
การติดตามผลการดําเนินงาน 
โครงการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาประชารัฐ 

 
                              
1. สาระสําคัญของโครงการ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้ถ่ัวเหลืองจํานวนมาก ในขณะที่พื้นที่ปลูกลดลงอย่างต่อเน่ือง จาก
พื้นที่ปลูก 0.816 ล้านไร่ในปี 2550 ลดลงเหลือ 0.152 ล้านไร่ในปี 2560 และในปี 2561 เหลือพื้นที่ปลูกถ่ัว
เหลืองเพียง 0.150 ล้านไร่ ส่งผลให้ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ 
มีการนําเข้ามากขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 มีการนําเข้าถั่วเหลือง 2.723 ล้านตัน มูลค่าสูงถึง 37,325 ล้านบาท 
ขณะที่ผลผลิตในประเทศปี 2561 ผลิตได้ 42,898 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของความต้องการผลผลิตทั้งหมด จึง
ต้องนําเข้าถึงร้อยละ 98.43 ของความต้องการใช้ทั้งประเทศ สูญเสียเงินให้ต่างประเทศปีละไม่ตํ่ากว่า 
77,000 ล้านบาท (เมล็ด 37,000 ล้านบาท , กากถัว่เหลือง 40,000 ล้านบาท) และเกิดความไม่ม่ันคงด้าน
อาหาร การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และการขยายพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นจึงต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน 
การผลิตถั่วเหลืองของไทยส่วนใหญ่เป็นการปลูกในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเก่ียวข้าวภาคเหนือ แต่การขยายพื้นที่
ปลูกถั่วเหลืองในเขตน้ีทําได้จํากัด เน่ืองจากเกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตพืชหลากหลายชนิด กรมวิชาการเกษตร 
จึงมีแนวทางขยายพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองไปยังพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที ่
ที่เกษตรกรเคยปลูกอยู่เดิม และสามารถปลูกได้ทั้งในสภาพหลังเก็บเกี่ยวข้าว และปลูกหลังเก็บเกี่ยวอ้อย 
ตอสุดท้ายที่เกษตรกรมักทิ้งแปลงว่างไว้ช่วงฤดูฝน 6 – 8 เดือน เพื่อรอปลูกอ้อยใหม่ในช่วงปลายฤดูฝน 
 เน่ืองจาก โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วประชารัฐ ปี 2561/62 เป็นการดําเนินงานร่วมกันหลาย
ภาคส่วน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว โดยมีแปลงต้นแบบซ่ึงจะเป็นแบบอย่างใช้ 
ขยายผล  ให้เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการติดตาม
และประเมินผลโครงการที่สําคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นควรติดตามและประเมินผล 
โครงการดังกล่าว เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายส่งเสริมการปลูกพืช
ตระกูลถั่วต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพิ่มปริมาณผลผลิตถ่ัวเหลือง ลดการนําเข้า สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารของประเทศ 
๒) บูรณาการทํางานระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 
๓) ลดการระบาดของศัตรูพืชจากการปลูกถั่วเหลืองสลับพืชหลัก 
๔) ปลูกทดแทนการทํานาปรังและปลูกหมุนเวียนกับพืชหลังฤดูกาลต่าง ๆ 
5) ปรับปรุงบํารุงดินด้านโครสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
6) สร้างเกษตรกรมืออาชีพในการผลิตเมล็ดพันธ์ุระดับชุมชน 

1.3  เป้าหมาย  พื้นทีด่ําเนินการโครงการปลูกถั่วเหลืองหลังนาแปลงต้นแบบ และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ รวม 40  ไร ่ ในพื้นทีอํ่าเภอหนองวัวซอ และอําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี   
 1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน   เก็บรวบรวมข้อมูลช่วง เมษายน – พฤษภาคม 2562   
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 1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กรมวิชาการเกษตร  ,  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 , ศูนย์ประเมินผล ,  กรมส่งเสริมการเกษตร  , กรมส่งเสริมสหกรณ์  , กรมการข้าว 
1.6 งบประมาณโครงการ  ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

   

2. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

 2.1 หลักการและเหตุผลในการติดตามโครงการ 

 ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่สําคัญชนิดหน่ึง ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้
ถั่วเหลืองในการผลิตอาหาร ปีละประมาณ 2.07 ล้านตัน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าจากต่างประเทศ ในขณะการ
ผลิตในประเทศมีเพียง 0.042 ล้านตัน สาเหตุคือ ขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลืองคุณภาพดี  เกษตรกรไม่สามารถหา
ซื้อเมล็ดพันธ์ุได้สะดวก  นอกจากน้ี ราคาที่เกษตรกรได้รับมีความผันผวนและตกตํ่าไม่คุ้มกับการลงทุนทําให้
เกษตรกรลดพื้นที่การปลูก ดังน้ันต้องมีการส่งเสริมด้านเมล็ดพันธ์ุและความรู้ในการคัดเมล็ดพันธ์ุ  รวมทั้งจัดหา
ตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร 

 ศูนย์ประเมินผล  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการติดตามและประเมินผล
โครงการที่สําคัญตามนโยบายของรัฐ  เห็นควรให้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพถั่วเหลือง โดยการแปลงต้นแบบผลิต
เมล็ดถั่วเหลืองแบบชุมชน  พิจารณาแล้วเห็นว่าควรทําการติดตามผลการดําเนินงานโครงการปลูกถั่วเหลืองหลังนา 
ประชารัฐ   เพื่อศึกษาผลกระทบ  ปัญหา  และอุปสรรคของโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  
ต่อไป 

 2.2  วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
 2.2.1  เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ  
 2.2.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 2.3  วิธีการดําเนินงาน 
 ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนา ประชารัฐในพื้นที่อําเภอหนองวัวซอ 
และอําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี  

 2.4  พื้นที่ดําเนินการ 
 ออกติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่อําเภอนํ้าโสม และอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  1  ครั้ง  
ระหว่างวันที่  1 – 10 พฤษภาคม  2562  

 2.5  วิธีการติดตาม 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่  พร้อมทั้งสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1) เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในการผลิตถ่ัวเหลือง 
แบบครบวงจร 
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  2) ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศเพิ่มข้ึน ลดการนําเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศ 
  3) เกิดระบบการผลิตพืชอย่างย่ังยืน ทั้งด้านการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการระบาดของ 
ศัตรูพืช และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรจากการปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชสลับกับพืชหลัก 
  4) เกิดระบบการกระจายเมล็ดพันธ์ุที่มีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
ระดับชุมชน 
   5) เป็นต้นแบบการผลิตที่สามารถขยายไปยังพื้นที่มีศักยภาพอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองของ 
ประเทศ 

3.  ผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ ปี 2562 

 3.1  ผลการติดตามความก้าวหน้าในพื้นที ่

 ข้อมูลส่วนน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ประชารัฐ  
ในพื้นทีอ่ําเภอหนองวัวซอ และอําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี  จํานวน  38  ราย   สรุปผลการติดตาม  ดังน้ี 

 ด้านการรับรู้เป้าหมายการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาประชารัฐ  พบว่า   

 - จังหวัดอุดรธานี  ส่วนใหญ่ทราบเป้าหมายการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาประชารัฐ  ร้อยละ  100  
(ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  การรับรู้เป้าหมายการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาประชารัฐ 

หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด 
การรับรู้เป้าหมายการปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาประชารัฐ 

ทราบ ไม่ทราบ รวม 
อุดรธานี 100.00 - 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ  

ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ  พบว่า  

  - จังหวัดอุดรธานี  ส่วนใหญ่มีการวางแผนและบริหารจัดการ  ร้อยละ  92.11 ที่เหลือร้อยละ 
7.89 ไม่มีการวางแผนและบริหารจัดการ  ในการวางแผนและบริหารจัดการส่วนใหญ่เกษตรกรรวมกลุ่มกันขาย
ผลผลิตถึงร้อยละ 89.47 (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  การวางแผนและการบริหารจัดการ 

หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด 
การวางแผนและการบริหารจัดการ 

มี ไม่มี รวม 

อุดรธานี 92.11 7.89 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 ด้านการฝึกอบรม/เรียนรู้ ดูงาน และระดับความรู้ก่อน – หลังมีโครงการ  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
(ตารางที่ 3)   

  - ด้านการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรมีการฝึกอบรม  ร้อยละ  18.42 ไม่ได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 
86.84 เน่ืองจากเกษตรกรในอําเภอนํ้าโสมพึ่งเข้าร่วมโครงการในปีแรก ทําให้หน่วยงานยังไม่ได้เข้าไปจัดฝึกอบรม
ให้  ทั้งน้ี เกษตรกรที่ได้รับการอบรมมีการนําไปใช้ทุกรายและได้รับประโยชน์จากการนําความรู้ไปใช้   และมีความ
พึงพอใจมาก  

  - ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน  เกษตรกรมีการฝึกอบรม  ร้อยละ  10.53  ที่เหลือร้อยละ  89.47     
ไม่ได้รับการอบรม ส่วนการนําไปใช้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมนําไปใช้ทุกราย และมีความพึงพอใจมาก  

  - ด้านการใช้เมล็ดพันธ์ุดีเหมาะสมกับพื้นที่  เกษตรกรมีการฝึกอบรม  ร้อยละ  10.53 เหลือ
ร้อยละ  89.47     ไม่ได้รับการอบรม ส่วนการนําไปใช้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมนําไปใช้ทุกราย และมีความ 
พึงพอใจมาก  

  - ด้านการเตรียมแปลงปลูก  เกษตรกรมีการฝึกอบรม  ร้อยละ  10.53 เหลือร้อยละ  89.47     
ไม่ได้รบัการอบรม ส่วนการนําไปใช้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมนําไปใช้ทุกราย และมีความพึงพอใจมาก  

  - ด้านการเตรียมแปลงปลูก  เกษตรกรมีการฝึกอบรม  ร้อยละ  10.53 เหลือร้อยละ  89.47     
ไม่ได้รับการอบรม ส่วนการนําไปใช้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมนําไปใช้ทุกราย และมีความพึงพอใจมาก  

  - ด้านการทําปุ๋ยอินทรีย์/น้ําหมักชีวภาพ เกษตรกรมีการฝึกอบรม ร้อยละ  10.53 เหลือร้อยละ  
89.47     ไม่ได้รับการอบรม ส่วนการนําไปใช้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมนําไปใช้ทุกราย และมีความพึงพอใจมาก  

  - ด้านการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี  เกษตรกรมีการฝึกอบรม  ร้อยละ  10.53 เหลือร้อยละ  89.47     
ไม่ได้รับการอบรม ส่วนการนําไปใช้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมนําไปใช้ทุกราย และมีความพึงพอใจมาก  

- ด้านการทําปุ๋ยอินทรีย์/น้ําหมักชีวภาพ  เกษตรกรมีการฝึกอบรม ร้อยละ 10.53 เหลือร้อยละ  
89.47     ไม่ได้รับการอบรม ส่วนการนําไปใช้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมนําไปใช้ทุกราย และมีความพึงพอใจมาก  

  - ด้านการป้องกัน/การกําจัดโรคแมลง  เกษตรกรมีการฝึกอบรม  ร้อยละ  10.53 เหลือร้อยละ  
89.47   ไม่ได้รับการอบรม ส่วนการนําไปใช้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมนําไปใช้ทุกราย และมีความพึงพอใจมาก  
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ตารางที่ 3  ด้านการฝึกอบรม/เรียนรู้ ดูงาน และระดับความรู้ก่อน – หลังมีโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ด้านการฝึกอบรม/เรียนรู้ ดูงาน และระดับความรู้ก่อน – หลังมีโครงการ 

ฝึกอบรม นําไปใช ้ ประโยชน ์ พึงพอใจ 
ได ้ ไม่ได้ ได ้ ไม่ได ้ ด ี เดิม ไม่ดี มาก กลาง น้อย 

ก า ร ต ร ว จ
วิเคราะห์ดิน 

18.42 81.58           - 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
บํารุงดิน 

10.53 89.47            

ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
พันธ์ุที่เหมาะสม
กับพื้นที ่

10.53 89.47            

การเตรียม 
แปลงปลูก 

10.53 89.47            

ก า ร ทํ า ปุ๋ ย
อินทรีย์/นํ้าหมัก
ชีวภาพ 

10.53 89.47            

การใช้ปุ๋ยเคมี/
สารเคมี 

10.53 89.47            

ก า ร ป้ อ ง กั น
กําจัดโรค/แมลง 

7.89 92.11            

 

ที่มา : จากการสํารวจ 

การเข้าร่วมกิจกรรม Field day มีเกษตรกรเข้าร่วมเพียงรายเดียว โดยเข้าร่วม 2 คร้ัง ณ แปลงต้นแบบ 
หรือร้อยละ 2.63 ที่เหลือร้อยละ 97.37 ไม่ได้เข้าร่วม เน่ืองจากเป็นปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ และในพื้นที่ยังไม่มี
การกิจกรรม  

การตรวจแปลงเพื่อตรวจวิเคราะห์ดิน เกษตรกรได้รับการตรวจแปลงเพื่อตรวจวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 
18.42 ที่เหลือร้อยละ 81.58 ยังไม่ได้รับการตรวจ ทั้งน้ี ในจํานวนเกษตรกรที่ตรวจวิเคราะห์ดินทราบผลการตรวจ
พบว่า ร้อยละ 50 ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการปลูกถั่วเหลืองในระดับ 5 

 
ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 4)   

  - สารคลุกไรโซเบียม  เกษตรกรร้อยละ  5.26  ได้รับการสนับสนุนสารคลุกไรโซเบียม   ที่เหลือ
ร้อยละ 94.80 ไม่ไดร้ับการสนับสนุนและไม่ได้คลุกไรโซเบียม   
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  - เมล็ดพันธ์ุ  พบว่า เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยเมล็ดพันธ์ุ ร้อยละ  7.89  ที่เหลือร้อยละ 
81.82  ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยส่วนใหญ่ซ้ือเมล็ดพันธ์ุมาปลูกเอง และบางส่วนเก็บเมล็ดพันธ์ุที่ปลูกในฤดูฝน 
มาปลูก 

  - ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ  พบว่า เกษตรกรไม่ได้รับการการสนับสนุนปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์และ
ชีวภาพ   แต่ได้รับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินแทน ร้อยละ  15.79  ที่เหลือร้อยละ 84.21ไม่ไดร้ับการสนับสนุน   

  - สารชีวภัณฑ์  พบว่า ไม่มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยสารชีวภัณฑ์    
 
ตารางที่  4  ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ได้ ไม่ได ้ เหตุผล 

สารคลุกไรโซเบียม 5.26 94.80 ไม่ได้รับการสนับสนุน
เน่ืองจากพึ่งเข้าร่วม
โครงการในปีแรก 

เมล็ดพันธ์ุ 7.89 92.11 

ปุ๋ยชีวภาพ/อินทรีย ์ 15.79 84.21 ได้รับปุ๋ยเคมีตามผลการ
วิเคราะห์ดิน  

สารชีวภัณฑ ์ - -  
ที่มา : จากการสํารวจ 

  ด้านวิธีการปลูกถ่ัวเหลือง  พบว่า  เกษตรกรปลูกโดยวิธีการหว่านร้อยละ 18.42 โรยเป็นแถว
ร้อยละ 55.26 และหยอดเป็นหลุม ร้อยละ 26.32 ทั้งน้ี การปลูกโดยโรยเป็นแถวเกษตรกรจะใช้เครื่องจักร (ตาราง
ที ่5) 

ตารางที่  5  วิธีการปลูกถ่ัวเหลือง  

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ร้อยละ หมายเหต ุ

หว่าน 18.42 มีเกษตรกรบางส่วนใช้เครื่องพ่น 
โรยเป็นแถว 55.26 ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักร  
หยอดเป็นหลุม 26.32  

ที่มา : จากการสํารวจ 
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  ด้านวิธีการให้นํ้า พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52.63 ให้นํ้าโดยวิธีปล่อยนํ้าเข้าแปลงอย่างเดียว  
สูบนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติร่วมกับนํ้าฝน ร้อยละ 39.48  อาศัยนํ้าฝนอย่างเดียว ร้อยละ 5.26 และปล่อยนํ้าเข้า
แปลงร่วมกับนํ้าฝน ร้อยละ 2.63 (ตารางที่ 6)  

ตารางที่  6  วิธีการให้นํ้า  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ร้อยละ หมายเหต ุ

ปล่อยนํ้าเข้าแปลงอย่างเดียว 52.63 พื้นที่ของเกษตรกรอยู่ติดแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ 

สูบนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ+นํ้าฝน 39.48 พื้นที่อยู่ไกลจากแหล่งนํ้าไม่มาก 
นํ้าฝนอย่างเดียว 5.26 ถั่วเหลืองฤดูฝน 
ปล่อยนํ้าเข้าแปลง+นํ้าฝน 2.63  

ที่มา : จากการสํารวจ 

  ด้านเมล็ดพันธ์ุ  เกษตรกรทั้ งหมดใช้พันธ์ุ เชียงใหม่ 60 โดยแหล่งที่มาของเมล็ดพันธ์ุ  
ร้อยละ 42.10 ได้มาโดยการซ้ือ ใช้ของตนเอง ร้อยละ  50 และร้อยละ 7.90 ทั้งซ้ือและใช้ของตนเอง (ตารางที่ 7) 

ตารางที่   7 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธ์ุ  

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ร้อยละ หมายเหต ุ

ซื้อ 42.10 
เกษตรกรทั้งหมดปลูก 
พันธ์ุเชียงใหม่ 60 

ตนเอง 50.00 
ซื้อ + ตนเอง 7.90 

ที่มา : จากการสํารวจ 

   ด้านการใส่ปุ๋ยเคมี พบว่า เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 มากที่สุดร้อยละ 39.47 
รองลงมา ได้แก่ สูตร 15-15-15 ร้อยละ 31.58 ผสม 2 สูตร ร้อยละ 7.89 ตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 15.80 
และสูตรอ่ืน ๆ ร้อยละ 5.26 (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่  8 การใส่ปุ๋ยเคมี  

หน่วย : ร้อยละ 

 

ที่มา : จากการสํารวจ 

  ด้านการกําจัดวัชพืช / ศัตรูพืช  พบว่า เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชถึงร้อยละ 
100 และมีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชถึงร้อยละ 94.74 (ตารางที่ 9) 

 
ตารางที่ 9 การกําจัดวัชพืช /ศัตรูพืช  

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ใช้สารเคมี ไม่ใช้สารเคมี 

กําจัดวัชพืช 100 - 
ป้องกัน/กําจัดศัตรูพืช 94.74 5.26 

ทีม่า : จากการสํารวจ 

   ด้านการเก็บเกี่ยว  พบว่า เกษตรกรใช้เคร่ืองจักรในการเก็บเก่ียว  ร้อยละ  94.74  ที่
เหลือ ร้อยละ 5.26 ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 9) 

    
ตารางที่ 9 การเก็บเกี่ยว  

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ คน เคร่ืองจักร 

การเก็บเกี่ยว 5.26 94.74 

ทีม่า : จากการสํารวจ 

รายการ ร้อยละ หมายเหตุ 

 สูตร 46-0-0 39.47  

สูตร 15-15-15 31.58  

ผสม 2 สูตร 7.89 สูตร 46-0-0 และ 15-15-15 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 15.80 ตรวจโดยพัฒนาที่ดินจังหวัด 

สูตรอื่น ๆ 5.26  
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 ด้านการคัดเกรดคุณภาพ/ระดับมาตรฐาน/บรรจุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 10)   
  - การคัดเกรดคุณภาพ พบว่า  เกษตรกรร้อยละ  50.00  มีการคัดเกรด อีกร้อยละ 50 ไม่มีการ

คัดเกรด 

  - ระดับมาตรฐาน พบว่า  เกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP ร้อยละ  5.26 อีกร้อยละ 94.74 ไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานสินค้า 

  - บรรจุภัณฑ์ พบว่า  ไม่มีเกษตรกรรายใดมีบรรจุภัณฑ์ในการจําหน่ายผลผลิต  

ตารางที่ 10  ด้านการคัดเกรดคุณภาพ/ระดับมาตรฐาน/บรรจุภัณฑ์   
หน่วย : ร้อยละ 

ที่มา : จากการสํารวจ 

  ด้านการตลาด  พบว่า เกษตรกรไม่มีปัญหา ร้อยละ 76.32 โดยเกษตรกรขายผลผลิตให้กับ
สหกรณ์การเกษตรผ่านกลุ่มเกษตรกร ซึ่งให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง นอกจากน้ี 
เกษตรกรในอําเภอหนองวัวซอขายผลผลิตในรูปเมล็ดพันธ์ุให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุขอนแก่น ส่วน
เกษตรกรอีก ร้อยละ 23.68  มีปัญหาในเรื่องจุดจําหน่ายมีน้อย พ่อค้ากดราคาจากส่ิงเจือปน (ตารางที่  11) 

ตารางที่ 11 การตลาด  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ มี ไม่มี 

ปัญหาการตลาด 23.68 76.32 

ที่มา : จากการสํารวจ 

  ด้านราคา  พบว่า เกษตรกรเห็นว่าราคายังอยู่ในระดับต่ํา และราคาที่เหมาะสมควรเป็น 20 บาท
ต่อกิโลกรัม 

 

 

 
 

รายการ คัด/มี ไม่คัด/ไม่มี หมายเหตุ 

การคัดเกรด/คุณภาพ 50.00 50.00  
ระดับมาตรฐานสินค้า 5.26 94.74 ได้รับใบรับรอง GAP  
บรรจุภัณฑ ์ - 100  
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4. ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ 
สําหรับข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ประเมินส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ในจังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

4.1  สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําโสม 
เกษตรตําบลที่รับผิดชอบโครงการ ได้เปิดให้เกษตรกรมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึง

เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาก เน่ืองจากทางสหกรณ์การเกษตรนํ้าโสม จํากัด จะเป็นผู้รับซ้ือ
ผลผลิต ทําให้เกษตรกรเกิดความเช่ือมั่นว่ามีแหล่งจําหน่ายผลผลิต และราคายังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า มีเกษตรกรบางส่วนเข้าใจคลาดเคล่ือน 
คิดว่าจะได้รับเงินชดเชยจากการเข้าร่วมโครงการฯ เน่ืองจากภาครัฐมีหลายโครงการฯ ที่ลงมาในพื้นที่ ซ่ึง
เกษตรกรแต่ละรายได้ลงทะเบียนเข้าร่วมเกือบทุกโครงการฯ โดยทางสํานักงานเกษตรอําเภอนํ้าโสมได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบรายละเอียดแต่ละโครงการ รวมทั้งได้ทําการประชาคมโดยปิดประกาศ
รายช่ือเกษตรกรผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบตามที่ผู้นําชุมชนกําหนด นอกจากน้ียังได้
ขอความร่วมมือจากผู้นําชุมชนในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่าง ๆ ให้เกษตรกรรับทราบอีกทางหน่ึงด้วย 

ทั้งน้ี การดําเนินโครงการฯ ดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคเพียงเล็กน้อย เช่น เกษตรกรบางรายไม่
มีรายช่ือทั้ง ๆ ที่ลงทะเบียนไปแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบให้  

4.2 สหกรณ์การเกษตรน้ําโสม จํากัด 
 สหกรณ์การเกษตรนํ้าโสม เป็นสหกรณ์ที่รับซื้อผลผลิตถั่วเหลืองจากเกษตรกรในพื้นที่ทั้งเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการ ซ่ึงปีน้ีเป็นที่ 3 ที่สหกรณ์รับซ้ือ โดยในปีที่ผ่านมา (1 เมษายน 
2561- 31 มีนาคม 2562) สหกรณ์รับซื้อถั่วเหลืองได้ทั้งหมด 184,140 ตัน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลผลิตถ่ัว
เหลืองในฤดูฝนและส่วนหน่ึงเป็นผลผลิตถ่ัวเหลืองหลังนา ส่วนในปี 2562 (2 เมษายน – 10 เมษายน 
2562) รับซ้ือได้ 61,235 ตัน ซ่ึงเป็นผลผลิตถั่วเหลืองหลังนาทั้งหมด 
 ในปี 2562  การรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร ทางสหกรณ์จะให้กลุ่มเกษตรกรที่บ้านม่วง รวบรวม
ผลผลิตให้ โดยกลุ่มได้เปิดจุดรับซื้อที่วัดบ้านม่วงเพื่อรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
และไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ เมื่อรวบรวมผลผลิตได้จะนําผลผลิตไปส่งที่สํานักงานสหกรณ์การเกษตรนํ้าโสม 
โดยสหกรณ์จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 16 บาท ทั้งน้ี จากการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรที่มาขายผลผลิต
ให้กับสหกรณ์ พบว่า เป็นสมาชิก 70 ราย จากสมาชิกทั้งหมดประมาณ 2,00 ราย 
  สําหรับการขายผลผลิตที่รับซ้ือ สหกรณ์จะส่งไปขายให้กับบริษัท ล้ิมศักดากุล ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
และขายให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปีน้ีทางสหกรณ์
ได้ส่งถั่วเหลืองไปขายให้กับบริษัทล้ิมศักดากุล จํานวน 2 ครั้ง ปริมาณ 31,500 กิโลกรัม โดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ซ่ึงบริษัทจะนําไปเข้าโรงงานสกัดเป็นนํ้ามันถั่วเหลือง ส่วนผลผลิตที่ขายให้กับวิสาหกิจ
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ชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จะนําไปคัดเป็นเมล็ดพันธ์ุจําหน่าย ทั้งน้ี ทางสหกรณ์จะขายผลผลิตในราคาสูง
กว่าที่รับซื้อจากเกษตรกรโดยหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือกําไรไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 1 บาท  
 ปัญหาและอุปสรรคในการรับซ้ือและการขายผลผลิตของสหกรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงเจือปน เช่น 
เศษดิน กาก ซ่ึงเกิดจากการที่เกษตรกรใช้รถในการเก็บเก่ียว และในปีน้ีเมล็ดถั่วเหลืองไม่ค่อยสวย เน่ืองจาก
ประสบภัยแล้ง นํ้าไม่เพียงพอจากฝนทิ้งช่วง  นอกจากน้ีเกษตรกรจะใช้กระสอบปุ๋ยเป็นภาชนะบรรจุผลผลิตมา
จําหน่าย ซึ่งพบว่ามีความช้ืนสูง เม่ือนําผลผลิตมากองรวมกันในปริมาณมาก ๆ จะทําให้เมล็ดถั่วเหลืองมีสีคลํ้า 
ถ้ามีปริมาณมากผู้ซื้อจะส่งกลับ   

4.3 สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด 
 สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ เป็นสหกรณ์ที่รับซื้อผลผลิตถั่วเหลืองจากเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการ มีสมาชิกสหกรณ์ที่นําถ่ัวเหลืองมาจําหน่าย 41 ราย โดยใน
ปีน้ี สหกรณ์รับซื้อถั่วเหลืองได้ทั้งหมด 44,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตถ่ัว
เหลืองหลังนา เมื่อสหกรณ์รับซื้อผลผลิตแล้วจะนําไปขายให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง 
อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แต่ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่รับซื้อ เน่ืองจากมีปัญหาจากเกษตรกรใช้รถในการ
เก็บเก่ียวทําให้มีส่ิงเจือปนมาก ประกอบกับมีเมล็ดเขียวเยอะเพราะถ่ัวเหลืองยังไม่แก่จัด  
  จากปัญหาดังกล่าวทําให้สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อเครื่องคัดแยกส่ิงเจือปนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตที่รับซ้ือจากเกษตรกร ก่อนที่จะขายผลผลิตให้ผู้รับซ้ือต่อไป 

4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้ดําเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตําบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี โดยเข้ามาส่งเสริม ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลัง

เกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า ตําบลหนองอ้อ  อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว

เป็นต้นแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ชูจุดแข็งของการทําเกษตรกรรมด้วยพืชที่หลากหลาย นํา

ระบบ KUBOTA (Agri) Solutions เข้ามาพัฒนาในด้านองค์ความรู้ในการทําเกษตรกรรมสมัยใหม่ และ

เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้เพิ่มอย่างย่ังยืน 

ทั้งน้ี ในการดําเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตสําหรับ
เกษตรกรที่ เป็นแปลงต้นแบบ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วประชารัฐ ฤดูแล้ง ปี 
2561/2562  (ถั่วเหลือง) ซึง่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบไว้ ดังน้ี (ตารางที่ 12) 
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ตารางที ่ 12 ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต/ต้นทุนการผลิต/ผลผลิต 

ในพื้นทีแ่ปลงต้นแบบ 
ในพื้นท่ีแปลงเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทํานาห้วยตาดข่า 

ในพื้นท่ีแปลงเกษตรกร  
สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ 

เทคโนโลย ี ต้นทุน เทคโนโลยี ต้นทุน เทคโนโลย ี ต้นทุน 
1.คา่เตรยีมแปลงปลูก 540 1.ค่าเตรยีมแปลงปลูก 750 1.ค่าเตรยีมแปลงปลูก 750 
2.คา่ปลูก 250 2.ค่าปลูก 250 2.ค่าปลูก 250 
3.คา่เมล็ดพันธ์ุ 255 3.ค่าเมล็ดพันธ์ุ 330 3.ค่าเมล็ดพันธ์ุ 330 
4.คา่ไรโซเบยีม 20 4.ค่าไรโซเบยีม 20 4.ค่าไรโซเบยีม - 
5.ค่าปุ๋ยเคมี/สาร
กําจัดศัตรูพืช 

1,091 5.ค่าปุ๋ยเคม/ีสารกําจัด
ศัตรูพืช 

967 5.ค่าปุ๋ยเคม/ีสารกําจัด
ศัตรูพืช 

967 

6.ค่าจัดการให้นํ้า 50 6.ค่าจัดการให้นํ้า 90 6.ค่าจัดการให้นํ้า 90 
7.ค่าเก็บเกี่ยว 600 7.ค่าเก็บเกี่ยว 600 7.ค่าเก็บเก่ียว 600 
รวมต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

2,816 รวมต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

3,007 รวมต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

2,987 

ผลผลิต (กก./ไร่) 259 ผลผลิต (กก./ไร่) 182 ผลผลิต (กก./ไร่) 175 
ขาย (บาท/กก.) 18.00 ขาย (บาท/กก.) 17.50 ขาย (บาท/กก.) 16.00 
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 4,662 รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 3,158 รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 2,800 
กําไรสุทธิ (บาท/ไร่) 1,846 กําไรสุทธิ (บาท/ไร่) 178 กําไรสุทธิ (บาท/ไร่) (187) 
ที่มา : จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า แปลงต้นแบบของศูนย์ฯ มีรายได้มากกว่าแปลงอ่ืนอยู่ 1,846 บาท/ไร่ 
เน่ืองจาก แปลงต้นแบบได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าแปลงอ่ืน ๆ ประกอบกับราคาขายผลผลิตที่แตกต่างกันจึงทําให้
แปลงต้นแบบของศูนย์ฯ มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าแปลงอ่ืน ๆ ดังกล่าว 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ 
 จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ในการดําเนินโครงการฯ มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังน้ี 

 5.1 ผลผลิตต่อไร่ต่ําและมีปัญหาด้านคุณภาพ เน่ืองจากประสบภาวะฝนแล้ง แหล่งนํ้าที่มีไม่เพียงพอ
ให้เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก 
 54.2 เกษตรกรเข้าร่วมหลายโครงการ ทําให้เกิดความสับสนในการให้ข้อมูล 
 5.3 แหล่งรับซ้ือมีน้อย ทําให้ไม่มีการแข่งขันด้านราคา 
 5.4 เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวโดยใช้รถ ทําให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ มีส่ิงเจือปน มีเมล็ดที่ยังไม่แก่จัด
ปะปนไปด้วย ส่งผลกระทบต่อราคา 
 5.5 ไม่มีการนําผลผลิตไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
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6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
6.1 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ/เข้าใจโครงการฯ อย่างทั่วถึง 
6.2 จัดหาแหล่งนํ้าให้เพียงพอ 
6.3 จัดหาตลาดเพิ่มเติม 
6.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการนําถ่ัวเหลืองไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 

----------------- 

 

 


