และใช้แบบจ ำลอง IOEI ซึ่งมีโครงสร้ำงสอดคล้องกับ Log Frame เป็นกรอบ
ในกำรประเมินผล โดย Inputs Outputs Effect และ Impact ตำมแบบจ ำลองเปรียบเทียบได้กับ Inputs 
Outputs Purpose และ Goal ตำมวิธีกำรของ Log Frame ซึ่งกำรประเมินผลในครั้งนี้ ได้เพ่ิมเติมประเด็น
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management)   
 

 
 
 
 

(2.1) Management  เป็นกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรและวิธีกำรควบคุมกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้โครงกำรบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

(2.2) Inputs  เป็นกำรพิจำรณำถึงปริมำณหรือคุณภำพหรือควำมพร้อมของปัจจัย
น ำเข้ำหรือทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร ซึ่งประกอบด้วย งบประมำณโครงกำร  พ้ืนที่
จัดท ำโครงกำร เกษตรกร และอ่ืนๆ 

(2.3) Outputs  พิจำรณำถึงกิจกรรมที่ด ำเนินกำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่  มี
ควำมเหมำะสมและส ำเร็จตำมเป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด  มีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำง  รวมทั้งมีกำรใช้
ประโยชน์หรือไม่อย่ำงไร 

(2.4) Effect พิจำรณำว่ำผลได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่และในระดับใด 

 2.5.2   ประเด็นและตัวชี้วัด 
    ประเด็นและตัวชี้วัดในกำรประเมินผล ซึ่งพิจำรณำตำมตำรำง Log Frame ที่จัดสร้ำงขึ้น

ร่วมกับสิ่งที่ต้องกำรประเมิน มีดังต่อไปนี้ 

 

 

 

Management Inputs Outputs Effect 
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ตารางที่ 2.1  ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดส้ม
โอพันธุ์ขาวแตงกวา ปี 2560 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

1. การบริหารจัดการโครงการ 
(Management) 

1.1  กำรประชุมเพ่ือวำงแผนร่วมกันของหน่วยงำนในพื้นท่ี 

 1.2 กำรติดตำมและประเมินผล  และกำรน ำผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลพิจำรณำใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 

2. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
2.1 งบประมำณ 2.1 จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับเปรียบเทียบกับจ ำนวนตำมแผน 

2.2 พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 2.2 จ ำนวนพื้นที่เป้ำหมำย 

2.3 ปัจจัยกำรผลิต 2.3 จ ำนวน  คุณภำพ และระยะเวลำในกำรจัดส่งให้เกษตรกร 

2.4 กำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้/
กำรปรับปรุงคุณภำพผลผลิต 

2.4 จ ำนวน และรูปแบบหลักสูตรกำรอบรม/กำรปรับปรุงคุณภำพ
ผลผลิตให้แก่เกษตรกร 

2.5 เกษตรกร 2.5 จ ำนวนและสภำพกำรผลิตโดยทั่วไปของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

2.6 หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร 2.6 จ ำนวนหน่วยงำนที่ ร่วมรับผิดชอบโครงกำรเปรียบเทียบกับ
แผนปฏิบัติงำน 

3. ผลได้ของโครงการ (Outputs)   
3.1 ด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 3.1.1 จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยกำรผลิต 
 3.1.1  3.1.2  จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรติดตั้งระบบให้น้ ำอัตโนมัติ 
3.2 ด้ำนกำรปรับปรุงกำรผลิต  3.2.1  จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมให้ใช้สำรชีวภัณฑ์ 
  3.2.3  จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมกำรติดตั้งระบบให้น้ ำอัตโนมัติ 

 3.2.4  จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
4. ผลกระทบระยะสั้น (Effect) 

4.1 ด้ำนกำรเพ่ิมผลผลิต 4.1 พ้ืนทเีพำะปลูกเพ่ิมข้ึน 150 ไร่ 

4.2 ด้ำนกำรลดต้นทุนจำกกำรผลิต
ส้มโอขำวแตงกวำ 

4.2 เกษตรกรลดต้นทุนกำรผลิตส้มโอขำวแตงกวำ 1,300 บำท / ไร่ 

4.3 ด้ำนกำรยกคุณภำพกำรผลิตส้ม
โอขำวแตงกวำ 

4.3.1 จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจรับรอง GI 
4.3.2 จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจรับรอง GAP 
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2.5.3 การรวบรวมข้อมูล  ในกำรประเมินผลครั้งนี้ใช้ข้อมูลทั้งจำกแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ   
              โดยมีวิธีกำรรวบรวม ดังนี้ 

(1)  ข้อมูลปฐมภูมิ  รวบรวมโดยสัมภำษณ์เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขำวแตงกวำที่เข้ำร่วม
โครงกำรในพ้ืนที่ 7 อ ำเภอ ได้แก่  อ ำเภอเมืองชัยนำท  อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวัดสิงห์  อ ำเภอมโนรมย์  
อ ำเภอสรรพยำ อ ำเภอหันคำ และอ ำเภอเนินขำม  ในปีกำรผลิต 2560   ที่ได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง  รวมทั้ง
สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรและสังเกตกำรณ์ในระดับพ้ืนที่   ซึ่งในส่วนของเกษตรกรได้ใช้
จ ำนวนตัวอย่ำงและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงตำมข้ันตอน ดังนี้ 
                             (1.1) ประชากรและแผนแบบการสุ่มตัวอย่าง  เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 
2560 จ ำนวน 76 รำย  โดยคำดว่ำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแต่ละรำยมีรูปแบบกำรผลิต  และสภำพ
พ้ืนที่ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน   แต่อำจมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่   ดังนั้นในแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงนี้จึง
มุ่งให้มีขนำดกลุ่มเกษตรกรตัวอย่ำงที่สำมำรถสะท้อนสภำพจริงให้ได้มำกที่สุด  โดยตระหนักถึงกำรกระจำย
กลุ่มตัวอย่ำงให้ทั่วถึงในแต่ละอ ำเภอ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนตรงกัน  

                  (1.2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง  ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร  โดยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำยแบบ
ไม่ใส่คืน (Simple Random Sampling without Replacement) ด้วยกำรน ำรำยชื่อสมำชิกกลุ่มทั้งหมดที่
ตกเป็นตัวอย่ำงมำสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำยแบบไม่ใส่คืนด้วยกำรจับสลำกจนครบจ ำนวนตำมต้องกำร นั่นคือ  
จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท 44 รำย 
และเกษตรกรที่ไม่เข้ำร่วมโครงกำร 16 รำย รวม 60 รำย 
         (1.3)  ขนาดตัวอย่าง 
                                  ขนำดตัวอย่ำงกลุ่มที่ใช้ในกำรประมำณค่ำเฉลี่ย  โดยให้มีระดับควำมเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95  ใช้ค่ำควำมแปรปรวนของชุดข้อมูลจำกผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำที่เก็บเกี่ยวได้ในปี 2559  ที่
เท่ำกับ 1,415.07 กิโลกรัม/ไร่ และให้ควำมคลำดเคลื่อนของผลผลิตไม่เกิน 10 กิโลกรัม / ไร่  ได้จ ำนวน
ตัวอย่ำงทั้งสิ้น  44 รำย   ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณตำมสูตร ดังนี้ 

222
22

NEk
Nkn





  

โดยที่ n =  จ ำนวนตัวอย่ำง  
 N =  จ ำนวนประชำกรที่ศึกษำ (76 รำย ) 
 k =  ระดับควำมเชื่อมั่นของข้อมูล (0.90 = 1.65) 
 

2 =  ควำมแปรปรวนของชุดข้อมูล (1,415.07 กิโลกรัม / ไร่) 
 E =  ควำมคลำดเคลื่อนของผลผลิตส้มโอในระดับท่ียอมรับได้ (10 กิโลกรัมต่อไร่) 
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ดังนั้น จ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำ
จังหวัดชัยนำท 44 รำย และเกษตรกรที่ไม่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำ
จังหวัดชัยนำท 16 รำย รวม 60 รำย 

(2) ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ  ท ำกำรรวบรวมจำกเอกสำรโครงกำรของหน่วยงำนหลักที่
รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดชัยนำท   

2.5.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
    กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย 2 แบบ  คือ 

(1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่
รวบรวมในลักษณะของเนื้อหำจำกเอกสำรรำยงำน หรือจำกกำรสังเกต   โดยกำรเปรียบเทียบรูปแบบและ
ระยะเวลำรวมทั้งวิเครำะห์เชิงสำเหตุขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล หรือลักษณะของเนื้อหำนั้นๆ 

(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  เป็นกำรวิเครำะห์ในเชิงตัว
เลขที่ได้มำจำกวิธีกำรทำงสถิติ ได้แก่ ค่ำร้อยละ สัดส่วน และค่ำเฉลี่ย เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยหรือ
อธิบำยให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวชี้วัดของกำรประเมินผล 

2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

ผลกำรประเมินจะเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ  ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ในระยะต่อไป และเป็นแนวทำงส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรใหม่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป 

 



บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของจังหวัดชยันาท 

 
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน  ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  และชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้้าเจ้าพระยาและเป็นตอน
เหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเล
ปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 195 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
  ทิศเหนือ          จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี  

ทิศใต้               จังหวัดสิงห์บุร ี
  ทิศตะวันออก    จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี  

 ทิศตะวันตก      จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงแผนที่จังหวัดชัยนาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่ประมาณ  ร้อยละ  

99.06  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ได้แก่  พ้ืนที่ตอนกลาง  ตอนใต้และตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะ เป็นที่ราบ
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จนถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดมีแม่น้้าเจ้าพระยา  แม่น้้าท่าจีน  แม่น้้าน้อย ไหลผ่านพ้ืนที่ต่าง ๆ  ทั่วทุก
อ้าเภอ    เช่น 
  1. แม่น้้าเจ้าพระยา ไหลผ่านอ้าเภอมโนรมย์ วัดสิงห์ เมืองชัยนาท และสรรพยา 
  2. แม่น้้าท่าจีน หรือแม่น้้ามะขามเฒ่า ไหลผ่านอ้าเภอวัดสิงห์ และหันคา 
  3. แม่น้้าน้อย ไหลผ่านอ้าเภอสรรคบุรี 
  4. คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผ่านพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้แก่ คลองอนุศาสนนันท์ คลอง
มหาราช  คลองพลเทพ เป็นต้น ล้วนเป็นแหล่งน้้าส้าคัญส้าหรับการเกษตรกรรมตามพ้ืนที่ต่าง ๆ  ทั่วไป 
   นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ ยังมีเนินเขาเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1-3 กิโลเมตร
กระจายอยู่ทั่วไปที่ส้าคัญได้แก่ เขาธรรมมามูลซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ส้าคัญของจังหวัด เขาพลอง เขาขยาย  
เขาท่าพระ   เขากระดี่   เขาใหญ่เขารัก  เขาดิน  เขาหลัก เขาไก่ห้อย  เขาสารพัดดี เขาราวเทียน   เขา
สรรพยา  และเขาแก้ว  เป็นต้น 

 

3.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดชัยนาทอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจ้าฤดู  ท้าให้สามารถแบ่งออกได้ 3  

ฤดู คือ 
  1) ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและ
แห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดชัยนาทอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าวโดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณ
กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และ มกราคม 
   2) ฤดูร้อน  เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือ
ลมตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีหย่อมความกดอากาศต่้าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนท้า
ให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป  โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 
    3) ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่้าหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ ท้าให้มีฝนตกชุก
ขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็น
ช่วงที่มีความชื้นสูง 
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3.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ดิน จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ้านวน 1,542,966 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
1,264,176 ไร่ หรือประมาณร้อยละ  81.93 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  โดยพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ในการท้านา ปลูกพืชไร่ นอกนั้นเป็นพ้ืนที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเนื้อที่การใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรอ่ืนๆ 

  ป่าไม้ จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  2 แห่ง  คือ  
   1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลม และป่าเขาหลัก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่188 (พ.ศ. 
2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช  2481   เนื้อที่ประมาณ  54.99  
ตารางกิโลเมตร   หรือ 34,368.75  ไร่ อยู่ในพื้นท่ีต้าบลวังเคียน  ต้าบลหนองมะโมง และต้าบลสะพานหิน  
อ้าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
  2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน  ตามกฎกระทรวงฉบับที่  406  ( พ.ศ. 2512)  ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื้อที่ประมาณ  70.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 
43,962  ไร่  อยู่ในท้องที่ต้าบลไพรนกยูง  อ้าเภอหันคา  ต้าบลเนินขาม  ต้าบลสุขเดือนห้า และต้าบล
กระบกเตี้ย  อ้าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท   

   1. เขตการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และที่ดินป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์  
(โซน C ) จ้านวน  20,300  ไร่ 
   2. เขตการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร    และที่ดินป่าไม้เพ่ือเศรษฐกิจ 
(โซน E  ) จ้านวน  43,475  ไร่ 
   3.  เขตการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร     และที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสมต่อ 
การเกษตร (โซน A)  จ้านวน  7,850  ไร่ 

  

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 ป่า ให้ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมด้าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม    เนื้อท่ีประมาณ 41,353  ไร่ ยังคงเหลือพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติทั้ง 2  ป่า  รวมทั้งสิน  เนื้อท่ีประมาณ  36,977.75  ไร่ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  พ้ืนที่ป่าในท้องที่จังหวัดชัยนาทได้ถูกบุกรุกท้าลายไปเป็นจ้านวน
มากเพ่ือยึดถือครอบครองที่ดินท้าการเกษตร   

 

แหล่งน้้าผิวดิน  แบ่งออกเป็น แหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าชลประทาน แหล่งน้้า
ธรรมชาติ จังหวัดชัยนาท มีแหล่งน้้าส้าคัญไหลผ่าน  3  สาย  คือ  แม่น้้าเจ้าพระยา  แม่น้้าท่าจีน  และ แม่น้้า
น้อย   แหล่งน้้าชลประทานมีวตัถุประสงค์หลักเพ่ือส่งน้้าเพ่ือการเกษตร  มีโครงการส่งน้้า และบ้ารุงรักษาต่าง 
ๆ มีหน้าที่ในการบริหารงาน ด้านการจัดสรรน้้าน้าไปใช้ให้ถึงมือเกษตรกร  

 



19 

 

 

 

แหล่งน้้าใต้ดิน จากรายงานและแผนที่อุทกธรณีวิทยาของจังหวัดชัยนาท แสดงให้เห็นถึง 
ปริมาณ และคุณภาพของน้้าบาดาลในท้องที่ต่าง ๆ ของจังหวัด ส้าหรับชั้นน้้าบาดาลในจังหวัดชัยนาท
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
             1. น้้าบาดาลระดับตื้น (Qcp) เป็นชั้นบาดาลที่อยู่ระดับความลึกตั้งแต่ 40 - 60 
ฟุต บางแห่งลึกถึง 100 ฟุต ปริมาณน้้าอยู่ในอัตรา  60 - 80 แกลลอนต่อนาที  พบในบริเวณท่ีลุ่มน้้าหลาก
ทั้งสองฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา ตั้งแต่อ้าเภอมโนรมย์ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอสรรคบุรี 
             2. น้้าบาดาลระดับลึกปานกลาง (Qcr)   ชั้นน้้าอยู่ที่ระดับลึก  150-300 ฟุต
ปริมาณน้้าอยู่ในอัตรา 30 - 50 แกลลอนต่อนาที พบส่วนใหญ่ทางตอนกลางของจังหวัด 

3. ชั้นน้้าบาดาลในหินแข็ง (Pcms,D - Emm,Gr & Vc) จัดเป็นประเภทไม่เหมาะ
เป็นแหล่งน้้าบาดาลที่ดี เนื่องจากโอกาสเก็บน้้าจะได้ในช่องว่างที่เกิดรอยหินแตกเท่านั้น ปริมาณน้้าอัตรา
ไม่เกิน 10 แกลลอนต่อนาที 

3.5 พ้ืนที่และการใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพการเกษตร 

  จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ประมาณ 1,542,966 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,264,176 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 81.93 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการท้านา ร้อย
ละ 71.72 ปลูกพืชไร่ ร้อยละ 23.97 นอกนั้นเป็นพ้ืนที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ร้อยละ 3.72 และเนื้อที่การใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ ร้อยละ 0.59 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จังหวัดชัยนาท ปี 2558 
ประเภท ไร ่ ร้อยละ 
เนื้อที่ท้ังหมด 1,542,966 100.00 
เนื้อที่ป่าไม้ 51,728 3.35 
เนื้อที่น้้า 59,488 3.86 
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 1,264,176 81.93 
 - ท้านา 906,608 71.72 
 - พืชไร่ 303,020 23.97 
 - ไม้ผลและไม้ยืนต้น 47,068 3.72 
 - อ่ืนๆ 7,480 0.59 
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 167,574 10.86 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาพที่ 3.2 แสดงแผนที่เพาะปลูกพืชจังหวัดชัยนาท 

 
 
 
3.6  แหล่งก้าเนิดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา 
    ส้าหรับในจังหวัดชัยนาท ได้มีการน้าส้มโอพันธุ์มาปลูกเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณ 200 ปี
มาแล้ว  โดยนายทอง (ไม่ทราบนามสกุล) ได้เป็นผู้น้ามาปลูกที่บ้านแหลมงิ้ว หมู่ที่ 4 ต้าบลคุ้งส้าเภา 
อ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แต่ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไร และน้ามาจากที่ใด ต่อมาหลวงเกิด-นางเชื้อ 
ได้น้าส้มโอพันธุ์กรุ่นมาปลูกเหนือที่ว่าการอ้าเภอมโนรมย์ ในปัจจุบันชาวสวนได้ปลุกส้มโอพันธุ์นี้แพร่หลาย
ในพ้ืนที่ดังกล่าว ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน นางผึ้ง  (ไม่ทราบนามสกุล)  ได้น้าส้มโอจากแหล่งใดไม่ปรากฏ
มาปลูกและได้ตั้งชื่อว่า ว่า “ขาวแตงกวา”ซึ่งเป็นพันธุ์ดีทีสุ่ดของอ้าเภอมโนรมย์ จากค้าบอกเล่าของคุณย่า
หัทยา อติบูรณกุล วัย 71 ปี  ได้กล่าวถึงส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาว่า “ส้มโอขาวแตงกวา พบเห็นมาตั้งแต่
สมัยเป็นเด็กปลูกปะปนไปกับไม้ผลอ่ืนๆ เป็นสวนหลังบ้าน  ไม่ต้องดูแลมากนัก  เมื่อถึงฤดูกาลให้ผลผลิต
จะเก็บไปวางในตลาดของอ้าเภอ  เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปจนถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันได้ขยายพันธุ์
ปลูกไปทั่วจังหวัด  ในลักษณะสวนไม้ผลเชิงธุรกิจ  และยังได้จ้าหน่ายส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาไปยังจังหวัด
ต่างๆ เกือบทั่วประเทศ   และมีการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527  โดยจัด
ครั้งแรก  ณ  อ้าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  อันเป็นถิ่นก้าเนิดของส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา  นอกจากนี้ส้ม
โอพันธุ์ขาวแตงกวายังเป็นส้มโอพันธุ์ดี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยนาท  ดังค้าขวัญของจังหวัดที่ว่า  
“หลวงปู่ศุขลือชา  เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ  นามระบือสวนนก  ส้มโอดกขาวแตงกวา”  ส้าหรับการจัดงาน
ครั้งที่ 2  ยังคงจัดที่อ้าเภอมโนรมย์  ครั้งที่ 3 เปลี่ยนสถานที่มาจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัด  ครั้งที่ 4  
เปลี่ยนสถานที่มาจัดที่สวนนกชัยนาท  พร้อมกับเปิดสวนนกชัยนาท  ตั้งแต่ครั้งที่ 5  จนถึงปัจจุบันได้ย้าย
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มาจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัด  จึงนับว่าส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นผลไม้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  เป็น
สมบัติคู่เมืองชัยนาท  โดยสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชัยนาท  เนื่องจากส้มโอพันธุ์
ขาวแตงกวามีรสชาติอร่อย  หวานอมเปรี้ยว  ลูกโต  เนื้อแห้ง  เหมาะกับการขนส่งทางไกล  (ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดชัยนาท, 2553) 

3.7  สภาพการผลิตส้มโอจังหวัดชัยนาท 
   เนื่องจากปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชที่รบกวนส้มโอตลอดเวลา  เกษตรกรต้องมีภาระการเพ่ิม
ต้นทุนการผลิตสูง  จนเจ้าของสวนส้มโอบางรายต้องเปลี่ยนกิจกรรมไปเป็นอย่างอ่ืน อีกทั้งภาวะอุทกภัยที่
เกิดข้ึนอยู่เป็นประจ้า ส่งผลให้ปัจจุบัน จังหวัดชัยนาท  มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอจ้านวน  1,090 ไร่ เฉลี่ยไร่ละ 20-
25 ต้น ผลผลิตจ้านวน 2-3 ตัน/ไร่ ส้มโอจะออกดอกติดผลตลอดทั้งปี  โดยทั่วไปแล้วจะออกดอกและติด
ผลในปริมาณมากอยู่  2 ช่วง  ได้แก่  ดอกที่ออกเดือนธันวาคมถึงมกราคม  จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน  เรียกว่า “ส้มปี”  และดอกที่ออกเดือนสิงหาคมถึงกันยายน  จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน  เรียกว่า “ส้มทวาย”   

3.8  คุณภาพผลส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา   
ส้มโอเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีขนาดใหญ่ เปลือกหนาเกาะติดเนื้อ แต่ละกลีบจะแยกกันด้วย 

เนื้อเยื่อที่ค่อนข้างเหนียวและหนา กุ้ง (juice sac)  มีขนาดใหญ่  และแยกออกจากกันได้ง่าย  ในประเทศ
ไทยมีพันธุ์ส้มโอที่ขายเป็นการค้า  มีรสชาติดี  และมีชื่อเสียงเฉพาะถิ่น  เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคโดยทั่วไป  
ได้แก่  ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาท  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Citrus macima Merr.  
Cv.khao Taeng Gua  ส้มโอมีชื่อสามัญว่า pummelo อยู่ในวงศ์ Rutaceae 
   ลักษณะเด่นที่ชมรมไม้ผลจังหวัดชัยนาทให้รายละเอียดในการยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  มีลักษณะทางกายภาพรูปทรงกลมแป้น  ไม่มีจุก  ก้นผลป้านจนถึงเว้าเล็กน้อย  เปลือกผิว  สี
เขียว ผิวเรียบค่อนข้างเป็นมัน  ต่อมน้้ามันละเอียด  เมื่อแก่เต็มที่ต่อมน้้ามันจะห่าง  และมีขนาดใหญ่ขึ้น  
เปลือกชั้นในสีขาวหนาประมาณ 1.8-2.7 เซนติเมตร  เนื้ออยู่ในลักษณะเบียดกันแน่นไม่แตก  แกะออก
ง่าย  กุ้งนิ่ม  แห้ง มีสีครีมสดในเป็นเงา  หรือสีขาวอมเหลือง  บางครั้งอาจพบสีชมพูเรื่อๆ  เล็กน้อย  
ขึ้นอยู่กับอายุของต้นส้มโอ  รสชาติ  หวานแหลม  อมเปรี้ยวเล็กน้อย  ไม่แฉะน้้า  ไม่มีรสขมติดลิ้น 
 3.8.1  คุณภาพผลส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาจากการบันทึกในห้องปฏิบัติการ 

การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์วิธีการเก็บเกี่ยว  ดัชนีที่ใช้เก็บเกี่ยวผลส้มโอและการสุ่ม
เก็บตัวอย่างผลส้มโอเพ่ือบันทึกข้อมูลคุณภาพในห้องปฏิบัติการพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงง านใน
ครัวเรือนเก็บเกี่ยวส้มโอ  วิธีการเก็บเกี่ยวจะใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งทั้งประเภทที่มีด้ามสั้นและยาว  ตัดที่ขั้ว
ผล  ดัชนีที่ใช้คือสีผิว  อายุผล  (นับวันดอกบาน 50 % จนถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 7-8 เดือน)  และ
สังเกตการขยายของต่อมน้้ามันที่ผิวผล  เป็นต้น  พบว่า  รูปทรงผลส้มโอส่วนใหญ่กลม แป้นเล็กน้อย  มี
ความกว้าง  15.9 – 17.8 เซนติเมตร  ความสูงผล 14.3 – 17.6  เซนติเมตร  เส้นรอบวงผล  49.9  - 
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55.5  เซนติเมตร  น้้าหนักผล 1,389 – 2,055 กรัม  จ้านวนกลีบส้มโอ  12 – 15 กลีบ/ผล  เนื้อส้มโอ
ส่วนใหญ่มีสีน้้าผึ้งปนชมพู  ความหนาของเปลือก  1.3- 2.2 เซนติเมตร  จ้านวนต่อมน้้ามันที่ผิวในพ้ืนที่  1 
ตารางเซนติเมตร  จ้านวน  18-22 จุด  ความหนาแน่นเนื้อส้มโอ  0.8-1.1 กิโลกรัม/ตาราง เซนติเมตร   
ปริมาตรน้้าส้มโอค้ัน  38-48 มิลลิเมตร  จากเนื้อส้มโอนัก  100 กรัม  ปริมาณของแข็งที่ ละลายในน้้า (ใช้
วัดความหวาน)  8.8 – 10 องศาบริกซ์  ปริมาณกรด 0.389-0.565  เปอร์เซ็นต์  และอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้้าและปริมาณกรดมีค่าระหว่าง  20.598 – 23.58   

3.9  การจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
 เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2548  นายวินัย  ข้ากล่้า  ประธานชมรมไม้ผลจังหวัดชัยนาท  ได้ยื่นขอ
จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  และกรมทรัพย์สินทางปัญหา  ได้ประกาศ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา  จังหวัดชัยนาท โดยใช้ชื่อว่า “ส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาท”  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2549  เรียบร้อยแล้ว  (ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท, 2550) 



บทที่ 4   
ผลการประเมิน  

4.1 การบริหารจัดการโครงการ 
 ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำทโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้อนุมัติโครงกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต กำรตลำด 
และสนับสนุนกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกส้มโอขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท ปี 2560  ด้วยงบพัฒนำจังหวัดเป็นกำร
ด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร โดยได้มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ชัยนำทเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินโครงกำร รับผิดชอบกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรของเกษตรกร 
               ส่วนหน่วยงำนรับผิดชอบร่วม  ได้แก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท รับผิดชอบกำรคัดเลือก
เกษตรกรและพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร จัดประชุมสัมมนำเกษตรกร จัดศึกษำดูงำน ส่งเสริมกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกส้มโอ 
150 ไร่  กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ส้มโอขำวแตงกวำ  ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5 รับผิดชอบกำรตรวจ
วิเครำะห์ดิน ตรวจรับรองและตรวจติดตำมแปลงแหล่งผลิต (GAP) สถำนีพัฒนำที่ดินชัยนำท รับผิดชอบกำรหำ
ปัจจัยบ ำรุงดิน  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชจังหวัดชัยนำท กำรผลิตสำรชีวภัณฑ์เพ่ือ
ควบคุมศัตรูพืชทดแทนกำรใช้สำรเคมี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนำท 
รับผิดชอบกำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำพืช ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท รับผิดชอบกำร กำรตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้
ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด รับผิดชอบกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มด้ำนกำรรวบรวมผลผลิตส้มโอ
ขำวแตงกวำ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7  รับผิดชอบด้ำนกำรประเมินผลเพ่ือวัดควำมส ำเร็จตำม
ตัวชี้วัดของโครงกำร    

4.2 ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

     ในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร  ปัจจัยน ำเข้ำหรือทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำรมี
ควำมส ำคัญต่อกำรส่งผลให้โครงกำรบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด  กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำในที่นี้จะ
พิจำรณำถึงงบประมำณ  พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร ปัจจัยกำรผลิต  กำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  เกษตรกรเป้ำหมำย 
และหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร โดยพิจำรณำถึงปริมำณ รูปแบบ  คุณภำพ สภำพทั่วไป  ซึ่งแสดงถึงควำม
พร้อมหรือควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 

4.2.1 งบประมาณโครงการ 

(1) ความทันเวลาของงบประมาณ  
ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำทโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้อนุมัติโครงกำรตำมค ำของบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือน ำมำใช้ในโครงกำรเป็นไปตำมกิจกรรมที่
แต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆในโครงกำรตรงตำมที่ก ำหนดไว้ 
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(2) จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
        งบประมำณโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 

3,359,000 บำท งบประมำณที่เบิกจ่ำยในกำรด ำเนินกำรเป็นจ ำนวนเงิน  2,654,113.24 บำท  หรือคิดเป็นร้อย
ละ  79.01  ของงบประมำณทั้งหมด  โดยแยกเป็นรำยกิจกรรมดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขออนุมัติตามแผนปฏิบัติงานปี 

2560 

ล าดับ กิจกรรม 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
ร้อยละ 

1 กำรคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนที่เป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร 
-ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท 

22,000 960 4.00 

2 กำรพัฒนำคุณภำพส้มโอขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท 
2.1 กำรประชุมสัมมนำเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขำว
แตงกวำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
-ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท 
2.2 กำรศึกษำดูงำน 
-ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท 

 
52,800 

 
 

126,250 

 
52,800 

 
 

126,250 

 
100.00 

 
 

100.00 

3 กำรพัฒนำคุณภำพดินในกำรปลูกส้มโอขำวแตงกวำ 
3.1 กำรวิเครำะห์ดิน 
-ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตท่ี 5 
3.2 กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
-สถำนีพัฒนำที่ดินชัยนำท 
-ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตท่ี 5 
-ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
 

 
20,000 

 
364,760 

 
19,945 

 
364,760 

 
99.73 

 
100.00 

4 กำรส่งเสริมกำรปลูกส้มโอขำวแตงกวำจังหวัด
ชัยนำท 
4.1 กำรส่งเสริมกำรปลูกส้มโอขำวแตงกวำจังหวัด
ชัยนำท 150 ไร่ 
-ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท 
 

 
 

661,800 

 
 

73,280 

 
 

11.07 
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ล าดับ กิจกรรม 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
ร้อยละ 

 4.2 กำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำพืช 
-ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรม
เกษตรจังหวัดชัยนำท 
4.3 กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ส้มโอขำวแตงกวำ 
-ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท 
-ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรม
เกษตรจังหวัดชัยนำท 
4.4 กำรผลิตชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมศัตรูพืชทดแทนกำร
ใช้สำรเคมี 
-ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช
จังหวัดชัยนำท 

1,170,200 
 
 

143,300 
 
 
 

120,400 

1,155,600 
 
 

63,200 
 
 
 

120,400 

98.75 
 
 

44.10 
 
 
 

100.00 

5 กำรตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนส้มโอขำวแตงกวำ
จังหวัดชัยนำท 
5.1 กำรตรวจรับรองและตรวจติดตำมแปลงแหล่ง
ผลิต GAP 
-ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัด
ชัยนำท 
5.2 กำรตรวจรับรองและตรวจติดตำมสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ GI 
-ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท 

 
 

89,200 
 
 
 

14,800 

 
 

89,200 
 
 
 

14,800 

 
 

100.00 
 
 
 

100.00 

6 กำรส่งเสริมกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำ 
6.1 กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ส้มโอขำวแตงกวำ 
-ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
-ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท 
6.2 กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้กำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ 
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
-ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท 
6.3 ถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมกำรรวมกลุ่มด้ำน
กำรรวบรวมผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำ 
-ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 

 
300,300 

 
 

85,000 
 
 

101,860 
 

 

 
300,298 

 
 

85,000 
 
 

101,860 
 

 

 
99.99 

 
 

100.00 
 
 

100.00 
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ล าดับ กิจกรรม 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
ร้อยละ 

7 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
7.1 กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรของเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
-ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
9.2 กำรประเมินผลโครงกำร 
-ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7 

 
46,930 

 
 

39,400 

 
46,930 

 
 

38,830 

 
100.00 

 
 

98.55 

 ที่มำ : ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
          ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กันยำยน 2560 

 
(3)  การใช้จ่ายงบประมาณ 

                   กำรด ำเนินงำนตั้งแต่เริ่มโครงกำรจนถึงสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร (ตุลำคม 2559 – กันยำยน 
2560)  งบประมำณที่ได้รับกำรอนุมัติจ ำนวน 3,359,000 บำท   ในภำพรวมดังกล่ำวข้ำงต้น  พบว่ำ  หน่วยงำน
ต่ำงๆ ใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,654,113.24 บำท  หรือคิดเป็นร้อยละ  79.01  ของวงเงินที่ได้รับ  
โดยเมื่อพิจำรณำรำยหน่วยงำน  พบว่ำ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำทได้รับกำรจัดสรรมำกที่สุด เนื่องจำก
รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำนโครงกำรหลำยกิจกรรม อำทิเช่น กำรคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนที่เข้ำร่วม
โครงกำร จัดประชุมสัมมนำเกษตรกร จัดศึกษำดูงำน ส่งเสริมกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกส้มโอ 150 ไร่  กำรจัดท ำแปลง
เรียนรู้ส้มโอขำวแตงกวำ 

4.2.2 พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 ส้มโอขำวแตงกวำเป็นผลไม้ที่สร้ำงชื่อเสียงและรำยได้ให้แก่เกษตรกรจั งหวัดชัยนำท มำเป็นเวลำ

ประมำณ  20 กว่ำปี  เนื่องจำกมีรสชำติที่อร่อย  กุ้งโต  เนื้อแห้ง  กรอบ รสหวำนอมเปรี้ยวเล็กน้อย  ส้มโอขำว
แตงกวำปลูกในพ้ืนที่จังหวัดชัยนำทมีรสชำติอร่อยกว่ำปลูกในถิ่นอ่ืน เป็นที่ต้องกำรของตลำดและน ำชื่อเสียงมำสู่
จังหวัดจนได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ อำจจะเป็นเพรำะสภำพภูมิอำกำศและสภำพของดินใน
จังหวัดชัยนำทเป็นพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ที่ดีและมีแร่ธำตุของดินที่ตอบสนองต่อกำรปลูก
ส้มโอขำวแตงกวำให้มีรสชำติหวำนอมเปรี้ยว  กุ้งโต เนื้อแห้งกรอบ  เปอร์เซ็นต์ควำมหวำนประมำณ  10  – 12 
และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง     

ส ำหรับพ้ืนทีป่ลูกส้มโอขำวแตงกวำที่เข้ำร่วมโครงกำรเดิมประมำณ  417.9 ไร่  และพ้ืนที่ปลูกส้มโอ
ขำวแตงกวำที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 2560 ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอรำยเดิมที่ต้องกำรขยำยพ้ืนที่ และเกษตรกร
รำยใหม่ที่ต้องกำรเปลี่ยนอำชีพมำปลูกส้มโอขำวแตงกวำ 175 ไร ่(พ้ืนที่ร่วมโครงกำร 150 ไร่ เพ่ิมเติม 25 ไร่)  อยู่
ในพ้ืนที่ 7 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองชัยนำท   อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวัดสิงห์   อ ำเภอมโนรมย์  อ ำเภอสรรพยำ  
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อ ำเภอหันคำ และอ ำเภอเนินขำม  ซึ่งหน่วยงำนรับผิดชอบได้มีกำรด ำเนินโครงกำร  ทั้งในเรื่องกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้   กำรส่งมอบวัสดุ/ปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆที่เกษตรกรจะได้รับจำกโครงกำร   

4.2.3  ปัจจัยการผลิต       
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2560 ทั้งหมด 76 รำย (เกษตรกรร่วมโครงกำร 57 รำย เพ่ิมเติม 

19 รำย)   พ้ืนที่ 175 ไร่ (พ้ืนที่ร่วมโครงกำร 150 ไร่ เพ่ิมเติม 25 ไร่)   จะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ปุ๋ย
คอก จำกสถำนีพัฒนำที่ดินชัยนำท เชื้อรำไตโครเดอร์มำ จำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช
จังหวัดชัยนำท กิ่งพันธุ์ส้มโอขำวแตงกวำ จ ำนวน 175 ไร่ (ไร่ละ 25 ต้น) พันธุ์พืชปลูกแซม (มะละกอ กล้วย) จำก
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท  

4.2.4  การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้/การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้แก่เกษตรกร 
 (1) การอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา เพ่ือให้มีควำมรู้เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดูแลและ

พัฒนำส้มโอขำวแตงกวำให้มีคุณภำพ  เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมรู้เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงต้นส้มโอ  กำรรวบรวม
ผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำ กำรดูแลต้นส้มโออย่ำงถูกวิธีและเหมำะสม   โดยมีวิทยำกรจำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
ชัยนำท และวิทยำกรจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2559 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
จันเกษม ผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรจ ำนวน 100 คน 

 (2) การศึกษาดูงาน โดยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท จัดให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรและที่
สนใจจะเข้ำร่วมโครงกำรไปศึกษำดูงำน ผู้เข้ำร่วมประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรจ ำนวน 45 รำย ที่สวนนำย
อ ำนำจ สังขะกุล อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม และศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
“กำรผลิตส้มโอสีทองเพ่ือกำรส่งออก” นำยประวิตร  คุ้มสิน หมู่ 2 ต.บำงสะแก อ.บำงคนที  จ.สมุทรสงครำม  
เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนำคม 2560 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ จำกกำรท ำส้มโอแบบแปลงใหญ่ และ
กำรใช้ปุ๋ยแบบลดต้นทุนกำรผลิต (อินทรีย์ร่วมกับเคมี) เพ่ือให้เกษตรกรน ำแนวทำงไปใช้ในกำรพัฒนำส ำหรับกำร
ผลิตส้มโอขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท 

(3) การวิเคราะห์ดิน โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่  5 จังหวัดชัยนำท ท ำกำรตรวจ
วิเครำะห์หำค่ำของดินจำกแปลงเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือให้เกษตรกรรู้ผลค่ำดินเพ่ือน ำมำปรับปรุงบ ำรุง
ดินให้เหมำะสมกับสวนส้มโอของตนเอง 
      (4) ติดตั้ง/อบรมระบบการให้น้ าพืชแบบอัตโนมัติ โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำน
วิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนำท ได้ด ำเนินกำรติดตั้ง/อบรมเกษตรกร เรื่อง กำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำในแปลงส้มโอ   
ติดตั้งระบบกำรให้น้ ำพืชแบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 30 –31 มกรำคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ด้ำนวิศวกรรมเกษตร  ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงกำร ปี 2560  
      (5) การจัดท าแปลงเรียนรู้ส้มโอขาวแตงกวา 2 จุด ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท และศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนำท ก ำหนดพ้ืนที่จัดท ำแปลงเรียนรู้โดยสนับสนุน 
ต้นพันธุ์ส้มโอขำวแตงกวำ จ ำนวน 250 ต้น และพืชแซม ก ำหนดเป็นกล้วยน้ ำว้ำพันธุ์ปำกช่อง 50 จ ำนวน 640 
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ต้น พร้อมทั้งปรับพ้ืนที่ให้เหมำะสม โดยด ำเนินกำร ณ กลุ่มศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ โดยนำยปรีดำ เกิด
พร้อม ประธำนกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบแปลง ที่ตั้งแปลงอยู่ในพื้นท่ี ต.ห้วยงู อ.หันคำ จ.ชัยนำท จ ำนวน 8 - 0 - 0 ไร่ 
ในรูปแบบยกร่อง และแปลง พ.จ.ท. เฉลียว  น้อยแสง ต.แพรกศรีรำชำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท จ ำนวน 2 -0-0 ไร่             
ในรูปแบบแปลงร่องลูกฟูก 
       (6) การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลิต (GAP) : ส้มโอ โดยส ำนักวิจัยพัฒนำกำร
เกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนำทได้ด ำเนินกำรตรวจรับรองแปลงแหล่งผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP : ส้ม
โอ จ ำนวน 20 แปลง โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่สมัครเข้ำร่วมรับกำรรับรองแหล่งผลิตพืช จังหวัดชัยนำท 
  2. ตรวจประเมินแปลงใหม่ ตรวจต่ออำยุแปลงเดิม และแปลงตรวจติดตำม 
  3. เสนอคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตพืช 
  4. จัดท ำใบรับรอง 
  5. ส่งใบรับรองให้เกษตรกรเจ้ำของแปลง 
 (7) การตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำ
จังหวัดชัยนำท โดยให้ค ำแนะน ำเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขำวแตงกวำในกำรมำยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนใช้ตรำสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ (GI) พร้อมออกตรวจสอบ ณ แปลงเกษตรกร มีเกษตรกรทั้งหมด 18 รำย  
  (8) การถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านการรวบรวมผลผลิตส้มโอขาวแตงกวา 
โดยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ด ำเนินกำร 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  28 มีนำคม 2560 ณ สวนส้มโอนำย
แหวน เอ่ียมฉ่ ำ อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 ณ สวนส้มโอนำยสุภำพ สุข
ส ำรำญ อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 ณ สวนส้มโอนำยบุญเลย  ชื่นสันต์  
อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท   

4.2.5 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
(1) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

  เกษตรกรรำยเดิมที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2560 มีจ ำนวน 76 รำย (เกษตรกรร่วมโครงกำร 57 
รำย และเพ่ิมเติม 19 รำย)    ในพ้ืนที่ 7 อ ำเภอ ได้แก่อ ำเภอเมืองชัยนำท   อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวัดสิงห์   
อ ำเภอมโนรมย์  อ ำเภอสรรพยำ อ ำเภอหันคำ และอ ำเภอเนินขำม  เกษตรกรรำยใหม่ร่วมกำรส่งเสริมกำรปลูกส้ม
โอขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท 175 ไร่ (พ้ืนที่ร่วมโครงกำร 150 ไร่ เพ่ิมเติม 25 ไร่)   

(2) ข้อมูลทั่วไป 
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ  เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
55.26 และเป็นเพศชำยร้อยละ 44.74  มีอำยุเฉลี่ย 51.81 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรจำก
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ  ร้อยละ  57.70   รองลงมำทรำบข้อมูลจำกสหกรณ์ส้มโอขำวแตงกวำชัยนำทคิดเป็นร้อยละ 
26.92 เท่ำกัน ที่เหลือร้อยละ 15.38 ทรำบข้อมูลจำกผู้ใหญ่บ้ำน  
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 4.2.6 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร  ประกอบด้วย  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท  ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5   สถำนีพัฒนำที่ดินชัยนำท   ศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชชัยนำท   ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตร
จังหวัดชัยนำท   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท   และส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเขตท่ี 7 โดยแต่ละหน่วยงำนได้ด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้ว  

4.3 ผลได้ของโครงการ 
       4.3.1 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2560 ทั้งหมด 76 รำย พ้ืนที่ 175 ไร่ จะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต ปุ๋ยคอก จำกสถำนีพัฒนำที่ดินชัยนำท เชื้อรำไตโครเดอร์มำ จำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำน
อำรักขำพืชจังหวัดชัยนำท กิ่งพันธุ์ส้มโอขำวแตงกวำ จ ำนวน 175 ไร่ (ไร่ละ 25 ต้น) พันธุ์พืชปลูกแซม (มะละกอ 
กล้วย) จำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท  

จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ 
 (1) กิ่งพันธุ์ส้มโอ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 15.38 ได้รับแจกกิ่งพันธุ์ส้มโอ และคะแนน
ควำมพึงพอใจต่อกิ่งพันธุ์ส้มโอ เท่ำกับ 2.57 อยู่ในระดับน้อย เกษตรกรให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่ำ กิ่งพันธุ์ได้รับล่ำช้ำ 
ควรน ำมำให้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภำคม หำกพ้นช่วงฤดูฝน เมื่อท ำกำรเพำะปลูกก้อมีโอกำสสูงที่ส้มโอจะตำยได้    
และกิ่งพันธุ์ที่น ำมำให้ควรระบุที่มำของกิ่งพันธุ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมมั่นใจว่ำเป็นส้มโอพันธุ์ขำว
แตงกวำจังหวัดชัยนำทแท้   
 (2) พันธุ์พืชปลูกแซม  เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 65.38 ได้รับแจกพันธุ์พืชปลูกแซม 
(มะละกอ กล้วย) ที่เหลือร้อยละ 34.62 ไม่ได้รับแจกพันธุ์พืชปลูกแซม และคะแนนควำมพึงพอใจต่อพันธุ์พืชปลูก
แซม เท่ำกับ 3.07 อยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้พันธุ์พืชปลูกแซม มะละกอต้นค่อนข้ำงเล็กเกินไป ไม่ค่อยสมบูรณ์ 
และเม่ือเจอกับสภำพอำกำศที่แห้งแล้ง ท ำให้ตำยไปจ ำนวนมำก 
 (3) ปุ๋ยคอกหมัก เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 92.30 ได้รับแจกปุ๋ยคอกหมัก ที่เหลือร้อยละ
7.70 ไมไ่ด้รับแจกปุ๋ยคอกหมัก และคะแนนควำมพึงพอใจต่อปุ๋ยคอกหมัก เท่ำกับ 4.05 อยู่ในระดับมำก 
 (4) เชื้อราไตโครเดอร์มา เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 100 ได้รับแจกเชื้อรำไตโครเดอร์มำ 
และคะแนนควำมพึงพอใจต่อเชื้อรำไตโครเดอร์มำ เท่ำกับ 3.85 อยู่ในระดับมำก 

4.3.2  การอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา 
 เพ่ือให้มีควำมรู้เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดูแลและพัฒนำส้มโอขำวแตงกวำให้มีคุณภำพ  เพ่ือให้

เกษตรกรมีควำมรู้เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงต้นส้มโอ  กำรรวบรวมผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำ กำรดูแลต้นส้มโออย่ำง
ถูกวิธีและเหมำะสม   โดยมีวิทยำกรจำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท และวิทยำกรจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
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จัดอบรมเม่ือวันที่ 26 ธันวำคม 2559 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎจันเกษม ผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่และ
เกษตรกรจ ำนวน 100 คน 

จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ  
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 69.23 ได้เข้ำร่วมรับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ ร้อยละ 30.77 ไม่ได้

เข้ำร่วมรับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อกำรจัดฝึกอบรม พบว่ำ 
ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่อบรมเกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.60 อยู่ในระดับมำกที่สุด ควำม
เหมำะสมของระยะเวลำในกำรอบรม เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.53 อยู่ในระดับมำกที่สุด ควำม
เหมำะสมของวิทยำกร เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.60 อยู่ในระดับมำกที่สุด  กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในด้ำนเอกสำรประกอบกำรอบรม โสตทัศนูปกรณ์ อำหำรและเครื่องดื่ม เกษตรกรให้คะแนนควำมพึง
พอใจเท่ำกับ 4.60 อยู่ในระดับมำกที่สุด ควำมพึงพอใจคุณภำพกำรให้บริกำร (เนื้อหำสำระสอดคล้องกับ
วัตถุประสงคข์องหัวข้อสัมมนำ ควำมรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำร  ประโยชน์ที่ได้รับในกำรสัมมนำ) เกษตรกร
ให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.57 อยู่ในระดับมำกที่สุด    

4.3.3 การวิเคราะห์ดิน 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนำท ท ำกำรตรวจวิเครำะห์หำค่ำของดินจำก

แปลงเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 2560 เพ่ือให้เกษตรกรรู้ผลค่ำดินเพ่ือน ำมำปรับปรุงบ ำรุงดินให้เหมำะสมกับ
สวนส้มโอของตนเอง 

จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ 
 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินคิดเป็นร้อยละ 46.16 และที่ไม่ได้รับกำร

ตรวจวิเครำะห์ดินคิดเป็นร้อยละ 53.84   เกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินร้อยละ 100 ไม่ได้รับแจ้งผลกำร
ตรวจและแนวทำงแก้ไขปัญหำให้ทรำบ   

4.3.4 อบรมถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านการรวบรวมผลผลิต
ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
ด้ำนกำรรวบรวมผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำชัยนำท ด ำเนินกำร 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  28 มีนำคม 2560 
ณ สวนส้มโอนำยแหวน เอ่ียมฉ่ ำ อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 ณ สวนส้ม
โอนำยสุภำพ สุขส ำรำญ อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 ณ สวนส้มโอนำย
บุญเลย  ชื่นสันต์  อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท  จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ 

 จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อกำรจัดฝึกอบรม พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่
อบรมเกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.63 อยู่ในระดับมำกที่สุด ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำร
อบรม เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.63 อยู่ในระดับมำกที่สุด ควำมเหมำะสมของวิทยำกร 
เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.56 อยู่ในระดับมำกที่สุด  กำรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนเอกสำร
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ประกอบกำรอบรม โสตทัศนูปกรณ์ อำหำรและเครื่องดื่ม เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.60 อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ควำมพึงพอใจคุณภำพกำรให้บริกำร (เนื้อหำสำระสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อสัมมนำ 
ควำมรู้ที่เพ่ิมข้ึนหลังเข้ำร่วมโครงกำร  ประโยชน์ที่ได้รับในกำรสัมมนำ) เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 
4.50 อยู่ในระดับมำกที่สุด    

 4.3.5 ติดตั้ง/อบรมระบบการให้น้ าพืชแบบอัตโนมัติ  
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนำท ได้ด ำเนินกำรติดตั้ง/อบรม
เกษตรกร เรื่อง กำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำในแปลงส้มโอ   ติดตั้งระบบกำรให้น้ ำพืชแบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 30 –
31 มกรำคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร ด้ำนวิศวกรรมเกษตร  ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงกำร ปี 
2560 จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ  
  เกษตรกรได้รับอุปกรณ์กำรติดต้ังระบบกำรให้น้ ำในแปลงส้มโอคิดเป็นร้อยละ 100 แต่ส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้ท ำกำรติดตั้ง เนื่องจำกพ้ืนที่ยังไม่เหมำะสม เกษตรกรจะท ำกำรปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อยก่อนจึงด ำเนินกำร
ติดต้ัง ควำมพึงพอใจต่อกำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำพืชแบบอัตโนมัติ เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.96 
อยู่ในระดับมำก  
 เกษตรกรเข้ำร่วมอบรมกำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำคิดเป็นร้อยละ 92.31 เกษตรกรที่ไม่ได้รับกำร
อบรมกำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำพืช คิดเป็นร้อยละ 7.69  ควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมกำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำ 
เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.23 อยู่ในระดับมำกที่สุด 

  4.3.6 การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลิต (GAP) : ส้มโอ  
  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนำทได้ด ำเนินกำรตรวจรับรองแปลงแหล่งผลิต
ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP : ส้มโอ จ ำนวน 20 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100  ของเป้ำหมำย (เป้ำหมำย 20 
แปลง)   

  4.3.7 การตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
    ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอขึ้น
ทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท โดยให้ค ำแนะน ำเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขำว
แตงกวำในกำรมำยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนใช้ตรำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) พร้อมออกตรวจสอบ ณ แปลงเกษตรกร 
มีเกษตรกรทั้งหมด 18 รำย คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้ำหมำย (เป้ำหมำย 20 รำย) 
 
4.4 ผลกระทบระยะสั้นจากการด าเนินงานโครงการ 
            กำรประเมินผลกระทบนี้ เป็นกำรวัดผลตำมวัตถุประสงค์ในเบื้องต้นของโครงกำร  ซ่ึง
ประกอบด้วย เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถผลิตพืชที่มีรำยได้ดีกว่ำพืชเดิมและมีรำยได้ เพ่ิมขึ้น เพ่ือผลิตส้มโอที่
ปลอดภัยจำกสำรพิษสอดคล้องตำมควำมต้องกำรของตลำด     และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกส้มโอขำวแตงกวำของ
จังหวัดชัยนำทมำกขึ้น  ซึ่งผลกระทบเหล่ำนี้เกิดจำกกำรที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆใน



32 
 

โครงกำร  อำทิเช่น กำรจัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรจัดท ำแปลงสำธิต กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  และกำรใช้น้ ำ
หมักชีวภำพทดแทนกำรใช้สำรเคมี   ผลกำรประเมินผลในแต่ละประเด็น มีดังนี้ 
  4.4.1 รายได้ของเกษตรกร 
     เมื่อพิจำรณำจำกรำยได้จำกกำรผลิตส้มโอขำวแตงกวำ จำกกำรส ำรวจเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร  พบว่ำ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีผลผลิตเฉลี่ย 975.34 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นจำกเกษตรกรที่ไม่ได้เข้ำ
ร่วมโครงกำร ร้อยละ 0.54 เกษตรกรที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรผลผลิตเฉลี่ย 970.10 กิโลกรัม/ไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 
40,593.65 บำท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 24,398.77 บำท/ไร่ ขณะที่เกษตรกรที่ไม่เข้ำร่วมโครงกำรมี
ผลตอบแทนเฉลี่ย 38,804 บำท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 19,191.75 บำท/ไร่ ซึ่งเห็นได้ว่ำรำยได้สุทธิจำกกำร
ผลิตของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรสูงกว่ำเกษตรกรที่ไม่เข้ำร่วม ประมำณ 5,206.37 บำท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
27.13 พิจำรณำได้จำกตำรำงที่   4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  ผลตอบแทนในการผลิตส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ของเกษตรกรเปรียบเทียบ  เกษตรกร

ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
เข้าร่วม 
โครงการ   

ไม่เข้าร่วม
โครงการ   

ส่วนต่าง 

1. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 975.34 970.10 5.24 
2. รำคำผลผลิตที่เกษตรกรขำยได้1 (บำท/กิโลกรัม) 41.62 40.00 1.62 
3. ผลตอบแทนเฉลี่ย (บำท/ไร่) 
4. ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (บำท/ไร่) 

40,593.65 
24,398.77 

38,804.00 
19,191.75 

1,789.65 
5,206.37 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจผู้เข้ำร่วมโครงกำรรำยเก่ำเท่ำนั้น เนื่องจำกรำยใหม่เพิ่งเริ่มปลูกยังไม่ได้รับผลผลิต 
หมำยเหตุ   1/ ข้อมูลที่ได้เป็นค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2560 
 

  4.4.2 ต้นทุนการผลิตส้มโอขาวแตงกวา 
 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีต้นทุนกำรผลิตรวม 16,194.88 บำท/ไร่   หรือคิดเป็น

ต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกับ  39.66 บำท/กิโลกรัม  ผลผลิตที่เกษตรกรสำมำรถผลิตได้เฉลี่ย 975.34 
กิโลกรัม/ไร่  รำคำที่เกษตรกรจ ำหน่ำยได้เฉลี่ย  41.62 บำท/กิโลกรัม  ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรผลิต 
40,593.65 บำท/ไร่ เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตแล้วได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 24,398.77 บำท/ไร่  หรือคิดเป็น
ผลตอบแทนสุทธิต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกับ 25.02 บำท/กิโลกรัม ส ำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรต้นทุน
กำรผลิตรวม 19,612.25 บำท/ไร่   หรือคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกับ  20.22 บำท/กิโลกรัม  ผลผลิตที่
เกษตรกรสำมำรถผลิตได้เฉลี่ย 970.10 กิโลกรัม/ไร่   รำคำที่เกษตรกรจ ำหน่ำยได้เฉลี่ย 40 บำท/กิโลกรัม  ท ำให้
เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรผลิต 38,804.00 บำท/ไร่   เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตแล้วได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
19,191.75 บำท/ไร่  หรือคิดเป็นผลตอบแทนสุทธิต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกับ 19.78 บำท/กิโลกรัม  มำกกว่ำ
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 5,207.02 บำท/ไร่ พิจำรณำได้จำกตำรำงที่   4.3 
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ตารางท่ี 4.3  ต้นทุนและผลตอบแทนสุทธิการผลิตส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ของเกษตรกร

เปรียบเทียบเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
เข้าร่วม 
โครงการ   

ไม่เข้าร่วม
โครงการ   

1. ต้นทุนผันแปร 
    1.1 ค่ำแรงงำน 
    1.2 ค่ำวัสดุ 

15,283.87 
6,367.39 
8,916.48 

17,612.25 
8,050.00 
9,562.25 

2. ต้นทุนคงท่ี (ค่ำเช่ำ ค่ำเสื่อมอุปกรณ์ ฯลฯ) 
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 
4. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 

911.01 
16,194.88 

16.60 

2,000.00 
19,612.25 

20.22 
5. ผลผลิตต่อไร่(กิโลกรัม) 
6. รำคำผลผลิตที่เกษตรกรขำยได้1 (บำท/กโิลกรัม) 
7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บำท/ไร่) 
8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บำท/ไร่) 
9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  

975.34 
41.62 

40,593.65 
24,398.77 

25.02 

970.10 
40.00 

38,804.00 
19,191.75 

19.78 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจผู้เข้ำร่วมโครงกำรรำยเก่ำเท่ำนั้น เนื่องจำกรำยใหม่เพิ่งเริ่มปลูกยังไม่ได้รับผลผลิต 
หมำยเหตุ   1/ ข้อมูลที่ได้เป็นค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2560            
 
 

  4.4.3 การเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา 
         ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท ด ำเนินกำรปรับพื้นที่ปลูกส้มโอขำวแตงกวำให้เกษตรกรปี 

2560 จ ำนวน 76 รำย พ้ืนที่ 175 ไร่ และสนับสนุน กิ่งพันธุ์ส้มโอขำวแตงกวำ พันธุ์พืชปลูกแซม (มะละกอ กล้วย) 
ปุ๋ยคอก  

4.4.4 สวนส้มโอได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP และใบรับรองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
        ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนำทได้ด ำเนินกำรตรวจรับรองแปลงแหล่ง

ผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP : ส้มโอ จ ำนวน 20 แปลง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำ
จังหวัดชัยนำท จ ำนวน 18 รำย ส่งผลให้คุณภำพผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำได้มำตรฐำนคุณภำพตำมกระบวนกำร
ผลิตกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ิมควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยของสินค้ำ และกำรรับรองกำรขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำผลผลิตส้มโอให้เพ่ิมขึ้น ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
กำรรวมกลุ่ม ผู้ผลิต เพ่ือกำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำด เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้กว้ำงขวำงขึ้น 
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4.5 ความพึงพอใจ และการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมโครงการ 
    4.4.5 ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ 
             จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจในภำพรวม
โครงกำรเท่ำกับ  4.04   อยู่ในระดับมำก 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.13 อยู่ในระดับมำก  
ด้ำนควำมเหมำะสมของเจ้ำหน้ำที่ กำรให้บริกำร ตอบค ำถำม และให้ค ำแนะน ำ เกษตรกรให้คะแนน

ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.16 อยู่ในระดับมำก 
ด้ำนคุณภำพปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.87 อยู่ในระดับมำก 
ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.22 อยู่ใน

ระดับมำกที่สุด  
4.4.6 การเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมโครงการ 
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ 

    เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.30   ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำส้มโอขำวแตงกวำมำกขึ้นกว่ำก่อน
เข้ำร่วมโครงกำร ที่เหลือร้อยละ 8.70 มีควำมรู้เท่ำเดิม กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรใช้ปุ๋ย/ยำ/สำรเคมี พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 69.57 ใช้ปุ๋ย/ยำ/สำรเคมีเท่ำเดิม ร้อยละ 30.43  ใช้ลดลง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 56.53 มี
ควำมเห็นว่ำต้นทุนกำรผลิตเท่ำเดิม   ร้อยละ 30.43 พบว่ำต้นทุนกำรผลิตลดลง ที่เหลือร้อยละ 13.04 พบว่ำ
ต้นทุนกำรผลิตมำกขึ้น เกษตรกรร้อยละ 82.61 ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐเพ่ิมมำกขึ้น ร้อยละ 
17.39 คิดว่ำกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐเท่ำเดิม เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 73.91  สำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรเข้ำโครงกำรมำแก้ไขปัญหำในกำรผลิตได้มำกขึ้น ที่เหลือร้อยละ 26.09 น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
เข้ำโครงกำรมำแก้ไขปัญหำในกำรผลิตได้เท่ำเดิม   
  
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ 5 
สรุป  และข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปการประเมินผล 

  จากการที่จังหวัดให้ประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดส้มโอพันธุ์
ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ปี 2560  สรุปได้ดังนี้ 

  1.  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ านวน  3,359,000  บาท บาท  ได้เบิกจ่ายเป็น
จ านวนเงิน  2,654,113.24 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  79.01 ของงบประมาณทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 14 
กันยายน 2560) 

  2.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ทั้งหมด 76 ราย (เกษตรกรร่วมโครงการ 57 
ราย เพ่ิมเติม 19 ราย)  ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยนาท   อ าเภอสรรคบุรี  อ าเภอวัดสิงห์   
อ าเภอมโนรมย์  อ าเภอสรรพยา  อ าเภอหันคา และอ าเภอเนินขาม   

  3.  การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 

ทั้งหมด 76 ราย  จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยคอก  เชื้อราไตโครเดอร์มา   กิ่งพันธุ์ส้มโอขาว
แตงกวา  พันธุ์พืชปลูกแซม (มะละกอ กล้วย)  ซึ่งกิ่งพันธุ์ได้รับล่าช้า ควรน ามาให้ตั้งแต่ช่วงเดือน
พฤษภาคม หากพ้นช่วงฤดูฝน เมื่อท าการเพาะปลูกก้อมีโอกาสสูงที่ส้มโอจะตายได้ และกิ่งพันธุ์ที่น ามาให้
ควรระบุที่มาของกิ่งพันธุ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าเป็นส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาจังหวัด
ชัยนาทแท ้อีกท้ังเกษตรกรได้รับ เชื้อราไตโครเดอร์มาก่อนได้รับก่ิงพันธุ์หลายเดือน ท าให้เชื้อราตายก่อนที่
จะท าการปลูกส้มโอ  

  4.  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของจังหวัดชัยนาท  พบว่า เกษตรกร
ได้รับค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีว่าจะใช้เมื่อใดจึงจะเหมาะสม  ท าให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ยและการฉีดพ่นสารเคมี   จึงช่วยให้เกษตรกรลด
ต้นทุนการผลิต เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี  สารเคมีก าจัดวัชพืช  สารเคมีก าจัด
โรคและแมลง  และสารเคมีอ่ืนได ้

  5.  การตรวจรับรองมาตรฐานแปลงตามระบบ (GAP)  มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับการตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ และตรวจแปลงใหม่  จ านวน 20 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย ( เป้าหมาย 20 แปลง ) 

  6. การตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) เกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 20 ราย ) 
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  6.  ต้นทุนการผลิต  เมื่อโครงการด าเนินงานผ่านมา 1 ปี พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนไร่ละ 
16,194.88 บาท   เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ   สามารถผลิตส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาได้เฉลี่ยไร่ละ 975.34
กิโลกรัม  ผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ยไร่ละ 24,398.77 บาท   

  7.  ความพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ได้รับการ
สนับสนุนโครงการ  ส่วนใหญ่มีความพอใจระดับ “น้อย”  ถึง  “มากที่สุด”  

2. ปัญหาและอุปสรรค 

 1. การส่งเสริมการลดต้นทุนโดยใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี หากเกษตรกรใช้
สารชีวภาพอย่างเดียว จะส่งผลให้ผลผลิตส้มโอที่ได้ไม่ดีนัก และไม่สามารถสู้โรค และแมลงศัตรูพืชได้ 
 2. เกษตรกรได้รับกิ่งพันธุ์ล่าช้า ไม่สัมพันธ์กับการได้รับปัจจัยการผลิตอ่ืน เช่น เชื้อรา
ไตโครเดอร์มา ซึ่งได้รับตั้งแต่ต้นปี แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับกิ่งพันธุ์ จึงท าให้เชื้อราตายไปก่อน ไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้  
 3. พืชปลูกแซม เช่น มะละกอ กล้วย ที่หน่วยงานรับผิดชอบจัดหามาแจกจ่ายให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีขนาดเล็กเกินไป ไม่สมบูรณ ์ท าให้เกิดความเสียหายหลังจากปลูกไปแล้ว 

    4. ราคาจ าหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ช่วงต้นปี (มกราคา – กุมภาพันธ์ 2560) 
ค่อนข้างต่ า (ประมาณกิโลกรัมละ 35 บาท) เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และมีการน าเข้าส้มโอขาว
แตงกวาจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาจ าหน่าย 

     5. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 หลายรายเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยปลูกส้มโอมา
ก่อน โดยเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูกพืชอ่ืนมาปลูกส้มโอ ท าให้ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในการปลูก
ส้มโอ 

   

3. ข้อเสนอแนะ  
  1.  นอกจากการอบรมให้ความรู้เกษตรกรปลูกส้มโอขาวแตงกวาแล้ว ควรมีการรับฟัง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาด้วย เนื่องจากการปลูกส้มโอขาวแตงกวา
ยังมีเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้จากประสบการณ์ของเกษตรกร เช่น ปริมาณการใช้สารเคมี และ
สารชีวภาพที่เหมาะสมในสวนส้มโอ  
  2.  ควรจัดหาและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะพืชปลูกแซม ควร
สมบรณ์ และแข็งแรง เพ่ือเกษตรกรน าไปปลูกแล้วได้ผลผลิต สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  3.  หน่วยงานหลักจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของโครงการตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ  
การจัดหาวัสดุและปัจจัยสนับสนุนให้เพียงพอ  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน การจัดหากิ่งพันธุ์ 
ควรน ามาให้เกษตรกรตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม หากพ้นช่วงฤดูฝน เมื่อท าการเพาะปลูกก้อมีโอกาสสูงที่
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ส้มโอจะตายได้ และกิ่งพันธุ์ที่น ามาให้ควรระบุที่มาของกิ่งพันธุ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่า
เป็นส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทแท้  
  4. ควรพัฒนาการจ าหน่าย การตลาดที่มีมาตรฐาน และมีข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
  5.  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโออย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรน า
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา  ควรเข้าไปตวรจ
เยี่ยมเกษตรกรเป็นระยะ ทั้งเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกส้มโอ และไม่ควรละทิ้ง
เกษตรกรรายเก่า ควรเข้าไปตรวจเยี่ยม ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
  6. ควรมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้า ทั้งภัยธรรมชาติ โรคระบาด ราคาตกต่ า พร้อม
แนวทางแก้ไข เพ่ือให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับสภานะการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
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