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(ข)
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 และเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ และส่งเสริม
ให้ เกษตรกรมี ค วามรู้ แ ละสามารถผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี ไว้ ใช้ เอง ระยะเวล าโครงการ
มี น าคม - ตุ ล าคม 2560 พื้ น ที่ ด าเนิ น งาน 21 จั งหวั ด โดยมี ก รมการข้ าว เป็ น หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบหลั ก
การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมิน ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลได้ และผลลัพธ์ของโครงการ เป็นการ
สารวจด้วยตัวอย่างเกษตรกร 395 ราย
ผลการประเมินผล พบว่า โครงการได้สมทบเงินกองทุนผลิตและขยายพันธุ์พืช ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ พั นธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 กิ โลกรัม ละ 12 บาท (จากราคาเมล็ ดพั น ธุ์ กิโลกรัมละ 22 บาท)
จานวน 2,244 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49.86 ของเป้าหมาย 4,500 ตัน ให้แก่เกษตรกร ใน 21 จังหวัด 1,267 กลุ่ม
30,907 ราย พื้นที่ 147,554 ไร่ และจัดประชุมชี้แจงเกษตรกรและให้ความรู้การผลิต และการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ 23,198 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์จากโครงการในราคา
กิโลกรัมละ 10 บาท เฉลี่ยรายละ 71.94 กิโลกรัม นาไปปลูกในพื้นที่เฉลี่ยรายละ 4.73 ไร่ ปริมาณการซื้อเมล็ด
พันธุ์ของเกษตรกรต่ากว่าปริมาณที่โครงการกาหนดไว้ที่รายละไม่เกิน 75 กิโลกรัม เนื่องจากเกษตรกรได้เริ่มทา
นาในพื้นที่บางส่วนไปก่อนแล้ว บางรายเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อนทราบข่าวโครงการ
ภาพรวมของโครงการ การผลิตข้าวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรลดการใช้เมล็ดพันธุ์
ลงไร่ละ 3.13 กิโลกรัม จากเดิมที่เคยใช้ไร่ละ 18.34 กิโลกรัม เหลือไร่ละ 15.21 กิโลกรัม ผลผลิตข้าวที่ได้ใน
โครงการมีคุณภาพดี เกษตรกรร้อยละ 86.69 คัดผลผลิต เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ใช้ในปีต่อไป เฉลี่ยรายละ 363
กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรบางรายแยกจัดทาเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์
จานวน 9,737 ตัน คิดเป็ น มูลค่า 214.23 ล้านบาท โดยเกษตรกรไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเมล็ ดพันธุ์ที่มีคุณ ภาพ
สาหรับปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป ส่วนผลผลิตที่เหลือเกษตรกรเก็บไว้บริโภค รอจาหน่าย และบางส่วนจาหน่าย
แล้วในราคาและแหล่งจาหน่ายเดียวกับผลผลิตนอกโครงการ เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 59.76 ล้านบาท จากมูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ 956 ตัน มูลค่า 10.65 ล้านบาท
ส่วนต่างราคาเมล็ดพันธุ์กับราคาข้าวทั่วไป 38.95 ล้านบาท และมูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ลดลง 10.16 ล้านบาท
และในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจโครงการในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.37 และมีความต้องการ
เมล็ ด พั น ธุ์ คุ ณ ภาพดี จ ากทางราชการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ ที่ ห่ า งไกลจากศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว
และศูนย์วิจัยข้าว
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรมีจากัด ประกอบกับปี 2560 มีฝนตกเร็ว
กว่าปกติ บางพื้นที่ปลูกข้าวไปก่อนมีโครงการ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์มีความแตกต่างค่อนข้างมาก ตามวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน จึงควรเร่งเผยแพร่
วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องให้แพร่หลายโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่
และวัฒนธรรมชุมชน ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งเริ่มดาเนินงานโครงการก่อนฤดูการผลิต

(ค)
คานา
โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี ปี 2560/61 เป็ น โครงการส าคั ญ
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 และเป็นโครงการหนึ่ งภายใต้แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินโครงการ
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และได้จัดทารายงานฉบับนี้ซึ่งมีสาระครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ เช่น ผลได้โครงการ
ผลลัพธ์ของโครงการ ผลทางเศรษฐกิจที่คานวณได้ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒ นา
การผลิตข้าวต่อไป
รายงานการประเมิ น ฉบั บ นี้ ได้ รับ ความร่ว มมื อ เป็ น อย่ างดี จ ากเจ้ าหน้ าที่ ก รมส่ งเสริ ม การเกษตร
กรมการข้าว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้นาหมู่บ้าน รวมทั้งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ ทาให้การประเมินผลในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ ต่อไป
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1

บทที่ 1
สาระสาคัญของโครงการ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและการทานาเป็น อาชีพหลักที่สาคัญของเกษตรกรไทย รัฐบาลโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายในการรักษาเสถี ยรภาพราคาข้าว
และรายได้ของชาวนา โดยจัดทาแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่
อุป ทาน โดยวางแผนในการผลิ ตให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของตลาดกาหนดเป้ าหมายในการส่ งเสริม
การผลิ ต ข้ าวในปี 2560/61 ประมาณ 65.40 ล้ า นไร่ จ าแนกเป็ น กลุ่ ม ข้ าว 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ ข้ า วหอมมะลิ
25.24 ล้านไร่ ข้าวเหนียว 17.77 ล้านไร่ ข้าวหอมปทุมธานี 1.47 ล้านไร่ ข้าวเจ้า 20.62 ล้านไร่ และข้าวอื่น ๆ
(ข้าวอินทรีย์ ข้าวสี) 0.30 ล้านไร่ ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวคุณภาพเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย
และมีพื้น ที่ เพาะปลูกมากที่สุ ด พบว่า ปั จจุบันข้าวหอมมะลิ มีคุณ ภาพลดลงซึ่งส่งผลกระทบกับ การส่ งออก
ผลผลิตต่อไร่ของข้าวหอมมะลิอยู่ในเกณฑ์ต่า ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างทั้งคุณภาพของดิน ปริมาณน้า เทคโนโลยี
และสิ่ งที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ งก็ คื อ เมล็ ด พั น ธุ์ข้ าวคุ ณ ภาพดี โดยปั ญ หาส าคั ญ ที่ พ บในปั จ จุ บั น ก็ คื อ การ
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว (seed) คุณภาพดีสาหรับเพาะปลูก แต่ละปีต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิสาหรับ
เพาะปลูกประมาณ 0.439 ล้านตัน ซึ่งมีหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไม่มากนัก เนื่องจากข้าวหอมมะลิ
ได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้เพียงปีละครั้ง มีต้นทุนในการ
ผลิตและเก็บรักษาเพื่อรอการจาหน่ายค่อนข้างสูง ชาวนาจึงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ใช้เองต่อเนื่องหลายปี
สาหรับเพาะปลูก ทาให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง มีปัญหาข้าวแดงและพันธุ์ปนส่งผลโดยตรงต่อผลผลิต
และรายได้ที่เกษตรกรได้รับ และยังส่งผลต่อปริ มาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิของไทย แม้ว่าในปีที่ผ่านมา
รั ฐ บาลได้ ส นั บ สนุ น เมล็ ดพั น ธุ์ข้ าวหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี แก่ เกษตรกรตามโครงการส่ งเสริม สนั บ สนุ น การใช้
เมล็ ดพัน ธุ์ข้ าวหอมมะลิ คุณ ภาพดี จานวน 7,857 ตัน เกษตรกร 71,727 ราย ซึ่งยังไม่ครอบคลุ มกับพื้น ที่
เพาะปลูกที่เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ ไม่มีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการข้าวจึงเห็นสมควรส่งเสริมให้
ชาวนาเปลี่ย นไปใช้เมล็ ดพัน ธุ์ข้าวคุณ ภาพดีจากแหล่ งผลิ ตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถื อได้ โดยชดเชยส่ วนต่างราคา
จาหน่ายเมล็ ดพันธุ์ข้าวคุณ ภาพดี เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุ ณภาพดีราคาถูกใช้
สาหรับเพาะปลูก ตลอดจนสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ในปีต่อไป
จากการติดตามประเมิน ผลการดาเนินโครงการปี 2560 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า
(1) การผลิตข้าวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกษตรกรลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลง แต่ได้ผลผลิตเฉลี่ย
372 กิโลกรั มต่อ ไร่ สู งกว่าก่อนเข้าร่ว มโครงการเฉลี่ ย 5 กิโลกรัมต่อ ไร่ และเกษตรกรได้ ข้าวที่ มีคุณ ภาพ
ดีกว่ามากโดยร้อยละ 33 ของปริมาณผลผลิตนาไปจาหน่ายได้ราคาเฉลี่ย 10,700 บาทต่อตั น สูงกว่านอก
โครงการซึ่งได้ราคาเฉลี่ย 9,242 บาทต่อตัน (ณ เดือนธันวาคม 2559) (2) เกษตรกรร้อยละ 95 ของผู้ร่วม
โครงการเก็บผลผลิตไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ใช้ในฤดูกาลถัดไปประมาณ 409 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ปริมาณเมล็ดพันธุ์
27,729 ตัน คิดเป็นมูลค่า 623.90 ล้านบาท โดยเกษตรกรไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสาหรับปลูกข้าว
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ในฤดูกาลต่อไป (3) ผลทางเศรษฐกิจ โครงการก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 278.17 ล้านบาท
จากมูล ค่าของผลผลิ ตที่ เพิ่ มขึ้น จากก่อนมี โครงการ 2,241 ตัน มูล ค่า 23.98 ล้ านบาท จากการลดการใช้
เมล็ดพันธุ์ลง 54.96 ล้านบาท รวมทั้งจากส่วนเพิ่มราคาเมล็ดพันธุ์ดี 4.50 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่า 124.78 ล้านบาท
และส่ ว นเพิ่ ม ราคาข้ าวคุ ณ ภาพดี 1,458 บาทต่ อ ตั น มู ล ค่ า 74.45 ล้ า นบาท (4) เกษตรกรร้ อ ยละ 96
มีความพึงพอใจต่อคุ ณ ภาพเมล็ ดพั น ธุ์ที่ได้รับในระดับ “มาก” โดยเห็ นว่าคุณ ภาพดีมาก อัตราการงอกสู ง
ต้นข้าวเจริญเติบโตดีสม่าเสมอ การผลิตข้าวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมการข้าวจึงดาเนินโครงการส่งเสริมสนุบสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี ปี 2560/61 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้ามหอมมะลิและเพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้และ
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไว้ใช้เอง
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ
1.2.2 เพือ่ ส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไว้ใช้เอง
1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ
เกษตรกรจานวน 2,000 กลุ่มๆ ละ 30 ครัวเรือน รวม 60,000 ครัวเรือน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ ร าคาถู ก กลุ่ ม ละ 2,250 กิ โลกรั ม รวมเมล็ ด พั น ธุ์ 4,500,000 กิ โ ลกรั ม (ตามพื้ น ที่ เพาะปลู ก อั ต รา
15 กิโลกรัมต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่) งบประมาณทั้งสิ้น 56,464,650 บาท โดยแบ่งเป็น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 54,000,000 บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 กรมการข้าว จานวน 2,464,650 บาท
1.4 พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการใน 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ
บุ รี รั ม ย์ มหาสารคาม มุก ดาหาร ยโสธร ร้อ ยเอ็ ด ศรีส ะเกษ สกลนคร สุ ริน ทร์ หนองคาย หนองบั ว ล าภู
อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงราย และพะเยา
1.5 วิธีดาเนินงานของโครงการ
1.5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
- พื้นที่ดาเนินงานโครงการฯ ในเขตพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ 21 จังหวัด โดยใช้ข้อมูล
จากผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ผ่านมาประกอบในการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- พื้นที่ดาเนินงานไม่อยู่ในเขตอาเภอที่ตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว
- เป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
- เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านคุณภาพผลผลิตข้าวหอมมะลิ เช่น มีปัญหาข้าวแดง และพันธุ์ปน เป็นต้น
- ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป
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1.5.2 กรมการข้าว จัดประชุมชี้แจงโครงการเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับผิดชอบในพื้นที่ดาเนินงานโครงการ
1.5.3 ศูน ย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่คณะกรรมการคัดเลื อกพื้นที่และเกษตรกร
เพื่อพิจารณาคัดเลื อกพื้น ที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย
1) เกษตรอาเภอ
2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจาตาบล
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
1.5.4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรวบรวมรายชื่อเกษตรกร ที่ผ่า นการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จัดส่ ง
รายชื่อและรายละเอียดความต้องการชนิดพันธุ์ ปริมาณ ระยะเวลา และสถานที่ส่งมอบ ให้กรมการข้าว
1.5.5 กองเมล็ดพันธุ์ข้าวขออนุมัติจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ เกษตรกรตามที่ได้รับแจ้งตามข้อ 1.5.4
และจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
1.5.6 คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ โดยการประสานงานของศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์ข้ าวจั ด เตรีย มเอกสาร
การรับเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเซ็นรับ พร้อมชาระค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวกิโลกรัมละ 10 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับมอบหมาย และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่เกษตรกร
1.5.7 รวบรวมปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่จ่ายให้กับเกษตรกรและดาเนินการขออนุมัติเบิกเงินสมทบจาก
กรมการข้าวตามที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณส่วนที่เหลือกิโลกรัมละ 12 บาท เข้าบัญชีทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
1.5.8 การติดตามการดาเนินงาน/การให้คาแนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- แต่ งตั้ งคณะกรรมการควบคุ ม กากับ ติ ดตาม เพื่ อ ควบคุ มก ากับ ติ ดตามการด าเนิน งาน
โครงการให้บรรลุเป้าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่กาหนดไว้ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จตามเขตพื้นที่
2) เกษตรจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด
3) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
- เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จัดประชุมเกษตรกรให้ความรู้เ กี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าว
ไว้ใช้เอง และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น
- เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ติดตามให้คาแนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
ไว้ใช้เอง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองหรือจาหน่ายในชุมชนใกล้เคียงสาหรับเพาะปลูกในปี
ต่อไปอย่างน้อยรายละ 1 ไร่ และติดตามให้คาแนะนาการปลูก การดูแลรักษา และการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
พร้อมประชาสัมพันธ์ที่ตั้งของศูนย์ และช่องทางการติดต่อหน่วยงานกรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับ การสนั บ สนุ น การช่วยเหลื อ กรณี เกิดปัญ หาด้านการผลิ ตหรือเกิดภัยพิบั ติโรคแมลงศัตรูระบาดและ
ภัยธรรมชาติต่างๆ
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1.6 ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม 2560 – ตุลาคม 2560
1.7 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานหลัก: กรมการข้าว
หน่วยงานสนับสนุน: กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.8 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.8.1 ชาวนาในชุ มชุน จ านวน 60,000 ครัว เรือน ได้รับ เมล็ ดพั น ธุ์ข้าวหอมมะลิ คุณ ภาพดีส าหรับ
เพาะปลู ก ในฤดู น าปี 2560 จ านวน 4,500 ตั น คาดว่าจะได้ ผ ลผลิ ต ข้าวคุ ณ ภาพและผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์
ไว้ใช้เองในปีถัดไป ดังนี้
1) ได้ ผ ลผลิ ต ข้ าวคุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น 92,400 ตั น ข้ า วเปลื อ ก เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ร้ อ ยละ 10
(เกษตรกร 60,000 ครัวเรือน ๆ ละ 4 ไร่ x 385 กิโลกรัมต่อไร่)
2) มี เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี ไว้ ใ ช้ เพาะปลู ก ในปี ต่ อ ไป จ านวน 23,100 ตั น
(เกษตรกร 60,000 ครัวเรือน ๆ ละ 1 ไร่ x 385 กิโลกรัม ) กระจายเพาะปลูกในชุมชนได้ในปีถัดไป จานวน
1.54 ล้านไร่
1.8.2 ชาวนาสามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามความต้องการของตลาด ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
นาผลผลิตที่ได้ไปจาหน่ายมีรายได้ไม่ต่ากว่า 988 ล้านบาท (ผลผลิต 92,400 ตัน x 10.70 บาทต่อกิโลกรัม)
1.8.3 ชาวนา จ านวน 60,000 ครัว เรือ น ได้ รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว
ไว้ใช้เอง การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองได้
1.8.4 กรมการข้าวจะมีข้อมูลกลุ่มชาวนาที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถต่อยอดพัฒนา
เป็นศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีการประเมินผล
2.1 ความสาคัญของการประเมินผล
ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญของประเทศไทยและมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด แต่ผลผลิตต่อไร่
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่าซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งคุณภาพของดิน ปริมาณน้า เทคโนโลยี และสิ่งสาคัญคือเมล็ดพันธุ์
โดยในปัจจุบันยังคงขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เนื่องจากหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถผลิต ได้ใน
ปริมาณไม่มากนัก เพราะข้าวหอมมะลิเป็นข้าวไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้เพียงปีละครั้ง มีต้นทุนการผลิตและ
เก็บรักษาเพื่อรอการจาหน่ายค่อนข้างสูง แม้ว่าในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
แก่ เกษตรกรตามโครงการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าวหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี จ านวน 7,857 ตั น
เกษตรกร 71,727 ราย แต่ยังไม่ครอบคลุมกับพื้นที่เพาะปลูกที่เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ จากปัญหาดังกล่าว
กรมการข้าวจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี บรรจุภายใต้แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ และส่งเสริมให้
ชาวนามีความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไว้ใช้เอง ดาเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือรวม 21 จังหวัด เกษตรกร 2,000 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ รวมเมล็ดพันธุ์
ที่สนับสนุน 4,500 ตัน จากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้ โดยการสมทบเงินส่วนต่างราคาจาหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดี กิโลกรัมละ 12 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้
ใช้เอง มีเมล็ ดพัน ธุ์ข้าวหอมมะลิ คุณ ภาพดีไว้เพาะปลู กในปีต่อไป 23,040 ตัน ผลผลิ ตข้าวคุณ ภาพเพิ่มขึ้น
92,400 ตันข้าวเปลือก เกิดมูลค่าจากผลผลิตไม่ต่ากว่า 988 ล้านบาท
ทั้งนี้ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล เห็นว่าเป็นแผนงานสาคัญตามนโยบาย
รัฐบาล และกรมการข้าวได้ขอความร่วมมือให้ประเมินผลโครงการ ศูนย์ประเมินผลจึงได้บรรจุโครงการดังกล่าว
ในแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
เพื่อประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลได้ และผลลัพธ์ของโครงการ
2.3 ขอบเขตการประเมินผล
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่ 21 จังหวัด เป้าหมายโครงการ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ
ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงราย และพะเยา
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักงานเกษตรอาเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เป็นต้น
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2.3.3 ระยะเวลาข้ อมู ล ผลการด าเนิ น งานใช้ ข้ อมู ลตามระยะเวลาโครงการ ตั้ งแต่ เดื อนมี นาคม
ถึง ตุลาคม 2560 ผลลัพธ์ใช้ข้อมูลการผลิตข้าวนาปี 2560/61
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.4.1 การตรวจเอกสาร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) โดยศูนย์ประเมินผลได้ทาการประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนั บสนุน การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/2560 และโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลได้ และผลลัพธ์ ของโครงการ พบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
ของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกษตรกรลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลงและได้รับผลผลิตเฉลี่ย 372 กิโลกรัม
ต่อไร่ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรร้อยละ 95 เก็บผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้
ในฤดูกาลถัดไป ประมาณ 409 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ปริมาณรวม 27,729 ตัน คิดเป็นมูลค่า 623.90 ล้านบาท
เกิดผลทางเศรษฐกิจจากโครงการคิดเป็นมูลค่า 278.17 ล้านบาท และการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการ
ส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ พบว่า ผลทางด้านการเพิ่มผลผลิตไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากปัญหาด้าน
ภัยแล้งในช่วงข้าวเจริญเติบ โตและน้ าท่วมในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว หลังเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับผลผลิ ต
เฉลี่ย 278 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปัญหาด้านการผลิตที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้า ราคาปัจจัย
การผลิตสูง และราคาผลผลิตตกต่า
โศรนั น ท์ เดิ ม ศรี รั ต น์ (2552) ได้ ศึ ก ษาการยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว
ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้ เข้าร่วมจัดทาแปลงขยายพันธุ์ข้าวร่วมกับ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ เกษตรกรได้รับผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 337.07 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจาหน่ายเฉลี่ย 16.75 บาท
ต่อกิโลกรัม ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คือ อายุ จานวนแรงงานทานา
ในครัวเรือน ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ จานวนพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่
และการจัดทาแปลงเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ แรงจูงใจในการจัดทาแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ เช่น มีตลาดรองรับ ระดับราคา
รับซื้อสูงกว่าราคาตลาด และความมั่นใจในการชั่ง ตวง วัด เป็นต้น
ณัฐพร ชมพูบุตร (2550) ได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร
ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาทั้งกลุ่มที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ภ ายใต้โครงการศูนย์ข้าวชุมชนและโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพั นธุ์
อิสระ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์โดยการซื้อจากแหล่งต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
สกต. และจากเพื่อนบ้าน เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการหว่าน ในอัตรา 24 - 31 กิโลกรัมต่อไร่ ได้รับ
ผลผลิตเฉลี่ย 330 - 347 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,989 – 3,605 บาทต่อไร่
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จากการตรวจเอกสารผู้วิจัยได้ ทราบถึงข้อมูล ด้านผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต้นทุนการผลิตต่อไร่
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
ซึ่งสามารถนามาปรับใช้ในการประเมิ นผลครั้งนี้ ในการกาหนดข้อคาถามเพื่อให้การประเมินผลครอบคลุมผล
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการ พร้อมทั้งสามารถใช้สนับสนุนผล และปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อีกด้วย
2.4.2 แนวคิด และทฤษฎี
1) แนวคิดการประเมินผล เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าโดยการเก็บรวบรวมข้อมู ลแล้วนามา
วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อทราบว่าโครงการนั้นประสบความสาเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ การบริห ารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยนาผลการประเมินเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารใช้ตัดสินคุณค่าของโครงการ และข้อค้นพบไปใช้ปรับปรุงแก้ไข
โครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการประเมินออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556)
1.1) การประเมินผลก่อนดาเนินงานโครงการ (Pre Evaluation) คือ การประเมินก่อนที่จะ
เริ่มดาเนินงานโครงการ ได้แก่ การประเมินความต้องการหรือความจาเป็นในเบื้องต้นก่อนที่จะดาเนินงานโครงการ
โดยศึกษาวิเคราะห์ ถึงปั จจัยที่จาเป็ นต่อความส าเร็จ ได้แก่ ความเป็นไปได้ด้านเทคนิควิชาการด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น
1.2) การประเมินผลระหว่างดาเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) คือ การประเมินผล
โครงการในขณะที่มีการดาเนินงานโครงการ ไประยะหนึ่ง เพื่อทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาในการดาเนิน
โครงการเพื่อนาผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สามารถดาเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ
1.3) การประเมิ นผลเมื่ อเสร็จสิ้ นโครงการ (Post Evaluation) คื อ การประเมิ นผลเมื่ อ
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อตัดสินใจว่าโครงการประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด ผลของการประเมินจะช่วยในการตัดสินใจสาหรับโครงการใหม่ๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน

EVALUATION

ภาพที่ 1.1 ประเภทของการประเมินผลตามช่วงเวลา
ที่มา: คู่มือการประเมินผล, 2556
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2) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ (อ้างถึงใน คู่มือการประเมินผล,2556) การวัดค่า
ทัศนคติไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรง จะต้องอาศัยการวัด แบบประเมินค่า โดยส่ วนใหญ่นิยมใช้
การวัด ตามแบบ Likert หรื อ Likert Scale เนื่ อ งจากสะดวกและได้ ผ ลดี โดยผู้ วิจั ย จะต้ อ งสร้ างข้ อ ความ
หรือคาถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะวัด แล้วกาหนดระดับของการแสดงความคิดเห็น เช่น 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง เห็ นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้ วยอย่างยิ่ง เป็นต้น จากนั้ นก็กาหนดคะแนนของความคิดเห็ น
ในแต่ละระดับ เช่น 5 คะแนน สาหรับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 คะแนน สาหรับ เห็นด้วย 3 คะแนน สาหรับ ไม่แน่ใจ
2 คะแนน สาหรับ ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน สาหรับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อจากนั้นกาหนดเกณฑ์ในแต่ละระดับซึ่ง
คานวณได้ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย =
โดยที่ คะแนนมาก

คือ คะแนนที่กาหนดมากที่สุด

คะแนนน้อย

คือ คะแนนที่กาหนดน้อยที่สุด

จานวนระดับ

คือ ระดับการวัดที่กาหนดไว้ เช่น 5 ระดับ

ค่าที่คานวณได้จากสูตรด้านบน เช่น กรณี 5 ระดับ จะได้ช่วงคะแนนเท่ากับ (5-1)/5 = 0.80
นาค่าช่วงคะแนนดังกล่าวไปกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ค่าคะแนน

ผลการประเมินผล

1.00 – 1.80

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1.81 – 2.60

ไม่เห็นด้วย

2.61 – 3.40

ไม่แน่ใจ

3.41 – 4.20

เห็นด้วย

4.21 – 5.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3) โมเดลเชิงตรรกะ Logic model (สุวิมล ว่องวาณิ ช, 2552) โมเดลตรรกะ หมายถึงแผนภาพ
ที่ แ สดงการด าเนิ น งานโครงการภายใต้ เงื่ อ นไขที่ ก าหนด โดยเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทรั พ ยากร
กิจกรรม การเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อผลลัพธ์ของโครงการ ทาให้ เห็นว่าทรัพยากรถูกใช้ไปในกิจกรรมเพื่อให้ได้
ผลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการ โดยพื้ น ฐานแล้ ว โมเดลเชิ ง ตรรกะเป็ น รู ป แบบเชิ ง ระบบและเป็ น วิ ธี ที่ ท าให้ เห็ น ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร แผนกิจกรรม และผลที่เกิดขึ้น จากภาพที่ 2 สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้
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3.1) ส่ ว นแผนงานที่ จ ะท า แสดงถึ งแหล่ งทรัพยากรที่ ต้ องใช้ หรือคาดว่ าจะใช้ ในการ
ดาเนินงาน เช่น ปัจจัย (บุคคล งบประมาณ หน่วยงาน ทรัพยากร) กิจกรรม (กระบวนการ เครื่องมือ ความรู้
และการปฏิบัติ)
3.2) ส่ วนผลที่ ต้องการให้ เกิด คื อผลที่ เกิดขึ้น ทั้งหมดจากการดาเนิน แผนงาน เช่ น
ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโดยตรง) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (การเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในด้ านความรู้
ทักษะ แบ่ งเป็ น ผลที่ คาดหวังระยะสั้ น 1-3 ปี ผลที่ คาดหวังระยะยาว 4-6 ปี) ผลกระทบ (เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง เกิดผลภายหลัง 7-10 ปี)
แหล่งทรัพยากร/

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ปัจจัย

(Activities)

(Outputs)

(Outcomes)

(Impact)

แผนงานที่จะทา

ผลที่ต้องการให้เกิด

ภาพที่ 1.2 โมเดลเชิงตรรกะแบบพื้นฐาน
ที่มา: สุวิมล ว่องวาณิช, 2552
4) แบบจ าลอง IPOO เป็ น ตั ว แบบที่ บ ริ ษั ท ไอบี เอ็ ม (IBM) ได้ น ามาใช้ ในการประเมิ น ผล
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การประเมินผลการฝึกอบรม) เพื่อช่วยให้ผู้ที่ทาการตัดสินใจสามารถเลือก
ชุดโครงการที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้ที่ใช้ตัวแบบนี้สามารถตัดสิน ใจได้ทันทีว่าชุดโครงการนั้นจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้น หรือการปรับปรุง
การออกแบบการฝึกอบรม เนื้อหาสาระ และการจัดส่ง/การดาเนินการ และที่สาคัญที่สุด คือ สามารถบอกให้ทราบ
ว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะตามที่ต้องการหรือไม่ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2547)
แบบจาลอง IPOO ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2528 อ้างถึงใน
กนกวรา พวงประยงค์, 2554)
1) การประเมิ น ปั จจั ยน าเข้ า (Input Evaluation) เป็ นการจั ดหาข้ อมู ล เพื่ อใช้ ตั ดสิ น
ความเหมาะสมของโครงการ โดยพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการดาเนินงานโครงการ วิธีที่ใช้
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และการได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดาเนินไปได้ อาทิ
หน่วยงานสนับสนุน เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ
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2) การประเมิน กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการจัดหาข้อมูล ย้อนกลั บ
(Feedback) แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ดาเนินโครงการทุกลาดับชั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ค้นหาข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ รวบรวมสารสนเทศสาหรับผู้
ตัดสินใจวางแผนงาน และเป็นรายงานสะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3) การประเมิ น ผลผลิ ต (Output & Product Evaluation) มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ วั ด
และแปลความหมายของความสาเร็จ ซึ่งการประเมินจะรวมถึงด้านต่างๆ ได้แก่ พิจารณาวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ส ามารถน าไปใช้ได้ห รือไม่ เกณฑ์การวัดที่สั มพั นธ์กับ วัตถุประสงค์คืออะไร เปรียบเทียบผลที่วัดได้ว่าได้
มาตรฐานสัมบูรณ์ (Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพันธ์ (Relative Criteria) ที่กาหนดไว้หรือไม่และ
แปลความหมายเกี่ยวกับสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการประเมินปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ
4) การประเมิ น ผลลั พ ธ์ (Outcome Evaluation) เป็ น การพิ จ ารณาผลประโยชน์
ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว เป็นผลมาจาก
การดาเนิ น งานโครงการ ซึ่ งจะเกี่ ย วข้อ งกั บ การพิ จารณาในประเด็น ต่างๆ ได้ แก่ ผลลั พ ธ์ ที่ เป็ น เป้ าหมาย
ของโครงการหรือบริการคืออะไร และดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ที่คาดหวังที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได้คืออะไร
2.5 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการ
จากแบบจาลอง IPOO สามารถสรุปกรอบแนวคิดในครั้งนี้ได้ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข

เกษตรกรผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ

ภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
ที่มา: จากการศึกษา
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2.6 วิธีการประเมินผล
2.6.1 รูปแบบการประเมินผล ได้ประยุกต์ใช้แบบจาลอง IPOO โดยพิจารณา ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
กระบวนการ (Process/Activities) จนถึงผลผลิต (Outputs) และผลลั พธ์ (Outcomes) เพื่อทราบผลที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมของโครงการที่มีต่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
2.6.2 ประเภทการประเมิน เป็ นการประเมินผลหลังสิ้ นสุ ดการดาเนินงานโครงการ เพื่อทราบผล
โครงการที่เกิดขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
2.6.3 แผนแบบการประเมิน เป็นการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดในโครงการ เปรียบเทียบก่อน
และหลังมีโครงการ และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยภาพรวม
2.6.4 ประเด็นตัวชี้วัด จากรูปแบบการประเมินผลสามารถกาหนดประเด็นตัวชี้วัดได้ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของการประเมินผลโครงการ
ประเด็น

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

1. ปัจจัยนาเข้า
1.1) เกษตรกร

- จานวนเกษตรกรทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ

เปรียบเทียบเป้าหมาย

1.2) งบประมาณ

- ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

เปรียบเทียบเป้าหมาย

- ระดับความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ

ไม่ต่ากว่าระดับมาก

1.3) บุคลากร/หน่วยงาน

- ระดับความพร้อมและความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ใน ไม่ต่ากว่าระดับมาก
การปฏิบัติงาน
- จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมในการปฏิบัติงานในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน

- ระดับคุณภาพและความเพียงพอของเมล็ดพันธุ์

ไม่ต่ากว่าระดับมาก

2.1) การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/
เกษตรกร

- ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่
เป้าหมาย/เกษตรกร

ไม่ต่ากว่าระดับมาก

2.2) การอบรมให้ความรูเ้ กษตรกร

- ระดับความเหมาะสมและความพร้อมในการจัดอบรม

ไม่ต่ากว่าระดับมาก

2.3) การจัดหาเมล็ดพันธุ์

- ร้อ ยละของเกษตรกรที่ เห็ น ว่าการส่งมอบเมล็ด พั น ธุ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

1.4) เมล็ดพันธุ์
2. กระบวนการ

2.4) การติดตามให้คาแนะนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์
ที่มา: จากการศึกษา

ทันเวลา
- จานวนครั้งที่เกษตรกรได้รับการติดตามให้คาแนะนา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
จากเจ้าหน้าที่
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ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของการประเมินผลโครงการ (ต่อ)
ประเด็น
3. ผลผลิต
3.1) พื้นที่

ตัวชี้วัด
- จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การประเมิน
เปรียบเทียบเป้าหมาย

- จานวนพื้นที่ที่ใช้เมล็ดพันธุ์ในโครงการ
3.2) เมล็ดพันธุ์

- ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ส่งมอบให้กับเกษตรกร

เปรียบเทียบเป้าหมาย

3.2) การอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ร้อยละของเกษตรกรที่เห็นว่าเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรม

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

- ระดับความรู้ทเี่ กษตรกรได้รับ และนาไปใช้ประโยชน์

ไม่ต่ากว่าระดับมาก

- จานวนปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเฉลีย่

4. ผลลัพธ์
4.1) ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
- ปริมาณผลผลิต

385 กก./ไร่
- ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ - อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ลดลง
4.2) ความสามารถการผลิต
เมล็ดพันธุ์

4.3) การตลาด

4.4) ทัศนคติและความพึงพอใจ
ที่มา: จากการศึกษา

ต่ากว่าก่อนมีโครงการ

- ร้อยละของเกษตรกรที่จัดทาแปลงเมล็ดพันธุ์
- จานวนผลผลิตจากแปลงเมล็ดพันธุ์

ไม่ต่ากว่า 80 %
เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเฉลีย่
384 กก./ไร่
- จานวนเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป
เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเฉลี่
385 กก./ไร่
- ร้อยละของเกษตรกรที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในปีถัดไป
ไม่ต่ากว่า 80 %
- ร้อยละของเกษตรกรที่จาหน่ายผลผลิตข้าวคุณภาพดี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ได้ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 10.70 บาท/กก.
- จานวนช่องทางการตลาด
เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ
- ระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการ
ไม่ต่ากว่าระดับมาก

2.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.7.1 วิธ ีก ารรวบรวมข้อ มูล ข้อ มูล ที ่ใ ช้ม ีทั ้ง ข้อ มูล ปฐมภูม ิ (Primary Data) และทุต ิย ภูมิ
(Secondary Data) ส าหรับ ข้อ มูล ปฐมภูม ิ รวบรวมข้อ มูล โดย ใช้แ บบสอบถาม หรือ แบบสัม ภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของแบบสอบถามมีทั้งข้อคาถามแบบเติมคา
เลือกตอบ การสอบถามความคิดเห็น
2.7.2 แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้
1) ข้ อมู ล ปฐมภู มิ จากกลุ่ มเป้ าหมาย 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ เกษตรกรผู้ เข้ าร่วมโครงการ เจ้าหน้ าที่
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ ดังนี้
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1.1) หน่วยตัวอย่างเกษตรกร
1.1.1) การกาหนดขนาดตัวอย่าง กาหนดขนาดโดยใช้สูตรของ Yamane จากประชากร
ทั้งหมด 30,907 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 สามารถคานวณโดย
ใช้สูตร คือ

เมื่อ

n = ขนาดของตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5
โดยผลการคานวณตามสูตรมีรายละเอียดดังนี้

จากการคานวณข้างต้น ได้ขนาดตัวอย่าง ≈ 395 ราย
1.1.2) การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)
เพื่อให้การทางานในภาคสนามทาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ได้จานวนตัวอย่าง 395 ราย ดังนี้
- ขั้นที่หนึ่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การดาเนินงานโครงการ จึงเลือกจังหวัด
ตัวอย่ างที่ อยู่ ในพื้ น ที่ศู น ย์ เมล็ ดพั น ธุ์ข้าว ศูน ย์ล ะ 1 จังหวัด โดยวิธีการสุ่มตั วอย่างอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน
(Simple Random Sampling without Replacement) ได้ 9 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลาภู มหาสารคาม ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ ขอนแก่น นครพนม อานาจเจริญ ร้อยเอ็ด และพะเยา
- ขั้นที่สอง สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละจังหวัด จากจานวนประชากรกลุ่มเกษตรกร
ใน 9 จังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างรวม 570 กลุ่ม กาหนดจานวนกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 17 ได้ประมาณ
97 กลุ่ ม จั ดสรรจ านวนกลุ่ มเกษตรกร ตามสั ดส่ วนประชากรกลุ่ มในแต่ ละจั งหวั ด ได้ จ านวนกลุ่ มเกษตรกร
ในแต่ละจังหวัด ตามตารางที่ 2.2 สุ่มกลุ่มเกษตรกรในแต่ละจังหวัด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน
(Simple Random Sampling without Replacement)
- ขั้น ที่สาม สุ่มเกษตรกรตัวอย่าง จากประชากรแต่ละกลุ่มที่ตกเป็นตัวอย่าง
อย่างน้อย 4 รายต่อกลุ่ม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random Sampling without
Replacement)
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ตารางที่ 2.2 จานวนเกษตรกรตัวอย่าง
จังหวัด
1) ชัยภูมิ
2) อานาจเจริญ
3) ร้อยเอ็ด
4) หนองบัวลาภู
5) มหาสารคาม
6) ศรีสะเกษ
7) ขอนแก่น
8) นครพนม
9) พะเยา
รวม

ประชากรกลุ่ม
(กลุ่ม)
81
55
142
5
36
61
12
66
112
570

กลุ่มตัวอย่าง
(กลุ่ม)
14
9
24
2
6
10
2
11
19
97

จานวนเกษตรกรตัวอย่าง
(ราย)
57
37
98
8
24
41
8
45
77
395

1.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ทั้ง 9 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 รายและเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด/อาเภอในพื้นที่ที่ลงสารวจข้อมูล
ได้จานวนตัวอย่างเจ้าหน้าที่ 36 ราย
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ เช่น สรุปผลการดาเนินงาน เอกสารประกอบการดาเนินกิจกรรม เป็นต้น
2.8 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าผลรวม ร้อยละ และมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เพื่ออธิบาย ผลการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ
2.8.2 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยสรุ ปข้ อมู ลที่ ได้ จากค าถาม
ปลายเปิด ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) กาหนด
คะแนน ความคิดเห็น ทัศนคติ เป็น 5 ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน จากน้อยที่สุดไปจนกระทั่งมากที่สุด
และแบ่งผลการประเมินออกได้เป็น 5 ช่วง ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มากที่สุด
5
เห็นด้วย/มาก
4
ไม่แน่ใจ/ปานกลาง
3
ไม่เห็นด้วย/น้อย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อยที่สุด
1

ช่วงค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

2.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นของโครงการ พร้อมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการในลักษณะนี้ต่อไป
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บทที่ 3
ผลการประเมิน
การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/61 เพื่อให้ทราบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ
การดาเนิน งานโครงการในขั้นตอนต่างๆ โดยการประเมินครั้งนี้ ได้กาหนดประเด็นตัวชี้วัดตามแบบจาลอง
IPOO ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
3.1 ปัจจัยนาเข้า
ปั จ จั ย น าเข้ าที่ น ามาพิ จ ารณาในการด าเนิ น งานโครงการส่ งเสริ ม การใช้ เมล็ ด พั น ธุ์ข้ าวหอมมะลิ
คุณภาพดี ปี 2560/61 ประกอบด้วย งบประมาณ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ในโครงการ (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 ปัจจัยนาเข้า
งบประมาณ
- อนุมัติ 29,392,650 บาท
- เบิกจ่าย 28,241,432 บาท
คิดเป็นร้อยละ 96.09

บุคลากร/เจ้าหน้าที่
- ความพร้อมระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ย 3.39

เมล็ดพันธุ์
ความเพียงพอ
- ร้อยละ 52.29 (เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ)
- ร้อยละ 47.71 (เมล็ดพันธุ์เพียงพอ)
คุณภาพ
- ร้อยละ 46.44 (คุณภาพดีมาก)
- ร้อยละ 45.87 (คุณภาพดีมากที่สุด)
- ร้อยละ 7.69 (คุณภาพปานกลาง)

ที่มา: จากการสารวจ
3.1.1 งบประมาณ งบประมาณโครงการซึ่งเสนอของบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ปีงบประมาณ 2560 จานวน 54,000,000 บาท เพื่อสมทบเงินส่วนต่างราคาจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณ ภาพดี กิโลกรั มละ 12 บาท แต่ไม่ได้รับ จัดสรร กรมการข้าวต้องใช้เมล็ ดพัน ธุ์ที่ ผ ลิ ตโดยใช้เงินกองทุ น
เพื่ อ ผลิ ต และขยายพั น ธุ์ พื ช ประมาณ 26,928,000 บาท และงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2560
ของกรมการข้าว 2,464,650 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปในกิจกรรม จัดประชุมเกษตรกรและจัดทาเอกสารประกอบ
โครงการ ค่ า ใช้ จ่ ายในการติ ด ตามให้ ค าแนะน าและถ่ ายทอดเทคโนโลยี แ ก่ เกษตรกร และการติ ด ตามให้
คาแนะนาโครงการแก่เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 28,241,432 บาท (ตาราง 3.2) เจ้าหน้าที่
เห็ น ว่า ความเพี ย งพอของงบประมาณอยู่ในระดั บ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ ย 3.11 และความทั น เวลาของ
งบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.86 เนื่องจากงบประมาณโครงการไปถึงหน่วยงานใน
พื้นที่ช้า เกษตรกรบางรายเริ่มทานาแล้ว
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ตารางที่ 3.2 งบประมาณโครงการ
รายการ
1) งบกลาง
2) งบประมาณประจาปี 2560
3) กองทุนผลิตและขยายพันธุ์พืช
รวม

มติ ครม.
54.00*
2.46
26.93
83.39

จัดสรร
2.46
26.93
29.39

เบิกจ่าย
1.31
26.93
28.24

หน่วย: ล้านบาท
ร้อยละ
53.29
100.00
96.09

ที่มา: กรมการข้าว (กันยายน 2560)
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับจัดสรร

3.1.2 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนไปทางมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.39 เนื่ องจาก กรมการข้าวมีห น่ว ยงานในระดับพื้ น ที่ตั้งอยู่ในบางจังหวัด
บางหน่วยงานดูแลหลายจังหวัด ต้องประสานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมดาเนินงานโครงการอย่าง
ใกล้ชิด
3.1.3 เมล็ ด พั น ธุ์ เกษตรกรได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ซื้ อ เมล็ ด พั น ธุ์ ร ายละไม่ เ กิ น 75 กิ โ ลกรั ม
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อคุณภาพและความเพียงพอของเมล็ดพันธุ์ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 47.71 เห็นว่า
เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนมีความเพียงพอ ขณะที่ร้อยละ 52.29 เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ (ภาพที่ 3.1)
เนื่องจาก เกษตรกรบางรายมีพื้นที่มาก บางรายหว่านเมล็ดพันธุ์ในปริมาณมากสาหรับเผื่อเหลือเผื่อขาดบาง
เมล็ดที่ไม่งอก และบางรายเห็นว่าใช้ทาแปลงเมล็ดพันธุ์จึงต้องหว่านถี่ โดยเกษตรกรร้อยละ 45.87 เห็นว่า
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับอยู่ระดับดีมากที่สุด เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีอัตราการงอกสูง ไม่เป็นรา ร้อยละ 46.44
เห็นว่าคุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ระดับดีมาก และร้อยละ 7.69 เห็นว่า คุณภาพระดับปานกลาง (ภาพที่ 3.2)
เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ 52.29%

ปานกลาง 7.69%

เมล็ดพันธุ์เพียงพอ 47.71%

ดีมาก 46.44%
ดีมากที่สดุ 45.87%

ภาพที่ 3.1 ความเพียงพอของเมล็ดพันธุ์

ภาพที่ 3.2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์

ที่มา: จากการสารวจ

ที่มา: จากการสารวจ
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3.2 กระบวนการ
3.2.1 การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร การดาเนินงานโครงการส่งเสริม การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ คุ ณ ภาพดี ได้ มี ก ารตั้ งคณะกรรมการขึ้ น 2 ชุ ด ประกอบด้ ว ย 1) คณะกรรมการคั ด เลื อ กพื้ น ที่
และเกษตรกร ทาหน้ าที่พิจารณาเกษตรกรและพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกาหนด
2) คณะกรรมการควบคุ ม กากั บ ติ ด ตาม ท าหน้ าที่ ติ ด ตาม ควบคุ ม การด าเนิ น งานโครงการให้ เป็ น ไปตาม
ที่โครงการกาหนด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ทุกราย เห็นว่า คณะกรรมการคัดเลือก
พื้นที่และเกษตรกร มีความจาเป็น และคณะกรรมการควบคุมกากับติดตาม เจ้าหน้าที่ร้อยละ 97.06 เห็นว่า
มีความจาเป็น ส่วนที่เห็นว่าไม่จาเป็น ร้อยละ 2.94 เนื่องจาก บุคคลที่โครงการกาหนดตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการ
มีงานในภาระหน้าที่มาก ทาให้บางพื้นที่การควบคุม กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการส่วนใหญ่จะเป็น
หน้ า ที่ ข องศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วเพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย ว ในส่ ว นของความเหมาะสมของการคั ด เลื อ กพื้ น ที่
และเกษตรกร และการควบคุมติดตาม มี ความเหมาะสมในระดับมากที่ สุด คะแนนเฉลี่ย 4.39 และ 4.33
ตามลาดับ (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร และคณะกรรมการ
ควบคุมกากับติดตาม
ระดับความเหมาะสม
มาก
ปานกลาง
น้อย
38.89
11.11
-

คณะกรรมการ

จาเป็น

ไม่จาเป็น

1) คัดเลือกพื้นที่
และเกษตรกร
2) ควบคุมกากับ
ติดตาม
เฉลี่ย

100.00

-

มากที่สุด
50.00

97.06

2.94

51.52

33.33

12.12

98.53

1.47

50.76

36.11

11.62

น้อยที่สุด
-

รวม
100

3.03

-

100

1.51

-

100

หน่วย: ร้อยละ
คะแนน
เฉลี่ย แปลผล
4.39
มาก
ที่สุด
4.33
มาก
ที่สดุ
4.36
มาก
ที่สุด

ที่มา: จากการสารวจ

การคั ด เลื อ กพื้ น ที่ แ ละเกษตรกร ตามหลั ก เกณฑ์ โ ครงการที่ ก าหนด ได้ แ ก่ (1) ใช้ ข้ อ มู ล ผลการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีที่ผ่านมา (2) เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองต่ อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป
(3) พื้ น ที่ดาเนิ น งานจะต้องไม่อยู่ในเขตอาเภอที่ตั้งศูนย์เมล็ ดพั นธุ์ข้าวหรือศูนย์วิจัยข้าว (4) พื้ นที่ ห่ างไกล
ไม่ส ามารถเข้าถึงแหล่ งผลิ ตและจ าหน่ ายเมล็ ดพั นธุ์ข้าวคุณ ภาพดีได้ (5) เป็ นพื้ น ที่ที่ มี ปั ญ หาด้ านคุ ณ ภาพ
ผลผลิ ตข้าวหอมมะลิ นั้ น เกษตรกรที่ ทราบหลั กเกณฑ์ การสมัครเข้า ร่วมโครงการดังกล่ าว ร้อยละ 94.82
เห็นว่าหลักเกณฑ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.02 อย่างไรก็ตาม บางหลักเกณฑ์เกษตรกร
บางรายเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป เกษตรกร
เห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 14.73 เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวไม่ควรเกิน 3 ปี เนื่องจาก
หากเกิน กว่านั้ น พั น ธุ์ข้ าวที่ ใช้ จ ะมีคุ ณ ภาพไม่ ดี อาจเกิ ด ปั ญ หาพั น ธุ์ป นได้ ซึ่ งจะส่ งผลต่อ ผลผลิ ต ข้าวของ
เกษตรกรด้วย ทั้งนี้สามารถจาแนกความเห็นของเกษตรกรต่อหลักเกณฑ์ของโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ความเห็นของเกษตรกรต่อหลักเกณฑ์ของโครงการ
รายการ

เหมาะ
สม

ไม่
เหมาะสม
น้อยที่สุด

1) คุณสมบัติของเกษตรกร
1.1 ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก
ข้าวปีที่ผา่ นมา
1.2 เก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วไว้
ใช้เองต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป
2) พื้นที่
2.1 พื้นที่ไม่อยู่ในอาเภอ
ที่ตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์และ
ศูนย์วิจัยข้าว
2.2 พื้นที่อยู่หา่ งไกล
แหล่งผลิตและจาหน่ายพันธุ์
ข้าวคุณภาพดี
2.3 เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
ด้านคุณภาพผลผลิตข้าว
ภาพรวม

100.00

ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้อย
กลาง
มาก

มาก
ที่สุด

รวม

หน่วย: ร้อยละ
คะแนน แปล
เฉลี่ย
ผล

-

0.33

0.33

18.09

45.39

35.86

100.00

4.16

14.73

1.61

4.42

23.69

41.36

28.92

100.00

3.92 มาก

96.64

3.36

-

0.70

24.48

44.76

30.06

100.00

4.04

97.29

2.71

-

0.70

24.56

46.67

28.07

100.00

4.02

มาก

94.56

5.44

0.72

3.96

22.66

44.24

28.42

100.00

3.96

มาก

94.82

5.18

0.50

1.93

22.61

44.58

30.39 100.00

4.02

มาก

85.27

มาก

มาก

ที่มา: จากการสารวจ

3.2.2 การอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ เ กษตรกร การถ่ า ยทอดความรู้ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์
หรือศูนย์วิจัยข้าว ในเรื่องอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อลดต้นทุน การผลิต
เมล็ ด พั น ธุ์ไว้ใช้ เอง การตรวจสอบคุ ณ ภาพเบื้ อ งต้ น และการเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พั น ธุ์เพื่ อ ใช้ ในฤดู ก าลถั ด ไป
โดยอาศัยพื้นที่สานักงานเกษตรหรือสถานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ในการจัดอบรม เกษตรกรที่ได้รับการอบรม
เห็นว่า ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากรและความรู้ที่ได้รับมีความเหมาะสมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.98
3.2.3 การจัดหาเมล็ดพันธุ์ การจัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในโครงการฯ เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดมาจากศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด 9 ศูนย์ ที่ครอบคลุมพื้นที่ดาเนินงานโครงการทั้ง 21 จังหวัด ทาให้ขั้นตอนการจัดหา
เมล็ดพันธุ์และส่งมอบให้เกษตรกรดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 84.78
เห็นว่า การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ในโครงการทันเวลาต่อฤดูการผลิต และร้อยละ 15.22 เห็นว่า การส่งมอบล่าช้า (ภาพที่ 3.3)
ล่าช้า 15.22%
ทันเวลา 84.78%

ภาพที่ 3.3 ความทันเวลาในการส่งมอบเมล็ดพันธุ์
ที่มา: จากการสารวจ
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3.2.4 การติดตามให้คาแนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ การลงพื้นที่ติดตามศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวจะลงติดตามการดาเนิ นงานโครงการพร้อมกับงานอื่น หรือบางจังหวัดให้คณะกรรมการในระดับ
อาเภอหรือตาบลลงไปติดตามให้คาแนะนา โดยเกษตรกรร้อยละ 78.32 ไม่ได้รับการติดตามให้คาแนะนาจาก
เจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าว ส่ ว นที่ เหลื อ ร้อ ยละ 21.68 ได้ รับ การติ ด ตาม (ภาพที่ 3.4) ปั ญ หาที่ พ บคื อ
เกษตรกรปลูกโดยวิธีการหว่านทาให้การตรวจตัดพันธุ์ปนทาได้ยาก ปัญหาวัชพืชรบกวน และปัญหาน้าท่วม
โดยคาแนะนาที่เกษตรกรได้รับจากเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การตัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวผลผลิต
และการเก็บเมล็ดพันธุ์
ได้รับการติดตาม 21.68%

ไม่ได้รับการติดตาม 78.32%

ภาพที่ 3.4 การติดตามให้คาแนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
ที่มา: จากการสารวจ

3.3 ผลผลิต
3.3.1 การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่
ได้ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ให้เกษตรกรในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยโครงการกาหนดให้
ไม่เกิน รายละ 75 กิโ ลกรัมต่อราย ดาเนินการได้ 2,244 ตัน ส่งเสริมแก่กลุ่มเกษตรกร 1,267 กลุ่ม จานวน
เกษตรกร 30,907 ราย คิดเป็น ร้อยละ 51.51 ของเป้าหมาย 60,000 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการประมาณ
147,554 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.18 ของเป้าหมาย 300,000 ไร่ เกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 71.94
กิโลกรัมต่อราย บางรายต้องการ 25 และ 50 กิโลกรัม เนื่องจากบางพื้นที่มีน้าทานาได้เร็วกว่าพื้นที่อื่นจึงเริ่ม
ปลูกข้าว หรือเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อนแล้ว (ตารางที่ 3.5) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.72 ต้องการ
พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 รองลงมา ร้อยละ 6.44 เป็นพันธุ์ กข15 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 0.84 ต้องการปลูกทั้ง 2 พันธุ์
ตารางที่ 3.5 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่สนับสนุนในโครงการ
รายการ
หน่วยนับ
เป้าหมาย
1) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
3) พื้นที่เข้าร่วมโครงการ
4) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับเฉลี่ย
ที่มา: จากการสารวจ

ตัน
ราย
ไร่
กก./ราย

4,500
60,000
300,000
75

ผลการดาเนินงาน
จานวน
ร้อยละ
2,244
49.87
30,907
51.51
147,554
49.18
71.94
95.92
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เกษตรกรผู้ เข้าร่ว มโครงการได้รับเมล็ ดพันธุ์ในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 โดยร้อยละ
84.78 เห็นว่า ระยะเวลาได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์มีความเหมาะสมและทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก ที่เหลือร้อยละ
15.22 เห็นว่า ได้รับเมล็ดพันธุ์ล่าช้า ควรได้รับสนับสนุนช่วงต้น เดือนเมษายน 2560 เพื่อให้ทันต่อฤดูการทานา
ในพื้น ที่ ด้านความเพีย งพอ เกษตรกรร้อยละ 52.29 เห็นว่า การใช้เมล็ดพันธุ์ตามที่โครงการกาหนดที่ 15
กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปริมาณที่น้อยเกินไปเนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกด้วยวิธีการหว่าน ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 18.81
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของโครงการเกษตรกรทุกราย เห็นว่าคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากโครงการ
มีคุณภาพดี ที่ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.38 โดยเมล็ดพันธุ์ที่นาไปใช้มีอัตราการงอกดี พันธุ์ปนน้อย ผลผลิตที่ได้
มีคุณภาพ แสดงดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 การได้รับส่งเสริมเมล็ดพันธุ์
รายการ
1) ความทันเวลาของเมล็ดพันธุ์ต่อฤดูกาลเพาะปลูก
- ทันเวลา
- ล่าช้า
2) ความเพียงพอของเมล็ดพันธุ์
- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ
3) คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากโครงการ
- ปานกลาง
- มาก
- มากทีส่ ุด
ที่มา: จากการสารวจ

ร้อยละ
100.00
84.78
15.22
100.00
47.71
52.29
100.00
7.69
46.44
45.87

หมายเหตุ

ไม่มรี ะดับ
น้อยและน้อยที่สดุ

3.3.2 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรร้อยละ 75.05 ได้เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์
หรื อ ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว โดยอาศั ย พื้ น ที่ ส านั ก งานเกษตรหรือ สถานที่ เหมาะสมในแต่ ล ะพื้ น ที่ ในการจั ด อบรม
ส่ ว นเกษตรกรร้ อ ยละ 24.95 ไม่ ได้ เข้ ารั บ การถ่ า ยทอดความรู้ เนื่ อ งจากไม่ ส ะดวกเข้ าร่ ว มในวั น ที่ มี ก าร
จัด ถ่ายทอดความรู้ ด้านการน าความรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้นาความรู้ที่ได้ รับไป
ใช้ประโยชน์ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.56 (ตารางที่ 3.7)
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ตารางที่ 3.7 การนาความรู้ไปปฏิบัติ
รายการ
1) อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม
2) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิต
3) การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
4) การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น การเก็บรักษา
เฉลี่ย

มาก
ที่สุด
2.27
2.32
3.03
5.93
3.33

ระดับการนาความรู้ไปปฏิบัติ (ร้อยละ)
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สุด
17.42 34.85 23.49 21.97
6.98 45.74 32.56 12.40
5.30 31.06 34.09 26.52
4.24 37.29 33.05 19.49
8.61 37.18 30.72 20.16

รวม

คะแนน
เฉลี่ย

แปล
ผล

3.45
3.46
3.76
3.56
3.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ที่มา: จากการสารวจ

3.4 ผลลัพธ์
3.4.1 ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
1) ปริมาณผลผลิต ผลผลิตในโครงการเป็นข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2560/61 ได้รับผลผลิ ต
เฉลี่ ย 401.87 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่ งเป็นแปลงผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ได้รับผลผลิ ตเฉลี่ ย 427.31 กิโลกรัมต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ 10.99 ของเป้าหมายผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 385 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรที่จัดทา
แปลงเมล็ดพัน ธุ์ คิดเป็ น ร้อยละ 46.63 ส่วนแปลงข้าวคุณภาพดี (ผลิตเพื่อจาหน่ าย/บริโภค) ได้ผลผลิตเฉลี่ย
394.62 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.50 จากเป้าหมายผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 385กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อเปรียบเทียบการผลิตก่อนหลังโครงการ พบว่า เกษตรกรในโครงการได้ผลผลิตข้าวนาปี
ฤดูกาลผลิต 2559/60 จานวนเฉลี่ย 394.49 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณผลผลิตหลังมีโครงการเพิ่มขึ้นจากก่อนมี
โครงการ 7.38 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.87 และจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการในพื้นที่
ปลูกประมาณ 129,554 ไร่ รวมผลผลิตเพิ่มขึ้น 956.11 ตัน นาไปจาหน่ายในราคาเฉลี่ย 11,140 บาทต่อตัน
คิดเป็นมูลค่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 10.65 ล้านบาท (ตารางที่ 3.8)
ตารางที่ 3.8 ปริมาณผลผลิตข้าวก่อนและหลังมีโครงการ
รายการ
1) ปริมาณผลผลิต

พื้นที่
เก็บเกี่ยว
(ไร่)
129,554

เป้าหมาย
(เฉลี่ยไม่ตากว่
่ า
385 กก./ไร่)
-

ก่อนมีโครงการ
(ฤดูกาลผลิต
59/60)
394.49

หลังมีโครงการ
(ฤดูกาลผลิต
60/61)
401.87

เปรียบเทียบก่อน
และหลังโครงการ
กก./ไร่ ร้อยละ
7.38

มูลค่าผลผลิต
เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท)
1.87
10.65

2) แปลงเมล็ดพันธุ์

385

427.31

10.99

3) แปลงข้าวคุณภาพดี

385

394.62

2.50

ที่มา: จากการสารวจ

2) ปริมาณและมูลค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อนมีโครงการเกษตรกรใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย
18.34 กิ โลกรั มต่ อ ไร่ หลั งมี โครงการใช้เมล็ ด พั น ธุ์เฉลี่ ย 15.21 กิ โลกรัมต่ อ ไร่ ลดลง 3.13 กิ โลกรัมต่ อ ไร่
แต่อั ตราที่ ใช้ยั งคงสู งกว่า ที่ โครงการกาหนด 15 กิโลกรัม เนื่ อ งจากเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ยั งคงปลู กข้าวโดย
วิธีการหว่าน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ส่งเสริมนาไปใช้ในพื้นที่ประมาณ 147,554.31 ไร่ คานวณราคาเมล็ดพันธุ์กิโลกรัมละ
22 บาท คิดเป็นมูลค่าจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ลดลงจากการผลิตประมาณ 10.16 ล้านบาท (ตารางที่ 3.9)
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ตารางที่ 3.9 อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร
รายการ

หน่วยนับ
กก./ไร่
กก./ไร่
กก./ไร่
ไร่
บาท/กก.
บาท

1) ก่อนเข้าร่วมโครงการ
2) หลังเข้าร่วมโครงการ
3) เปรียบเทียบก่อนและหลังโครงการ [(ข้อ 2) – (ข้อ1) (+เพิ่ม/ -ลด)]
4) พื้นที่ปลูก
5) ราคาเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย
6) มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ลดลง
ที่มา: จากการสารวจ

จานวน
18.34
15.21
-3.13
147,554.31
22
10,160,589.78

3.4.2 การกระจายผลผลิต
การกระจายผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ เกษตรกรร้อยละ 47.32 ขายผลผลิตในปริมาณและ
ช่ อ งทางต่ างๆ ได้ แ ก่ ปริ ม าณผลผลิ ต ร้ อ ยละ 34.23 ขายเป็ น ข้ าวเปลื อ ก (สด) ร้ อ ยละ 11.97 ขายเป็ น
ข้าวเปลื อก (แห้ ง) ร้อยละ1.12 ขายในรูปแบบเมล็ ดพั นธุ์ให้ กับเพื่อนบ้านที่สนใจ ส่ วนที่เหลื อจากการขาย
ร้อยละ 20.53 เก็บ ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 19.12 เก็บไว้ทาพันธุ์ในฤดูกาลถัดไป ร้อยละ 12.44
เก็บผลผลิตไว้เพื่อรอจาหน่ายในช่วงที่ราคาผลผลิตดี ร้อยละ 0.48 นาผลผลิตไปจ่ายเป็นค่าเช่านา และร้อยละ
0.11 เก็บผลผลิตเพื่อใช้ภายในกลุ่ม โดยรวมช่องทางการกระจายผลผลิตในโครงการไม่มีความเปลี่ยนแปลงจาก
ก่อนเข้าร่วมโครงการ แต่สัดส่วนของผลผลิตที่กระจายมีการเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณการจาหน่ายผลผลิต
ลดลง เก็บผลผลิตไว้ทาพันธุ์และรอการจาหน่ายเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 3.5)
ร้อยละ

40
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26.87

24.60
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ก่อนเข้าร่วมโครงการ

20.53

19.12

20

ภาพที่ 3.5 การกระจายผลผลิตข้าวของเกษตรกรก่อน – หลังมีโครงการ
ที่มา: จากการสารวจ

หลังเข้าร่วมโครงการ
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เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 86.69 ของผู้เข้าร่วมโครงการ จะเก็บผลผลิตไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สาหรับใช้ปลูก
ในฤดูกาลต่อไป เฉลี่ยประมาณ 363 กิโลกรัมต่อราย รวมปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่จัดเก็บทั้งโครงการ9,737.64 ตัน
ราคาเมล็ ด พั น ธุ์ 22 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 214.23 ล้ า นบาท โดยเกษตรกรในโครงการ
ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสาหรับปลูกในฤดูกาลถัดไป ซึ่งราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไป
เฉลี่ย 18 บาท/กิโลกรัม ส่วนต่างราคาเมล็ดพันธุ์ในโครงการและเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไปเฉลี่ย 4 บาทต่อกิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่าส่วนเพิ่มจากเมล็ดพันธุ์ดี 38.95 ล้านบาท (ตารางที่ 3.10)
ตารางที่ 3.10 ปริมาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
หมายเหตุ
1) เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์
ราย
26,793 ร้อยละ 86.69 ของเกษตรกร
ในโครงการ
2) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่จัดเก็บ
กก./ราย
363
3) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่จัดเก็บทั้งโครงการ
กก.
9,737,647
4) มูลค่าเมล็ดพันธุ์จากโครงการ
บาท
214,228,254 ณ ราคาเฉลี่ย 22 บาท/กก.
5) มูลค่าเมล็ดพันธุ์นอกโครงการ
บาท
175,277,662 ณ ราคาเฉลี่ย 18 บาท/กก.
6) ส่วนต่างมูลค่าเมล็ดพันธุ์
บาท
38,950,591
ที่มา: จากการสารวจ

3.4.3 การบริหารจัดการกลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 11.43 มีการรวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการดาเนินงานโครงการ (ภาพที่ 3.6) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่ม
ด้านการผลิตอยู่ก่อนแล้ว
11.43% มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ

88.57% ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ

ภาพที่ 3.6 การรวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการฯ
ที่มา: จากการสารวจ
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3.4.4 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ
ด้านการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77
โดยเกษตรกรร้อยละ 33.24 มีความพึงพอใจมากที่สุ ด เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้และคาแนะนาจาก
เจ้ า หน้ าที่ รองลงมา ร้ อ ยละ 30.64 พึ งพ อใจใน ระดั บ มาก ร้ อ ยละ 20.23 พึ งพ อใจใน ระดั บ
ปานกลาง ร้อยละ 11.85 พึงพอใจในระดับน้อย และร้อยละ 4.05 พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด เนื่องจาก ในบาง
พื้นที่ไม่ได้รับการติดตามให้คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่หลังได้รับการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์แล้ว
ด้านกิจกรรมของโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.16
โดยเกษตรกร ร้อยละ 27.73 พึงพอใจในระดับมาก เนื่องจาก ได้รับการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีมีอัตรา
การงอกสูง มีอัตราการเจริญเติบโตดี และความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สาหรับการ
ปลูกในฤดูกาลถัดไป รองลงมา ร้อยละ 21.83 พึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ 20.65 พึงพอใจในระดับปานกลาง
ร้อยละ 17.40 พึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.39 พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด เนื่องจาก บางพื้นที่ไม่ได้รับ
การอบรมและติดตามจากเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อย
ด้านการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์โดยรวม เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนน
4.49 โดยเกษตรกร ร้อยละ 58.50 พึงพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมมีคุณภาพดีและมี
อัตราการงอกสูง มีอัตราการเจริญเติบโตดี รองลงมา ร้อยละ 32.87 พึงพอใจในระดับมาก เนื่องจาก ได้ในปริมาณ
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 8.08 พึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 0.56 พึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจากในบาง
พื้นที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ล่าช้า ควรได้รับสนับสนุนในช่วงเดือนเมษายน ก่อนช่วงฤดูการผลิต
เกษตรกรมี ค วามพึ งพอใจต่ อ ภาพรวมโครงการ ในระดั บ มากที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 4.37
โดยให้ เหตุ ผลว่าเมล็ ดพั นธุ์ ข้าวที่ สนั บสนุ น มี คุณ ภาพดีแ ละมี อั ตราการงอกสู ง สามารถเก็บ เมล็ ด พั น ธุ์ไว้ใช้
ในฤดู กาลถัด ไปได้ และการส่ งเสริ ม เมล็ ดพั น ธุ์ในราคาถูก ท าให้ เกษตรกรลดค่ าใช้ จ่ายในส่ ว นนี้ และเป็ น
โครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ าวคุณภาพดี และร้อยละ 0.84 พึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจาก
ในบางพื้นที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ล่าช้า ควรได้รับสนับสนุน ก่อนช่วงฤดูการผลิต (ตารางที่ 3.11)
ตารางที่ 3.11 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ
หน่วย: ร้อยละ
รายการ
1) การดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่
2) กิจกรรมของ
โครงการ
3) การส่งเสริม
เมล็ดพันธุ์
4) ภาพรวมโครงการ

ที่มา: จากการสารวจ

มากที่สุด
33.24

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
30.64
20.23
11.85

คะแนนเฉลี่ย

แปลผล

น้อยที่สุด
4.05

3.77

มาก

17.40

27.73

20.65

21.83

12.39

3.16

ปานกลาง

58.50

32.87

8.08

0.56

0.00

4.49

มากที่สุด

50.84

35.96

12.36

0.84

0.00

4.37

มากที่สุด
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บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุป
การประเมิน ผล โครงการส่ งเสริมสนั บสนุน การใช้เมล็ ดพั น ธ์ข้าวหอมมะลิ คุณ ภาพดี ปี 2560/61
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ และเพื่อส่งเสริม
ให้ชาวนามีความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไว้ใช้เอง เป้าหมายเกษตรกร 60,000 ครัวเรือน
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิราคาถูก 4,500,000 กิโลกรัม งบประมาณได้รับอนุมัติ 29,392,650 บาท
เบิ กจ่ ายแล้ ว 28,241,432 บาท คิ ดเป็ น ร้อยละ 96.09 ด าเนิ นงานในพื้ นที่ 21 จั งหวั ดทั่ ว โดยกรมการข้ าว
เป็ นหน่ วยงานหลั ก กรมส่ งเสริ มการเกษตร และส านั ก งานเศรษฐกิ จการเกษตร เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
สรุปสาระสาคัญของการประเมินผล ดังนี้
4.1.1 ผลที่ได้จากการประเมิน
ในด้านความพร้อมของเจ้าที่กรมการข้าวมีความพร้อมในระดับปานกลาง เนื่องจากกรมการข้าว
มี ห น่ ว ยงานในระดั บ พื้ น บางจั ง หวั ด ท าให้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น งานได้ ทั่ ว ถึ ง จึ ง ต้ อ งขอความร่ ว มมื อ จาก
กรมส่งเสริมการเกษตรในการดาเนินโครงการอย่างใกล้ชิด
พื้ น ที่ เข้าร่ ว มโครงการฯ ปี 2560/61 ทั้ งสิ้ น 147,554 ไร่ คิ ด เป็ น 49.18 จากเป้ าหมาย
300,000 ไร่ โดยเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 71.94 กิโลกรัมต่อราย ซึ่งมี ปริมาณความต้องการ
ต่ากว่าปริม าณที่ โครงการกาหนดไว้ที่ ร ายละไม่เกิ น 75 กิโลกรัม เนื่ อ งจาก เกษตรกรได้ เริ่มท านาในพื้ น ที่
บางส่ วนก่อนแล้ ว บางรายเตรียมเมล็ ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อนทราบข่าวโครงการ ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จะสามารถซือ้ เมล็ดพันธุ์ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาด
ในด้านการผลิตข้าวของเกษตรกรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากฤดูการผลิตปี 2559/60
ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 18.34 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูการผลิตปี 2560/61 ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 15.21 กิโลกรัมต่อไร่
ซึ่ งเกษตรกรใช้ เมล็ ดพั น ธุ์ ล ดลงเฉลี่ ย 3.13 กิ โลกรั มต่ อไร่ แต่ ได้ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย 7.38 กิ โ ลกรัม ต่ อ ไร่
โดยจากก่อนเข้าร่วมโครงการนั้น เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 394.49 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากเข้าร่วมโครงการได้
ผลผลิตเฉลี่ย 401.87 กิโลกรัมต่อไร่ (ไม่รวมผลผลิตในพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยพายุเซินกาและดาลัส ประมาณ
18,000 ไร่)
แหล่งกระจายผลผลิตของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าโครงการ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็ นได้ชั ด แต่สั ดส่ วนการกระจายผลลิ ตมีการเปลี่ ยนแปลงค่ อนข้างชัด โดยปริมาณการจาหน่ ายผลผลิ ต ของ
เกษตรกรลดลง และเก็ บผลผลิ ตไว้ท าพั นธุ์และรอการจาหน่ ายเพิ่ มขึ้น ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 86.69
เก็บผลผลิตคัดไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ใช้ในปีต่อไป เฉลี่ยรายละ 363 กิโลกรั ม ซึ่งเกษตรกรบางรายแยกจัดทาเป็นแปลง
ผลิตเมล็ดพัน ธุ์ รวมผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ จานวน 9,737 ตัน คิดเป็นมูลค่า 214.23 ล้านบาท
โดยเกษตรกรไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสาหรับปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป ส่วนผลผลิตที่เหลือเกษตรกร
เก็บไว้บริโภค รอจาหน่าย และบางส่วนจาหน่ายแล้วในราคาและแหล่งจาหน่ายเดียวกับผลผลิตนอกโครงการ
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ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 59.76 ล้านบาท จากมูลค่าของผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ 956 ตัน มูลค่า 10.65 ล้านบาท จากการลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลง 10.16 ล้านบาท
รวมทั้ง จากส่วนเพิ่มราคาเมล็ดพันธุ์ดี 4 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่า 38.95 ล้านบาท
ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ฯ ในระดับมากที่สุด
และมีความต้องการเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจากทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลจาก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว
4.1.2 ข้อค้นพบจากการประเมินผล
1) ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก ระยะเวลาในการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร
มีจ ากั ด และคุ ณ สมบั ติ ข องเกษตรกรบางรายไม่ ต รงตามเงื่อ นไขโครงการ ประกอบกับ ปี 2560 มี ฝ นตก
เร็วกว่าปกติ บางพื้นที่จึงปลูกข้าวไปก่อนแล้ว
2) การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วของเกษตรกร ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการ เช่ น
ใช้รถเกี่ยวโดยไม่มีการทาความสะอาดก่อน การดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ปฏิบัติเช่นเดียวกับแปลงทั่วไป เป็นต้น
3) การปลูกข้าวของเกษตรกรในโครงการ มีหลายวิธี เช่น การหว่าน หยอด การดา เป็นต้น
ทาให้อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่แตกต่างกันค่อนข้างมาก บางรายใช้เมล็ดพันธุ์มาก เนื่องจากเกรงเมล็ดพันธุ์งอก
น้อยและศัตรูที่จะทาลายต้นข้าว เมล็ดข้าว เช่น นก หนู หอยเชอรี่ เป็นต้น
4) พื้นที่ปลูกข้าวตามโครงการบางส่วนประสบปัญหาจากอุทกภัยพายุเซินกาและดาลัส ผลผลิต
ได้ รั บ ความเสี ย หายสิ้ น เชิ ง ท าให้ ไม่ ส ามารถเก็ บ เมล็ ด พั น ธุ์ ไว้ ใช้ ในปี ต่ อไป จึ งต้ องการได้ รั บ การสนั บ สนุ น
เมล็ดพันธุ์ข้าวสาหรับทานาปรังด้วย
4.2 ข้อเสนอแนะ
1) ศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว กรมการข้ า ว ควรเผยแพร่ วิ ธี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ ถู ก ต้ อ งให้ แ พร่ ห ลาย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ขั้ น ตอนพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ โดยใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย แจกจ่ า ยหน่ ว ยงานร่ ว มโครงการ และ
ใช้ประกอบการอบรม เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติตามได้
2) การส่ งเสริม การใช้ เมล็ ดพั น ธุ์แ ต่ล ะชนิ ด ควรให้ เหมาะสมกับ พื้ น ที่ และวัฒ นธรรมชุม ชน และ
เข้าตรวจสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจในคุณภาพว่าสามารถนาไปใช้ในปีต่อไปได้
3) โครงการควรเริ่มดาเนินการก่อนฤดูกาลผลิตอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้เกษตรกรได้รับโอกาสเข้า
ร่วมโครงการมากขึ้น และมีระยะเวลาชี้แจง ทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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