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(ค) 

คำนำ 
  การประเมินผลลัพธ์โครงการฟื้นฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน ตามแผนส่งเสริมอาชีพการเกษตรใน
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วัตถุประสงคข์องการประเมิน เพ่ือประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประเมินความพึงพอใจ
ของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดำเนินงานต่อไป 
รวมทั้ งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถนำผลการประเมิน ไปใช้ เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือปรับปรุง                  
การดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันในระยะต่อไป รวมทั้งเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
ขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในระยะยาว     
  ในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 12 และสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้
ความร่วมมือ อนุเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูลอย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ต่อไป  
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บทที่ 1 
สาระสำคัญของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
พื ้นที ่  5  จ ังหวัด เป ็นแหล่งสำคัญ ที ่ม ีศ ักยภาพสูง ในการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่นาร้างสูง  สาเหตุสำคัญของ
การทิ้งร้างคือเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาที่ดิน ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ดินเปรี้ยวจัด  
ดินกรด ทำนาไม่ได้ผล  เกษตรกรจึงเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน ทำให้สูญเสียคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ของที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจัดทำโครงการพัฒนาพ้ืนที่นาร้างในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา (4 อำเภอ คือ อำเภอสะบ้าย้อย นาทวี เทพา 
และจะนะ) สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้างให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้ โดยสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การใช้วัสดุปรับปรุงดิน  การจัดระบบ
การปลูกพืช การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้เพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ดังกล่าวบนพื้นฐานของการจัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างให้สามารถกลับมาให้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2.2 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ

มั่นคง 
1.3 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.3.1 สำรวจออกแบบล่วงหน้าการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 

1.3.2 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการเกษตรในพ้ืนที่นาร้าง โดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
(ขุดคู/ยกร่อง) ให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้ งสนับสนุนพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกร
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมั่งคง 
1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.5.1 พ้ืนที่นาร้างได้รับการปรับปรุงพื้นที่ ให้สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ 
1.5.2 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึนและม่ันคง 
1.5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 

 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

2.1 ความสำคัญของการประเมินผล 
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นแหล่งสำคัญที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ แต่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่นาร้าง
ค่อนข้างสูง สาเหตุสำคัญของการทิ้งร้าง คือเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาที่ดิน ดังนั้นกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา และได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟูอาชีพภาคเกษตรให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและพ้ืนที่ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพแหล่งผลิตการเกษตรที่มีอยู่เดิมและส่งเสริมให้เกิดขึ้นใหม่ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ำมันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และม่ันคง 

ซึ่งปาล์มน้ำมันชอบสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและสม่ำเสมอตลอดปี ความชื้นสูง แสงแดดจัด 
ประกอบกับพ้ืนที่ทางภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมันเนื่องจากมีการกระจายของน้ำฝน
สม่ำเสมอ  ซึ่งการปลูกปาล์มน้ำมันดังกล่าวทำให้เกษตรกรมีอาชีพตลอดไป โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูก
ปาล์มน้ำมัน ได้ดำเนินการในปี งบประมาณ 2554 ซึ่งสามารถพิจารณาได้ระยะหนึ่งแล้ว สามารถดูถึงผลลัพธ์
ของโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมันได้ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (สศท.9) จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลลัพธ์โครงการ
ฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  ตามแผนส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2554 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนา
การเกษตรในระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงดำเนินงาน
โครงการในระยะต่อไป  
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน  

2.2.1 เพ่ือประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฟื้นฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน 
2.2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน 

2.3 ขอบเขตการประเมินผล 
2.3.1 พ้ืนที่เป้าหมาย เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการดำเนินงานการประเมินผลโครงการฟื้นฟูนาร้าง

เพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน ตามแผนส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2554 (จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา (4 อำเภอ คือ อำเภอ
สะบ้าย้อย นาทวี เทพา และ จะนะ) สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  
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2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 
   1) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบโครงการฯในแต่ละจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด 
(จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 
   2) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 
88 ตัวอย่าง 

2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูลผลผลิต ปี 2559 (1มกราคม-31ธันวาคม 2559)  
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 

2.4.1 การตรวจเอกสาร 
   ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา เอ็จ สโรบล วิพักตร์ จินตนา และกฤตยาการน์ เดชดร (2557)  
ศึกษางานวิจัยพบว่า พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในพื้นที่พรุ ตำบลการะเกด อำเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก 896.68 ไร่ หรือร้อยละ 1.49 ของพื้นที่ตำบล ในปี พ.ศ. 2545 
เป ็น  10,222.23 ไ ร ่ ห ร ือ ร ้อ ย ล ะ 17.46ข อ ง พื ้น ที ่ต ำบ ล  ใน ป ี พ .ศ .  2555 โ ด ย ส ่ว น ให ญ ่เป ็น               
การเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ลุ่มร้อยละ 52.83 พื้นที่นา ร้อยละ 15.72 พื้นที่นาร้าง ร้อยละ 9.44 และ
พ้ืนที่ป่าพรุรอสภาพฟ้ืนฟูร้อยละ 8.72 นอกจากนั้น เป็นพ้ืนที่ อ่ืน ๆ รวมกัน ร้อยละ 13.29 และจาก           
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวโน้มในอนาคตโดยใช้ แบบจำลอง Markov 
chain พบว่าในปี พ.ศ. 2565 พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าพื้นที่อื่น  โดยจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 13,418.98 ไร่  ร้อยละ 22.92 ของพ้ืนที่ตำบลในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมากกว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมทุก
ประเภทในตำบลการะเกด ในขณะที่ พื้นที ่นาข้าว นาร้าง และพื้นที ่เกษตรกรรมอื่น ๆ  จะเริ่มลดลง 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าการขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่ในตำบลการะเกดอยู่ในพื้นที่หมู่ 
7 11 และ 12 ซึ่งอยู่ในพื้นที่พรุ โดยการขยายพื้นที่ปาล์มน้ำมันนี้ได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วใน ระหว่างปี 2541 ถึง 
2556 
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (2555) ศึกษาการวิเคราะห์ผลการดำเนินและการลงทุน
ทำโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษา พบว่า
สมาชิกตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4.76 คนต่อครัวเรือน โดยมีเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันเฉลี่ยครัวเรือนละ 20.44 ไร่ เป็นเนื้อที่ปลูกปาล์มที่เก็บ
เกี่ยวแล้ว  15.60 ไร่ ผลผลิตที่เก็บได้แล้วจะขายให้กับสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 75 เนื่องจากจ่ายเงินตรงเวลา
และรวดเร็ว ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์ม
น้ำมัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.67 มีรายได้เพ่ิมขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้น สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินของโรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ กำหนดอายุโครงการในการศึกษา 20 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
เท่ากับ 2,762,037,381.26 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.23 อัตราผลประโยชน์
ภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 20 และค่าการวิเคราะห์ค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value 
Test) ทางการเงินของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ ปรากฏว่าต้นทุนรวมทั้งหมดของโรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัดเพ่ิมขึ้นได้ถึงร้อยละ 23.14 ของ และผลประโยชน์ลดลงไม่เกินร้อย
ละ 18.79 ของผลประโยชน์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัดจะทำให้มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งแสดงถึงระดับความเสี่ยงหรือขีดความสามารถในการรับผลกระทบจากการ
เพ่ิมข้ึนของต้นทุนและการลดลงของผลประโยชน์ 
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   กฤษณี คงสวัสดิ์ (2554) ศึกษาการประเมินผลโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา : จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรที ่เข้าร่วม
โครงการสวนใหญ่เป็นเพศชายและมีอายุมาก โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแลวเกษตรกรมีระดับความรู
เพ่ิมอยู่ในระดับมาก สวนระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยภาพรวมทั้งหมดยูในระดับปานกลาง โดยปัจจัย
ที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไดแก ่อายุจำนวนปีที่เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่ที่ใช้เข้าร่วม
โครงการ  การตัดสินใจเปลี่ยนพ้ืนที่นาดีมาปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร และระดับความรูเกี่ยวกับการจัด   
การสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ สำหรับปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วมของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่พบมากที่สุด คือ หนูกัดกินตนปาลมและลูกปาลม  

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
   1) ประเภทการประเมินผลโครงการ ของUnited Nations (อ้างถึงเกษม สิริสุโขดม 2550) 
United Nations ได้แบ่งประเภทของการประเมินผลตามช่วงเวลาออกเป็น 4 ประเภท คือ  
   1.1) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Extant Evaluation) คือ การประเมินความ
เหมาะสมของโครงการ อาจจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของ Project Appraisal ความเป็นไปได้ของแผน
ดำเนินงาน (Operation Plan) การตรวจสอบสถานะภาพของโครงการในลักษะต่าง ๆ อาทิ ความเป็นไปได้
ของผลกระทบ ที่มีต่อระบบบริหาร (Management System) ความพร้อมเพียงของปัจจัยต่าง ๆ ดำเนินงาน 
  1.2) การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ทำในระหว่างการตาม
โครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลด้านปัจจัย หรือทรัพยากรของโครงการ เช่น การจัดส่งปัจจัย การใช้ปัจจัย
ของแต่ละกิจกรรมในโครงการ ผลได้เบื้องต้น ความคืบหน้า ปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ของโครงการข้อมูลที่
ได้จากการติดตามจะมีประโยชน์ในแง่ของการควบคุมและกำกับโครงการเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  1.3) การประเมินผลในระหว่างดำเนินงานตามโครงการ (Ongoing Evaluation) 
ระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่นี้มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ข้อมูลแก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโครงการระดับต่าง ๆ ส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลนั้นได้มา
จากรายงานการติดตามโครงการและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเท่าที่จำเป็น สำหรับสิ่งที่จะต้องประเมินก็คือกระบวน             
การดำเนินงาน (Implementation Process) โดยเน้นในสิ่งเหล่านี้ คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลได้จะตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานในแง่ของระยะเวลา 
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการผลิตและวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลได้เบื้องต้นในแง่ของ
ปริมาณตามเป้าหมายและคุณภาพตามมาตรฐานวิเคราะห์ วิเคราะห์ถึงศักยภาพที่โครงการจะประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เร่งด่วนและวิเคราะห์ถึงศักยภาพของโครงการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกลาง 
(Intermediate Objective) และวัตถุประสงค์ระยะยาว(Long-Term Development Objective) ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 1.4) การประเมินผลหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Export Evaluation) เป็นการ
วิเคราะห์ผลระยะสั้นและระยะยาวของโครงการ การวิเคราะห์มีลักษณะที่ลงลึก และให้รายละเอียดมากกว่า  
Ongoing Evaluation การวิเคราะห์จะเริ่มจากผลได้เบื้องต้น (Outputs) ผลได้เบื้องต้นนี้ก่อให้เกิดผลได้
ระดับกลาง (Effect) หรือผลกระทบระยะสั้นมากน้อยเพียงใดและจากผลได้ระดับกลางนี้จะก่อให้เกิดผลระดับ
สุดท้ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อย่างไร เพราะเหตุใด 
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   2) แนวคิดการติดตามและประเมินผล (บันเทิง มาแสง , 2530) 
  แนวคิดในการติดตามและประเมินผลได้จำแนกตัวแปร (Variants) หรือองค์ประกอบ
ของโครงการออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
   2.1) ปัจจัยทรัพยากรที่นำมาใช้ในโครงการของแต่ละกิจกรรมเพ่ือผลิตผลได้ทรัพยากร
เหล่านี้ คืองบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือและอ่ืน ๆ 
 2.2) ผลได้ คือ ผลลัพธ์เบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ผลได้
อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณ (Quantitative Outputs) และผลได้เชิงคุณภาพ (Qualitative Outputs) ในบาง
กรณีผลได้ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัยของกิจกรรมหนึ่งได ้
 2.3) ผลกระทบ (Effects) คือผลที่เกิดจากใช้ประโยชน์ จากผลได้ในกิจกรรมของ
โครงการผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งกระทบตามที่วางแผนไว้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ ซึ่ง
เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 
 2.4) ผลกระทบต่อเนื่อง(Impacts) คือผลกระทบที่เกิดต่อเนื่องจากผลกระทบซึ่งเป็น
ผลลัพธ์ระดับสูงสุดของโครงการ และผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลกระทบต่อเนื่องตามที่ได้วางแผน
ไว้และเป็นผลกระทบต่อเนื่องตามท่ีไม่วางแผนไว้ 
   3) แบบจำลองการติดตามและประเมินผล  
  แบบจำลองการติดตามและประเมินผล มีหลายรูปแบบ เช่น MIOI MIOE CIPP ฯลฯ ซึ่ง
แต่ละรูปแบบมีจุดเน้นการจำแนกองค์ประกอบของโครงการแตกต่างกัน เช่น  
 3.1) รูปแบบ MIOI จำแนกองค์ประกอบของโครงการ ดังนี้  
 M = การบริหารจัดการ (Management) ได้แก่ การดำเนินงานตามแผนการติดตาม
กำกับงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน การประสานงานกับกลุ่มประชาชน
เป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำช่วงเริ่มดำเนินการโครงการใหม่ และระหว่างดำเนินการโครงการ 
 I = ปัจจัย (Inputs และActivities) คือ ทรัพยากรที่นำมาใช้ในกระบวนการของแต่ละ
กิจกรรม เช่น งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมด้วย 
 O = ผลได้ (Outputs) คือ ผลลัพธ์เบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งใน
โครงการ ผลได้ อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณ (Quantitative Outputs) หรือผลได้เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Outputs)  
 I = ผลกระทบ (Impact) ซึ่งได้รวมทั้ง Effect คือ ผลกระทบในระยะสั้นเป็นผลที่
ต่อเนื่องจาก Outputs ซึ่งในทัศนะของการประเมินผล เมื่อมีการใช้ประโยชน์จาก Outputs แล้ว ผลที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจาก Outputs จะเป็น Effect หรือประสิทธิผลโครงการ และ Impact คือผลกระทบระยะยาว ซึ่งจะ
เกิดต่อเนื่องจาก Effect ผลกระทบในระยะยาวนี้จะเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของของการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นผล
ระดับสุดท้าย  
  3.2) รูปแบบ MIOE ซึ่งจำแนกองค์ประกอบของโครงการคล้ายกับ MIOI โดยต่างกันใน
องค์ประกอบตัวสุดท้าย คือ E =ผลกระทบ (Effect) คือผลที่ติดตามมาภายหลังการนำผลผลิตมาใช้แล้ว เช่น 
รายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง ส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ 
 3.3) รูปแบบ CIPP การประเมินรูปแบบซิปป์ เป็นการนำเสนอโดยสตัฟเฟิลบีมและ
คณะ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อทางเลือกที่มีอยู่
เป็นการประเมินที่พิจารณาองค์ประกอบสำคัญจากองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่  
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 C = การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) หรือ บางครั้งเรียกว่า     
การประเมินบริบทเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกโครงการที่จะมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ 
รวมทั้งเป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้เกิดการดำเนินโครงการ 
 I = การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จำเป็น
สำหรับการนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สถานที่รวมถึงครุภัณฑ์ และสิ่งที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการโครงการทั้งนี้การประเมิน
ปัจจัยนำเข้าจะช่วยในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะทำให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งจะช่วยให้เกิดการวางแผนการจัดการกิจกรรมของโครงการทั้งที่กำลังดำเนินการและ
กิจกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 P = การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิธี      
การจัดการกิจกรรมของโครงการ การนำปัจจัยนำเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมตามลำดับ ขั้นตอน ตลอดจน       
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม การประเมินกระบวนการจะช่วยให้หาข้อบกพร่องของ        
การดำเนินการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดำเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและเป็น การตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ          
การค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
 P = การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้รับทั้งหมด
จากการดำเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยอย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกิจกรรมย่อยหรือไม่โดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
 3.4) รูปแบบ IPOO จำแนกองค์ประกอบของโครงการเป็น ดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน,2543) 
 I = ปัจจัยนำเข้า (Inputs) พิจารณาถึงองค์ประกอบของโครงการ เช่น คุณสมบัติ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และงบประมาณ 

P = กระบวน (Process) พิจารณาการออกแบบ วิธีการดำเนินงาน ในระหว่างที่มี
การปฏิบัติหรือดำเนินการตามแผน 

O = ผลได้ (Outputs) พิจารณาถึงผลที่ได้รับเพ่ิมข้ึน 
O = ผลลัพธ์ (Outcome) พิจารณาผลระยะยาวที่เกิดขึ้น เช่น ผลกำไร ความสามารถ

ในการแข่งขัน ความอยู่รอด เป็นต้น  
    4) รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) โรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake) ได้พัฒนา
รูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของ ครอนบาค และสคริฟเว่น เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติรูปแบบการประเมิน
ของ สเตค ถือได้ว่าเป็น รูปแบบหนึ่งที่ นักประเมินนำมาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ 
การประเมินตามความคิดเห็นของ สเตค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยาย และการตัดสินคุณค่า
ของ โครงการ หรือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนนำไปสู่   
การตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินมี 2 ประการคือ เพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาบรรยายเกี่ยวกับ
โครงการนั้น และเพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสิน คุณค่าของโครงกาวิธีการประเมิน 
สเตค ได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซ่ึง ตามโครงสร้างของ
รูปแบบนี้ ได้จำแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย (Description Matric) และ
เมตริกซ์การตัดสินคุณค่า (Judgement Matric) และได้เสนอว่าก่อน บรรยาย หรือตัดสินคุณค่าของโครงการ
ใดๆ นักประเมินควรทำการวิเคราะห์หลักการและเหตุผล ของโครงการนั้นๆ ด้วย การประเมินโครงการตาม
แนวคิดของสเตค ผู้ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงให้ได้ เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บ
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ข้อมูลก็มีหลายวิธี ข้อมูลที่ต้องการ คือข้อมูลที่นำมาใช้เพ่ือการอธิบาย และการตัดสิน ใจตามรูปแบบ           
การประเมินนี้ ได้จำแนกสิ่งที่ต้อง พิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) สิ่งนำหรือปัจจัยเบื้องต้น 
(Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือปัจจัยต่างๆในการดำเนินโครงการ 2) กระบวนการหรือการปฏิบัติ 
(Transaction) หมายถึง กิจกรรมดำเนินตามกิจรรมที่ปฏิบัติพฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
อาจารย์ นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 3) ผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที่ได้จาก
โครงการ ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ความ
คาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังจำแนกเป็นความคาดหวัง เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น    
การปฏิบัติ และผลการดำเนินงานโครงการ 2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริง 
ซึ่งจำแนกเป็น สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน 3) มาตรฐาน 
(Standards) หมายถึง แนวทางการดำเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี ควร จะทำหรือควรจะได้รับ เกี่ยวกับ
ปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน 4) การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพิจารณา    
การตัดสินใจเป็นการพิจารณา สรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดำเนินงานในการประเมิน         
ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพ่ือการบรรยายก่อน คือ ต้องมีการศึกษา ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวัง 
กับสิ่งเกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น  การปฏิบัติและผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึง
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้และมาตรฐาน ที่คาดว่าจะให้เกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ แนวคิดของสเตคแสดง
ได้ดังแผนภาพ 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างรูปแบบการประเมินของสเตค 

   สเตคเสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ์ (Matric) สองประการคือ เมตริกซ์การบรรยาย 
และเมตริกซ์การตัดสินใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. ในเมตริกซ์การบรรยาย แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คือ  
  ช่องที่ 1 หมายถึง ภาวการณ์ที่คาดหวังว่าต้องมีอยู่ก่อนที่การดำเนินงานโครงการ 
เกิดข้ึน โดยถือว่าเป็นภาวการณ์ที่เอ้ืออำนวยให้เกิดผลดังที่คาดหวังไว้  
  ช่องที่ 2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามความคาดหวังว่าจะเป็น 
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คือ ก่อให้เกิดผลตามที่ได้มุ่งหมายไว้  
  ช่องที่ 3 หมายถึง ผลผลิตที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการดำเนินงาน  
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  ช่องที่ 4 หมายถึง ปัจจัยที่มีอยู่จริงก่อนเริ่มโครงการ  
  ช่องที่ 5 หมายถึง กระบวนการดำเนินงานตามที่สังเกตได้จริงจากโครงการ  
  ช่องที่ 6 หมายถึง ผลผลิตที่ได้จริงๆ หลังจากโครงการจบลงแล้ว ตั้งแต่ช่องที่ 1 ถึง 6  
ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนวคือ ในแนวตั้งได้แก่ ช่อง 1 – 2 –3 และ 4 – 5 – 6 ควรมีความสัมพันธ์
กัน เพ่ือดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอ้ืออำนวยต่อกระบวนการหรือไม่ และในแนวนอนได้แก่ 1 – 4, 2 – 5 และ 3 – 6 
ต้องมีความสอดคล้องกันทั้งนี้เพ่ือต้องการทราบว่าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริงๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตั้งนั้น         
มีความสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังไว้ หรือไม่ประการใด และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เมื่อพิจารณาทั้งใน
แนวตั้งและในแนวนอนแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน  แสดงว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่
บรรลุผลตามที่คาดหวังเอาไว้    
                       2. ในเมตริกซ์การตัดสินใจ จำเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่ได้จาก 
เมตริกซ์ การอธิบาย เกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้ว หรือตั้งขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการหรือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการก็ได้ สำหรับที่มาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย คือต้องสรุป ออกมาให้ได้ว่า โครงการ
การศึกษามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่จุดใดหรือมีปัจจัยอะไรเป็นตัว
เกื้อหนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ แนวคิดของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอ่ืนๆ ตรงที่พบว่า
ผลผลิตยังไม่ดี ไม่ได้ หมายความว่า การวางแผนไม่ดี หรือหลักสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องที่องค์ประกอบอ่ืนๆ 
เช่น การจัด สภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เรียน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็ได้ 
2.5 วิธีการประเมิน 

2.5.1 การประเมินผลครั้งนี้ใช้รูปแบบประเมินผลของสเตค (Stake) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินผล คือ
ประเมินเพ่ือตัดสินว่าโครงการนั้นจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และทักษะตามที่ต้องการหรือไม่ โดยใช้แบบจำลอง IPOO Model คือเน้นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

2.5.2 ประเภทการประเมินโครงการมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี การประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบ
การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ (Expost Evaluation) เพ่ือวิเคราะห์ผลของการดำเนินโครงการว่าบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งใช้แผนแบบเปรียบเทียบในและนอกโครงการโดยคาดว่าระดับความรู้และ
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

2.5.3 แผนแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้เป็นเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวัง 
และเปรียบเทียบมาตรฐานที่ควรจะเป็น โดยรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลอยู่ในหัวข้อถัดไป 
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2.5.4 ตัวชี้วัด และเกณฑ์วัด 
ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

1.ปัจจัยนำเข้า (Input) 
1.1 หน่วยงาน/บุคลากร 

 

 
1.1 จำนวนหน่วยงานที่ร่วม

ดำเนินงาน 

 
1.1ระดับความเพียงพอของหน่วยงาน/
บุคลากร 

1.2 การบริหารจัดการโครงการ 1.2 ลักษณะการบริหารโครงการ - 
1.3 ปัจจัยสนับสนุน 

1.3.1 จำนวนต้นกล้าพันธุ์ปาล์ม
น้ำมัน 

 
1.3.1จำนวนต้นกล้าพันธุ์ปาล์ม

น้ำมันที่เกษตรกรได้รับต่อไร่ 

 
1.3.1 ตามเป้าหมาย 

2.กระบวนการ(Process) 
2.1 ผลการดำเนินงานโครงการ 

 
2.1 การรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ 

- 

2.2 การเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

2.2 การเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

 
- 

2.3 การประชาสัมพันธ์โดย
การชี้แจงเกษตรกร 

2.3 ระดับความเหมาะสมของ
การชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบ 

- 

2.4 การส่งเสริมและสนับสนุน
ของกระบวนการโครงการ 

- การติดตาม/ตรวจเยี่ยม
ของเจ้าหน้าที ่

- จำนวนครั้งการติดตาม/
ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ 

- 
 

3. ผลได้(Outputs) 
3.1 พ้ืนที่ ที่ ได้ รับการจัดทำ

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู /ยกร่อง) 

 
3.1 จำนวนพ้ืนที่ที่ ได้รับการ

การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
(ขุดคู /ยกร่อง) 

 
3.1 ตามเป้าหมาย 

3.2 เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 
3 .2 .1 ก า ร จั ด ท ำ ร ะ บ บ

อนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู /ยกร่อง) 

 
3.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ

การสนับสนุนการจัดทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู /ยกร่อง) 

 
3.2.1 ตามเป้าหมาย 

 
3.2.2 เกษตรกรที่ได้รับการ

สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 

 
3.2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ

การสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 

 
3.2.2 ตามเป้าหมาย 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4. ผลลัพธ์(Outcome) 

4.1 ผลผลิต 
 

4.1 ผลผลิตต่อไร่ 
 

4.1 มากกว่า1,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
4.2 รายได้ของเกษตรกร(เฉพาะ

แปลงที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ) 
4.2 รายได้ที่เกษตรทีไ่ด้รับ - 

4.3 ความพึงพอใจต่อรายได้
ของแปลงที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 

4.3 ระดับความพึงพอใจต่อ
รายได ้

4.3 ระดับปานกลางข้ึนไป 

2.6 การรวมรวมข้อมูล 
2.6.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและ

เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและใช้เอกสารโครงการ เอกสารวิชาการเรื่องการปลูกปาล์มน้ำมัน และงานประเมิน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.6.2 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่จากการสำรวจภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม 

สัมภาษณ์เกษตรกรเป็นการเก็บรวบรวมจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ การกำหนดขนาดตัวอย่าง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด คือ 
จังหวัดสงขลา (4 อำเภอ คือ อำเภอสะบ้าย้อย นาทวี เทพา และ จะนะ) สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  
โดยการสำรวจเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จากการสุ่มเลือกในทุกจังหวัด แล้วคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane และใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ซึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่จะทำการสัมภาษณ์ 
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 88.00 ตัวอย่าง  

ตามสูตร n = 
2+1 Ne

N
 

โดย  n = จำนวนหรือขนาดตัวอย่าง 
    N = จำนวนประชากร 
    e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งกำหนดให้ = 10% 

แทนค่า   n = 
2(0.1)7291

729
+

 = 87.93 ตัวอย่าง 

จำนวนตัวอย่าง 88 ตัวอย่าง 
จังหวัด จำนวนประชากร(คร.) จำนวนตัวอย่าง(ต.ย.) 
สงขลา 38 4 
สตูล 114 14 
ยะลา 145 18 

ปัตตานี 215 26 
นราธิวาส 217 26 

รวม 729 88 
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2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมจากรายงานความก้าวหน้ากรมพัฒนาที่ดิน 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด และประเด็นการประเมินผล โดยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย และฐานข้อมูล เช่น ราคาผลผลิต ขั้นตอนหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการ เป็นต้น ใช้เทคนิค    
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

2.6.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และ
การสังเกตจากการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล เพ่ืออธิบายผลการประเมินโครงการว่าสอดคล้องวัตถุประสงค์โครงการ
หรือไม่ หรือควรมีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร จึงจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ  

2.6.5 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าผลรวม และค่าร้อยละ 
เพ่ืออธิบายถึงผลได้ต่าง ๆ ของโครงการ 
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล  

2.7.1  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดำเนินงานโตรงการต่อไป 
2.7.2 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถนำผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อปรับปรุง

การดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันในระยะต่อไป รวมทั้งเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพขึ้น
และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในระยะยาว 



บทที่ 3 
ข้อเท็จจริง/ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3.1 ลักษณะทางกายภาพ 
3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

 1) ที่ตั้ง 
  พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา สงขลา และ
จังหวัดสตูล  ตั้งอยู่ตอนล่างของประเทศอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  5  องศา  30  ลิปดาเหนือ ถึง  8  องศาเหนือ 
และเส้นแวงที่  99  องศาตะวันออก ถึง  105  องศา  15  ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ 
ประมาณ 937 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 1,200 กิโลเมตร ทางทะเล 725 กิโลเมตร ติดต่อทะเลอ่าวไทย ด้าน
ทิศตะวันออก ระยะทาง 330 กิโลเมตร ติดต่อทะเลอันดามัน  ด้านทิศตะวันตก ระยะทาง  144.3  กิโลเมตร 
ส่วนด้านทิศใต้ติดต่อประเทศมาเลเซียระยะทาง  500  กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 20 ,809.730 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12.97 ล้านไร่ ซึ่งจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่มากที่สุด และจังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่น้อยที่สุด โดย
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงขลา 
ปัตตานี 

สตูล 

ยะลา 

นราธิวาส 
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2) อาณาเขต 
เหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตรัง  และพัทลุง 

อ่าวไทย ทะเลอันดามัน ประเทศมาเลเซีย 

พ้ืนที่ 5 จังหวัด มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 20,809.730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12.97 ล้านไร่ 
โดยมีรายละเอียดแต่ละจังหวัด ดังนี้  

จังหวัด ตารางกิโลเมตร ล้านไร่  ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 

นราธิวาส 4,475.430 2.79 รัฐกลันตันและรัฐเปรัค 
ปัตตานี 1,940.356 1.21 - 
ยะลา 4,521.078 2.8 รัฐเปรัคและรัฐเคดาห์ 
สงขลา 7,393.889 4.62 รัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส 
สตูล 2,478.977 1.55 รัฐเปอร์ลิส 
รวม 20,809.730 12.97   

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล มีอาณาเขตติดกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

จังหวัด ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

นราธิวาส จังหวัดปัตตานีและ    
อ่าวไทย 

รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย 

อ่าวไทย และรัฐกลัน
ตัน ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดยะลา 

ปัตตานี อ่าวไทย อำเภอเมือง อำเภอ   
รามัน จังหวัดยะลา               
และอำเภอบาเจาะ   
จังหวัดนราธิวาส 

อ่าวไทย อำเภอเทพา            
และอำเภอ      
สะบ้าย้อย     
จังหวัดสงขลา 

ยะลา อำเภอสะบ้าย้อย  
จังหวัดสงขลาและ
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี 

รัฐเปอร์ลิส            
ประเทศมาเลเซีย 

อำเภอบาเจาะ 
อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส และรัฐเปอร์
ลิส ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสงขลา        
และรัฐเคดาห์  
ประเทศมาเลเซีย 

สงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี  รัฐเคดาห์และ
รัฐเปอร์ลิส  ประเทศ
มาเลเซีย 

อ่าวไทย จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสตูล 

สตูล อำเภอรัตภูมิ  จังหวัด
สงขลา  จังหวัดพัทลุง 
และอำเภอปะเหลียน  
จังหวัดตรัง 

รัฐเปอร์ลิสและ 
รัฐเคดาห์  
ประเทศมาเลเซีย 

อำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา  และรัฐเปอร์
ลิส ประเทศมาเลเซีย 

ทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย 
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พ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของ
พ้ืนที่ โดยมีเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นเส้นแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ  ที่
ราบฝั่งตะวันออก (จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และที่ราบฝั่งตะวันตก (จังหวัดสตูล) ลักษณะ
ภูมิอากาศฝั่งตะวันออกเป็นแบบฝนเมืองร้อน มีฝนตกตลอดปี ส่วนด้านตะวันตกมีสภาพอากาศแบบมรสุม
เมืองร้อน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี และปริมาณป่าไม้สูงกว่าฝั่งตะวันออก 

3.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนอาจแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศออก

ได้เป็น 2 บริเวณ คือ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก โดยฝั่งตะวันออกจัดอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนและชื้น  
(Tropical Wet or Tropical Rainforest) เนื่องด้วยมีฝนตลอดปี ไม่เว้นฤดูแล้ง เว้นแต่ในบางเดือน เช่น 
ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ซึ่งมีฝนตกน้อยกว่าเดือนอื่น  ๆ ส่วนฝั่งตะวันตกจัดอยู่ในภูมิอากาศ
เขตฝนมรสุม (Monsoon Rainforest) ซึ่งมีฤดูแล้งระยะสั้น ๆ แต่ในฤดูมรสุมจะมีฝนตกหนัก ปริมาณฝน
เฉลี่ยตลอดปีมากกว่าฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร จึงทำให้ป่าทางฝั่งตะวันตกมีต้นไม้หนาแน่นกว่าฝั่งตะวันออก 
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 27.1 – 27.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75 - 82 มีปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ย 2,180.3 มิลลิเมตรต่อปี โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ดังนี้ 

1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้มีฝนตกมากบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคใต้ 

2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีฝนตกมากบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคใต้ 

สำหรับช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนน้อยกว่าช่วงอ่ืนๆ เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงมากที่สุดของปี 

การที่ภาคใต้มีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 75 – 82 นับว่ามีความชื้นสัมพันธ์
ค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี 

3.1.3 ด้านการเกษตร 
พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประเภทพืชสวน  
ตารางท่ี 3.1 พื้นที่เกษตรกรรมของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

หน่วย : ไร ่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,405,497 6,404,428 6,401,335 6,401,532 6,386,177 
 สงขลา  2,267,801 2,266,426 2,266,511 2,267,234 2,269,009 
 สตูล  668,050 668,889 668,726 668,200 668,574 
 ปัตตานี  758,224 758,071 756,505 756,505 752,685 
 ยะลา  1,293,848 1,293,670 1,292,995 1,292,995 1,286,465 
 นราธิวาส  1,417,574 1,417,372 1,416,598 1,416,598 1,409,444 
ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในปี 2559 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าจังหวัดสตูล มีพื้นท่ีปลูก
มากที่สุด 108,489 ไร่ ร้อยละ 43.88 รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 60,351 ไร่ ร้อยละ 24.41 และจังหวัด
สงขลา 50,722 ไร่ ร้อยละ 20.52 ตามลำดับ 
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ในส่วนของพื้นที่ให้ผลปาล์มน้ำมันในปี 2559 ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าจังหวัดสตูล
มีเนื้อที่ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 105,854 ไร่ ร้อยละ 45.82 รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 56,199 ไร่ ร้อยละ 
24.32 และจังหวัดสงขลา 44,656 ไร่ ร้อยละ 19.33 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.2) 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลพื้นที่ปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวของปาล์มน้ำมัน  

ระดับของ
ข้อมูล 

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผลปาล์มน้ำมัน (ไร่) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

5 จังหวัด 229,100 239,638 247,219 170,659 181,464 231,841 
สงขลา 45,203 47,562 50,722 25,625 35,525 44,656 
สตูล 106,251 107,248 108,489 98,966 99,871 105,854 

ปัตตานี 19,317 19,703 20,167 12,464 12,464 18,036 
ยะลา 7,043 7,178 7,490 4,172 4,172     6,296 

นราธิวาส 51,286 57,884 60,351 29,432 29,432 56,199 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ด้านผลผลิตรวมในปี 2559 ภาคใต้ มีผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็น 364,199 ตัน เมื่อแยกผลผลิต
แล้วพบว่า จังหวัดสตูลมีผลผลิตมากที่สุด 192,866 ตัน ร้อยละ 52.96 รองลงมาคือจังหวัดสงขลา 70,021 ตัน 
ร้อยละ 19.23 และจังหวัดนราธิวาส 68,190 ตัน ร้อยละ 18.72  

สำหรับผลผลิตต่อไร่ในปี 2559 ภาคใต้มีผลผลิตเฉลี่ย 1,473 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่พบว่าจังหวัดสตูลมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุดคือ 1,822 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นคือจังหวัดสงขลา 1,568 
กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัดนราธิวาส 1,358 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.3) 
ตารางที่ 3.3 ข้อมูลผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ำมัน 

ระดับของ
ข้อมูล 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

5 จังหวัด 363,390 373,966 364,199 2,129 1,716 1,473 
สงขลา 53,326 69,629 70,021 2,081 1,960 1,568 
สตูล 220,233 208,968 192,866 2,225 2,092 1,822 

ปัตตานี 27,336 25,099 25,593 2,193 1,931 1,419 
ยะลา 6,296 8,220 7,529 1,509 1,202 1,069 

นราธิวาส 56,199 62,050 68,190 1,909 1,746 1,358 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
3.2 ข้อมูลทั่วไป 

3.2.1 การศึกษาหัวหน้าครัวเรือน จบการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ร้อยละ 31.82 รองลงมา
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6, 7) ร้อยละ 20.45 อุดมศึกษาหรือสูงกว่า ร้อยละ 18.18 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ร้อยละ 10.23 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ร้อยละ 6.82 ไม่ได้เรียน/ไม่จบประถมศึกษา ร้อยละ 5.68 และ
อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./ปวท.) ร้อยละ 3.41 

3.2.2 อาชีพหลักของครัวเรือน เป็นเกษตรกร ร้อยละ 79.55 รองลงมารับราชการ/เงินเดือนประจำ 
ร้อยละ7.94 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 5.68 รับจ้างทางการเกษตร ร้อยละ 4.55 และรับจ้างนอก
การเกษตรและ ผู้สูงอายุ ร้อยละ 1.14 เท่ากัน (ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

การศึกษา ( หัวหน้าครัวเรือน )   
ไม่ได้เรียน/ไม่จบประถมศึกษา 5 5.68 
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) 28 31.82 
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6,7) 18 20.45 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 6 6.82 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 9 10.23 
อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./ปวท.) 3 3.41 
อุดมศึกษาหรือสูงกว่า 16 18.18 

รวม 88 100.00 
อาชีพหลักของครัวเรือน ( พิจารณาจากระยะเวลาดำเนินการ )   

เกษตรกร 70 79.55 
รับจ้างทางการเกษตร 4 4.55 
รับจ้างนอกการเกษตร 1 1.14 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 5.68 
รับราชการ/เงินเดือนประจำ 7 7.94 
ผู้สูงอายุ 1 1.14 

รวม 88 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

3.2.3 สมาชิกและแรงงานในครัวเรือน     
จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด  5 คน โดยสมาชิก

ในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 65 ปี) จำนวน 3 คน ร้อยละ 60.00 สมาชิกวัยเด็ก, ผู้สงอายุ, ผู้พิการ จำนวน 2 คน 
ร้อยละ 40.00 (ตารางที่ 3.5) 
ตารางท่ี 3.5 จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือนของเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

รายการ จำนวน(คน) ร้อยละ 
จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน   

สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 100.00 
สมาชิกในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 65 ปี) 3 60.00 

แรงงานที่ทำงานภาคเกษตร 2 66.67 
แรงงานที่ไม่ทำงานภาคเกษตร 1 33.33 

สมาชิกท่ีไม่ใช่วัยแรงงาน 2 40.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.2.4 พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร 

พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉลี่ย 18.93 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่นา
เฉลี่ยทั้งหมด 9.44 ไร่ต่อครัวเรือน ยางพาราเฉลี่ย 6.82 ไร่ต่อครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 1.56  ไร่ต่อครัวเรือน 
สวนมะพร้าว 0.51 ไร่ต่อครัวเรือน สวนผลไม้และสวนผสม 0.60 ไร่ต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3.6)  
ตารางท่ี 3.6 พื้นที่ถือครองทางการเกษตรของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

รายการ จำนวน (ไร่) เฉลี่ย(ไร่/คร.) 
พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร   

ที่นาที่ท้ังหมด 830.55 9.44 
นาร้าง 713.05 8.10 
นาปกติ 117.50 1.34 

ยางพารา 600.50 6.82 
ปาล์มน้ำมัน 137.50 1.56 
สวนมะพร้าว 45.00 0.51 
สวนผลไม้และสวนผสม 53.00 0.60 

รวม 1,666.55 18.93 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

4.1 ปัจจัยนำเข้า (Input) 
4.1.1 ด้านหน่วยงาน/บุคลากร  

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์ม
น้ำมันตามแผนส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 

4.1.2 การบริหารจัดการโครงการ 
เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มีการบริหารโครงการ 

โดยการจัด ประชุมคณะทำงานระดับเขต/ระดับจังหวัด มีการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เช่น การสำรวจ ออกแบบ ปัจจัยที่
ช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งประชุมคัดเลือกพ้ืนที่ตามความต้องการของเกษตรกร จากนั้นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่จะประสานหมอดินในพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ เกษตรกรที่สนใจโครงการนำเอกสารหลักฐาน 
เช่น หลักฐานการถือครองที่ดิน บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน มาให้หมอดินตรวจหลักฐาน จากนั้น
เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดที่รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ไปรับเอกสารจากหมอดินเพ่ือมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และจัดส่งเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา เพ่ือให้นายช่างสำรวจ
พิจารณาออกแบบแปลงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู/ยกร่อง) ของเกษตรกรในแต่รายเพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือรอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่ง
การดำเนินโครงการ เสร็จแล้วรออนุมัติเงินงวดจากกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นัด
เกษตรกรมาประชุมรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู/ยกร่อง) และให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปปักหมุดทำสัญลักษณ์ในบริเวณอาณาเขตของเกษตรกรเองเพ่ือให้ผู้รับเหมาการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู/ยกร่อง) ดำเนินการต่อไป  

4.1.3 ปัจจัยสนับสนุน 
การสนับสนุนและการแจกปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุด

คู/ยกร่อง) นายช่างสำรวจจะเป็นผู้ออกแบบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยจะจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
(ขุดคู/ยกร่อง) รายละไม่เกิน 20 ไร่ และสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันไร่ละ 22 ต้น โดยต้นกล้ามีอายุ 8 
เดือนขึ้นไป มีลักษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดงอาการผิดปกติ และมีใบรูปขนนก จำนวนอย่างน้อย 2 ใบ 
4.2 กระบวนการ (Process)  

4.2.1 ผลการดำเนินงานโครงการ 
เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

รายสัปดาห์ให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทราบ จากนั้นรายงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12และ
รายงานรายเดือนให้กรมพัฒนาที่ดินตามลำดับ  

โดยพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู/ยกร่อง) ตามเป้าหมาย 5 จังหวัด (สงขลา
สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) เป้าหมาย 7,579 ไร่ ผลการดำเนินงาน 7,579 ไร่ และจำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าเป้าหมาย 1,019 ราย  ผลการดำเนินงาน 1,019 ราย  ครบตามเป้าหมาย       
(ตารางท่ี 4.1 ) 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูนารา้งเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

จังหวัด 

พื้นที่ที่ได้รับการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ(ไร่) 

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การสนับสนุนการจัดระบบ 
อนุรักษ์ดินและน้ำ(ราย) 

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การสนับสนุนต้นกล้า(ราย) 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สงขลา 2,235 2,335 211 211 211 211 
สตูล 1,863 1,863 310 310 310 310 
ยะลา 301 301 56 56 56 56 

ปัตตานี 1,745 1,745 253 253 253 253 
นราธิวาส 1,435 1,435 189 189 189 189 

รวม 7,579 7,579 1,019 1,019 1,019 1,019 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  

4.2.2 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
หน่วยงานได้ดำเนินการประชุม/อบรม/ชี้แจงแนวทางดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกษตรกร รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติการควบคุมงานจริง/ระเบียบพัสดุ 

4.2.3 การประชาสัมพันธ์โดยการชี้แจงเกษตรกร 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เกษตรกรทราบกระบวนการการดำเนินงานโดยผ่านช่องทางจาก

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า เกษตรกรทุกรายได้รับทราบจากสื่อ ดังนี้ จากหมอดิน ร้อยละ 
80.69 รองลงมาจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ร้อยละ 61.36 ผู้นำชุมชน/กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  ร้อยละ 27.28 อื่นๆ เช่น สมาชิกอบต. หรือเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 6.82 (ตารางท่ี 4.2) 
ตารางท่ี 4.2 การรับข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูก

ปาล์มน้ำมัน  
รายการ  ร้อยละ 

กระบวนการการดำเนินงาน   
           ได้รับจากสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ  100.00 
           ไม่ได้รับ             - 

                       รวม             100.00 
           โดยได้รับจากสื่อ   

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  61.36 
หมอดิน  80.69 
ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  27.28 
อ่ืนๆ(ระบุ)  สมาชิกอบต.,เพ่ือนบ้าน  6.82 

 ที่มา : จากการสำรวจ 
 หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกว่า 1  
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4.2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการโครงการ 
หลังจากเข้าร่วมโครงการและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแล้ว เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนา

ที่ดิน ได้ติดตามเยี่ยมเยือน แนะนำการปลูกการดูแลรักษาและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร
เกี่ยวกับการจัดการสวน การเก็บเกี่ยวผลผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน การใส่ปุ๋ย และการแก้ปัญหาศัตรูพืช ฯลฯ 
จำนวนตรวจเยี่ยม 5 ครั้ง แยกเป็น ในปีที่ 1 เฉลี่ย 3 ครั้งเป็น กิจกรรมอบรมความรู้ แจกปัจจัย และตรวจเยี่ยม
เกษตรกร และในปีที่ 2 และ3 จำนวน 1 ครั้ง เท่ากัน  (ตารางที่ 4.3) 
ตารางท่ี 4.3 การติดตามของหน่วยงานหลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ปีท่ี 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 

จำนวนครั้ง กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1 3  อบรมความรู้,แจกปัจจัยและตรวจเยี่ยม 
2 1 ตรวจเยี่ยม 
3 1 ตรวจเยี่ยม 

รวม 5 - 
ที่มา : จากการสำรวจ 
4.3 ผลได้ (Outputs)  

4.3.1 พ้ืนที่ที่ได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู/ยกร่อง) 
พ้ืนที่ที่แจ้งความประสงค์และได้รับการสนับสนุนในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินของเกษตรกรที่

เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน เฉลี่ยครัวเรือนละ 8.04 ไร่ และได้รับการสนับสนุนใน     
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู/ยกร่อง) เฉลี่ยครัวเรือนละ 7.91 ไร่ ร้อยละ 98.38 และพ้ืนที่ที่ไม่รับ
การสนับสนุนเฉลี่ยครัวเรือนละ 0.13 ไร่ ร้อยละ 1.62 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สะดวกในการขนส่งผลผลิต 
เกษตรกรจึงปฏิเสธการสนับสนุน (ตารางท่ี 4.4) 
ตารางท่ี 4.4 พื้นที่ที่แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน         

รายการ ร้อยละ เฉลี่ย (ไร่ต่อครัวเรือน) 
พ้ืนที่ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 100.00 8.04 

พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 98.38 7.91 
พ้ืนที่ไม่รับการสนับสนุน 1.62 0.13 

ที่มา : จากการสำรวจ 
         4.3.2 เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 

  1) การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู/ยกร่อง) 
   1.1) ด้านการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู/ยกร่อง) พบว่า ตรงกับความต้องการของ

เกษตรกรร้อยละ 96.51 เนื่องจากมีความสอดคล้องกับการระบายน้ำ  ความลาดเทของพ้ืนที่ และทิศทาง
แสงแดด เกษตรกรนิยมปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าแถวหลักพ้ืนฐานในแนวทิศเหนือ -ใต้ และ
เกษตรกรเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ ร้อยละ 3.49  เนื่องจากเกษตรกรขาดความเข้าใจในสภาพพ้ืนที่ของ 
ตนเอง เช่น พ้ืนที่ของเกษตรกรเป็นพ้ืนที่ลุ่มและดินอ่อนตัวทำให้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปขุดได้ ฯลฯ    
(ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู/ยกร่อง)ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  

รายการ  ร้อยละ 
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดคู /ยกร่อง)   

ตรงกับความต้องการ    96.51 
ไม่ตรงกับความต้องการ  3.49 

รวม  100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

        1.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน         
             1.2.1) การปลูกปาล์มน้ำมันตามวัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  พบว่า เมื่อเกษตรกร

ได้รับต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันเกษตรกรได้นำไปปลูกร้อยละ 97.74 ที่เหลือ ร้อยละ 2.26 เกษตรกรไม่ปลูก   
เนื่องจากเกษตรกรได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวปลูกยางพารา และบางรายไม่ทำประโยชน์โดยปล่อยทิ้งร้าง  

            1.2.2) หลังจากปลูกมาแล้ว 6 ปี ในปี 2559 ที่ทำการศึกษาพบว่าต้นปาล์มน้ำมันยังคง
ยืนต้น ร้อยละ 97.74 และที่เหลือร้อยละ 2.26 ไม่ยืนต้น เนื่องจากน้ำท่วมและหนูกัดกินต้น 

            1.2.3) สำหรับระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมันมีความเห็นว่าความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 48.86 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่นาร้าง 
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับครัวเรือนเลย เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้มี
รายได้ รองลงมา มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 26.14  มีความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 21.59 มีความ
เหมาะสมน้อย ร้อยละ 2.27  และมีความเหมาะสมน้อยที่สุด ร้อยละ 1.14 เนื่องจากพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ
บางส่วนไม่มีเส้นทางเขา้ออก ทำให้ไม่สะดวกในการขนส่งผลผลิต (ตารางท่ี 4.6) 
ตารางท่ี 4.6 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน         

รายการ  ร้อยละ 
1.การปลูกปาล์มน้ำมันตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   

ปลูก     97.74 
ไม่ปลูก    2.26 

รวม     100.00 
การใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีไม่ปลูกปาล์มน้ำมัน   

ทำประโยชน์ ระบุ ปลูกยางพารา  50.00 
ไม่ทำประโยชน์ปล่อยทิ้งร้างเหมือนเดิม  50.00 

รวม  100.00 
2. การยืนต้นปาล์มน้ำมันเมื่อได้รับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดค/ูยกร่อง) แล้ว   

ยังคงยืนต้น  97.74 
ไม่ยืนต้น   2.26 

รวม  100.00 
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ตารางท่ี 4.6 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน (ต่อ) 
รายการ  ร้อยละ 

3.ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน   
มากที่สุด  48.86 
มาก  26.14 
ปานกลาง  21.59 
น้อย  2.27 
น้อยที่สุด  1.14 

รวม  100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
       1.3) การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน 

     1.3.1) เกษตรกร ส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก ร้อยละ 69.76 เนื่องจากต้องการลด
ต้นทุน ส่วนใหญ่ใส่ปีละ 1-2 ครั้ง  รองลงมาใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ร้อยละ 16.28 เนื่องจากเกษตรกรหาซื้อได้
สะดวกในท้องตลาดโดยเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สูตร 0-0-46 สูตร 14-9-20  และ
เกษตรกรบางส่วนใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียว ร้อยละ 13.96 เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในสวนปาล์มน้ำมัน เช่น 
เลี้ยงวัวและเลี้ยงแพะในร่องปาล์มน้ำมัน รวมทั้งหาซื้อได้ง่ายในพ้ืนที่และมีราคาถูกโดยเกษตรกรใส่ปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 
4 ครั้ง เกษตรกรบางรายทำปุ๋ยใช้เอง เช่น ทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ  ทั้งนี้เกษตรกรบางรายเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ หรืออินทรีย์เคมีมาใช้แทนปุ๋ยเคมี 

      1.3.2) สำหรับปริมาณการใส่ปุ๋ยเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 
37.22 รองลงมา ตามคำแนะนำของแหล่งจำหน่าย ร้อยละ 18.60 และตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 17.44 
เจ้าหน้าที่แนะนำ ร้อยละ 15.12 และศึกษาด้วยตนเอง ร้อยละ 11.62 

       1.3.3) แรงงานในการใส่ปุ๋ย เกษตรกรใช้แรงงานตนเอง ร้อยละ 96.51 เนื่องจากเกษตรกร
มีเนื้อที่ปลูกค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการจ้างแรงงาน  รองลงมาใช้แรงงานจ้าง ร้อยละ 
3.49 เนื่องจากเกษตรกรไม่อยู่ในพื้นที่จึงจ้างแรงงานในพ้ืนที่นั้น 

       1.3.4) หลักการที่คำนึงถึงในการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ใส่ปุ๋ย ร้อยละ 
61.63 คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ย เพราะทราบว่า หากต้นปาล์มน้ำมันไม่ได้รับปุ๋ย จะมีผลผลิต
ค่อนข้างน้อยหรือไม่ได้รับผลผลิต รองลงมาขึ้นอยู่กับเงินทุน ร้อยละ 34.88 เกษตรกรบางรายจะจัดสรรเงินที่
ได้รับจากการขายปาล์มน้ำมันนำมาซื้อปุ๋ยใส่สวนปาล์มน้ำมัน แต่เกษตรกรบางรายไม่ใส่ปุ๋ยเลยเนื่องจากรายได้
จากการขายผลผลิตปาล์มน้ำมันไม่คุ้มกับการลงทุน และราคาปุ๋ย ร้อยละ 3.49 เนื่องจากเม่ือถึงระยะเวลาใส่ปุ๋ย
แล้วปุ๋ยมีราคาสูงเกษตรกรก็จำเป็นต้องใส่ แต่จะลดปริมาณลง (ตารางท่ี 4.7 ) 
ตารางท่ี 4.7 การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน         

รายการ จำนวน ร้อยละ 
การใช้ปุ๋ย   

ปุ๋ยเคมี  16.28 
ปุ๋ยคอก  13.96 

       ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก  69.76 
รวม  100.00 
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ตารางท่ี 4.7 การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน (ต่อ) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

วิธีการเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกร   
ตามค่าวิเคราะห์ดิน  17.44 
ตามคำบอกเล่าของเพื่อน  37.22 
ตามคำแนะนำของแหล่งจำหน่าย  18.60 
ศึกษาด้วยตนเอง  11.62 
เจ้าหน้าที่แนะนำ  15.12 

รวม  100.00 
แรงงานในการใส่ปุ๋ย   

ใช้แรงงานตนเอง  96.51 
ใช้แรงงานจ้าง  3.49 

รวม  100.00 
หลักการที่คำนึงถึงในการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง   

ระยะเวลา  61.63 
เงินทุน  34.88 
ราคาปุ๋ย  3.49 

รวม  100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
              1.4)  การรับรู้ของเกษตรกรเรื่องการส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่สถานีพัฒนาที่ดิน เกษตรกรส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 79.55 ทราบว่าสามารถเก็บตัวอย่างดินไปให้สถานีพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ดิน ส่วนเกษตรกร     
ร้อยละ 20.45 ไม่ทราบ (ตารางที่ 4.8) 
ตารางท่ี 4.8  การรับรู้การวิเคราะห์ดินของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน         

รายการ  ร้อยละ 
การรับรู้ว่าสามารถส่งวิเคราะห์ดินได้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน   

ทราบ  79.55 
ไม่ทราบ  20.45 

รวม  100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

4.3.2 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 
   1) การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูก

ปาล์มน้ำมัน    
      1.1) การรับต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เกษตรกรได้รับ ร้อยละ 98.84 และเกษตรกร ร้อยละ 

1.16 ไม่ได้รับกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากเกษตรกรนำพื้นที่ไปปลูกยางพาราจึงไม่ได้ไปรับ 
      1.2) ด้านคุณภาพของต้นพันธุ์  เกษตรกรทุกรายมีความเห็นว่าต้นพันธุ์มีความแข็งแรง 

ความสูงและขนาดของต้นพันธุ์ระดับด ี 
      1.3) ชนิดของพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่โครงการสนับสนุนคือ พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 

เกษตรกร ร้อยละ 91.86 เห็นว่าพันธุ์ดี จากการสังเกต พบว่า มีลักษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดงอาการ
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ผิดปกติ และมีใบรูปขนนก จำนวนอย่างน้อย 2 ใบ รวมทั้งความสูงของต้นพันธุ์ประมาณ 80 -100 ซ.ม. และ
เกษตรกร ร้อยละ 8.14 มีความเห็นว่าพันธุ์ไม่ด ี เนื่องจากต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันคละสายพันธุ์   

      1.4) เมื่อเกษตรกรได้รับต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันแล้วได้นำไปปลูกทั้งหมดร้อยละ 97.67 และ
เกษตรกรร้อยละ 2.33 นำไปปลูกบางส่วน ที่เหลือแบ่งให้เพ่ือนที่ปลูกแล้วเสียหาย (ตารางท่ี 4.9) 
ตารางที่ 4.9 การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูก

ปาล์มน้ำมัน         
 รายการ  ร้อยละ 

การรับต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน   
ได้รับ    98.84 
ไม่รับ    1.16 

รวม  100.00 
ด้านคุณภาพของต้นพันธ์   

ความแข็งแรงของต้นพันธุ์   
ดี  100.00 
ไม่ดี   - 

รวม  100.00 
ความสูงของต้นพันธุ์   

ดี  100.00 
ไม่ดี   - 

รวม  100.00 
ขนาดของต้นพันธุ์   

ดี  100.00 
ไม่ดี   - 

รวม  100.00 
ชนิดของพันธุ์   

ดี  91.86 
ไม่ดี   8.14 

รวม  100.00 
การใช้ประโยชน์ของต้นพันธุ์   

ใช้ประโยชน์ทั้งหมด   97.67 
ใช้บางส่วน    2.33 

รวม  100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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        2) ระยะเวลาการส่งมอบต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 
  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่มีการส่งมอบต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เกษตรกร ร้อยละ 97.67 คิด

ว่าเหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มฤดูฝนสามารถนำไปปลูกปาล์มน้ำมัน ที่เหลือร้อยละ 2.33 เห็นว่าไม่
เหมาะสม   เพราะบางพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเดิมเป็นพ้ืนที่นาร้างหลายปี เมื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
(ขุดคู/ยกร่อง) แล้วสภาพดินยังเปรี้ยวอยู่ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาปรับสภาพดิน เมื่อได้รับต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันมา
เกษตรกรต้องนำไปอนุบาลต้นพันธุ์ไว้ประมาณ 2 เดือน เป็นภาระในการดูแล (ตารางท่ี 4.10) 
ตารางท่ี 4.10 ความเหมาะสมกับระยะเวลาการส่งมอบต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 

รายการ  ร้อยละ 
ระยะเวลาการส่งมอบต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน   
            เหมาะสม  97.67 
            ไม่เหมาะสม           2.33  

                       รวม        100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

4.3.3 ด้านความรู้ของเกษตรกร 
1) ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันก่อนโครงการ 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมันก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมี
ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 53.49 ที่เหลือ ร้อยละ 46.51 ไม่มีความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันมาก่อน และแหล่ง
ความรู้ เกษตรกรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 25.61 รองลงมา มีความรู้เดิม ร้อยละ 24.39 เรียนรู้จากเพ่ือน
บ้าน ร้อยละ 23.17 จากการอบรม ร้อยละ 14.63 ศึกษาดูงาน ร้อยละ 9.75 และอ่ืนๆ(ระบุ) เช่น สอบถาม
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.45 

   2) ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันหลังโครงการ 
หลังเข้าร่วมโครงการความรู้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมันมี

ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 93.02 ที่เหลือ ร้อยละ 6.98 ไม่มีความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันเนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ และแหล่งความรู้ เกษตรกรเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 33.13 รองลงมา การอบรมร้อยละ 
31.90 เพ่ือนบ้าน ร้อยละ 18.41 ศึกษาดูงาน ร้อยละ 12.27 และอ่ืนๆ (ระบุ) เช่น ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ 
ร้อยละ 4.29 

   3) การได้รับการอบรมเก่ียวกับเรื่องปาล์มน้ำมัน 
เกษตรกรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันร้อยละ 60.47 จากเจ้าหน้าที่ของสถานี

พัฒนาที่ดิน เรื่องการปลูกปาล์มน้ำมัน การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว เป็นต้น และไม่ได้รับการอบรม ร้อยละ 
39.53 เนื่องจากไม่มีการฝึกอบรม (ตารางท่ี 4.11) 
ตารางท่ี 4.11  ความรู้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

รายการ  ร้อยละ 
1.ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันก่อนโครงการ   
              มี  53.49 

ไม่มี  46.51 
                       รวม  100.00 
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ตารางท่ี 4.11  ความรู้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน (ต่อ) 
รายการ  ร้อยละ 

      แหล่งความรู ้   
การอบรม  14.63 
เรียนรู้ด้วยตนเอง  25.61 

              เพ่ือนบ้าน  23.17 
ศึกษาดูงาน  9.75 
ความรู้เดิม  24.39 
อ่ืนๆ(ระบุ) เช่น สอบถามเจ้าหน้าที่  2.45 
                      รวม  100.00 

2. ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันหลังโครงการ   
มี  93.02 
ไม่มี  6.98 
รวม  100.00 

      แหล่งความรู ้   
การอบรม  31.90 
เรียนรู้ด้วยตนเอง  33.13 
เพ่ือนบ้าน  18.41 
ศึกษาดูงาน  12.27 
อ่ืนๆ(ระบุ)เช่น ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์  4.29 
                 รวม   100.00 

   3.การได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมัน   
ได้รับการอบรม  60.47 
ไม่ได้รับการอบรม  39.53 
รวม  100.00 

ที่มา : จากการสำรวจ 
4.4 ผลลัพธ์(Outcome) 

4.4.1 ความยั่งยืนของโครงการ 
   ความยั่ งยืนของโครงการพิจารณาจากเกษตรกรยังคงปลูกปาล์มน้ำมันของโครงการ           

จากการศึกษา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 97.67 มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.33 สวนปาล์ม
น้ำมันเสียหายหมด เนื่องจากน้ำท่วมและหนูกัดกินต้นเสีย (ตารางท่ี 4.12  ) 
ตารางท่ี 4.12 จำนวนเกษตรกรที่มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้น 

รายการ  ร้อยละ 
เกษตรกรที่มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้น  97.67 
สวนปาล์มน้ำมันเสียหายหมด  2.33 

                       รวม  100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 



 
27 

4.4.2 ต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นและให้ผลผลิต 
     เกษตรกรที่มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นและให้ผลผลิตร้อยละ 97.62 ที่เหลือ ร้อยละ 2.38 ต้น

ปาล์มน้ำมันยืนต้นและยังไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรปลูกใหม่ในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 4.13  ) 
ตารางท่ี 4.13 จำนวนเกษตรกรที่มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นและให้ผลผลิต 

รายการ  ร้อยละ 
เกษตรกรที่มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นและให้ผลผลิต  97.62 
เกษตรกรที่มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นและยังไม่ให้ผลผลิต  2.38 

                       รวม  100.00 
ทีม่า : จากการสำรวจ 

4.4.3 การให้ผลผลิต 
เกษตรกรเริ่มปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2554 แล้วเริ่มให้ผลผลิตเมื่อปาล์มน้ำมันอายุ 3 ปีผลผลิต

ปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลผลิตปี 2556 (ปีแรก) จำนวน 8 ราย จำนวนผลผลิตรวม 28,666.00 กิโลกรัม  ผลผลิต  
239.28 กิโลกรัมต่อไร่  ปี 2557 ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต (ปีแรก) จำนวนผลผลิตรวม 162,914.00 กิโลกรัม  
จำนวน 46 ราย จำนวนที่ให้ผลผลิต 577.20 กิโลกรัมต่อไร่ ปี 2558 ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต (ปีแรก) จำนวน
ผลผลิตรวม 79,075 กิโลกรัม  จำนวน 27 ราย จำนวนที่ให้ผลผลิต 373 กิโลกรัมต่อไร่   ปี 2559 ต้นปาล์ม
น้ำมันให้ผลผลิต (ปีแรก) จำนวนผลผลิตรวม 34,777 กิโลกรัม จำนวน 3 ราย จำนวนที่ให้ผลผลิต 1,209.63
กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตทั้ งหมด 305,432 กิ โลกรัม ราคาโดยเฉลี่ย  3.40 บาทต่อกิ โลกรัม  เป็น เงิน                  
1,0384,468.80 บาท (ตารางท่ี 4.14) 
ตารางที ่4.14 ปีทีเริ่มให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

รายการ ผลผลิตทั้งหมด (กก.) จำนวน(ราย) ผลผลิต(กก.ต่อไร่) 
ปีที่เริ่มให้ผลผลิต    

2556 28,666 8 239.28 
2557 162,914 46 577.20 

2558 79,075 27 373.00 
2559 34,777 3 1,209.63 

ผลผลิตทั้งหมด(กก.) 305,432   
ราคา (บาทต่อกก.) 3.40   
มูลค่า (บาท) 1,0384,468.80   
ที่มา : จากการสำรวจ 

4.4.4 เนื้อท่ีปลูก ผลผลิตรวม และรายได้ที่เกษตรกรได้รับ ปีการผลิต 2559  
                จากการศึกษาข้อมูลการผลิตปาล์มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปาล์มน้ำมันอายุ 6 ปี ในปี       
การผลิต 2559 พบว่า เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดมีเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันโดยเฉลี่ย 7.89 ไร่ต่อครัวเรือน เนื้อที่
เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ย 6.97 ไร่ต่อครัวเรือน ผลผลิตรวม 2,702.35 กิโลกรัมต่อไร่  ราคากิโลกรัมละ 4.32 บาท 
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 11,674.16 บาทต่อไร่   (ตารางที ่4.15) 
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ตารางท่ี 4.15  เนื้อที่ปลูก ผลผลิตรวม และรายได้ที่เกษตรกรได้รับปี 2559  
รายการ  เฉลี่ย 

เนื้อที่ปลูก (ไร่ต่อครัวเรือน)          7.89 
เนื้อที่เก็บเก่ียว (ไร่ต่อครัวเรือน)           6.97 
ผลผลิตรวม (กก.ต่อไร่)    2,702.35 
ราคา (บาทต่อกก.)          4.32 
รายได้ที่เกษตรกรได้รับ (บาทต่อไร่)  11,674.16 

ที่มา : จากการสำรวจ 
4.4.5 ความพึงพอใจ 

              ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฟื้นฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน แยกเป็นความพึงพอใจต่อ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู/ยกร่อง)  และต่อโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุดทีค่ะแนนเฉลี่ย 4.41 และ
4.40 ตามลำดับและต่อรายได้ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ต่อต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ได้รับสนับสนุน และต่อ
การติดตาม/ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.25, 4.20 และ4.01 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.16) 
ตารางท่ี 4.16 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

รายการ คะแนน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
      1. ความพึงพอใจต่อต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ได้รับสนับสนุน 4.20 มาก 
      2. ความพึงพอใจต่อระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขุดค/ูยกร่อง) 4.41 มากที่สุด 
      3. ความพึงพอใจต่อการติดตาม/ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ 4.01 มาก 
      4. ความพึงพอใจต่อรายได้ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 4.25 มากที่สุด 
      5. ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 4.40 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

4.4.6 การขยายผลโครงการโดยเกษตรกร 
  จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 

86.36 ชวนเพ่ือนบ้านปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาร้างไปปลูกปาล์มน้ำมัน เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลประโยชน์และใน
บางพ้ืนที่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้ และที่เหลือ ร้อยละ 13.64 เกษตรกรไม่ชวน เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าไม่มี
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงของตนเองแล้ว แต่ถ้ายังมีพ้ืนที่ว่างเกษตรกรก็คิดที่จะชวนเพ่ือนบ้านเพราะคิดว่าได้รับ
ผลประโยชน์ดีกว่าปล่อยให้นาร้าง 
          4.4.7 การขอสินเชื่อ 

เกษตรกรไม่ขอสินเชื่อเพ่ือทำสวนปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 89.53 เนื่องจากเกษตรกรจะจัดสรรเงินที่
ได้จากสวนปาล์มน้ำมันมาซื้อปุ๋ยและบางรายมีรายได้จากสวนยางพาราจึงนำเงินส่วนหนึ่งจากสวนยางพารามา
ซื้อปุ๋ยให้กับปาล์มน้ำมัน และที่เหลือร้อยละ 10.47 ขอสินเชื่อ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของ
ครัวเรือน เช่น บางครอบครัวลูกกำลังศึกษาจึงต้องนำเงินที่ได้รับจากสวนปาล์มน้ำมันไปใช้จ่ายเพ่ือศึกษาของบุตร 
(ตารางที่ 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 การชักชวนเพือ่นบ้านและการขอสินเชื่อทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการฟืน้ฟู
นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 

รายการ  ร้อยละ 
การชักชวนเพื่อนบ้าน   
     -ชวน  86.36 
     -ไม่ชวน  13.64 

รวม  100.00 
การกู้เงินทำสวนปาล์มน้ำมัน   
     -กู ้  10.47 
     -ไม่กู้  89.53 

รวม  100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

การศึกษาหัวหน้าครัวเรือน ส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ร้อยละ 
31.82 ของครัวเรือน และเป็นเกษตรกร ร้อยละ 79.55 จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน เฉลี่ย 5 คน 
เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร เฉลี่ย 18.93 ไร่ต่อครัวเรือน  

5.1.2 ปัจจัยนำเข้า (Input)  
                สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน 
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 ด้านการบริหารจัดการโครงการโดยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มีการบริหารโครงการ คือ ประชุมคณะทำงานระดับเขต/ระดับจังหวัด โดย     
การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมของโครงการ สำหรับปัจจัยสนับสนุนและการแจกปัจจัย การผลิต เช่น   
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู/ยกร่อง) รายละไม่เกิน 20 ไร่ และสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันใช้
ต้นกล้าที่มีอายุ 8 เดือนข้ึนไป จำนวนไร่ละ 22 ต้น 
          5.1.3 กระบวนการ (Process)  

       ผลการดำเนินงานโครงการ เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ทำรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการรายสัปดาห์ให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทราบ จากนั้นรายงานสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 12 และรายงานรายเดือนให้กรมพัฒนาที่ดินตามลำดับ โดยพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ (ขุดคู/ยกร่อง) ตามเป้าหมาย 5 จังหวัด (สงขลาสตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) เป้าหมาย 
7,579 ไร่ ผลการดำเนินงาน 7,579 ไร่ ครบตามเป้าหมายและจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนต้นกล้า
เป้าหมาย 1,019 ราย ผลการดำเนินงาน 1,019 ราย ครบตามเป้าหมาย การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานได้ดำเนินการประชุม/อบรม/ชี้แจงแนวทางดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกษตรกร รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธี             
การปฏิบัติการควบคุมงานจริง/ระเบียบพัสดุ ด้านการประชาสัมพันธ์โดยการชี้แจงเกษตรกรทราบกระบวนการ   
การดำเนินงานโดยผ่านช่องทางจากสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า เกษตรกรทุกราย ได้รับทราบ
จากสื่อ เช่น หมอดิน ร้อยละ 80.69  การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการโครงการ โดยการติดตาม/ตรวจ
เยี่ยมของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งดูแลของหน่วยงานหลังจากเข้าร่วมโครงการและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกรแล้ว เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ได้ติดตามเยี่ยมเยือน จำนวนตรวจเยี่ยม 5 ครั้ง แยกเป็น ในปีที่ 1 
เฉลี่ย 3 ครั้ง และในปีที่ 2 และ3 คือ จำนวน 1 ครั้ง เท่ากัน  
         5.1.4 ผลได้ (Outputs)  

       1) พ้ืนที่ที่แจ้งความประสงค์และได้รับการสนับสนุนในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน เฉลี่ยครัวเรือนละ 8.04 ไร่ และได้รับการสนับสนุน เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 7.91 ไร่ และพ้ืนที่ที่ไม่รับการสนับสนุนเฉลี่ยครัวเรือนละ 0.13 ไร่   
                 2) เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู/ยกร่อง) ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกรร้อยละ 96.51 เนื่องจากมีความสอดคล้องกับการระบายน้ำความลาดเทของพ้ืนที่ และ
ทิศทางแสงแดด และเกษตรกรเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ ร้อยละ 3.49  เนื่องจากเกษตรกรขาดความ
เข้าใจในสภาพพ้ืนที่ของตนเอง  เมื่อเกษตรกรได้รับต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันเกษตรกรได้นำไปปลูกร้อยละ 
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97.74 ที่เหลือ ร้อยละ 2.26 เกษตรกรไม่ปลูก   เนื่องจากเกษตรกรได้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวปลูกยางพารา และบาง
รายไม่ทำประโยชน์โดยปล่อยทิ้งร้าง หลังจากปลูกมาแล้ว 6 ปี ในปี 2559 ที่ทำการศึกษาพบว่าต้นปาล์ม
น้ำมันยังคงยืนต้น ร้อยละ 97.74 และที่เหลือร้อยละ 2.26 ไม่ยืนต้น เนื่องจากน้ำท่วมและหนูกัดกินต้น สำหรับ
ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน   
มีความเห็นว่าความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 48.86 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่นาร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นระยะ
เวลานาน การใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก ร้อยละ 69.76 เนื่องจากต้องการลดต้นทุน 
ใส่ปีละ 1-2 ครั้ง  และเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 37.22 แรงงานในการใส่ปุ๋ย
เกษตรกรใช้แรงงานตนเอง ร้อยละ 96.51 เนื่องจากเกษตรกรมีเนื้อที่ปลูกค่อนข้างน้อยและเกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่มีกำลังทรัพย์ในการจ้างแรงงาน  หลักการในการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.63 
เกษตรกรคำนึงถึงระยะเวลาหากต้นปาล์มน้ำมันไม่รับปุ๋ย  ผลผลิตค่อนข้างน้อยหรือไม่ได้รับผลผลิต สำหรับ    
การรับรู้ของเกษตรกรว่าสามารถส่งวิเคราะห์ดินได้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.55 ทราบ
ว่าสามารถเก็บตัวอย่างดินไปให้สถานีพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ดิน 

       3) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 
   การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรได้รับต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 

ร้อยละ 98.84 ด้านคุณภาพของต้นพันธุ์ เกษตรกรทุกรายมีความเห็นว่าต้นพันธุ์มีความแข็งแรง ความสูงและ
ขนาดของต้นพันธุ์ระดับดี  ชนิดของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เกษตรกร ร้อยละ 91.86 เห็นว่าพันธุ์ดี จากการสังเกต
พบว่า    มีลักษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดงอาการผิดปกติ และมีใบรูปขนนก จำนวนอย่างน้อย 2 ใบ 
รวมทั้งความสูงของต้นพันธุ์ ประมาณ 80-100 ซ.ม. และเกษตรกร ร้อยละ 8.14 มีความเห็นว่าพันธุ์ไม่ดี
เนื่องจากต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันคละสายพันธุ์  เมื่อเกษตรกรได้รับต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันแล้วได้นำไปปลูกทั้งหมด 
ร้อยละ 97.67 และเกษตรกร ร้อยละ 2.33 นำไปปลูกบางส่วน ที่เหลือแบ่งให้เพ่ือนที่ปลูกแล้วเสียหาย สำหรับ
ระยะเวลาการส่งมอบต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ความเหมาะสมของระยะเวลาที่มีการส่งมอบต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
เกษตรกร ร้อยละ 97.67 คิดว่าเหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มฤดูฝนสามารถนำไปปลูกปาล์มน้ำมัน  

        4) ด้านความรู้ของเกษตรกร 
    4.1) ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันก่อนโครงการ 
         เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมันก่อนเข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมีความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 53.49 โดยเกษตรกรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 25.61 
   4.2) ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันหลังโครงการ 
         หลังเข้าร่วมโครงการความรู้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์ม

น้ำมันมีความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 93.02 โดยเกษตรกรเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 33.13    
   4.3) การได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมัน 
        เกษตรกรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันร้อยละ 60.47 จากเจ้าหน้าที่ของ

สถานีพัฒนาที่ดิน เรื่องการปลูกปาล์มน้ำมัน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว เป็นต้น และไม่ได้รับ   การอบรม 
ร้อยละ 39.53  

5.1.5 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ความยั่งยืนของโครงการพิจารณาจากเกษตรกรยังคงปลูกปาล์มน้ำมันของโครงการจากการศึกษา 

พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 97.67 มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.33 สวนปาล์มน้ำมันเสียหาย
หมดเนื่องจากน้ำท่วมและหนูกัดกินต้น 
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      2) ต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นและให้ผลผลิต เกษตรกรที่มีต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นและให้ผลผลิต ร้อยละ 
97.62 ที่เหลือ ร้อยละ 2.38 ต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นและไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรปลูกใหม่ในพ้ืนที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ  

      3) การให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกรเริ่มปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2554 แล้วเริ่มให้ผลผลิต
เมื่อปาล์มน้ำมันอายุ 3 ปีผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลผลิตปี 2556 (ปีแรก) จำนวน 8 ราย จำนวนผลผลิตรวม 
28,666.00 กิโลกรัม  ผลผลิต  239.28 กิโลกรัมต่อไร่  ปี 2557 ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต (ปีแรก) จำนวน
ผลผลิตรวม 162,914.00 กิโลกรัม  จำนวน 46 ราย จำนวนที่ให้ผลผลิต 577.20 กิโลกรัมต่อไร่ ปี 2558 ต้น
ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต (ปีแรก) จำนวนผลผลิตรวม 79,075 กิโลกรัม  จำนวน 27 ราย จำนวนที่ให้ผลผลิต 373 
กิโลกรัมต่อไร่  ปี 2559 ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต (ปีแรก) จำนวนผลผลิตรวม 34,777 กิโลกรัม จำนวน 3 ราย 
จำนวนที่ให้ผลผลิต 1,209.63 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตทั้งหมด 305,432 กิโลกรัม ราคาโดยเฉลี่ย 3.40 บาทต่อ
กิโลกรัม เป็นเงิน 1,0384,468.80 บาท  

      4)  เนื้อที่ปลูก ผลผลิตรวม และรายได้ที่เกษตรกรได้รับ ปีการผลิต 2559 จากการศึกษาข้อมูล
การผลิตปาล์มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปาล์มน้ำมันอายุ 6 ปี ในปีการผลิต 2559 พบว่า เกษตรกรตัวอย่าง
ทั้งหมดมีเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันโดยเฉลี่ย 7.89 ไร่ต่อครัวเรือน เนื้อที่เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ย 6.97 ไร่ต่อครัวเรือน 
ผลผลิตรวม 2,702.35 กิโลกรัมต่อไร่ ราคากิโลกรัมละ 4.32 บาท เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 11,674.16 บาทต่อไร่  

5.1.6 ความพึงพอใจ 
              ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฟื้นฟูนาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน แยกเป็นความพึงพอใจต่อ
ต่อระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ขุดคู ยกร่อง)  และต่อโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.41 
และ4.40 ตามลำดับและต่อรายได้ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ต่อต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ได้รับสนับสนุน 
และต่อการติดตาม/ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.25, 4.20 และ4.01 ตามลำดับ  

5.1.7 การชักชวนเพื่อนบ้าน 
 การชักชวนเพ่ือนบ้านทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูก

ปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 86.36 ชวนเพ่ือนบ้าน เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลประโยชน์และในบางพ้ืนที่สามารถปลูก
พืชอ่ืนได้ และที่เหลือ ร้อยละ 13.64 เกษตรกรไม่ชวน เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าไม่มีพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงของ
ตนเองแล้ว แต่ถ้ายังมีพ้ืนที่ว่างเกษตรกรก็คิดที่จะชวนเพื่อนบ้านเพราะตนเองคิดว่าได้รับผลประโยชน์ 
          5.1.8 การขอสินเชื่อ 

  เกษตรกรไม่ขอสินเชื่อเพ่ือทำสวนปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 89.53 เนื่องจากเกษตรกรจะจัดสรรเงิน
ที่ได้จากสวนปาล์มน้ำมันมาซื้อปุ๋ยบางสวนและบางรายมีรายได้จากสวนยางพาราจึงนำเงินส่วนหนึ่งจากสวน
ยางพารามาซื้อปุ๋ยให้กับปาล์มน้ำมัน และที่เหลือร้อยละ 10.47 ขอสินเชื่อ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายของครัวเรือน 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ปัญหา 
1) เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสวนปาล์มน้ำมันอย่างจริงจัง เนื่องจากเกษตรกร

โดยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการทำสวนปาล์มน้ำมันมาก่อน 
2) เกษตรกรขาดเงินทุนในการบำรุงรักษา และซื้อปุ๋ยใส่สวนปาล์มน้ำมัน 
3) ช่วงฤดูกาล หน้าแล้งขาดน้ำและหน้าฝนน้ำท่วม 
4) การขนส่งผลผลิตไม่สะดวกและสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรอยู่ห่างจากเส้นทางหลักและ

ห่างจากแหล่งจำหน่วย จึงต้องจำหน่ายผลผลิตให้พ่อค้าในหมู่บ้านซื้อ ส่งผลให้ได้รับราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันแก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากบาง

พ้ืนทีก่ารทำสวนปาล์มน้ำมันเป็นพืชใหม่ เกษตรกรยังไม่มีความชำนาญมากนัก 
2) ควรหาแหล่งเงินทุน หรือแหล่งจำหน่ายปุ๋ยที่มีดอกเบี้ยต่ำและมีราคาต่ำ 
3) จัดระบบบริหารจัดการน้ำ 
4) ควรจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ เพ่ือที่เกษตรกรได้ราคาที่ดีข้ึน 
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