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(ข) 

บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 เป็นการด าเนินโครงการปีแรก (ระยะเวลาโครงการ
ระหว่างปี 2560 – 2564) กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ และขยายพ้ืนที่การผลิตข้าวให้ได้การรับรองตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น และการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าว ส าหรับการประเมินผลในครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์เบื้องต้นจากการด าเนินโครงการ  
ใช้ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 380 ราย ใน 14 จังหวัด สรุปผลการประเมิน
ได้ดังนี ้

จากผลการด าเนินงานโครงการใน ปี 2560 สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น  
มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการใน 54 จังหวัด จ านวน 28,749 ราย คิดเป็นร้อยละ 143.75 สูงกว่าเป้าหมาย 
8,749 ราย มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 308,103.98 ไร่ หรือร้อยละ 102.70 ของเป้าหมาย 300,000 ไร่ ด าเนิน 
การจัดอบรบความรู้ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมความพร้อม 
เกษตรกร และหลักสูตรระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS) ครบตามเป้าหมาย ซึ่งภายหลัง
จากกรมการข้าวตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 19 ,879 ราย หรือ 
ร้อยละ 69.15 ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 203 ,043.35 ไร่ หรือ ร้อยละ 
65.90 ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกร ร้อยละ 30.85 ที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
เนื่องจากแปลงที่เข้าร่วมโครงการบางพ้ืนที่อยู่ติดกับแปลงที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร และไม่มีการปลูกพืช 
แนวกันชน รวมทั้งในบางพ้ืนที่เกิดปัญหาน้ าท่วม ส าหรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ในการปรับเปลี่ยน 
การผลิตข้าวใช้สารเคมีสู่การผลิตข้าวระบบอินทรีย์ เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนแล้ว 19,788 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 99.54 ของผู้ที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ส่วนเกษตรกรอีก 91 ราย หรือร้อยละ 0.46  
ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่  

ด้านประสิทธิภาพการผลิตของแปลงผลิตระบบอินทรีย์ เปรียบเทียบกับแปลงผลิตที่ใช้สารเคมี  
จากการส ารวจเกษตรกรในโครงการ กรณีการผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข6 และพันธุ์เล็บนก 
พบว่า ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของแปลงผลิตระบบอินทรีย์ ต่ ากว่าแปลง 
ผลิตระบบใช้สารเคมี โดยราคาผลผลิตที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ ในแปลงผลิตระบบอินทรีย์มีราคาสูงกว่า 
แต่เมื่อหักต้นทุนการผลิตมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อไร่ต่ ากว่าแปลงใช้สารเคมี เนื่องจากเป็นปีแรกที่อยู่ 
ในระยะการปรับเปลี่ยนการผลิต แปลงผลิตระบบอินทรีย์จึงมีปริมาณผลผลิตที่ได้น้อยกว่าแปลงผลิตแบบ 
ใช้สารเคมี ในขณะเดียวกันจากการปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหรืออินทรียวัตถุบ ารุงดินแทน รวมทั้งการงดใช้ปุ๋ยเคมี
หรือสารเคมีของระบบอินทรีย์ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง แต่เนื่องจากราคาจ าหน่ายยังมีความแตกต่างไม่มาก 
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่จูงใจให้เกษตรกรสนใจท าข้าวอินทรีย์ และท าให้ผลตอบแทนสุทธิของแปลงผลิตระบบ
อินทรีย์ลดลง อย่างไรก็ดีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่



(ค) 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในช่วงระยะปรับเปลี่ยน ปีที่ 1 จ านวน 2 ,000 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นส่วนช่วยชดเชย
ผลตอบแทนสุทธิที่ลดลงได้ รวมทั้งยังเป็นเงินทุนให้เกษตรกรส าหรับการปรับเปลี่ยนแปลงนาให้ตรงตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปีเพาะปลูกหรือการผลิตผลิตถัดไป 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลในปีแรกของโครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้า 
ระยะเวลาการรับสมัครไม่กระชั้นชิด รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนด าเนินโครงการ และมีเอกสารประกอบการรับสมัคร
ที่ชัดเจน ในด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ ควรจัดอบรมให้สอดคล้องช่วงเวลาการท านา ในแต่ละพื้นที ่  
เน้นภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามให้ค าปรึกษาถึงการน าความรู้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัด
อบรมเจ้าหน้าที ่ในการตรวจประเมิน  และชี ้แจงหลักเกณฑ์แก่เจ้าหน้าที ่ ให้มีความเข้าใจและมีเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งควรแจ้งผลการตรวจประเมินให้เกษตรกรทุกคนรับทราบเป็นรายบุคคล ส าหรับ
ขั้นตอนการจ่ายเงินอุดหนุนที่มีความล่าช้า ควรจัดการเรื่องงบประมาณในการอุดหนุนแก่เกษตรกรให้เป็นไป 
ตามแผนการด าเนินงาน หรือมีกรอบเวลาในการจ่ายเงินอุดหนุนที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถน ามาปรับเปลี่ยนให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ตามเงื่อนไขของโครงการ ท้ายที่สุด
ควรมีการเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อข้าวอินทรีย์ให้เกษตรกรได้ราคาที่เหมาะสม และส่งเสริมกลุ่มที่มีศักยภาพ 
ในการท าการตลาดเฉพาะ เ พ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ และขยายพ้ืนที่ปลู ก 
ให้เป็นวงกว้างรอบๆกลุ่มที่ความพร้อมเพ่ิมมากขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในด้าน 
การแปรรูปและบรรจุหีบห่อข้าวอินทรีย์แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมช่องทาง 
การจ าหน่ายได้มากขึ้น 
 
 
ค าส าคัญ : การประเมินผล , การส่งเสริมการผลิต , ข้าวอินทรีย์ 



(ง) 

 

ค ำน ำ 

การประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร  
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงรายละเอียดตามประเด็นตัวชี้วัดที่ก าหนด ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรม ผลได้ ผลลัพธ์ ข้อค้นพบจากการประเมินผล รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
โครงการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลการประเมินครั้งนี้ประกอบการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานโครงการ
ในปีต่อไป 

ศูนย์ประเมินผล ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมโครงการ ซึ่งศูนย์ประเมินผลได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และ  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจต่อไป 

  
ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 



(ฉ) 

สารบัญ 
หน้า 
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4.2 กิจกรรม (Activities)          31 
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(ช) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 
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บรรณานุกรม            60 
ภาคผนวก            62 

ภาคผนวกท่ี 1 ค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   64 
ภาคผนวกท่ี 2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวของแปลงที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ ฯ  68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ซ) 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ      15 
ตารางที่ 2.2 จ านวนประชากรและตัวอย่าง        18 
ตารางที่ 2.3 การก าหนดระดับคะแนนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล      19 
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ตารางที่ 3.2 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ       25 
ตารางที่ 3.3 พ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนทีป่ลูกข้าว และพ้ืนที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ   26 
ตารางที่ 3.4 การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิตที่ได้รับจากการผลิตข้าว      26 
ตารางที่ 3.5 ปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ     27 
ตารางที่ 3.6 ประสบการณ์ในการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ    28 
ตารางที่ 4.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี 2560   30 
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บทที่ 1 

สาระส าคัญของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
ข้าวเป็นพืชอาหารหลัก และเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทยที่ส่งออกและท ารายได้ในอันดับต้น ๆ  

ของประเทศ แต่ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับหลายประเทศ ท าให้  
การส่งออกข้าวมีภาวะแข่งขันสูง เพราะหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศเวียดนาม อินเดีย มีการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตข้าวที่สูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งต้นทุนในการผลิตข้าวที่ต่ ากว่า ส่งผลกระทบ
ต่อราคาการส่งออกข้าวของประเทศไทยมีราคาสูงกว่าประเทศอ่ืนในระดับคุณภาพข้าวที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบการผลิตข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ได้การรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศและในระดับสากล ประกอบกับประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกมีกลุ่มผู้บริโภคที่หันมา
ใส่ใจเรื่องดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยให้ความส าคัญในมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตร  
ซ่ึงการผลิตข้าวตามข้อก าหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์และได้รับรองมาตรฐานจึงเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ อีกทั้งการผลิตข้าวอินทรีย์ยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล ไม่ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการลดการกีดกันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม 
และท าให้ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวอินทรีย์ไปจ าหน่ายต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เล็งเห็นถึงความส าคัญจากสถานการณ์ดังกล่าว 
จึงมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) จ านวน 3 โครงการ 
ส าหรับโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นหนึ่งใน 3 โครงการ มีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก  
เพ่ือบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน และก าหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ซึ่งการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าข้าว 
รักษาสภาพแวดล้อม โดยกรมการข้าวได้ด าเนินการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  สร้างสังคมที่มี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับประเทศต่อไป สอดคล้องยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564.ที่ก าหนดเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี รวมถึงความต้องการของตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศไทยมีเพ่ิมมากขึ้นตามกระแสการรักษา
สุขภาพ แต่ปริมาณสินค้าอินทรีย์ไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย ซึ่งในส่วนของเกษตรกร มีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นนโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
จึงส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าข้าว 
ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และรักษาสภาพแวดล้อม 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1 เพ่ือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

12.2 เพ่ือขยายพ้ืนที่การผลิตข้าวให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 
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1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
1.3.1 เป้าหมาย 

1) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ในปีที่ 1 (ปี 2560) 
จ านวน 300,000 ไร่ ปีที ่2 (ปี 2561) จ านวน 300,000 ไร่ และปีที ่3 (ปี 2562) จ านวน 400,000 ไร่ รวม 3 ปี
จ านวน 1,000,000 ไร่ 

2) เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองเพ่ือให้การรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
จ านวน 1,000,000 ไร่ ในปี 2564 

1.3.2 งบประมาณโครงการ 
งบประมาณปีที่ 1 (ปี 2560) จ านวน 619.480 ล้านบาท ปีที ่2 (ปี 2561) จ านวน 1,580.880 

ล้านบาท ปีที่ 3 (ปี 2562) จ านวน 3,114.8961 ล้านบาท ปีที ่4 (ปี 2563) จ านวน 2,701.5741 ล้านบาท และ
ปีที ่5 (ป ี2564) จ านวน 1,679.692 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจ านวน 9,696.5222 ล้านบาท  

1.4 วิธีการด าเนินโครงการ 
1.4.1 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเสนอผู ้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมก าร

พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแต่งตั้งคณะท างานข้าวอินทรีย์จังหวัด  เพ่ือด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 – 2564 ประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบต าบล และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรอ าเภอ  โดยคณะท างาน 
มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบเบื้องต้นตามเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ รวบรวม
และสรุปผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command: SC) แต่ละจังหวัด ติดตามให้ค าแนะน า ให้ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.4.2 การประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์กรมการข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และเว็บไซต์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ศูนย์วิจัยข้าว รวมทั้งช่องทางที่กลุ่มเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยคุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เป็นเกษตรกรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand) และมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) แต่ถ้าไม่มี
รายชื่อให้มาข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

1.4.3 เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
1) กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกจ านวน 5 คนขึ้นไป เพื่อเหมาะสมในการจัดท าระบบควบคุม

ภายในแบบกลุ่ม และการบริหารจัดการการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน 
2) มีพ้ืนที่รวมกันไม่ต่ ากว่า 100 ไร่ และอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือในบริเวณใกล้เคียงกัน 
3) พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ได้การรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

(กรณีมีใบรับรองยังคงอายุการรับรองอยู่ และมีความต้องการขยายพ้ืนที่/หรือเพิ่มจ านวนแปลง สามารถ 
เข้าร่วมโครงการฯ ได้) 
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4) มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ.(เช่น อาศัยน้ าฝน สระน้ า คูคลอง บ่อน ้า บ่อบาดาล เป็นต้น) หรือ
แหล่งน้ าที่มีความเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ 

5) พ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง 
6) จัดท ารายละเอียดการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม  สถานที่ปลูก พื้นที่ปลูก พันธุ์ข้าว และ

มาตรฐานที่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรเคยได้รับการรับรอง 
7) ต้องผ่านการรับรองให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command: SC) 
8) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ ให้คงสภาพความเป็นสมาชิกไว้ และ

ให้เกษตรกรเลือกรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากโครงการใดโครงการหนึ่งเพียงโครงการเดียว 
9) หากเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากได้รับเงินสนับสนุนแล้วเกษตรกร 

จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นี้ได้อีก 
1.4.4 การพิจารณาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ คณะท างานข้าวอินทรีย์จังหวัดท าการประเมินพ้ืนที่

แปลงและเกษตรกรเบื้องต้น และน าเสนอต่อ SC ซึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก าหนด และส่งข้อมูลเกษตรกรให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว 
ในพ้ืนที ่เพ่ือจัดท าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณา  

1.4.5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ ระบบการบริหารจัดการผลผลิต การแปรรูป 
การคัดบรรจุ การวางแผนธุรกิจ และการบริหารจัดการตลาดข้าวอินทรีย์ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS) เพ่ือการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี 

1.4.6 การสนับสนุนเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
1) สนับสนุนเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวระบบอินทรีย์ที่ท าให้ 

ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ โดยกรมการข้าวส่งทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ผ่าน 
การประเมินปีที่ 1 2 และ 3 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงานใหญ่ 
ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ  และ
รายงานผลการจ่ายเงินให้กรมการข้าวทราบ  โดยในการสนับสนุนเงินอุดหนุนในแต่ละปี มีข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1) ปีที ่1 กลุ่มเกษตรกรต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการผลิตข้าว
ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ตามข้อก าหนด ดังนี้  

(1) พ้ืนที่ปลูกต้องไม่มีวัตถุอันตรายที่จะท าให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อน 
(2) แหล่งน้ าที่ใช้ปลูกต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อน

วัตถุอันตราย 
(3) การจัดการดินและปุ๋ยให้ใช้ตามค าแนะน าของกรมการข้าว  กรมพัฒนาที่ดิน

หรือกรมวิชาการเกษตร ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด  
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(4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ในด้านแหล่งผลิต
เมล็ดพันธุ์ ต้องมาจากแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์หรือเมล็ดพันธุ์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ในด้านการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช มีการส ารวจการท าลายของศัตรูพืชที่มีผลต่อข้าว  โดยป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่เหมาะสมตามค าแนะน าของกรมการข้าว และในด้านพ้ืนที่ปลูกจะต้องห่างจาก
แหล่งก าเนิดวัตถุอันตราย หากพ้ืนที่มีความเสี่ยงต้องท าแนวป้องกันการปนเปื้อนท้ังทางน้ าและอากาศ 

(5) การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล (แหล่งผลิต) โดยเกษตรกรจะต้องจดบันทึก
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ แหล่งน้ าใช้ การก าจัดต้นข้าวพันธุ์อื่นปน การส ารวจและการเข้าท าลาย 
ของศัตรูพืชและการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(6) จะต้องผ่านการประเมินจากกรมการข้าว 
1.2) ปีที่ 2 กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าว

โดยผ่านการรับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน 
1.3) ปีที่ 3 กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองต่อเนื่องและได้รับรองมาตรฐานการผลิต

ข้าวอินทรยี์ (Organic Thailand) จากกรมการข้าว 
2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ผลิตโดย

กรมการข้าว เพ่ือผลิตข้าวคุณภาพและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ใช้ในปีต่อไป  โดยเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ในปี 2560 จะได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในปี 2562 พ้ืนที่ 300,000 ไร่ และเกษตรกร 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2561 และ 2562 จะได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ใน ปี 2563 พ้ืนที่ 
700,000 ไร่ รวมพ้ืนที่ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 1,000,000 ไร่ 

1.4.7 การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนและข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้แปรรูป (โรงสี โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป) 
ผู้บรรจุ และผู้จ าหน่ายข้าวอินทรีย์ โดยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการให้ซื้อข้าวอินทรีย์ เพ่ือน าไปแปรรูป
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกลาง และขั้นสูงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การเจรจาจัดสรรโควตาส่งออกข้าว
ไปสหภาพยุโรป (EU) ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ 

1.4.8 การบริหารจัดการโครงการฯ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ช่วยเสริมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ในการจัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน
จากคณะท างานข้าวอินทรีย์จังหวัด ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าระบบกลุ่ม ร่วมให้ค าแนะน าในการผลิต 
ข้าวอินทรีย์และเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวอินทรีย์ในแปลงเกษตรกร เพ่ือค านวณหาผลผลิตต่อไร่ โดยวิธี Crop Cutting 

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว และกระทรวงพาณิชย์ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
1.6.1 กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ สามารถผลิตข้าวเปลือก 

คุณภาพดีได้ประมาณ 400,000 ตันข้าวเปลือก (ค านวณจาก 400 กิโลกรัมต่อไร่) มูลค่าข้าวเปลือกอินทรีย์ 
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8,000 ล้านบาท (ค านวณจาก 20 บาทต่อกิโลกรัม) เปรียบเทียบกับข้าวเปลือกทั่วไปมูลค่า 4.8 ล้านบาท 
(ค านวณจากราคา 12 บาทต่อกิโลกรัม) ดังนั้นเกษตรกรขายข้าวเปลือกอินทรีย์ได้ราคาสูงกว่าข้าวเปลือกทั่วไป 
3.2 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับมูลค่าข้าวเปลือกทั่วไป ท าให้มีปริมาณข้าวอินทรีย์
และช่องทางการจ าหน่ายมากข้ึนในการขยายตลาดข้าวอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

1.6.2 สร้างกลุ่มชาวนาที่มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับชุมชนชาวนาอื่นๆ ได ้

1.6.3 รักษาระบบนิเวศในพ้ืนที่ให้มีความสมดุล รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ประชากรในชุมชน 
มีสุขภาพด ี
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บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
จากสถานการณ์ปัญหาข้าวของประเทศไทยที่ต้องประสบ ทั้งในเรื่องภาวะแข่งขันการส่งออก ต้นทุนการผลิต 

และราคา ประกอบกับสถานการณ์ที่มีจ านวนผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยให้ความส าคัญ 
ในมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตร ดังนั้นในการผลิตข้าวตามข้อก าหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์
และได้รับรองมาตรฐานจึงเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้  อีกทั้งยังเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล เพิ่มช่องทางการส่งออก ลดการกีดกันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ที่ใส่ใจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวได้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) เล็งเห็นถึงความส าคัญจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เห็นชอบ
โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จ านวน 3 โครงการ  
โดยเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ส าหรับโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
เป็นหนึ่งใน 3 โครงการ มีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักด าเนินการ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการดังกล่าว 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของ
โครงการ จึงเห็นควรที่จะประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
โครงการต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์เบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.3 ขอบเขตการประเมินผล 
2.3.1 พ้ืนที่เป้าหมายที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผล ครอบคลุม 54 จังหวัดที่ด าเนินการปี 2560 

แบ่งเป็น ภาคกลาง 13 จังหวัด ภาคเหนือ 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด และภาคใต้  
9 จังหวัด 

2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรกลุ่มประเภท 1 (เตรียมความพร้อม)  
ที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  

2.3.3 ช่วงเวลาของข้อมูล  
1) ประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ โดยใช้ข้อมูลการด าเนิน

โครงการปี 2560 (เมษายน - กันยายน 2560 ยกเว้นขั้นตอนการจ่ายเงินอุดหนุนที่สิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม 2561)  
2) ประเมินผลลัพธ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้น จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าวของเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการภายหลังการน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติ และการผลิตข้าวในปีเพาะปลูก 2560/61  
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2.4. การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
2.4.1 การตรวจเอกสาร 

ชาลิสา สุวรรณกิจ (2559) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูก 
ข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีเพาะปลูก 2557/58 ผลการศึกษา พบว่า การปลูก 
ข้าวเกษตรอินทรีย์ มีต้นทุนทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อไร่ 4,230.85 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ 6,007.55 บาท ท าให้การปลูก 
ข้าวเกษตรอินทรีย์ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 1,776.70 บาทต่อไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรเคมี มีต้นทุนทั้งสิ้นเฉลี่ย 
5,472.27 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 6,642.38 บาทต่อไร่ ท าให้การปลูกข้าวเกษตรเคมีทั่วไปมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 
1,170.11 บาทต่อไร่ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนต่ ากว่าเกษตรเคมีเฉลี่ย 1,242.19 
บาทต่อไร่ และมีผลตอบแทนสุทธิที่มากกว่าเกษตรเคมีเฉลี่ย 634.83 บาทต่อไร่ ทั้งนี ้ รายได้และต้นทุน 
การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์และแบบเกษตรเคมีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ประกิตต์ โกะสูงเนิน (2559) ศึกษาถึงความส าเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 8 จังหวัด ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่  
และน่าน โดยก าหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ส าหรับวัดความส าเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์คือ (1) การได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าวอย่างต่อเนื่อง (2) การด าเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ 
อย่างต่อเนื่อง และ (3) การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งก าหนดผลคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และ 
น าผลคะแนนรวมมาศึกษา พบว่า มีเกษตรกรที่เกิดผลส าเร็จในการผลิตข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 50.37 และไม่เกิด 
ผลส าเร็จในการผลิตข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 49.63 นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ พบว่า ประสบการณ์ในการผลิตข้าวอินทรีย์ การได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ การได้รับ
ข่าวสารเท่าทันสถานการณ์ แรงจูงใจในด้านราคา การมีตลาดรองรับผลผลิต การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐในด้านปัจจัยการผลิตและค าแนะน าพันธุ์ข้าวที่ดี ทนต่อโรคแมลงและศัตรูพืช สภาพแวดล้อมบริเวณ 
รอบแปลงปลูกข้าวอินทรีย์ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการภายในกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 
และการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อของความส าเร็จของเกษตรกรในการปลูกข้าวอินทรีย์ 

ปรารถนา ยศสุข และคณะ (2557) ได้ท าการประเมินผลการน านโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ 
ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ของเกษตรกร ผลการประเมิน พบว่า เกิดผลกระทบทางบวก คือ กระแสของผู้บริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการขยายตลาดของเกษตรอินทรีย์ เกิดการสนับสนุนทางด้านปัจจัยการผลิต และ
งบประมาณจากองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น ส่ วนผลกระทบทางลบ คือ การขาดความรู้ พ้ืนฐาน  
และนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การไม่เข้มงวดต่อการใช้สารเคมี
ของรัฐ นโยบายอ่ืนของรัฐมีผลต่อการลดปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์และขัดขวางการเข้าสู่ระบบ  
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ระบบการติดตามประเมินผลไม่มีความชัดเจน วิถีเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร  
ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ได้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model  
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลสาธารณะ พบว่า การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)  
จากการด าเนินนโยบายก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก สาเหตุส าคัญของความไม่ส าเร็จ  
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ของนโยบายเกิดจากกลไกของการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่ขาดประสิ ทธิภาพและความชัดเจน 
ในรายละเอียดของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) พบว่า 
ปัจจัยน าเข้าหลายปัจจัยไม่เอ้ือต่อการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ ความรู้ของบุคลากรภาครัฐ 
และการตรงต่อความต้องการกลุ่มเป้าหมาย การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) จากการด าเนินการ
นโยบายของรัฐไม่สามารถกระจายผลประโยชน์และปฏิบัติงานได้ล่าช้า เพราะการปฏิบัติงานแยกส่วน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  
ในการด าเนินงานนโยบายของหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตามงบประมาณและระยะเวลาของแผน ท าให้
โครงการเกษตรอินทรีย์และนโยบายอื่นท่ีมีผลต่อการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไม่ถูกด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

อรวรรณ ชมชัยยา และคณะ (2555) ศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนระบบ 
การผลิตข้าวเคมีไปเป็นข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า
รูปแบบหลักที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเคมีเป็นข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ และการทดลองปฏิบัติจริงในแปลงนาสาธิต เพ่ือท าให้เกษตรกรได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริง 
ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าวในระบบเกษตรเคมี (2) ด้านสังคมเกิดระบบการเรียนรู้
ร่วมกัน สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น (3) ด้านสิ่งแวดล้อม
พบว่า สภาพดิน น้ ามีคุณภาพดีขึ้น เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และสภาพภูมิอากาศดีขึ้น นอกจากนี้
สาเหตุจูงใจในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวเคมีสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ที่ส าคัญประกอบด้วย ปัจจัย 
ด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อม และความมั่นคง  
ในการประกอบอาชีพ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ประเมินผลโครงการบูรณาการผลิตและการตลาด
เกษตรอินทรีย์ ทั้งพืชและปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรที่ผลิตแบบเคมี
ก่อนเข้าโครงการสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตแบบลดใช้สารเคมีได้ ร้อยละ 83.48 และสามารถปรับเปลี่ยน  
เป็นแบบอินทรีย์ ร้อยละ 12.00 ส่วนเกษตรกรที่ได้ลดการใช้สารเคมีมาก่อนร่วมโครงการ เมื่อเข้าร่วมโครงการ
สามารถผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 73.78 และมีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ร้อยละ 91.77 โดยแบ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ได้รับการรับรองอยู่แล้วก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 73.23 และ
เกษตรกรที่ได้รับรองหลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 14.54 ซึ่ งเป็นผลจากการส่งเสริมผ่านการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และกระบวนการผลิต ทั้งนี้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม พบว่ามีความเข้าใจ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที ่ 3.58 และเกษตรกรร้อยละ 60.11 น าความรู้ไปใช้บางส่วน  
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านพันธุ์สัตว์และอาหาร ด้านส่งเสริมปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 62.25  
มีการน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด และกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์อยู่ก่อนมีสัดส่วนการน าปัจจัยการผลิต
ไปใช้มากกว่ากลุ่มระยะปรับเปลี่ยน เนื่องจากมีความพร้อมและมีความรู้พ้ืนฐาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการ
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ควรท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต และเป็นแรงกระตุ้น
ให้เกษตรกรรายอ่ืนท าการเกษตรแบบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%C3%C7%C3%C3%B3%20%AA%C1%AA%D1%C2%C2%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ร าไพประภา มะหะหมัด (2548) ศึกษาถึงนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนา
จากระบบเกษตรเคมีสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นรับรู้ ขั้นจูงใจ ขั้นไตร่ตรอง ขั้นทดลองท า และ
ขั้นน าไปปฏิบัติจริง โดยผลที่ตามมาจากการยอมรับนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 3 ด้าน  
คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความมั่นคงด้านรายได้ (2) ด้านสังคม มีความปลอดภัย  
ด้านสุขภาพ ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ชุมชนมีความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร (3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน รั กษาความสมดุลของสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ ส าหรับนวัตกรรม 
ในการจัดการทรัพยากรเพ่ือผลิตข้าวอินทรีย์ พบว่า นวัตกรรมที่เป็นความรู้ใหม่ คือ การใช้แรงงานเครื่องจักร  
ที่มีประสิทธิภาพ การใช้น้ าหมักชีวภาพในการย่อยสลายตอซังและฟางข้าว การใช้ปุ๋ยหมักแบบใหม่  
ที่มีกากน้ าตาลเป็นส่วนผสมส าคัญซึ่งกากน้ าตาลจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายให้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยร่นระยะเวลา
ในการท าปุ๋ยหมัก ท าให้เกษตรกรน าปุ๋ยหมักมาใช้ได้เร็วขึ้น และการใช้สารสกัดจากพืช นอกจากนี้ยังพบว่า 
ผลตอบแทนของการผลิตข้าวอินทรีย์สูงกว่าการผลิตข้าวแบบสารเคมี 954 บาทต่อไร่ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ 
การยอมรับการท าเกษตรอินทรีย์มี 2 ปัจจัย คือ ระดับความรู ้ในเรื ่องเกษตรอินทรีย์ และการได้ร ับ  
การส่งเสริมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยแนวทางการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการสนับสนุน ทั้งในด้านของเงินทุนและปัจจัยการผลิต รวมทั้ง  
การส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรได้เข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
ระบบเกษตรอินทรีย์ได้รับการยอมรับจากเกษตรกร 

จากการตรวจเอกสาร สรุปได้ว่า การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนที่ต่ า และ 
มีผลตอบแทนที่มากกว่าการผลิตข้าวแบบเกษตรเคมี ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตข้าวเคมีสู่ข้าวอินทรีย์ คือ ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ ต้นทุนและผลตอบแทน ความมั่นคง  
ในการประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม และการได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยแนวทางในการขยาย
พ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ คือ ภาครัฐต้องด าเนินนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญ 
ในการส่งเสริมในด้านความรู้ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริม  
ในด้านของเงินทุนและปัจจัยการผลิต รวมทั้งการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตอินทรีย์ในราคาที่สูงกว่าราคา  
เกษตรเคมีทั่วไป อย่างไรก็ตามนโยบายเกษตรอินทรีย์จะส าเร็จได้นั้น เกิดจากความมีประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานและน านโยบายเข้าปฏิบัติสู่พ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
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จุดสิ้นสุด จุดเร่ิมต้น 

ระหว่างด าเนินงานโครงการ ก่อนเร่ิมโครงการ 
On-going Evaluation Ex-ante Evaluation 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 1) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและท าการวิเคราะห์ว่า 
ผลที่เกิดจากการด าเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ  
มีประสิทธิผลหรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่ การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทเรียน
ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพื่อน าบทเรียนนี ้ไปใช้ในการปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดท าโครงการใหม่   
การประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาด าเนินโครงการดังนี้ (บรรเทิง มาแสง, 2530) 

1.1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante or Pre-Project Evaluation) เป็น 
การประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผล เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอผู้มีหน้าที่
ในการอนุมตัิโครงการ 

1.2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการประเมินผล
ระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้ (Output) กับผลกระทบ
ในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผลในระยะเวลานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้จากการประเมินผล  
ยังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

1.3) การประเมินผลหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex-post Evaluation) การประเมินผล 
ในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลกระทบ ( Impact) อันเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการ โดยการเปรียบเทียบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างก่อนและหลังด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผลการด าเนินงาน
นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่ งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของโครงการจะได้น าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการอื่นๆ 

 
 

 

ภาพที่ 2.1 ประเภทการประเมินผลตามช่วงเวลาของโครงการ 
ที่มา: บรรเทิง มาแสง (2530) 
 
 
 
 
 

หลังโครงการสิ้นสุด 
Ex-post Evaluation 
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2) แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 
รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบและเห็นภาพ

ได้ชัดเจนที่สามารถน าเสนอความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของแผนงานหรือโครงการ การจัดท ากิจกรรมต่างๆ และผลงานที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้  
(W.K.Kellogg Foundation, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) 
ที่มา: W.K.Kellogg Foundation (2004) 

ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
2.1) ทรัพยากรต่างๆ หรือที่เรียกว่าปัจจัยน าเข้า (Resources/Input) เช่น คน งบประมาณ  

การจัดองค์กร และชุมชน ที่แผนงานสามารถจัดหาได้เพ่ือด าเนินงาน 
2.2) กิจกรรมของแผนงาน (Activities) เป็นสิ่งที่แผนงานจัดท าโดยใช้ทรัพยากร 

กิจกรรมทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เทคโนโลยี และการกระท าที่เป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจจะท า กิจกรรม  
การพัฒนานี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ 

2.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลที่เกิดขึ้น โดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน 
และอาจจะครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 

2.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพ 
และระดับของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน 

2.5) ผลกระทบ (Impact) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์กร
ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน ซึ่งโดยปกติจะท าการประเมินผลกระทบ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

 

ทรัพยากร/ปัจจัย

น าเข้า

(Resources/ 

Inputs) 
กิจกรรม 

(Activities) 

ผลกระทบ 

(Impact) 
ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 

ผลผลิต 

(Outputs) 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

แผนงานที่จัดเตรียมไว ้ ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว ้

“ทรั พยากรที่ มี คว าม 
จ าเป็นจริงๆส าหรับการ
ด าเนินงานของแผนงาน” 

“ถ้าได้น าทรัพยากร 
เข้าสู่แผนงานแล้ว... 
ก็จะจัดกิจกรรมได้” 

“ถ้าจัดกิจกรรมได้แล้ว...
ก็จะส่งมอบผลิตภัณฑ์
ห รื อ บ ริ ก า ร ใ ห้ แ ก่
ผู้รับบริการได้” 

“ถ้าจัดกิจกรรมตามที่
ตั้งใจได้แล้วเสร็จ... 
ก็จะท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์ได้ตาม 
ที่ตั้งใจไว้” 

“ถ้าผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์ได้ตามที่ตั้งใจ
ไว้แล้ว...ก็จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร ชุมชน หรือ
ระบบที่คาดหวังไว้” 
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พ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมด (ไร่) 

 

3) แนวคิดต้นทุนและผลตอบแทน  
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อหน่วยพ้ืนที่การผลิต จะท าให้ทราบถึง

ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ ในการวิเคราะห์และพิจารณาต้นทุนการผลิต สามารถพิจารณาได้ดังนี้   
(ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2544)  

3.1) ต้นทุน (Cost) 

ต้นทุนการผล ิต (Cost of Production)  หมายถึง  ค ่า ใช ้จ ่ายที ่ส ูญเส ียไป 
ในกระบวนการผลิต สามารถแบ่งต้นทุนการผลิตได้ตามปัจจัยการผลิต คือ ปัจจัยคงที่ (Fixed Factor) และ
ปัจจัยผันแปร (Variable Factor) ดังนั้นต้นทุนการผลิตก็เช่นเดียวกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost : TFC) คือ ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป 
ในกระบวนการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยคงที่ ซึ่งหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตที่ไม่ขึ้นอยู่ 
กับปริมาณของผลผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 (1.1) ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน (Tangible Fixed Cost) เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ผู้ผลิต
ต้องสูญเสียไปในรูปของการจ่ายเงินสดในจ านวนที่คงที่ต่อปี ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีที่ดิน ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น 
ซ่ึงต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC) คิดต่อพ้ืนทีเ่พาะปลูกหนึ่งไร่ สามารถค านวณไดด้ังนี้ 

ต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย (AFC) =   

 (1.2) ต้นทุนคงท่ีที่ไม่เป็นตัวเงิน (Intangible Fixed Cost) เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ 
ที่ผู้ผลิตไม่ได้สูญเสียไปในรูปของการจ่ายเงินสด แต่ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการประเมิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ดิน 
ของตนเอง ค่าเสื่อมราคาของโรงเรือน ค่าเสื่อมของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นจากการใช้มาเป็นเวลานาน ค่าเสื่อม
ราคาของอุปกรณ์ท่ีใช้ท าการเกษตร เป็นต้น  

(2) ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC) หมายถึง ค่าใช้จ่าย 
ที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หากเกษตรกรผลิตข้าวมากก็จะสูญเสีย
ต้นทุนประเภทนี้จ านวนมาก หากเกษตรกรผลิตข้าวน้อยก็จะเสียต้นทุนประเภทนี้น้อยลงไปด้วย ค่าใช้จ่าย
ประเภทนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรสามารถควบคุมได้ในระยะเวลาที่ท าการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าปัจจัย 
การผลิต เป็นต้น 

(3) ต้นทุนทั้งหมด (Total Cost : TC) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ผลิตซึ่งในระยะสั้นจะประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ทั้งหมดและต้นทุนผันแปรทั้งหมด คิดเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่

เพาะปลูก สามารถค านวณได้ดังนี ้

ต้นทุนทั้งหมด (TC)   =   ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด + ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 

ต้นทุนเฉลี่ย (ATC)    =   
 

ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด (TFC) 

พ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมด (ไร่) 

 

ต้นทุนทั้งหมด (TC) 
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3.2) ผลตอบแทน (Revenue) 
ผลตอบแทน (Revenue) ผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตจะมากหรือน้อย

เพียงใด วิเคราะห์จากรายได้ท้ังหมด รายได้สุทธิ รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด และก าไรสุทธิ โดย
คิดเฉลี่ยต่อพ้ืนทีเ่พาะปลูกหนึ่งไร่ ดังนี้ 

รายได้ทั้งหมด  =  ราคาผลผลิต  ×  จ านวนผลผลิตที่เกษตรกรได้รับ 
รายได้สุทธิ  =  รายได้ท้ังหมด - ต้นทุนผันแปร  
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด  =  รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด   
ก าไรสุทธิ  =  รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด  

4) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ 
ได้น ามาตรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ที่สร้างขึ้นโดย Rensis Likert ถือเป็น 

เครื่องมือการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช้กันทั่วไป เพ่ือใช้วัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น 
และความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิทสเกล ต้องออกแบบสอบถามระดับความ
คิดเห็นในแต่ละค าถามแต่ละข้อได้หลายระดับ (Rensis, 1932) 

การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค านวณ ดังนี้ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย = 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย =            = 2.8 

โดยที่ คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากที่สุดตามแบบสอบถาม 

คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุดตามแบบสอบถาม 

2.5 วิธีการประเมินผล 
2.5.1 รูปแบบและประเภทการประเมินผล 

1) รูปแบบการประเมินผล  
การประเมินผลโครงการในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model)  

ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นกรอบในการก าหนดประเด็นที่ต้องการประเมินผล เนื่องจากมีองค์ประกอบ
สอดคล้องกับโครงสร้างของโครงการที่ประกอบไปด้วยประเด็น ด้านทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า กิจกรรมของ
โครงการ ผลได้ และผลลัพธ์ 

2) ประเภทของการประเมินผล  
เป็นการประเมินผลในปีแรกของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 

โครงการ (Ongoing-Evaluation) จากเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ เริ่มน าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติและปรับเปลี่ยนการผลิตสู ่นาข้าวอินทรีย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนผ่านกระบวนการ 
ของโครงการ 3 ปี  

จ านวนระดับ 
10 - 1 

5 

คะแนนมาก – คะแนนน้อย 



15 

3) กรอบแนวความคิดในการประเมินผล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 
ที่มา: จากการศึกษา 

2.5.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 
จากรูปแบบการประเมินดังกล่าว น ามาสร้างประเด็นและตัวชี้วัดของโครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวอินทรีย์ ปี 2560 โดยใช้การเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์ตามหลักวิชาการ และใช้ข้อมูลการผลิตข้าว
ในปีเพาะปลูก 2560/61 ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตระบบอินทรีย์ ระยะเตรียมความพร้อม  ระยะ
ปรับเปลี่ยน) เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการปลูกแบบใช้สารเคมี ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การชี้วัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)   

1.1 งบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณในส่วนของการด าเนินงาน 
  ที่เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับท่ีได้รับการจัดสรร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ระยะเวลาที่หน่วยงานระดับตา่งๆไดร้ับงบประมาณ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
1.2 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ - หน่วยงานท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การชี้วัด 
1.3 เกษตรกรที่เขา้ร่วม - จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย 

โครงการ - จ านวนพื้นที่ ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูก 
   ข้าวอินทรีย์ 

ไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่ 

1.4 องค์ความรู้ - จ านวนหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมถ่ายทอดความรู้  
2. กิจกรรม (Activities)   

2.1 การบรหิารโครงการ - จ านวนครั้งที่จัดประชุมช้ีแจงวิธีการด าเนินโครงการ. 
  ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดรับทราบ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 - จ านวนคณะกรรมการหรือคณะท างานในระดับพื้นท่ี อย่างน้อย 1 ชุด 
 - ระดับความเหมาะสมของการบรหิารโครงการ ไม่น้อยกว่าระดับปานกลาง 

2.2 การประชาสัมพันธ์และ - จ านวนช่องทางการประชาสัมพนัธ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
การรับสมัครเกษตรกร - จ านวนช่องทางการรับสมัครเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเงื่อนไข 
  ในการเข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าระดับปานกลาง 

2.3 การจดัอบรมความรู ้ - จ านวนครั้งในการจัดอบรมความรู้แก่เกษตรกร ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 - ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม ไม่น้อยกว่าระดับปานกลาง 
 - ระดับความเหมาะสมของหลักสตูรในการอบรม ไม่น้อยกว่าระดับปานกลาง 

2.4 การตรวจประเมินแปลง 
และสรุปผลการ

ประเมิน 

- ความทันเวลาในการตรวจประเมนิแปลงและสรุปผล 
  การประเมินแปลง 

 

3. ผลผลิต (Outputs)   
3.1 ผลการตรวจประเมิน 

แปลงเบื้องต้น 
- ร้อยละของเกษตรกรผ่านการตรวจประเมินแปลง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเกษตรที่สมัคร 
เข้าร่วมโครงการ 

3.2 การสนับสนุนเงิน
อุดหนุน 

เพื่อการปรับเปลี่ยน 
การผลิตข้าว 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเกษตรกรที่ผ่าน 
การตรวจประเมิน 

3.3 การได้รับความรูด้้าน 
การผลิตข้าวอินทรีย ์

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้ 
  เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเกษตรกรที่ผ่านการ

พิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ไดร้ับการอบรมน าความรู ้

  ไปปฏิบัติใช้ในการปรับเปลีย่นระบบปลูกข้าว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเกษตรกร 
ที่ได้รับการอบรม 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ (ต่อ) 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)   
4.1 ประสิทธภิาพการผลติ - ปริมาณผลผลติต่อไร ่ เพิ่มขึ้นจากการผลติแบบ

เคม ี
 - ต้นทุนการผลติต่อไร ่ ลดลงจากการผลิตแบบเคม ี
 - ผลตอบแทนสุทธิต่อไร ่ เพิ่มขึ้นจากการผลติแบบ

เคม ี
4.2 ระดับความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 

  ที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
ไม่น้อยกว่าระดับปานกลาง 

ที่มา: จากการศึกษา   

2.5.3 การรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการรวบรวม  

การประเมินผลนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ส าหรับข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมโดยการส ารวจตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่อ งมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะแบบสอบถามมีข้อค าถามที่เป็นทั้งค าถามปลายปิด 
(Closed – ended question) คือ ข้อค าถามที่ผู้ประเมินเตรียมค าตอบให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกตอบ ค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended question) คือ ข้อค าถามที่ผู้ประเมินต้องการให้กลุ่มเป้าหมายตอบด้วยตนเอง 
อย่างอิสระ และการสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

2) แหล่งข้อมูล  
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

และกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้จากวิธีการและขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
(1) ขนาดตัวอย่าง ก าหนดจากประชากรเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไขความเป็นไปได้ 

ในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยในจังหวัดตัวอย่าง โครงการ ปี 2560 มีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 54 จังหวัด 
ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ร้อยละ 25 ของจ านวนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ หรือเท่ากับ 14 จังหวัดตัวอย่าง และ
จ านวนเกษตรกรตัวอย่าง ใช้การก าหนดตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ซึ่งสมมติให้
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 
ที่ยอมรับได้เท่ากับ 5% ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
28,749 ราย ได้จ านวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด 380 ราย 

(2) แผนการสุ่มตัวอย่าง เป็นแผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้นตอน 

(Stratified two-stage sampling) โดยใช้ภาคเป็นชั้นภูมิ เนื่องจากปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อมในแต่ละภาค 

มีความแตกต่างกัน รวมไปถึงชนิดของพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันในแต่ละภาค เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์

และมีความถูกต้องต่อการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 สุ่มจังหวัดตัวอย่าง โดยใช้จังหวัดตัวอย่างร้อยละ 25 ของจังหวัด  
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการในแต่ภาค ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 จังหวัดคือ จังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น และร้อยเอ็ด (จากทั้งหมด 18 จังหวัด) ภาคเหนือ 3 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย 
ล าปาง และนครสวรรค์ (จากทั้งหมด 14 จังหวัด) ภาคกลาง 3 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี สระบุรี และ
ฉะเชิงเทรา (จากทั้งหมด 13 จังหวัด) และภาคใต้ 3 จังหวัดคือ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา 
(จากทั้งหมด 9 จังหวัด) รวมทั้งหมด 14 จังหวัด  

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเกษตรกรตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดไว้คือ 380 ราย กระจาย
ตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดที่เป็นตัวอย่าง (อย่างน้อยจังหวัดละ 15 ราย) ด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายแบบไม่ใส่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) จากบัญชีรายชื่อ (ตารางที่ 2.2) 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนประชากรและตัวอย่าง 

ภาค 
จังหวัด เกษตรกร 

ประชากร 
(จังหวัด) 

ตัวอย่าง 
(จังหวัด) 

ประชากร  
(ราย) 

ตัวอย่าง 
(ราย) 

ภาคเหนือ 14 3 2,496 90 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 18 5 24,825 170 

ภาคกลาง 13 3 253 50 
ภาคใต ้ 9 3 1,175 70 
รวม 54 14 28,749 380 

ที่มา: จากการศึกษา                                     

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทบทวน รวบรวมเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม 

ได้ทั้งหมด เช่น การสัมภาษณ์ท่ีเป็นค าถามปลายเปิดจากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ข้อความจากเอกสารรายงาน 
หรือข้อมูลที่บันทึกจากการสังเกต เพ่ืออธิบายผลการประเมินการด าเนินโครงการว่ามีความสอดคล้อง  
กับแผนงานที่วางไว้หรือไม่ รวมไปถึงสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโดยน าเครื่องมือ
การวัดเชิงคุณภาพของ Rensis Likert ที่เรียกว่ามาตรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านความคิดเห็น และความพึงพอใจ โดยแบ่งช่วงของระดับค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 2.3 การก าหนดระดับคะแนนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

ช่วงชั้นคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1 1.00 – 2.80 น้อย 
2 2.81 – 4.60 ค่อนข้างน้อย 
3 4.61 – 6.40 ปานกลาง 
4 6.41 – 8.20 ค่อนข้างมาก 
5 8.21 – 10.00 มาก 

ที่มา: ประยุกต์จากลิเคิทสเกล (Likert Scale) 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) คือ ค่าเฉลี่ย ค่าผลรวม และค่าร้อยละ เป็นต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ืออธิบาย

ประกอบค่าตัวแปรต่างๆ และน าเสนออธิบายประกอบตารางข้อมูล แผนภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์

หรือเป้าหมายของโครงการ 

2.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
1) ข้าวอินทรีย์ หมายถึง ข้าวที่ได้การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ พ่ึงพาความสมดุลของธรรมชาติ 

และระบบนิเวศน์หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิด หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ รวมไปถึงปุ๋ยเคมี ท าให้ไม่มีสารพิษ
ตกค้างปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ า รวมทั้งผลผลิตในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจ าเป็น แนะน าให้ใช้
วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนผลผลิตในดินและน้ า 
อีกทั้งยังเป็นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน ท าให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี
ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค 

2) การผลิตข้าวอินทรีย์  คือ ระบบการผลิตข้าวที่ ไม่ ใช้สารเคมีทุกชนิด เลือกใช้ พันธุ์ข้ าว  
ที่มีความเหมาะสมมีความต้านทานโรค โดยปลูกข้าวอินทรีย์ปีละครั้ง เลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม  
กับข้าวแต่ละพันธุ์ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว
ก่อนและหลังปลูกข้าวหรืออาจปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว และควบคุมโรคแมลงและศัตรูข้าว  
โดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี  

3) มาตรฐานข้าวอินทรีย์ คือ เกษตรกรปฏิบัติตามข้อก าหนดและมาตรฐาน เช่น Organic Thailand 
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) และหน่วยงานที่ได้รับความ
เชื่อถือ เช่น กรมการข้าว ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต 
ข้าวอินทรีย์ เมื่อได้รับการรับรอง (Certificate) จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
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2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.7.1 ผู ้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ผลการประเมินในการประกอบการพิจารณา  

ในการสนับสนุน ส่งเสริม ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขแนวทางในการด าเนินโครงการในระยะต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 

2.7.2 เป็นแนวทางในการก าหนด และด าเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ในระยะถัดไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

บทที่ 3 

สภาพทั่วไป 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของการผลิตข้าวอินทรีย์ 

ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) คือ ข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture หรือ 
Organic Farming) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่าง  ๆ เช่น ปุ๋ยเคมี  
สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัดวัชพืช สารป้องกันก าจัดโรคแมลงและศัตรูข้าวในทุกข้ันตอน
การผลิต และในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจ าเป็นต้องก าจัด แนะน าให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลิตผลในดินและน้ า ในขณะเดียวกัน  
ก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน รวมไปถึง
ท าให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของผลตกค้างส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

3.1.1 หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ 
1) การเลือกพื้นที่ปลูก ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ติดต่อกัน และมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินโดยธรรมชาติค่อนข้างสูง ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างเพียงพอ  
มีแหล่งน้ าส าหรับเพาะปลูก ไม่ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือ  
มีการปนเปื้อนของสารเคมีสูง และห่างจากพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีการเกษตร และพ้ืนที่ที่จะใช้ในการผลิตข้าว
โดยปกตคิวรมีการตรวจสอบหาสารตกค้างในดิน หรือในน้ า 

2) การเลือกใช้พันธุ์ข้าว ควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ปลูก และให้ผลผลิตได้ดีแม้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ต้านทานโรค แมลงที่ส าคัญ 
และมีคุณภาพเมล็ดตรงกับความต้องการของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ การผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ 
ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดดีเป็นพิเศษ 

3) การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานผลิตจากแปลงผลิต  
พันธุ์ข้าวที่ได้รับการดูแลอย่างดี มีความงอกแรงผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปราศจากโรค
แมลง  และเมล็ดวัชพืช หากจ าเป็นต้องป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์อนุโลมให้น ามาแช่ในสารละลายจุนสี (จุนสี 
1 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร) เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ าก่อนน าไปปลูก 

4) การเตรียมดิน การเตรียมดินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติดินและสภาพแวดล้อม 
ในแปลงนาก่อนปลูกควรมีการไถดะ ไถแปร คราด และท าเทือก  

5) วิธีการปลูก โดยการปลูกข้าวแบบปักด า จะเหมาะสมที่สุดกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เพราะ
การเตรียมดิน ท าเทือก การรักษาระดับน้ าขังในนาจะช่วยควบคุมวัชพืชได้ เนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิด โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี จึงแนะน าให้ใช้ระยะปลูกถี่กว่าระยะปลูก  
การปลูกข้าวโดยทั่วไปเล็กน้อย  
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6) การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรกรต้องจัดการดินที่ถูกต้อง และรักษา 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวอินทรีย์ เพ่ือให้ได้ผลดีและยั่งยืน แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน
คือ 1. การจัดการดิน เช่น ไม่เผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุอินทรีย์ในแปลงนา 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น  
ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ 3. การใช้วัสดุอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี กากเมล็ดพืช ขี้เถ้า
เปลือกหอยป่น เป็นต้น 

7) ระบบการปลูกพืช ควรปลูกข้าวอินทรีย์เพียงปีละครั้ง โดยเลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม
กับข้าวแต่ละพันธุ์ และปลูกพืช หมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการปลูกข้าว อาจปลูกข้าวอินทรีย์
ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว  

8) การควบคุมวัชพืช และการป้องกันก าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด การควบคุมวัชพืชควรโดยวิธีกล เช่น การเตรียมดินที่เหมาะสม การใช้ระดับน้ า
ควบคุมวัชพืช การใช้วัสดุคลุมดิน การถอนด้วยมือ รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น ส่วนการป้องกันก าจัด
โรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช ควรใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานโรค ปลูกพืช และใช้สารสกัดจากพืช อาทิ ตะไคร้หอม  
สะเดา ในการจ ากัดแมลง รวมไปถึงใช้วิธีกล อาทิ ใช้แสงไฟล่อ ใช้กับดัก ใช้กาวเหนียว 

9) การจัดการน้ า ระดับน้ ามีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโดยตรง 
ในระยะปักด าจนถึงแตกกอ ดังนั้นระดับน้ าที่ เหมาะสมต่อการปลูกข้าวอินทรีย์ตลอดฤดูปลูก ควรรักษาไว้ที่
ประมาณ 5 - 15 เซนติเมตร จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 7 - 10 วัน จึงระบายน้ าออกเพ่ือให้ข้าวสุกแก่
พร้อมกัน และพ้ืนนาแห้งพอเหมาะต่อการเก็บเก่ียว 

10) การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ขณะเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวมีความชื้นประมาณ  
18 - 24 เปอร์เซ็นต์ โดยการตากข้าวแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ ตากเมล็ดข้าวเปลือกที่นวดจากเครื่องเกี่ยวนวด 
และ การตากฟ่อนข้าวแบบสุ่มซังในนา 

11) การเก็บรักษาผลผลิต ก่อนน าเมล็ดข้าวไปเก็บรักษา ควรลดความชื้นให้ต่ ากว่า 14 
เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาด้วยวิธีจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น เก็บในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ การใช้
ภาชนะเก็บที่มิดชิดหรืออาจใช้เทคนิคการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการเก็บรักษา การเก็บในห้องที่มี
อุณหภูมิต่ าจะป้องกันการเจริญเติบโตของโรคและแมลงได้ 

12) การบรรจุหีบห่อ ควรบรรจุในถุงขนาดเล็กตั้งแต่ 1 กิโลกรัมถึง 5 กิโลกรัม โดยใช้วิธีอัด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเฉื่อย หรือเก็บในสภาพสุญญากาศ 

3.1.2 ตลาดและราคาข้าวอินทรีย์ 
ข้าวอินทรีย์ที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะส่งไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ 

แถบยุโรป ส่วนที่เหลือจะวางจ าหน่ายภายในประเทศ ราคาข้าวเปลือกอินทรีย์ที่เกษตรกรได้รับจะสูงกว่าราคา
ข้าวเปลือก โดยทั่วไปประมาณร้อยละ 10 แต่ในส่วนที่เป็นข้าวสารบรรจุวางจ าหน่ายในประเทศไทยมีราคาสูง
กว่าข้าวสารทั่วไปประมาณร้อยละ 20 ส าหรับในตลาดต่างประเทศข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ จะมีราคา
ใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์บาสมาติ 
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3.1.3 ระบบการตรวจสอบข้าวอินทรีย์ 
ผลผลิตที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่ก าหนดโดย Food and Agriculture Organization (FAO) และ World Health Organization (WHO) 
จ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการของการเกษตรอินทรีย์ 
โดยผลผลิตอินทรีย์จะต้องผ่านการตรวจสอบทั้งขั้นตอนการผลิต และรับรองคุณภาพผลผลิตจากหน่วยงาน
ตรวจสอบมาตรฐาน เพ่ือให้ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกษตร
อินทรีย์ คุณภาพดีได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ จ าเป็นต้องมีระบบการ
ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ และรับรองคุณภาพของผลผลิต ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภายในประเทศ เช่น Organic Thailand มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล เช่น สหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ เช่น ระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture - USDA) โปรแกรมการรับรองระบบ
เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Program) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างตราสัญลักษณ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล และภายในประเทศไทย 
ที่มา: มูลนิธินวชีวัน (ม.ป.ป.) 

 
 
 
 
 
 



24 

3.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3.2.1 เพศและอายุ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 51.05 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 48.95 เป็นเพศชาย  
มีอายุเฉลี ่ย 55 ปี โดยเกษตรกรในภาคใต้มีอายุเฉลี ่ยมากที ่ส ุด คือ 57 ปี รองลงมาเป็นเกษตรกร  
ในภาคเหนือ  ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 55 54 และ 53 ตามล าดับ 

3.2.2 ระดับการศึกษา 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 53.31 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมา 

ร้อยละ 17.41 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย ร้อยละ 13.46 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น ส่วนที่เหลือ  
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และไม่ได้ศึกษา 

ทั้งนี้เกษตรกรที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา พบมากสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คิดเป็นร้อยละ 53.62 รองลงมาภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.19 50.75 และ 48.99 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เฉลี่ย 

1. เพศ (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- ชาย 55.32 45.56 55.10 44.12 48.95 
- หญิง 44.68 54.44 44.90 55.88 51.05 

2. อายุเฉลี่ย (ปี) 55 53 54 57 55 
3. ระดับการศึกษา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- ไม่ได้ศึกษา 1.06 - - - 0.26 
- ประถมศึกษา 53.19 55.62 48.99 50.75 53.31 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 13.83 14.79 12.24 10.45 13.46 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 22.35 16.57 14.29 14.93 17.41 
- ปวช./ปวส. 2.13 5.33 12.24 10.45 6.33 
- ปริญญาตรี 6.38 7.10 8.16 10.45 7.65 
- ปริญญาโท 1.06 0.59 4.08 2.97 1.58 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.2.3 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.95 ประกอบอาชีพท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก  
โดยส่วนใหญ่ท านา รองลงมา ร้อยละ 2.37 ประกอบอาชีพหลัก รับราชการ/เงินเดือนประจ า ร้อยละ 2.11 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 0.26 รับจ้างในภาคเกษตร และ ร้อยละ 0.53 ประกอบอาชีพหลักอ่ืนๆ (ตารางที่ 3.2) 

ตารางท่ี 3.2 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 

ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เฉลี่ย 

1. การเกษตร 96.81 95.83 93.61 87.14 93.95 
    1.1 ท านา 100.00 100.00 97.73 95.08 98.60 
    1.2 ท าไร่ 2.20 5.59 2.27 1.64 3.64 
    1.3 ท าสวน 17.58 7.45 - 26.23 12.32 
    1.4 เลี้ยงสัตว ์ - - - 1.43 0.26 
    1.5 ประมง - - - 2.82 0.53 
2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว - 1.19 2.13 7.14 2.11 
3. รับราชการ/เงินเดือนประจ า 3.19 1.19 4.26 2.86 2.37 
4. รับจ้างในภาคเกษตร - 0.60 - - 0.26 
5. อ่ืนๆ1/ - 1.19 - - 0.53 

ที่มา: จากการส ารวจ 

หมายเหต:ุ 1. อาชีพเกษตรกรสามารถตอบพืชที่เพาะปลูกไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ  

  2. 1/  ได้แก่ โรงงาน/บริษัท  

3.2.4 พื้นทีท่ าการเกษตร 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ท าการเกษตรรวมเฉลี่ย 23.95 ไร่ต่อราย โดยเป็นพ้ืนที่ 
ของตนเอง 18.27 ไร่ และเป็นพ้ืนที่เช่า 5.68 ไร่ต่อราย ในส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 19.56 ไร่ต่อราย แบ่งเป็น
พ้ืนที่ปลูกข้าวของตนเอง 13.64 ไร่ต่อราย และเป็นพ้ืนที่เช่า 5.92 ไร่ต่อราย โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วม
โครงการเฉลี่ย 9.84 ไร่ต่อราย โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวของตนเอง 7.87 ไร่ต่อราย และเป็นพื้นที่นาเช่า 1.97 
ไร่ต่อราย (ตารางท่ี 3.3) 
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ตารางท่ี 3.3 พื้นที่ท าการเกษตร พื้นที่ปลูกข้าว และพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย: ไร่ต่อราย 

พื้นที่ท าการเกษตร 

ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เฉลี่ย 

1. พื้นที่ท าการเกษตรรวม 28.13 20.11 41.29 15.25 23.95 
1.1 พ้ืนที่ของตนเอง 22.28 19.36 15.09 12.35 18.27 
1.2 พ้ืนที่เช่า 5.85 0.75 26.20 2.90 5.68 

2. พื้นที่ปลูกข้าว 18.19 17.04 31.55 13.48 19.56 
2.1 พ้ืนที่ของตนเอง 13.02 16.40 10.22 10.12 13.64 
2.2 พ้ืนที่เช่า 5.17 0.64 21.33 3.36 5.92 

3. พื้นทีป่ลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ 9.42 9.20 14.39 8.71 9.84 
3.1 ของตนเอง 7.24 9.16 6.16 6.79 7.87 
3.3 พ้ืนที่เช่า 2.18 0.04 8.23 1.92 1.97 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3.2.5 การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิตที่ได้รับจากการผลิตข้าว 
ในปีการผลิต 2560/61 เกษตรกรในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะเริ่ม

เก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนเกษตรกรในภาคใต้ จะเริ่ม  
เก็บเก่ียวผลผลิตช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยเมื่อเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแล้วจะเก็บ
ไว้ท าพันธุ์ ร้อยละ 5.77 เก็บไว้เพ่ือบริโภค ร้อยละ 24.57 เก็บไว้เพ่ือรอราคาที่สูงขึ้นแล้วจ าหน่ายภายหลัง ร้อยละ 
17.27 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 52.38 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่าย (ตารางที่ 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิตที่ได้รับจากการผลิตข้าว 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เฉลี่ย 

เก็บไว้ท าพันธุ์ 4.36 7.27 5.32 5.34 5.77 
เก็บไว้เพ่ือบริโภค 21.17 25.48 26.64 24.01 24.57 
เก็บไว้เพ่ือรอจ าหน่าย 12.75 21.54 17.31 15.22 17.27 
ผลผลิตที่จ าหน่าย 61.72 45.71 50.73 55.42 52.38 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.2.6 ปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 73.33 ประสบกับปัญหาในการปลูกข้าว โดยปัญหา 
ที่เกษตรกรต้องประสบมากที่สุด คือ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า รองลงมา ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
ปัญหาโรคระบาด/วัชพืช/ศัตรูพืช โดยคิดเป็นร้อยละ 42.67 36.27 และ 36.00 ตามล าดับ ส่วนเกษตรกร 
ร้อยละ 26.67 ไม่ประสบปัญหาในการปลูกข้าว (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.5 ปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 

ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เฉลี่ย 

1. การประสบปัญหาในการปลูกข้าว 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ไม่มีปัญหา 23.66 26.04 43.48 20.90 26.67 
มีปัญหา 76.34 73.96 56.52 79.10 73.33 

2. ปัญหาเบื้องต้น1/      
ราคาผลผลิตตกต่ า 50.54 42.01 32.61 40.30 42.67 
ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ 19.35 40.24 21.74 61.19 36.27 
โรคระบาด/วัชพืช/ศัตรูพืช  47.31 30.18 28.26 40.30 36.00 
ดินเสื่อมสภาพ 23.66 19.53 8.70 4.48 16.53 
ต้นทุนการผลิตสูง 10.75 6.51 2.17 4.48 6.67 
ปัจจัยการผลิต 16.13 17.75 10.87 4.48 13.87 
ผลผลิตต่ า ไม่มีคุณภาพ 8.60 5.05 6.52 11.94 6.93 
แรงงานไม่เพียงพอ 6.45 8.88 13.04 - 7.20 
อ่ืนๆ 2.15 1.78 8.70 1.49 2.67 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหต:ุ 1/ สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ 
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3.2.7 ประสบการณ์ในการปลูกข้าวอินทรีย์ 
ในการผลิตข้าวในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันออกไป โดยในภาคเหนือเป็นภาคที่มี 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินดี ส่วนใหญ่พ้ืนที่นาเป็นพ้ืนที่ราบระหว่างภูเขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่นา
เป็นพ้ืนที่ราบ สภาพดินไม่ดี บางแห่งเป็นดินเกลือ และมีความแห้งแล้งกว่าภาคอ่ืนๆ โดย 2 ภาคนี้เป็นการปลูก
ข้าวในฤดูข้าวนาปี โดยชนิดข้าวที่ปลูกมีทั้งข้าวเหนียว และข้าวเจ้า ในภาคกลางเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ปลูกข้าวเจ้า
เป็นส่วนใหญ่ สามารถท านาได้ท้ังฤดูข้าวนาปี และนาปรัง และในภาคใต้มีสภาพพ้ืนที่นาเป็นที่ราบริมทะเล และ
พ้ืนที่ราบระหว่างภูเขา ใช้น้ าฝนในการท านาเป็นหลัก ซึ่งฝนในภาคใต้จะมาช้ากว่าภาคอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ 
การท านาในภาคใต้จึงช้ากว่าภาคอ่ืนๆ และปลูกข้าวในฤดูข้าวนาปี ซึ่งในการปรับเปลี่ยนจากระบบการผลิตข้าว
เคมีเป็นอินทรีย์ของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 36.58  
มีประสบการณ์การปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 7 ปี ส่วนเกษตรกรร้อยละ 36.58 ไม่เคยมีประสบการณ์ปลูกข้าว
อินทรีย์มาก่อนเข้าร่วมโครงการ  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า เกษตรกรในภาคกลาง มีประสบการณ์ปลูกข้าวอินทรีย์ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.90 โดยมีประสบการณ์เฉลี่ย 8 ปี ขณะที่ในภาคใต้มีเกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูก
ข้าวอินทรีย์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.94 โดยมีประสบการณ์เฉลี่ย 9 ปี เนื่องจากเกษตรกรในภาคใต้ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยด และพันธุ์เล็บนก ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกแบบอินทรีย์ และไม่ใช้สารเคมี (ตารางที่ 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 ประสบการณ์ในการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เฉลี่ย 

1. ประสบการณ์ปลูกข้าวอินทรีย์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ไม่เคยมีประสบการณ์ 68.09 59.76 55.10 72.06 63.42 
มีประสบการณ์ 31.91 40.24 44.90 27.94 36.58 

2. ประสบการณ์เฉลี่ย (ปี) 5 7 8 9 7 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

การประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลปีแรก 
ของการด าเนินงานโครงการ โดยท าการประเมินผลโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม. ผลผลิต 
และผลลัพธ์ในเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
4.1.1 งบประมาณ 

1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร กรมการข้าวได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 
ทั้งสิ้น จ านวน 617,116,400 บาท โดยงบประมาณการด าเนินงานโครงการแบ่งตามกิจกรรม ดังนี้ 

1.1)  งบประมาณส าหรับ อุดหนุนเกษตรกรที่ เข้ าร่ วมโครงการในปีที่  1  จ านวน  
600,000,000 บาท  

1.2) งบด าเนินงานโครงการ จ านวน 17,116,400 บาท แบ่งเป็น 
(1) งบประมาณส าหรับการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 10,000,000 บาท  
(2) งบประมาณส าหรับการจัดท าเอกสารระบบกลุ่ม/คู่มือโครงการฯ ให้แก่เกษตรกร  

ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4,000,000 บาท 
(3) งบประมาณส าหรับให้ค าแนะน าเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์ จ านวน 

3,116,400 บาท 
2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 

392,275,569.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.57 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ าแนกเป็น 
2.1) งบเพ่ือการอุดหนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 379,885,950 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 63.31 ของงบอุดหนุนเกษตรกร โดยจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรแล้วจ านวน 378,750,450 บาท และ
อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนโอนให้เกษตรกร จ านวน 1,135,500 บาท  

2.2) งบการด าเนินงานโครงการ เพ่ือจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การจัดท าเอกสารระบบ
กลุ่มและคู่มือโครงการฯ และค าแนะน าแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
12,389,619.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.38 ของงบด าเนินงานโครงการ (ตารางที่ 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี 2560 
หน่วย: บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบอุดหนุนเกษตรกร  600,000,000 379,885,950.00 63.31 
งบด าเนินงานโครงการ  17,116,400 12,389,619.75 72.38 

รวม 617,116,400 392,275,569.75 63.57 
ที่มา: กรมการข้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) 

4.1.2 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
การด าเนินงานโครงการในปี 2560 โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว ของกรมการข้าว 

เป็นหน่วยงานหลักร่วมบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร (ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร ด าเนินการร่วมกันระหว่างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ศูนย์วิจัยข้าว ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ในพ้ืนที่ โดยแต่ละหน่วยงานจะรวบรวมรายชื่อที่สมัครส่งให้คณะท างานข้าวอินทรีย์จังหวัด ท าการประเมิน
พ้ืนที่แปลงและเกษตรกรเบื้องต้น และสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command: SC) ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการ  

2) กิจกรรมการจัดท าทะเบียนข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมถ่ายถอดความรู้ 
ตรวจประเมินแปลง สรุปผลการประเมินแปลง และจัดท าทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมิน  
ด าเนินการโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่  

3) กิจกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร กรมการข้าวจัดส่งทะเบียนรายชื่อเกษตรกร
ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ ตรวจสอบความถูกต้อง  และด าเนินการ 
โอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร และรายงานผลการจ่ายเงินให้กรมการข้าวทราบ 

4.1.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปี 2560 ก าหนดเป้าหมายไว้  20 ,000 ราย  

คิดเป็นพ้ืนที่ 300,000 ไร่ ซึ่งจากการด าเนินการมีเกษตรกรสมัครและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command: SC) ทั้งหมด 28,749 ราย 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 143.75 คิดเป็นพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการรวม308,103.98 ไร่ หรือ
ร้อยละ 102.70 ของเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่วางไว้ 
(ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนเกษตรกรที่สมัครและพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

รายการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย) 20,000 28,749 143.75 
2. พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) 300,000 308,103.98 102.70 

ที่มา: กรมการข้าว (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560) 

4.1.4 องค์ความรู้  
องค์ความรู้เป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการที่เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จอีกด้านหนึ่ง ซึ่งโครงการ

ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรส าหรับถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก ่
1 )  หล ัก ส ูต ร เ ต ร ียมคว ามพร ้อม เกษตรกรส าห ร ับการประ เม ินแปลง เบื ้อ งต ้น  

มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ และข้อก าหนดตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และ
ก าหนดการการประเมินแปลงในปีแรกเบื้องต้นให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับทราบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรให้พร้อมเข้าสู่ 
การตรวจสอบ และรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  

เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การชี้แจง
ข้อก าหนดการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น กระบวนการตรวจประเมิน การวางแผนการตรวจประเมินเบื้องต้น 
และ การจดบันทึกข้อมูลการผลิตในแปลง 

2) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand)
และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตร
ส าหรับการตรวจประเมินเบื้องต้น และการตรวจรับรองแบบกลุ่ม เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการท าระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจรับรองระบบกลุ่ม  

เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ มกษ. 9000 การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานอินทรีย์ 9 ข้อ ได้แก่ (1) พ้ืนที่ปลูก (2) แหล่งน้ า (3) การบริหารการจัดการดินและปุ๋ย  
(4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
6. การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต 7. การแปรรูป 8. การบรรจุหีบห่อ และ 9. การบันทึก
และจัดเก็บข้อมูล ระบบควบคุมภายใน และการจัดโครงสร้างกลุ่ม 

4.2 กิจกรรม (Activities) 
4.2.1 การบริหารโครงการ 

การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 เป็นการด าเนินงานภายใต้
แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยมี  
การแต่งตั้งคณะท างานแต่ละจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ รายละเอียดค าสั่งต่าง ๆ ตามภาคผนวกท่ี 1 
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1) การประชุมชี้แจงโครงการ จัดโดยเจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการ  
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรายจังหวัด  
ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เฉลี่ย 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ร้อยละ 72.73 ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วม
ประชุม พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 90.91 มีความเข้าใจถึงแนวทาง และวิธีการด าเนินงาน โครงการได้ชัดเจน 
ในระดับค่อนข้างมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 7.55 

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการสามารถ
ขับเคลื่อนได้ตามวัตถุประสงค์ ในระดับจังหวัด พบว่า ร้อยละ 90.91 มีการแต่งตั้งคณะท างานข้าวอินทรีย์  
เพ่ือด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 - 2564 โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน 
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับผิดชอบ 
ในพ้ืนที่ เป็นคณะท างาน  และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด เป็นคณะท างานและเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามเงื่อนไขโครงการ รวบรวม และสรุปผล  
การรับสมัครเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command: SC) รวมไปถึงติดตาม ก ากับ ควบคุม ดูแล การด าเนินโครงการ พร้อมทั้งแนะน าความรู้   
ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการจัดตั้งคณะท างาน  
พบว่า ร้อยละ 81.82 มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกับ เกษตรจังหวัด/อ าเภอ 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และพาณิชย์จังหวัด 

ส าหรับคณะท างานระดับพ้ืนที่ มีการแต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล โดยมีเกษตรอ าเภอ
เป็นประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบต าบล เป็นคณะท างาน และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีท าหน้าที่รับสมัครเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
ตามเงื่อนไขโครงการ รวบรวม และสรุปผลการรับสมัคร รวมไปถึงติดตามให้ค าแนะน าความรู้ด้านการผลิต 
ข้าวอนิทรีย์ 

3) ระดับความเหมาะสมของการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในด้านการให้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ด้านการบูรณาการท างาน มีความเหมาะสมในระดับค่อนข้างมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 7.72 อย่างไรก็ตาม 
แต่ละหน่วยงานมีภารกิจหลัก ประกอบกับเวลาที่กระชั้นชิดของโครงการ ท าให้การด าเนินงานมีความล่าช้า 
ในบางกระบวนการท างาน 

4.2.2 การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครเกษตรกร 
1) ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ 
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารโครงการจากหลายช่องทางมี ทั้งผ่านสื่อบุคคลในพ้ืนที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยเกษตรกร 
ร้อยละ 35.00 รับทราบผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐมากที่สุด เช่น เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นต้น รองลงมารับทราบจากผู้น ากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อ.บ.ต. หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ 
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ร้อยละ 34.47 26.05 และ 12.11 ตามล าดับ เกษตรกรบางส่วนรับทราบข้อมูลโครงการจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น 
เพ่ือนบ้าน/ญาติ/พ่ีน้อง โทรทัศน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อโซเชียลมีเดีย เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น (ตารางที่ 4.3) 

ตารางท่ี 4.3 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารโครงการ
1/ 

ภาค 
เฉลี่ย 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ 

1. สื่อบุคคล      
1.1 ผู้น ากลุ่ม 29.79 33.73 63.27 19.12 34.47 
1.2 เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 36.17 27.22 38.78 50 35.00 
1.3 ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อ.บ.ต. 32.98 33.14 2.04 16.18 26.05 
1.4 เพ่ือนบ้าน/ญาติ/พ่ีน้อง 2.13 3.55 2.04 17.65 5.53 
1.5 นักวิชาการในพื้นที่ 2.13 4.73 - 5.88 3.16 

2. สื่อสารมวลชน      
2.1 โทรทัศน์ 2.13 3.55 4.08 1.47 2.89 
2.2 วิทยุ 1.06 - - - 0.26 
2.3 หนังสือพิมพ์ - - 4.08 - 0.53 

3. สื่อสิ่งพิมพ์      
3.1 ป้าย/โปสเตอร์ - 0.59 - - 0.26 
3.2 เอกสาร/แผ่นพับ 1.06 0.59 2.04 1.47 1.05 

4. สื่อสมัยใหม่      
4.1 โซเชียลมีเดีย - 2.96 4.08 - 1.84 
4.2 เว็บไซต์ของหน่วยงาน - 1.78 - - 0.79 

5. สื่ออื่นๆ      
5.1 หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 8.51 23.08 - - 12.11 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: 1/ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

2) ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ส าหรับช่องทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการก าหนดให้เกษตรกรที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ 9 ข้อ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางกองพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด
ในพ้ืนที่ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต ์
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จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.95  
ส่งใบสมัครผ่านผู้น ากลุ่ม เพ่ือรวบรวมส่งให้ทางศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งในบางพ้ืนที่มีเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเข้าไปรับใบสมัครในพ้ืนที่เอง รองลงมาร้อยละ 22.11 เกษตรกรส่งใบสมัคร
ด้วยตนเองที่ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนที่เหลือส่งใบสมัครที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ/ต าบล  
(ตารางท่ี 4.4) 

ตารางท่ี 4.4 ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

ช่องทางการสมัคร 
เข้าร่วมโครงการ 

ภาค 
เฉลี่ย 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ 

1. ผู้น ากลุ่ม 58.51 68.64 55.10 86.76 68.95 
2. ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว 30.85 

17.75 
34.69 

13.24 22.11 

3. ส านักงานเกษตรอ าเภอ 4.26 7.69 10.21 - 5.78 
4. ส านักงานเกษตรต าบล 6.38 5.92 - - 3.16 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

2.2.3 การอบรมความรู้ 
โครงการก าหนดให้มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน  

2 หลักสูตรคือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเกษตรกร และหลักสูตรระบบควบคุมภายใน (Internal Control 
System: ICS) รวม 2 ครั้ง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามแผน 

เกษตรกรร้อยละ 81.29 มีความคิดเห็นต่อการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ระยะเวลาอบรม หลักสูตรที่จัดอบรม และวิทยากรที่อบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่ คะแนนเฉลี่ย 9.39 
ซึ่งเกษตรกรเห็นว่า ระยะเวลาและหลักสูตรที่จัดอบรมมีความเหมาะสม วิทยากรชี้แจงขั้นตอนการผลิตข้าว
แบบอินทรีย์จากคู่มือให้เข้าใจได้ง่าย อีกท้ังตอบค าถาม และให้ค าแนะน าดี (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความเหมาะสมต่อการจัดอบรมความรู้ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ค่อนข้าง

น้อย 
ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก รวม 
ค่า 

คะแนน 
แปล
ผล 

ระยะเวลาการอบรม 0.53 0.26 3.17 22.22 73.82 100.00 9.20 มาก 
หลักสตูรที่จัดอบรม 0.26 0.79 2.64 15.04 81.27 100.00 9.36 มาก 
วิทยากรทีอ่บรม 0.27 - 0.53 10.37 88.83 100.00 9.62 มาก 

เฉลี่ย 0.35 0.35 2.12 15.89 81.29 100.00 9.39 มาก 
ที่มา: จาการส ารวจ 

2.2.4 การตรวจประเมินแปลง และการสรุปผลการประเมิน 
1) การตรวจประเมินแปลง ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

โดยใช้หลักการตรวจประเมินแปลงสลับพ้ืนที่รับผิดชอบกัน เพ่ือให้การตรวจเกิดความยุติธรรม และถูกต้องตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานอินทรีย์  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในด้านความพอเพียงของเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ในการตรวจประเมินแปลง 
พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 90.91 มีความคิดเห็นว่า จ านวนเจ้าหน้าที่ส าหรับการตรวจประเมินไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน เนื่องจากจ านวนแปลงมีมาก ระยะทางระหว่างแปลงค่อนข้างไกล และเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด  
และเมื่อพิจารณาความทันเวลาของการตรวจประเมิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 88.03 มีความคิดเห็นว่า  
การตรวจประเมินแปลงทันเวลาตามกรอบเวลา 

2) การสรุปผลการตรวจประเมินแปลง โดยเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจประเมินแปลง และ
แจ้งผลการประเมินแปลงให้เกษตรกรรับทราบ ซึ่งแจ้งเบื้องต้นกับเกษตรกรเจ้าของแปลง และจัดประชุมกลุ่ม
หลังจากการตรวจประเมินแปลงครบทุกคนในกลุ่ม เพื่อแจ้งผลในภาพรวมของกลุ่ม รวมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม
แก่เกษตรกร และกลุ่มน าไปปรับใช้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความทันเวลาของการสรุปผลตรวจประเมินแปลง และแจ้งผลการตรวจ
ประเมินแปลง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 86.03 คิดเห็นว่าการสรุปผลตรวจประเมินแปลง และแจ้งผลการตรวจ
ประเมินแปลงให้เกษตรรับทราบทันเวลาตามกรอบเวลา 
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ตารางท่ี 4.6 การตรวจและสรุปผลการตรวจประเมินแปลง 

รายการ ร้อยละ 
1. การตรวจประเมินแปลง  

1.1 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ 100.00 
- เพียงพอ 9.09 
- ไม่เพียงพอ 90.91 

1.2 ความทันเวลาตามกรอบการตรวจประเมิน 100.00 
- ทันเวลา 88.03 
- ไม่ทันเวลา ช้ากว่ากรอบเวลาที่ก าหนด 11.97 

2. การสรุปผลการตรวจประเมินแปลง 100.00 
- ทันเวลา 86.44 
- ไม่ทันเวลา ช้ากว่ากรอบเวลาที่ก าหนด 13.56 

ที่มา: จากการส ารวจ 

4.3. ผลผลิต (Outputs) 
4.3.1 ผลการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 

หลังจากการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 19 ,879 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 69.15 ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 28,749 ราย คิดเป็นพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
203,043.35 ไร่ หรือร้อยละ 65.90 ของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 308,103.98 ไร่ อีกร้อยละ 40.85 ไม่ผ่าน 
การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เนื่องจากแปลงที่เข้าร่วมโครงการบางพื้นที่อยู่ติดกับแปลงที่ท าเคมี  และไม่มี
การปลูกแนวกันชน รวมไปถึงในบางพ้ืนที่เกิดปัญหาน้ าท่วม  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเกษตรกรผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นกับเป้าหมาย
โครงการที่ก าหนดไว้ต้องผ่านมากกว่า ร้อยละ 80 ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
เพียงร้อยละ 69.15 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินเบื้องต้นในรายภาค พบว่า มีเกษตรกรในภาคใต้ และ
ภาคกลาง ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 19.06 และ 39.13ตามล าดับ น้อยกว่า
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นคิดเป็นร้อยละ 70.94  
และ 77.96 ตามล าดับ เนื่องจากเกษตรกรในภาคใต้และภาคกลางในหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาน้ าท่วม ท าให้ไม่
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเบื้องต้นของการผลิตข้าวอินทรีย์ (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 เกษตรกรและพื้นที่ที่ผ่านการตรวจประเมินแปลง 

ภาค 

เกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) 

เข้าร่วม
โครงการ 

ผ่าน 
การตรวจ
ประเมิน 

ร้อยละ 
เข้าร่วม
โครงการ 

ผ่าน 
การตรวจ
ประเมิน 

ร้อยละ 

กลาง 253 99 39.13 3,955.05 1,723 43.56 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 24,825 17,610 70.94 273,742.25 184,120.25 67.26 
เหนือ 2,496 1,946 77.96 22,652.36 15,572.85 68.75 
ใต ้ 1,175 224 19.06 7,754 1,627.25 20.99 

รวม 28,749 19,879 69.15 308,103.98 203,043.35 65.90 
ที่มา: กรมการข้าว (2560) 

4.3.2 การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าว 
ตามเงื่อนไขโครงการ เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยรายได้จากการผลิต

ข้าวอินทรีย์ ที่ท าให้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนต่อเนื่อง  
3 ปี ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจะต้องผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์   
โดยสนับสนุนไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ปีที่ 1 จ านวน 2,000 บาทต่อไร่ ปีที่ 2 จ านวน 3,000 บาทต่อไร่ และปีที่ 3 
จ านวน 4,000 บาทต่อไร่  

การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรในปี 2560 ณ ข้อมูลวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กรมการข้าว
ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรแล้ว 19 ,788 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.54 ของเกษตรกรที่ผ่าน 
การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นทั้งหมด 19,879 ราย โดยเกษตรกรส่วนที่เหลือ ร้อยละ 0.46 ยังไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน เนื่องจาก เอกสารมีความผิดพลาด และเกษตรกรบางส่วนเสียชีวิต ต้องตรวจสอบเอกสารใหม่ 
(รูปภาพที่ 4.1) 

จากการส ารวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2561 พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 20.53 มีความคิดเห็นว่ากระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนอยู่ในกรอบเวลา แต่ร้อยละ 79.47  
มีความคิดเห็นว่ากระบวนการจ่ายเงินมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการ (ตารางท่ี 4.8) 

 
 
 
 
 
 

 



38 

ได้รับเงินอุดหนุน

ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน

ตารางท่ี 4.8 การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าว 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ 

1. ความทันเวลาการจ่ายเงินอุดหนุน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1.1 ทันเวลา 52.13 7.69 28.89 2.99 20.53 
1.2 ล่าช้า 47.87 92.31 71.11 97.01 79.47 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 เกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 
ที่มา: กรมการข้าว (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561) 

4.3.3 การได้รับความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ 
1) ความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ก่อนเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 54.21 มีความรู้ด้านการท าเกษตรอินทรีย์อยู่ก่อนแล้ว โดยเคยได้รับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ บริษัทเอกชน เป็นต้น  
ซึ่งในรายภาคจะเห็นว่า เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยอบรบก่อนเข้าโครงการมากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 59. 76 และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกภาค (ยกเว้นภาคใต้) มากกว่าร้อยละ 50 มีความรู้อยู่ก่อนแล้ว 
ส่วนอีกร้อยละ 45.79 เกษตรกรไม่เคยมีความรู้มาก่อน 

 
 
 
 

99.54% (19,788 ราย) 

0.46% (91 ราย) 
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2) การเข้าร่วมการอบรมความรู้ จากการจัดอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ซึ่งใช้เวลาในการจัดอบรม
หลักสูตรละ 1 วัน การอบรมเป็นลักษณะการชี้แจงรายละเอียดการผลิตข้าวแบบอินทรีย์จากคู่มือโครงการ 
เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานอินทรีย์ โดนมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว และ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

จากการส ารวจพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.48 เข้าร่วมการอบรมทั้ง 2หลักสูตร  
มีเพียงร้อยละ 0.52 ที่ไมได้รับการอบรม เนื่องจาก ในช่วงการอบรมเกษตรกรบางส่วนติดภารกิจส าคัญ  

3) เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้  น าความรู้ไปปฏิบัติใช้ในแปลงร้อยละ 64.74  
โดยเน้นในเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย การจัดการเมล็ดพันธุ์  การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับเกษตรกร 
ร้อยละ 35.26 ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ ส่วนมากในเรื่องการแปรรูปและบรรจุหีบห่อ เนื่องจากไม่มีโรงสี 
ที่รับซื้อข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะ และไม่มีอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเพ่ือการจ าหน่าย รวมไปถึงเรื่องการปลูกพืช
แนวกันชน เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินโครงการในปีแรกกระชั้นชิด แต่เกษตรกรจะด าเนินการปลูกพืช
แนวกันชนในฤดูกาลผลิตถัดไป (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางที่ 4.9 การเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้และการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 

ภาค 
เฉลี่ย 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ 

1. การอบรมก่อนเข้าร่วมโครงการ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
เคยรับการอบรม 50.00 59.76 53.06 47.06 54.21 
ไม่เคยรับการอบรม 50.00 40.24 46.94 52.92 45.79 

2. การเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
เข้าร่วม 98.94 100.00 98.00 100.00 99.48 
ไม่เข้าร่วม 1.06 - 2.00 - 0.52 

3. การน าความรู้ไปปฏิบัติ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
น าไปปฏิบัติ 68.51 63.61 61.63 62.79 64.74 
ไม่ได้น าไปปฏิบัติ 31.49 38.39 38.37 37.21 35.26 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
4.4.1 ประสิทธิภาพการผลิต 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต จะวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน1 ได้แก่ ต้นทุนการผลิต ปริมาณ
ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิ โดยท าการวิเคราะห์แปลงที่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตระบบอินทรีย์) ซึ่งในปีแรก
เป็นระยะเตรียมความพร้อม เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตแบบใช้สารเคมี) ทั้งนี้จะเลือก
วิเคราะห์พันธุ์ข้าวที่เกษตรนิยมปลูกมากที่สุด 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข6 และพันธุ์เล็บนก 
รายละเอียด ดังนี้  

1) ต้นทุนการผลิต  
แปลงที่เข้าร่วมโครงการ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,094.72 บาทต่อไร่ 

ต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 149.41 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อย 3.52 ในพันธุ์ กข6 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
3,744.91 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 364.96 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 8.88 และ 
พันธุ์เล็บนก มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,268.55 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 237.23 บาทต่อไร่ 
หรือลดลงร้อยละ 6.77 ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหรืออินทรียวัตถุบ ารุงดินแทน รวมทั้งงดใช้
ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีของเกษตรกร (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี 4.10 ต้นทุนการผลิตของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 
หน่วย: บาทต่อไร่ 

พันธุ์ข้าว 
แปลงเข้าร่วม
โครงการ (1) 

แปลงไม่เข้าร่วม
โครงการ (2) 

เปรียบเทียบ (1) – (2) 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ร้อยละ 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ขาวดอกมะลิ 105 4,096.79 4,246.20 - 149.41 - 3.52 
กข6 3,744.91 4,109.87 - 364.96 - 8.88 
เล็บนก 3,268.55 3,505.78 - 237.23 - 6.77 

ที่มา: จากการส ารวจ 

เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นรายภาค เฉพาะในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4 ,260.20 บาทต่อไร่  
ซึ่งสูงกว่าภาคกลาง และภาคเหนือ โดยภาคกลางมีต้นทุนต่ าที่สุด พันธุ์ข้าว กข6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,183.62 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าภาคเหนือ (ตารางท่ี 4.11) 

 

 

 

                                                           
1 ตารางต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข 6 และพันธุ์เล็บนก ปีการผลิต 2560/61 แสดงในภาคผนวกที่ 2 



41 

ตารางที่ 4.11 ต้นทุนการผลิตข้าวตามรายภาคของแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ  
ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร่ 

พันธุ์ข้าว 

แปลงเข้ารว่มโครงการ แปลงไมเ่ข้าร่วมโครงการ 
ภาค ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต ้ เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต ้

ต้นทุนผันแปร         
 ขาวดอกมะลิ 105 2,747.87 3,235.42 2,437.98 - 2,482.73 3,368.73 2,637.14 - 
 กข6 2,785.37 2,178.84 - - 2,902.48 2,934.99 - - 
 เล็บนก - - - 2,780.83 - - - 3,044.01 
ต้นทุนคงที่         
 ขาวดอกมะลิ 105 1,077.93 1,004.78 807.97 - 1,086.66 1,004.47 806.23 - 
 กข6 1,036.80 1,004.78 - - 1,086.66 1,004.68 - - 
 เล็บนก - - - 487.72 - - - 461.77 
ต้นทุนรวม         
 ขาวดอกมะลิ 105 3,825.80 4,260.20 3,245.95 - 3,569.39 4,373.20 3,443.37 - 
 กข6 3,822.17 3,183.62 - - 3,989.14 3,939.67 - - 
 เล็บนก - - - 3,268.55 - - - 3,505.78 

ที่มา: จากการส ารวจ 

2) ปริมาณผลผลิตต่อไร่  
ในภาพรวมการผลิตข้าวทั้ง 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข6 และพันธุ์เล็บนก 

ในแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตข้าวแบบใช้สารเคมี)  มีการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20.05 15.99 และ 8.44 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และแปลงที่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตระบบอินทรีย์) ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 28.35 15.14 
และ 10.78 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (รูปภาพที่ 4.2) โดยในแปลงที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระหว่างการเตรียม
เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวอินทรีย์จึงมีผลผลิตต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นปีแรก 
ที่ด าเนินการ กล่าวคือ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 344.69 กิโลกรัมต่อไร่ ต่ ากว่าแปลง 
ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 116.30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 25.23 ข้าวพันธุ์ กข6 มีผลผลิตเฉลี่ย 377.14 
กิโลกรัมต่อไร่ ต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 154.96 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ  29.12 และ 
ข้าวพันธุ์เล็บนก มีผลผลิตเฉลี่ย 341.22 กิโลกรัมต่อไร่ ต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 63.22 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือลดลงร้อยละ 15.63 (ตารางที่ 4.12) 
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หน่วย: กิโลกรัมต่อไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าว ปีเพาะปลูก 2560/61  
ที่มา: จากการส ารวจ 

ตารางที่ 4.12 ปริมาณผลผลิตของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 
หน่วย: กิโลกรัมต่อไร่ 

พันธุ์ข้าว 
แปลงเข้าร่วม
โครงการ (1) 

แปลงไม่เข้าร่วม
โครงการ (2) 

เปรียบเทียบ (1) – (2) 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ร้อยละ 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ขาวดอกมะลิ 105 344.69 460.99 - 116.30 - 25.23 
กข6 377.14 532.10 - 154.96 - 29.12 
เล็บนก 341.22 404.44 - 63.22 - 15.63 

ที่มา: จากการส ารวจ 

เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นรายภาค เฉพาะในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ในภาคเหนือทั้งข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 427.75 และ 394.77 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ สูงกว่าภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตเฉลี่ย 
ยังต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ตารางท่ี 4.13) 

 

 

 

 

 

28.35

15.14

10.78

20.05

15.59

8.44

พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กข 6 พันธุ์เล็บนก

แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระบบอินทรีย์) แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (ใช้สารเคมี)
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ตารางท่ี 4.13 ปริมาณผลผลิตตามรายภาคของแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ  
  ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: กิโลกรัมต่อไร่ 

พันธุ์ข้าว 

แปลงเข้าร่วมโครงการ แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ 
ภาค ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ 

ขาวดอกมะลิ 105 427.75 311.85 367.37 - 452.50 465.24 438.00 - 
กข6 394.77 364.04 - - 475.00 574.33 - - 
เล็บนก - - - 341.22 - - - 404.44 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3) ผลตอบแทนสุทธิ  
3.1) ราคาผลผลิตข้าวเปลือก ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  

มีราคาผลผลิตเฉลี่ย 12.31 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 0.29 บาทต่อกิโลกรัม หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.41 ในพันธุ์ กข6 ราคาผลผลิตเฉลี่ย 10.09 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 
1.60 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ  18.85 และพันธุ์ เล็บนก ราคาผลผลิตเฉลี่ย 11.71 บาท 
ต่อกิโลกรัม สูงกว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 1.21 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.52 ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ราคาข้าวเปลือกของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจะขายได้ราคาสูงกว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
เล็กน้อย ซึ่งจากการที่ราคามีความแตกต่างไม่มาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่จูงใจให้เกษตรกรสนใจท าข้าวอินทรีย์  
(ตารางท่ี 4.14) 

ตารางที่ 4.14 ราคาผลผลิตข้าวเปลือกของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 
หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม 

พันธุ์ข้าว 
แปลงเข้าร่วม
โครงการ (1) 

แปลงไม่เข้าร่วม
โครงการ (2) 

เปรียบเทียบ (1) – (2) 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ร้อยละ 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ขาวดอกมะลิ 105 12.31 12.02 + 0.29 + 2.41 
กข6 10.09 8.49 + 1.60 + 18.85 
เล็บนก 11.71 10.50 + 1.21 + 11.52 

ที่มา: จากการส ารวจ 

เมื่อพิจารณาราคาผลผลิตเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเป็นรายภาค เฉพาะในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีราคาผลผลิตเฉลี่ย 13.13 บาทต่อกิโลกรัม  
ซึ่งสูงกว่าภาคกลาง และภาคเหนือ พันธุ์ข้าว กข6 ภาคเหนือมีราคาผลผลิตเฉลี่ย 10.32 บาทต่อกิโลกรัม 
ซึ่งสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางท่ี 4.15 ราคาผลผลิตข้าวเปลือกตามรายภาคของแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ 
  ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม 

พันธุ์ข้าว 

แปลงเข้าร่วมโครงการ แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ 
ภาค ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ 

ขาวดอกมะลิ 105 10.85 13.13 10.25 - 10.38 12.45 10.94 - 
กข6 10.32 9.92 - - 9.37 8.25 - - 
เล็บนก - - - 11.71 - - - 10.50 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3.2) รายได้ แปลงที่เข้าร่วมโครงการ  ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีรายได้เฉลี่ย 
4,243.13 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 1,297.97 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 23.42  
ข้าวพันธุ์ กข6 มีรายได้เฉลี่ย 3,805.34 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 712.19 บาทต่อไร่ หรือ
ลดลงร้อยละ 15.77 และข้าวพันธุ์เล็บนก มีรายได้เฉลี่ย 3,995.69 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 
250.93 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 5.91 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้เฉลี่ยข้าวทุกพันธุ์ของแปลงที่เข้าร่วมทุก
โครงการต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากผลผลิตที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนการผลิต (ตารางที่ 4.16) 

ตารางท่ี 4.16 รายได้ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 
หน่วย: บาทต่อไร่ 

พันธุ์ข้าว 
แปลงเข้าร่วม
โครงการ (1) 

แปลงไม่เข้าร่วม
โครงการ (2) 

เปรียบเทียบ (1) – (2) 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ร้อยละ 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ขาวดอกมะลิ 105 4,243.13 5,541.10 - 1,297.97 - 23.42 
กข6 3,805.34 4,517.53 - 712.19 - 15.77 
เล็บนก 3,995.69 4,246.62 - 250.93 - 5.91 

ที่มา: จากการส ารวจ 

เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อไร่เป็นรายภาค เฉพาะในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในภาคเหนือมีรายได้เฉลี่ย 4,641.09 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าภาคกลาง และ 
ภาคตะวันออกเหนือ และพันธุ ์ข ้าว กข6 ภาคเหนือมีรายได้เฉลี ่ย  3,822.15 บาทต่อไร ่ซึ ่งส ูงกว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที่ 4.17 รายได้ตามรายภาคของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 
หน่วย: บาทต่อไร่ 

พันธุ์ข้าว 

แปลงเข้าร่วมโครงการ แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ 
ภาค ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ 

ขาวดอกมะลิ 105 4,641.09 4,094.59 3,765.54 - 4,696.95 5,792.24 4,791.72 - 
กข6 4,074..03 3,611.28 - - 4,450.75 4,515.47 - - 
เล็บนก - - - 3,995.69 - - - 4,246.62 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3.3) ผลตอบแทนสุทธิ แปลงที่ เข้าร่วมโครงการ  ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ  105  
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อไร่ 146.34 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 1,148.56 บาทต่อไร่ 
หรือต่ ากว่าร้อยละ 88.70 ในพันธุ์ กข6 มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อไร่ 60.43 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าแปลงที่ 
ไม่เข้าร่วมโครงการ 347.23 บาทต่อไร่ หรือต่ ากว่าร้อยละ 85.18 และพันธุ์เล็บนก มีผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ยต่อไร่ 727.14 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 13.70 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 1.85 
(ตารางท่ี 4.18) 

ตารางที่ 4.18 ผลตอบแทนสุทธิของแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 
หน่วย: บาทต่อไร่ 

พันธุ์ข้าว 
แปลงเข้าร่วม
โครงการ (1) 

แปลงไม่เข้าร่วม
โครงการ (2) 

เปรียบเทียบ (1) – (2) 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ร้อยละ 
(+ เพ่ิม/- ลด) 

ขาวดอกมะลิ 105 146.34 1,294.90 - 1,148.56 - 88.70 
กข6 60.43 407.66 - 347.23 - 85.18 
เล็บนก 727.14 740.84 - 13.72 - 1.85 

ที่มา: จากการส ารวจ 

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อไร่เป็นรายภาค เฉพาะในแปลงที่เข้าร่วม
โครงการ พบว่า ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในภาคเหนือมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 815.29 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่า
ภาคกลาง และภาคตะว ันออก เฉ ียง เหน ือ และข ้าวพ ันธุ ์ข ้าว  กข6 ในภาคตะว ันออกเฉ ียง เหน ือ 
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 427.66 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าภาคเหนือ (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที่ 4.19 ผลตอบแทนสุทธิตามรายภาคของแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และไม่เข้าร่วมโครงการ  
  ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร่ 

พันธุ์ข้าว 

แปลงเข้าร่วมโครงการ แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ 
ภาค ภาค 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ 

ขาวดอกมะลิ 105 815.29 - 145.61 519.59 - 1,127.56 1,419.03 1,348.35 - 
กข6 251.86 427.66 - - 461.61 575.80 - - 
เล็บนก - - - 727.14 - - - 740.84 

ที่มา: จากการส ารวจ 

จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตระบบอินทรีย์)  
มีการใช้ปุ๋ยหรืออินทรียวัตถุบ ารุงดินแทน รวมทั้งงดใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีของระบบอินทรีย์ท าให้ต้นทุน 
การผลิตลดลง แต่เนื่องจากเป็นปีแรกที่อยู่ในระยะการปรับเปลี่ยนการผลิต จึงมีปริมาณผลผลิตที่ได้น้อยกว่า
แปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตแบบใช้สารเคมี)  นอกจากนี้ราคาจ าหน่ายผลผลิตมีความแตกต่างไม่มาก  
จึงท าให้ผลตอบแทนสุทธิของแปลงที่เข้าร่วมโครงการลดลง อย่างไรก็ดีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในช่วงระยะปรับเปลี่ยน ปีที่ 1 จ านวน 2,000 บาท
ต่อไร่ ซึ่งเป็นส่วนช่วยชดเชยผลตอบแทนสุทธิที่ลดลงได้ รวมทั้งยังเป็นเงินทุนให้เกษตรกรส าหรับการปรับ
เปลี่ยนแปลงนาในตรงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปีเพาะปลูกหรือการผลิตผลิตถัดไป โดยโครงการ 
จะสนับสนุนเงินอุดหนุนถึง 3 ปี โดยปีที่ 2 สนับสนุน 3,000 บาทต่อไร และปีที่ 3 อีก 4 ,000 บาทต่อไร่ 
แต่ทั้งนี้การยกระดับราคาของข้าวอินทรีย์ให้มีส่วนต่างในระดับที่สร้างรายได้ และผลตอบแทนที่สูงกว่าข้าว
ทั่วไป น่าจะเป็นผลดีที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาว ซึ่งภาครัฐต้องหาแนวทางส่งเสริม ในด้านราคา และเกษตรกร 
ต้องปรับตัว เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนต่อไป 

4.4.2 ระดับความพึงพอใจ 
1) ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

การด าเนินงานตามกระบวนการโครงการ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่มีความพึงพอใจ 
ในระดับค่อนข้างมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 6.89 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการประชุมชี้แจงข้อมูล
โครงการแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ และด้านจ่ายเงินอุดหนุน เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 6.36 และ 5.64 ตามล าดับ ในด้านการประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการแก่เจ้าหน้าที่ 
ในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน ท าให้การชี้แจงข้อมูลโครงการ และแนวทางการด าเนินงานให้แก่
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่มีความกระชั้นชิด ท าให้เกิดความไม่เข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมถึงท าให้เกิดปัญหา  
ในขั้นตอนการท างาน และด้านจ่ายเงินอุดหนุน เนื่องจากงบจากส่วนกลางมีความล่าช้าท าให้เกษตรกรไม่มี
เงินทุนในการปรับเปลี่ยนแปลงนา และท าการผลิตในฤดูกาลถัดไป (ตารางท่ี 4.20) 
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ตารางท่ี 4.20 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ  

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า 
คะแนน 

แปล
ผล น้อย 

ค่อนข้าง
น้อย 

ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก รวม 

1. การเตรียมการ/แต่งตั้งคณะท างาน
ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

- 9.09 36.36 54.54 - 100.00 6.55 ค่อนข้าง
มาก 

2. ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ี - 9.09 45.46 36.36 9.09 100.00 6.36 ปาน
กลาง 

3. ประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร - 9.09 13.64 59.09 18.18 100.00 7.18 ค่อนข้าง
มาก 

4. การพจิารณาเกษตรเข้ารว่มโครงการ - 20.00 20.00 40.00 20.00 100.00 6.60 ค่อนข้าง
มาก 

5. การอบรมถ่ายทอดความรู ้ - 9.09 18.18 45.46 27.27 100.00 7.45 ค่อนข้าง
มาก 

6. การตรวจประเมินแปลง - 9.09 18.18 45.46 27.27 100.00 7.00 ค่อนข้าง
มาก 

7. การสรุปผลการตรวจประเมินแปลง - 9.09 27.27 50.00 13.64 100.00 6.68 ค่อนข้าง
มาก 

8. การจ่ายเงินอุดหนุน - 27.27 27.27 45.46 - 100.00 5.64 ปาน
กลาง 

9. การติดตาม สนับสนุนด าเนินงาน 
ใหค้ าปรึกษา ช่วยเหลือเกษตรกร 

- 10.00 10.00 40.00 40.00 100.00 7.70 ค่อนข้าง
มาก 

10. รายงานผลการด าเนินงาน - 10.00 10.00 40.00 40.00 100.00 7.80 ค่อนข้าง
มาก 

เฉลี่ย - 11.63 22.48 47.29 18.60 100.00 6.89 ค่อนข้าง
มาก 

ที่มา: จากการส ารวจ 

เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับค่อนข้างมาก  
ที่คะแนนเฉลี่ย 7.90 ทั้งการด าเนินโครงการช่วยส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานอินทรีย์ 
ขยายพ้ืนที่การผลิตข้าวให้ได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 7.73 7.86 และ 8.09 ตามล าดับ ส่วนในด้านสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภคดีขึ้น เจ้าหน้าที่ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.65 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นระบบ
อินทรีย์ ท าให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีในการผลิตข้าว ท าให้เกษตรกรได้รับสารเคมีในร่างกายลดลง รวมไปถึง
ผลผลิตข้าวมีปริมาณสารเคมีลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพต่อกลุ่มผู้บริโภค (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า 
คะแนน 

แปล
ผล น้อย 

ค่อนข้าง
น้อย 

ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก รวม 

1. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าว 
อินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 

- 4.55 18.18 40.91 36.36 100.00 7.73 ค่อนข้าง
มาก 

2. ขยายพื้นที่การผลติข้าวให้ได ้
 รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย ์

- - 9.09 68.18 22.73 100.00 7.86 ค่อนข้าง
มาก 

3. เพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าข้าว 4.35 - 4.35 69.56 21.74 100.00 7.65 ค่อนข้าง
มาก 

4. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายหรือ 
 แหล่งจ าหน่ายผลผลติข้าว 

- 4.35 21.74 47.83 26.08 100.00 7.43 ค่อนข้าง
มาก 

5. รักษาสภาพแวดล้อมให้มคีวามสมดุล - - 4.35 60.87 34.78 100.00 8.09 ค่อนข้าง
มาก 

6. สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค - - 4.36 30.42 65.22 100.00 8.65 มาก 
ภาพรวมต่อโครงการ 0.74 1.47 10.29 52.94 34.56 100.00 7.90 ค่อนข้าง

มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

2) ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร  
การด าเนินงานโครงการในปีแรก (ปี 2560) ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร

เกษตรกร การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น การสรุปผลการตรวจประเมินแปลง 
และการจ่ายเงินอุดหนุน รายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.22) 

2.1) ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 67.95 
มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์และการสมัครเข้าร่วมโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์  
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ และช่องทางการรับสมัคร ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 8.96  

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในด้านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าเงื่อนไขที่ก าหนดมีความเหมาะสม 
เพ่ือที่จะใช้คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความสนใจ และตั้งใจในการท าอินทรีย์ เพ่ือที่สมาชิกในแต่ละกลุ่ม 
มีคุณภาพและสามารถยกระดับกลุ่มเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ได้อย่างแท้จริง  ในด้านช่องทางการรับสมัคร 
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่ามีความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไกล เนื่องจากสถานที่ส่งใบสมัครและเอกสาร  
อยู่ในพ้ืนที่ รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่มารับใบสมัครและเอกสารในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามในด้านการประชาสัมพันธ์
เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ที่ระดับคะแนน 8.14 เนื่องจากระยะเวลาประชาสัมพันธ์น้อย
และกระชั้นชิด ท าให้การรับทราบโครงการของเกษตรกรในพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึง  
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2.2) ด้านการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ จากการส ารวจเกษตรกรที่เข้าร่วมฟังชี้แจง
รายละเอียดจากคู่มือ พบว่า ร้อยละ 81.29 มีความพึงใจต่อการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ระยะเวลาอบรม หลักสูตรที่จัดอบรม และวิทยากรที่อบรมในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 9.39 ซึ่งเกษตรกร  
ให้ความคิดเห็นว่าระยะเวลาและหลักสูตรที่จัดอบรมมีความเหมาะสม วิทยากรชี้แจงขั้นตอนการผลิตข้าว  
แบบอินทรีย์จากคู่มือให้เข้าใจได้ง่าย อีกท้ังตอบค าถาม และให้ค าแนะน าดี  

2.3) ด้านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรมี 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น การด าเนินงาน และการให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 9.61 ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการเจ้าหน้าที่ด าเนินตรวจประเมินแปลง
ตรงตามข้ันตอน ตรวจละเอียด และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าเพื่อใช้ในการปรับปรุงแปลงให้ตรงตามข้อก าหนด
มาตรฐานข้าวอินทรีย์อย่างละเอียด  

2.4) ด้านการสรุปผลการตรวจประเมินแปลง จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกร 
ร้อยละ 86.44 มีความคิดเห็นว่าการสรุปผลการประเมินแปลง และแจ้งผลการประเมินแปลง ทันเวลา 
ตามกรอบเวลา โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการขั้นตอนการสรุปผลการตรวจประเมินแปลงในระดับมาก  
ที่คะแนนเฉลี่ย 9.16  

2.5) ด้านการจ่ายเงินอุดหนุน จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ต่อกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 6.40 เนื่องจากการจ่ายเงินอุดหนุน 
ที่ล่าช้า ท าให้เกษตรกรไม่มีเงินทุน และส่วนใหญ่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอ่ืน เพ่ือใช้ในการปรับเปลี่ยน 
แปลงนาตามข้อก าหนดการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทันต่อฤดูกาลการผลิตถัดไป  
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ตารางท่ี 4.22 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า 
คะแนน 

แปล
ผล มาก 

ค่อนข้าง 
มาก 

ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย รวม 

1. ประชาสัมพันธ์และการรับสมคัร         
1.1 การประชาสัมพันธโ์ครงการ 44.59 36.94 14.52 3.69 0.26 100.00 8.14 ค่อนขา้ง

มาก 

1.2 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 71.84 23.68 4.22 0.26 - 100.00 9.12 มาก 
1.3 ช่องทางการรับสมัคร 87.37 11.32 1.31 - - 100.00 9.62 มาก 

เฉลี่ย 67.95 23.97 6.67 1.32 0.09 100.00 8.96 มาก 
2. การจัดอบรมถ่ายความรู้         

2.1 ระยะเวลาการอบรม 73.81 22.22 3.17 0.27 0.53 100.00 9.20 มาก 
2.2 หลักสูตรที่จดัอบรม 81.27 15.04 2.64 0.79 0.26 100.00 9.36 มาก 
2.3 วิทยากรทีอ่บรม 88.83 10.37 0.53 - 0.27 100.00 9.62 มาก 

เฉลี่ย 81.29 15.89 2.12 0.35 0.35 100.00 9.39 มาก 
         
3. การตรวจประเมินแปลง         

3.1 ขั้นตอนการตรวจประเมินแปลง 86.97 10.90 2.13 - - 100.00 9.57 มาก 
3.2 การด าเนินงาน และการให้

ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี 
88.03 11.17 0.80 - - 100.00 9.64 มาก 

เฉลี่ย 87.50 11.04 1.46 - - 100.00 9.61 มาก 
4. การสรุปผลการตรวจประเมินแปลง         

4.1 ขั้นตอนสรุปผลการตรวจ
ประเมินแปลง 

73.60 21.06 5.07 0.27 - 100.00 9.16 มาก 

5. การจ่ายเงินอุดหนุน         

5.1 กระบวนการจ่ายเงินอุดหนุน 19.73 26.22 38.92 8.37 6.76 100.00 6.40 ปาน
กลาง 

ที่มา: จากการส ารวจ 
ในภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก  

ที่คะแนนเฉลี่ย 8.83 ทั้งการด าเนินโครงการช่วยส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานอินทรีย์  
ขยายพ้ืนที่การผลิตข้าวให้ได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ การรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล และ
สุขภาพของเกษตรและผู้บริโภคดีขึ้น ที่ระดับคะแนน 9.01 9.02 9.69 และ 9.83 ตามล าดับ ส่วนในด้าน 
การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตข้าว เพ่ิมรายได้และมูลค่าข้าว เกษตรกรมีความพึงใจในระดับค่อนข้างมาก 
ที่ระดับคะแนน 7.70 และ 7.73 ตามล าดับ เนื่องจากยังไม่มีโรงสีที่รับซื้อข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ท าให้
ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ยังคงไม่แตกต่างกับราคาข้าวเคมีทั่วไป (ตารางที่ 4.23) 
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ตารางท่ี 4.23 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า 
คะแนน 

แปล
ผล มาก 

ค่อนข้าง 
มาก 

ปาน 
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย รวม 

1. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าว 
อินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 

66.84 29.21 2.63 - 1.32 100.00 9.01 มาก 

2. ขยายพื้นที่การผลติข้าวให้ได ้
 รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย ์

66.84 29.21 3.68 0.27 - 100.00 9.02 มาก 

3. เพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าข้าว 38.26 37.46 19.00 3.96 1.32 100.00 7.73 ค่อนข้าง
มาก 

4. เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายหรือ 
 แหล่งจ าหน่ายผลผลติข้าว 

36.58 36.33 21.32 5.00 0.79 100.00 7.70 ค่อนข้าง
มาก 

5. รักษาสภาพแวดล้อมให้มคีวามสมดุล 90.26 9.47 - 0.27 - 100.00 9.69 มาก 
6. สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 96.05 3.95 - - - 100.00 9.83 มาก 

ภาพรวมต่อโครงการ 65.82 24.26 7.77 1.58 0.57 100.00 8.83 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

4.4.3 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานโครงการ (ตารางท่ี 4.24) 
1) ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 27.89 เห็นว่า

ระยะเวลาประชาสัมพันธ์น้อยไป ไม่ทั่วถึง และระยะเวลากระชั้นชิด ท าให้การรับทราบโครงการของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึงเกษตรกรรับทราบโครงการในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 
เกิดความผิดพลาดของหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงเกษตรกรบางส่วนไม่สามารถ
ส่งใบสมัคร และเอกสารภายในระยะเวลาได้ทัน  

2) ด้านการจัดอบรม เกษตรกรร้อยละ 6.58 เห็นว่าการอบรมยังคงเน้นภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว 
ต้องการให้การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และเพิ่มการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่เกษตรกร  
จะได้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมทั้ งเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปรับใช้ประโยชน์ 
ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเนื้อหาการอบรมในเรื่องการแปรรูปและบรรจุหีบห่อ เกษตรกรส่วนมากไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่มีโรงสีที่รับซื้อข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะ และไม่มีอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเพ่ือจ าหน่าย 
และเกษตรกรร้อยละ 3.95 เห็นว่าระยะเวลาการจัดอบรม 1 วันต่อ 1 หลักสูตร เป็นระยะเวลาที่น้อยไป ท าให้ 
ยังไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ดีเท่าที่ควร  

3) ด้านการตรวจประเมินแปลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในการด าเนินตรวจประเมินแปลง 
ไม่เพียงพอ ท าให้การตรวจประเมินแปลงในบางพ้ืนที่มีความล่าช้า อีกทั้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละพ้ืนที่มีความเข้าใจ 
ในข้อก าหนดไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ผลการประเมินในบางพ้ืนที่ขึ้นอยู่ กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
ในขณะนั้น  
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4) ด้านการจ่ายเงินอุดหนุน ขั้นตอนในการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้นมีความล่าช้า และในช่วงเวลาที่ส ารวจข้อมูล (เดือนมีนาคม – เมษายน 2561) โดยหลาย
จังหวัดยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน เนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า ประกอบกับในบางพื้นที่ มี
ความผิดพลาดทางเอกสาร ท าให้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารใหม่ โดยเกษตรกรร้อยละ 23.42 เห็นว่า 
การจ่ายเงินอุดหนุนที่ล่าช้า ท าให้ไม่มีเงินทุน และส่วนใหญ่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อใช้ใน 
การปรับเปลี่ยนแปลงนาตามข้อก าหนดการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทันต่อฤดูกาลการผลิตถัดไป 

ตารางท่ี 4.24 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานโครงการ 

รายการ ร้อยละ 
1. ระยะเวลาประชาสัมพันธ์น้อยไปไม่ทั่วถึง และระยะเวลากระชั้นชิด 27.89 
2. การอบรมเน้นภาคทฤษฎีมากเกินไป 6.58 
3. ระยะเวลาการจัดอบรมน้อย 3.95 
4. ปัญหาเงินทุนในการปรับเปลี่ยนแปลงนาตามข้อก าหนดมาตรฐานอินทรีย์ 23.42 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายหตุ: สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 เป็นการด าเนินโครงการปีแรก (ระยะเวลาโครงการ
ระหว่างปี 2560 – 2564 ) กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ และขยายพ้ืนที่การผลิตข้าวให้ได้การรับรองตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี ราคาข้าวเปลือกอินทรีย์สูงกว่าข้าวเปลือกทั่วไป 
ปริมาณข้าวอินทรีย์และช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น ขยายตลาดข้าวอินทรีย์ทั้งใน  และต่างประเทศ และ
กลุ่มชาวนาที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงเป็นรักษาสภาพแวดล้อม และ
รักษาระบบนิเวศนใ์นพ้ืนที่ให้มีความสมดุล  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ท าการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ 
ช่วงการด าเนินการในปี 2560 โดยใช้แบบจ าลอง Logic Model ท าการสุ่มตัวอย่างโดยแผนการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้นตอน (Stratified two-stage sampling) ได้จังหวัดตัวอย่าง 14 จังหวัด และก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ได้จ านวนตัวอย่างเกษตรกร 380 ราย  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ผลการประเมินผล 
สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1) งบประมาณ 

กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าวในพ้ืนที่ ด าเนินการโครงการส่งเสริม 
การผลิตข้าวอินทรีย์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 392,275,569.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.57  
ของงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร จ าแนกเป็นงบเพื่อการอุดหนุนเกษตรกรที ่เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
379,885,950 บาท โดยจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรแล้วจ านวน 378,750,450 บาท และอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานก่อนโอนให้เกษตรกร จ านวน 1,135,500 บาท ส าหรับงบการด าเนินงานโครงการ ได้แก่   
การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ จัดท าเอกสารระบบกลุ่มและคู่มือโครงการฯ รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร  
ที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 12,389,619.75 บาท  

2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ในปี 2560 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการใน 54 จังหวัด และผ่านความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command: SC)
จ านวน 28,749 ราย คิดเป็นร้อยละ 143.75 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 8 ,749 ราย มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
308,103.98 ไร่ หรือร้อยละ 102.70 ของเป้าหมาย 300,000 ไร่ ถือว่ามีเกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ
เกินเป้าหมายที่วางไว้ 
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5.1.2 กิจกรรม (Activities) 
1) การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครเกษตรกร 

ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์และการรับทราบข้อมูลโครงการมีหลายช่องทางทั้งผ่าน  
ตัวบุคคลในพ้ืนที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเกษตรกรรับทราบข้อมูลโครงการผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐมากที่สุด 
รองลงมาคือผู้น ากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อ.บ.ต. หอกระจายข่าวในพื้นที่ และมีเกษตรกรบางส่วนรับทราบข้อมูล
โครงการผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่ อโซเชียลมีเดีย  
เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น และในด้านช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
ส่วนใหญ่ส่งใบสมัครผ่านผู้น ากลุ่ม เพ่ือรวบรวมส่งให้ทางศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และในบางพ้ืนที่  
มีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเข้าไปรับใบสมัครในพ้ืนที่เอง  

2) การอบรมความรู้ 
โครงการก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตร ส าหรับถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 

2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเกษตรกรส าหรับการประเมินเบื้องต้น 2) หลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control System: ICS) โดยเกษตรกรที่เข้าอบรมร้อยละ 81.29 มีความคิดเห็นว่าการจัดอบรมความรู้ 
มีความเหมาะสมในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 9.39 ทั้งระยะเวลาและหลักสูตรที่จัดอบรมมีความเหมาะสม 
วิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ชี้แจงขั้นตอนการผลิตข้าวระบบอินทรีย์จากคู่มือให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งตอบค าถาม 
และให้ค าแนะน าดี 

3) การตรวจประเมินแปลง และการสรุปผลการประเมิน 
ด้านการตรวจประเมินแปลง ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

โดยใช้หลักการตรวจประเมินแปลงสลับพ้ืนที่รับผิดชอบกัน โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 90.91 เห็นว่า จ านวน
เจ้าหน้าที่ส าหรับการตรวจประเมินไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และเกษตรกรร้อยละ 88.03 เห็นว่า  
การตรวจประเมินแปลงทันเวลาตามกรอบเวลา และในด้านการสรุปผลการตรวจประเมินแปลง เกษตรกร  
ร้อยละ 86.03 เห็นว่า การสรุปผลตรวจประเมินแปลง และแจ้งผลการตรวจประเมินแปลงให้เกษตรรับทราบ
ทันเวลาตามกรอบเวลา 

5.1.3 ผลผลิต (Outputs) 
1) ผลการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 

จากจ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2560 จ านวน 28 ,749 ราย หลังจาก 
การตรวจประเมินแปลงเบื ้องต้น มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 19,879 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
69.15 ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 203 ,043.35 ไร่ หรือร้อยละ 65.90  
ของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ส าหรับเกษตรกร ร้อยละ 30.85 ที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เนื่องจาก
แปลงที่เข้าร่วมโครงการบางพ้ืนที่อยู่ติดกับแปลงที่ท าเคมีและไม่มีการปลูกแนวกันชน รวมทั้งในบางพ้ืนที่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเกษตรกรผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นกับเป้าหมาย
โครงการที่ก าหนดไว้ต้องผ่านมากกว่า ร้อยละ 80.00 ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพียง 
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ร้อยละ 69.15 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเกษตรกรในภาคกลาง และภาคใต้ มีจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการเกณฑ์
การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นน้อยกว่าเกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพ้ืนที่
ในภาคกลางและภาคใต้ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ าท่วม ท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
ในการผลิตข้าวอินทรีย์ 

2) การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าว 
ส าหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวจากระบบเคมีสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ แบ่งกลุ่มเกษตรกร

ออกเป็น กลุ่มประเภท 1 (เตรียมความพร้อม) ได้รับเงินอุดหนุน ไร่ละ 2 ,000 บาท และกลุ่มประเภท 2  
(ระยะปรับเปลี่ยน) ไร่ละ 3,000 บาท เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนแล้ว 19 ,788 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.54  
ของผู้ที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ส่วนเกษตรกรอีก 91 ราย หรือร้อยละ 0.46 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่  

ทั้งนี้ จากการส ารวจตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 
พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 79.47 มีความคิดเห็นว่ากระบวนการจ่ายเงิน อุดหนุนมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม 
กรอบเวลาของโครงการ 

3) การได้รับความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 54.21 เคยเข้ารับการอบรบเกี่ยวกับการผลิต 

ข้าวอินทรีย์มาก่อน ส่วนร้อยละ 45.79 ไม่เคยมีความรู้หรือเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในการจัด
อบรม 2 หลักสูตรในโครงการใช้เวลาจัดอบรมหลักสูตรละ 1 วัน โดยการอบรมเป็นลักษณะการชี้แจง
รายละเอียดการผลิตข้าวแบบอินทรีย์จากคู่มือโครงการ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.48 เข้าร่วมการอบรมทั้ง 
2 หลักสูตร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรบร้อยละ 64.74 น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ และน าไป
ปรับใช้ในแปลง ส่วนร้อยละ 35.26 ยังไม่ได้น าความรู้ไปปฏิบัติใช้ในเรื ่องการแปรรูป และบรรจุหีบห่อ  
เนื่องจากไม่มีโรงสีที่รับซื้อข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะ และไม่มีอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ รวมไปถึงเรื่องการปลูก
พืชแนวกันชนที่เกษตรกรไม่สามารถน าไปปรับใช้ในปีนี้ได้ เนื่องจากระยะเวลาที่กระชันชิด โดยจะน าไปปรับใช้
ให้ทันในฤดูกาลผลิตถัดไป 

5.1.3 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) ประสิทธิภาพการผลิต  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตระบบอินทรีย์) 
เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตแบบใช้สารเคมี) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปริมาณผลผลิต 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย และผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อไร่  

1.1 ต้นทุนการผลิต ในแปลงที่ ไม่ เข้าร่วมโครงการ ข ้า วพ ัน ธุ ์ข า วดอกมะล ิ 105  
พันธุ ์ กข6 และพันธุ ์เล ็บนก มีต ้นทุนเฉลี ่ย 4 ,420.36 4 ,109.87 และ 3 ,505.78 บาทต่อไร ่ และ 
แปลงที่เข้าร่วมโครงการ มีต้นทุนเฉลี่ย 4,094.72 3,744.91 และ 3,268.55บาทต่อไร่ โดยต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการต่ ากว่า 325.64 364.96 และ 237.23 บาทต่อไร่ หรือต่ ากว่าร้อยละ 7.37 8.88  
และ 6.77 ตามล าดับ 
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1.2 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ แปลงที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งตามพันธุ ์ข ้าว โดยมีข้าวพันธุ์ 
ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข6 และพันธุ์เล็บนก มีผลผลิตเฉลี่ย 344.69 377.14 และ 341.22 กิโลกรัมต่อไร่ 
ซึ่งผลผลิตต่ ากว่าแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 116.30 154.96 และ 63.22 กิโลกรัมต่อไร่ หรือต่ ากว่า 
ร้อยละ 25.23 29.12 และ 15.63 ตามล าดับ 

1.3 ผลตอบแทนสุทธิ ราคาผลผลิตที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ ในแปลงที่ผลิตข้าวแบบใช้สารเคมี
ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ ก 6 และพันธุ์เล็บนก มีราคาเฉลี่ย 12.02 8.49 และ10.50 บาทต่อกิโลกรัม และ
แปลงที่ผลิตแบบระบบอินทรีย์ มีราคาเฉลี่ย 12.31 10.09 และ11.71 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรที่เข้า
โครงการมีรายได้เฉลี่ย 4,243.13 3,805.34 และ 3,995.69 บาทต่อไร่ เมื่อหักต้นทุนการผลิตมีผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ย 148.41 60.43 และ 727.14 บาทต่อไร่ ซึ่งถือว่ายังต่ ากว่าแปลงที่ใช้สารเคมี 

ทั้งนี้ ในการผลิตข้าวระบบข้าวอินทรีย์เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยหรืออินทรียวัตถุบ ารุงดินแทน 
รวมทั้งงดใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีของระบบอินทรีย์ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง แต่เนื่องจากเป็นปีแรกที่อยู่ 
ในระยะการปรับเปลี่ยนการผลิต แปลงที่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตระบบอินทรีย์) จึงมีปริมาณผลผลิตที่ได้น้อยกว่า
แปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ผลิตแบบใช้สารเคมี) นอกจากนี้ราคาจ าหน่ายผลผลิตมีความแตกต่างไม่มาก  
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่จูงใจให้เกษตรกรสนใจท าข้าวอินทรีย์  จึงท าให้ผลตอบแทนสุทธิของแปลงที่เข้าร่วม
โครงการลดลงด้วย อย่างไรก็ดีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในช่วงระยะปรับเปลี่ยน ปีที่ 1 จ านวน 2 ,000 บาทต่อไร่ ซ่ึงเป็นส่วนช่วยชดเชย
ผลตอบแทนสุทธิที่ลดลงได้ รวมทั้งยังเป็นเงินทุนส าหรับการปรับเปลี่ยนแปลงนาในตรงตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ในปีเพาะปลูกหรือการผลิตผลิตถัดไป แต่ทั้งนี้การยกระดับราคาของข้าวอินทรีย์ให้มีส่วนต่างในระดับ 
ที่สร้างรายได้ และผลตอบแทนที่สูงกว่าข้าวทั่วไป น่าจะเป็นผลดีที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาว ซึ่งภาครัฐจะต้องหา
แนวทางส่งเสริมในด้านราคา และเกษตรกรต้องปรับตัว เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนต่อไป 

2) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ด้านการด าเนินโครงการ เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในระดับ

ค่อนข้างมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 6.89 แต่อย่างไรก็ตามในด้านการประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 

และด้านจ่ายเงินอุดหนุน เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 6.36 และ 5.64 

ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในระดับมาก ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์

โครงการ การสรุปผลการตรวจประเมินแปลง การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้  และการตรวจประเมินแปลง  

ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.96 9.16 9.39 และ 9.61 ตามล าดับ ส่วนในด้านการจ่ายเงินอุดหนุนมีความพึงพอใจ 

ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 6.40 

ส่วนความพึงพอใจต่อโครงการ เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 

ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 7.90 และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.83

เนื่องจากการมีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นการช่วยส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์  และ

ขยายพื้นที ่การผลิตข้าวให้ได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ รวมไปถึงเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม  
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ให้มีความสมดุล นอกจากนี้ยังช่วยให้สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคดีขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามในด้าน 

การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตข้าว เพ่ิมรายได้และมูลค่าข้าว ยังถือว่าเนื่องจากยังไม่มีโรงสีที่รับซื้อ 

ข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะในพื้นที่ ท าให้ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ยังคงไม่แตกต่างกับราคาข้าวเคมีทั่วไป 

5.2 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 
5.2.1 กระบวนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

1) เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน การประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครเกษตรกรมีเวลาจ ากัด 
ท าให้ในบางพ้ืนที่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการน้อย ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องหาเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ิมเติม  
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ ท าให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนไม่มีความสนใจในการท าอินทรีย์อย่าง
แท้จริง คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ และต้องการเพียงเงินสนับสนุนในโครงการ 

2) เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน 
เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ไม่ชัดเจน และเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ท าให้ต้องมีการตรวจเอกสารใหม่  

5.2.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้ จัดระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งในบางพ้ืนที่ได้ด าเนินการปลูกข้าวแล้ว  
ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรบไปใช้ได้เพ่ือการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ 
และการถ่ายทอดความรู้เป็นลักษณะการชี้แจงรายละเอียดจากเล่มคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นการเน้น
ภาคทฤษฎีมากเกินไป  

5.2.3 การตรวจประเมินแปลงและการสรุปผลการประเมิน 
1) เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินแปลงไม่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินไป ใน

ทิศทางเดียวกัน ท าให้ผลการตรวจประเมินขึ้นอยู่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนมาก ซึ่งแปลงนาในบางพ้ืนที่ไม่
ผ่านหลักเกณฑ์ แต่ผ่านการตรวจประเมิน อาจจะท าให้มีผลต่อกลุ่ม และการตรวจประเมินแบบกลุ่มในปีถัดไป 

2) การสรุปผลการประเมินแปลงและแจ้งผลการตรวจประเมินให้เกษตรกรรับทราบ ในแต่ละ
พ้ืนมีวิธีการด าเนินการไม่เหมือนกัน เช่น จัดประชุมชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแปลงนา  
แจ้งผลผ่านทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามบางพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งผลการตรวจประเมิน 
ให้เกษตรกรรับทราบ ซึ่งท าให้เกษตรกรไม่ทราบถึงข้อบกพร่องในพ้ืนที่แปลงนาของตนเอง 

5.2.4 ขั้นตอนการจ่ายเงินอุดหนุนในปี 2560 มีความล่าช้า ท าให้เกษตรกรต้องกู้เงินแหล่งทุนอื่น   
เพ่ือมาด าเนินการปรับเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของโครงการ รวมทั้งท าให้เกษตรกรบางส่วนขาดแรงจูงใจ  
ที่จะปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ 

5.2.4 ตลาดรองรับผลผลิต จากการส่งเสริมให้ท าเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต เกษตรกร
ต้องขายผลผลิตที่ผลิตระบบอินทรีย์ในราคาเท่ากับผลผลิตที่ผลิตใช้สารเคมี ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วน 
ยังไม่ยอมรับการผลิตแบบอินทรีย์ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 กรมการข้าว และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ

ล่วงหน้า และมีระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่กระชั้นชิด รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนด าเนิน
โครงการ และมีเอกสารประกอบการรับสมัครที่ชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรที่มีความสนใจในการผลิตข้าว  
ระบบอินทรีย์รับทราบอย่างท่ัวถึง และมีเวลาเตรียมเอกสารได้ถูกต้องและครบถ้วน 

5.3.2 ควรจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และช่วงเวลาการท านา  
ในแต่ละพื้นที่ และควรถ่ายทอดความรู้เรียงตามขั้นตอนการท านา  มีการสาธิตประกอบ เพ่ือให้เกษตรกร 
มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการติดตามให้ค าปรึกษาถึงการน าความรู้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

5.3.3 ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ ให้มี 
ความเข้าใจและมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งควรมีการแจ้งผลการตรวจประเมินให้เกษตรกรทุกคน
รับทราบเป็นรายบุคคล  

5.3.4 ควรจัดการเรื่องงบประมาณในการอุดหนุนแก่เกษตรกรให้ไปเป็นตามแผนการด าเนินงาน หรือ 
มีกรอบเวลาในการจ่ายเงินอุดหนุนที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และ
สามารถน ามาปรับเปลี่ยนแปลงให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ตามเง่ือนไขของโครงการ 

5.3.5 ควรมีการเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อข้าวอินทรีย์หรือส่งเสริมกลุ่มที่มีศักยภาพในการท าการตลาด
เฉพาะ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ และขยายพ้ืนที่ปลูกให้เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต รวมทั้ง  
ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในด้านการแปรรูปและบรรจุหีบห่อข้าวอินทรีย์ แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายได้มากขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 1 
ค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
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ภาคผนวกที่ 2 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวของแปลงที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
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ตารางผนวกที่ 2.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
    ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร ่

รายการ 
แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (เคมี) แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระยะปรับเปลี่ยน) 

ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 
ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 1,383.77 1,864.48 3,248.25 1,173.65 1,997.42 3,171.07 
1.1 ค่าแรงงาน 571.65 1,082.33 1,653.98 651.28 1,158.51 1,809.79 

1) เตรียมดิน 237.39 329.51 566.90 161.58 395.91 557.49 
2) ปลูก 84.77 87.21 171.98 80.70 106.37 187.07 
3) ดูแลรักษา 155.46 26.44 181.90 76.12 43.68 119.80 
4) เก็บเกี่ยว 14.46 547.32 561.78 191.34 525.16 716.50 
5) นวดข้าว 10.45 7.14 17.59 19.14 5.48 24.62 
6) ตากข้าว 28.07 8.57 36.64 74.86 21.40 96.26 
7) ขนส่ง 41.05 76.14 117.19 47.54 60.51 108.05 

1.2 ค่าปัจจัยการผลิต 812.12 782.15 1,594.27 522.37 838.91 1,361.28 
1) ค่าเมล็ดพันธุ ์ 349.16 61.04 410.20 285.69 81.89 367.58 
2) ค่าปุ๋ย 382.75 529.26 912.01 201.87 607.31 809.18 

 - ปุ๋ยเคม ี 8.04 395.43 403.47 - - - 
 - ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก 35.00 61.82 96.82 42.04 59.43 101.47 
 - ปุ๋ยพืชสด 48.71 4.82 53.53 42.12 12.96 55.08 
 - ปุ๋ยคอก 291.00 67.19 358.19 117.71 534.92 652.63 

3) ป้องกันศัตรูพืชและวัชพืช 8.78 43.35 52.13 33.30 8.92 42.22 
 - สารเคม ี 6.39 11.39 17.78 - - - 
 - สารชีวภาพ 2.39 31.96 34.35 33.30 8.92 42.22 

4) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง - 112.23 112.23 - 101.50 101.50 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทางการเกษตร 71.43 36.27 107.70 1.51 39.29 40.80 

2. ต้นทุนคงที่  975.26 22.69 997.96 917.45 8.27 925.72 
1) ค่าเช่าท่ีดิน 975.26 22.69 997.96 917.45 8.27 925.72 

3. ต้นทุนท้ังหมด  2,353.03 1,887.17 4,246.20 2,091.10 2,005.69 4,096.79 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)   460.99   344.69 
5. ราคาผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)   12.02   12.31 
6. รายได้ท้ังหมด    5,541.10   4,243.13 
7. ผลตอบแทนสุทธิ    1,294.90   146.34 
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด  3,676.62   2,245.70 
9. ต้นทุนท้ังหมดต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)  9.21   11.89 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
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ตารางผนวกท่ี 2.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในภาคเหนือ ของเกษตรกร 
 ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร ่

รายการ 
แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (เคมี) แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระยะปรับเปลี่ยน) 

ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 
ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 752.28 1,730.45 2,482.73 673.44 2,074.43 2,747.87 
1.1 ค่าแรงงาน 451.03 990.00 1,441.03 229.94 1,552.77 1,782.71 

1) เตรียมดิน 180.63 400.00 580.63 63.83 569.79 633.62 
2) ปลูก 60.63 52.50 113.13 24.21 231.57 255.78 
3) ดูแลรักษา 100.63 12.50 113.13 47.64 85.85 133.49 
4) เก็บเกี่ยว 31.25 425.00 456.25 20.66 559.49 580.15 
5) นวดข้าว 40.63 50.00 90.63 23.74 8.72 32.46 
6) ตากข้าว 2.88 37.5 40.38 15.74 1.49 17.23 
7) ขนส่ง 34.38 12.5 46.88 34.12 95.86 129.98 

1.2 ค่าปัจจัยการผลิต 301.25 740.45 1,041.70 443.50 521.66 965.16 
1) ค่าเมล็ดพันธุ ์ 236.25 51.00 287.25 131.14 102.67 233.81 
2) ค่าปุ๋ย 45.00 404.00 449.00 279.68 210.97 490.65 

 - ปุ๋ยเคม ี - 297.50 297.50 - - - 
 - ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก - 91.50 91.50 53.72 132.25 185.97 
 - ปุ๋ยพืชสด 20.00 15.00 35.00 14.26 19.15 33.41 
 - ปุ๋ยคอก 25.00 - 25.00 211.70 59.57 271.27 

3) ป้องกันศัตรูพืชและวัชพืช 20.00 37.19 57.19 32.68 2.87 35.55 
 - สารเคม ี 16.25 19.69 35.94 - - - 
 - สารชีวภาพ 3.75 17.50 21.25 32.68 2.87 35.55 

4) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง - 167.63 167.63 - 140.63 140.63 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทางการเกษตร - 80.63 80.63 - 64.52 64.52 

2. ต้นทุนคงที่  1,081.37 5.29 1,086.66 1,073.22 4.71 1,077.93 
1) ค่าเช่าท่ีดิน 1,081.37 5.29 1,086.66 1,073.22 4.71 1,077.93 

3. ต้นทุนท้ังหมด  1,833.65 1,735.74 3,569.39 1,746.66 2,079.14 3,825.80 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)   452.50   427.75 
5. ราคาผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)   10.38   10.85 
6. รายได้ท้ังหมด    4,696.95   4,641.09 
7. ผลตอบแทนสุทธิ    1,127.56   815.29 
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด  2,966.50   2,566.66 
9. ต้นทุนท้ังหมดต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)  7.89   8.94 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
 
 



72 
 

ตารางผนวกที่ 2.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร ่

รายการ 
แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (เคมี) แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระยะปรับเปลี่ยน) 

ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 
ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 1,482.90 1,885.83 3,368.73 1,170.06 2,065.36 3,235.42 
1.1 ค่าแรงงาน 618.41 1,601.34 1,679.74 615.09 1051.07 1,666.16 

1) เตรียมดิน 263.92 298.66 562.58 171.07 351.40 522.47 
2) ปลูก 94.19 91.02 185.21 103.26 70.63 173.89 
3) ดูแลรักษา 167.36 28.15 195.51 89.35 32.08 121.43 
4) เก็บเกี่ยว 13.02 555.81 568.83 83.25 513.90 597.15 
5) นวดข้าว 6.05 - 6.05 19.24 5.11 24.35 
6) ตากข้าว 28.35 4.19 32.54 101.10 29.29 130.39 
7) ขนส่ง 45.51 83.51 129.02 47.82 48.66 96.48 

1.2 ค่าปัจจัยการผลิต 864.50 824.49 1,688.99 554.97 1,014.29 1,569.26 
1) ค่าเมล็ดพันธุ ์ 376.63 70.00 446.63 336.36 86.28 442.64 
2) ค่าปุ๋ย 480.62 577.19 1057.81 180.79 805.28 986.07 

 - ปุ๋ยเคม ี 10.47 445.79 456.26 - - - 
 - ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก 43.26 53.49 96.75 34.06 22.74 56.80 
 - ปุ๋ยพืชสด 52.56 3.49 56.05 51.60 12.40 64.00 
 - ปุ๋ยคอก 374.33 74.42 448.75 95.13 770.14 865.27 

3) ป้องกันศัตรูพืชและวัชพืช 7.25 48.84 56.09 35.55 9.33 44.88 
 - สารเคม ี 5.30 10.47 15.77 - - - 
 - สารชีวภาพ 1.95 38.37 40.32 35.55 9.33 44.88 

4) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง - 98.95 98.95 - 79.69 79.69 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทางการเกษตร - 29.51 29.51 2.27 33.71 35.98 

2. ต้นทุนคงที่  975.90 28.57 1,004.47 994.05 10.73 1,004.78 
1) ค่าเช่าท่ีดิน 975.90 28.57 1,004.47 994.05 10.73 1,004.78 

3. ต้นทุนท้ังหมด  2,458.80 1,914.40 4,373.20 2,164.11 2,076.09 4,260.20 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)   465.24   311.85 
5. ราคาผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)   12.45   13.13 
6. รายได้ท้ังหมด    5,792.24   4,094.59 
7. ผลตอบแทนสุทธิ    1,419.03   - 145.61 
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด  3,906.41   2,029.23 
9. ต้นทุนท้ังหมดต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)  9.40   13.59 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
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ตารางผนวกท่ี 2.4 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในภาคกลาง ของเกษตรกร 
 ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ฯ ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร ่

รายการ 
แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (เคมี) แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระยะปรับเปลี่ยน) 

ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 
ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 741.80 1,895.37 2,637.14 1,103.03 1,334.95 2,437.98 
1.1 ค่าแรงงาน 362.70 1,410.60 1,773.30 612.11 929.63 1,541.74 

1) เตรียมดิน 100.00 482.00 582.00 337.50 275.00 612.50 
2) ปลูก 42.40 110.00 152.40 63.68 45.00 108.68 
3) ดูแลรักษา 140.90 34.00 174.90 54.61 20.00 74.61 
4) เก็บเกี่ยว - 670.00 670.00 31.58 518.42 550.00 
5) นวดข้าว - - - 7.11 - 7.11 
6) ตากข้าว 66.00 - 66.00 38.79 15.79 54.58 
7) ขนส่ง 13.40 114.60 128.00 78.84 55.42 134.26 

1.2 ค่าปัจจัยการผลิต 379.10 484.74 863.84 490.92 405.32 896.24 
1) ค่าเมล็ดพันธุ ์ 293.60 - 293.60 315.95 - 315.95 
2) ค่าปุ๋ย 81.50 317.54 399.04 155.81 212.37 368.18 

 - ปุ๋ยเคม ี - 119.04 119.04 - - - 
 - ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก 20.00 86.00 106.00 68.57 134.21 202.78 
 - ปุ๋ยพืชสด 61.50 - 61.50 45.13 1.58 46.71 
 - ปุ๋ยคอก - 112.50 112.50 42.11 76.58 118.69 

3) ป้องกันศัตรูพืชและวัชพืช 4.00 6.00 10.00 19.16 21.05 40.21 
 - สารเคม ี - 6.00 6.00 - - - 
 - สารชีวภาพ 4.00 - 4.00 19.16 21.05 40.21 

4) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง - 137.80 137.80 - 156.27 156.27 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทางการเกษตร - 23.40 23.40 - 15.63 15.63 

2. ต้นทุนคงที่  801.12 5.11 806.23 802.54 5.43 807.97 
1) ค่าเช่าท่ีดิน 801.12 5.11 806.23 802.54 5.43 807.97 

3. ต้นทุนท้ังหมด  1,542.92 1,900.45 3,443.37 1,905.57 1,340.38 3,245.95 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)   438.00   367.37 
5. ราคาผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)   10.94   10.25 
6. รายได้ท้ังหมด    4,791.72   3,765.54 
7. ผลตอบแทนสุทธิ    1,348.35   519.59 
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด  2,896.38   2,430.59 
9. ต้นทุนท้ังหมดต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)  7.86   8.84 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
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ตารางผนวกท่ี 2.5 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์ กข6 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
   ปีเพาะปลูก2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร ่

รายการ 
แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (เคมี) แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระยะปรับเปลี่ยน) 

ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 
ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 1,130.93 1,957.00 3,087.93 1,060.92 1,665.56 2,726.48 
1.1 ค่าแรงงาน 423.50 1,316.73 1,740.23 471.62 1,352.75 1,824.37 

1) เตรียมดิน 134.73 510.00 644.73 135.82 546.07 681.89 
2) ปลูก 71.05 66.03 137.08 77.92 143.44 221.36 
3) ดูแลรักษา 142.74 17.85 160.59 96.11 22.07 118.18 
4) เก็บเกี่ยว 29.61 646.38 675.99 96.26 565.98 662.24 
5) นวดข้าว 3.22 3.70 6.92 15.45 18.85 34.30 
6) ตากข้าว 26.32 3.95 30.27 27.77 2.92 30.67 
7) ขนส่ง 15.83 68.82 84.65 22.29 53.42 75.71 

1.2 ค่าปัจจัยการผลิต 707.42 640.27 1,347.70 589.30 321.81 902.11 
1) ค่าเมล็ดพันธุ ์ 348.16 33.94 382.10 316.29 33.31 349.60 
2) ค่าปุ๋ย 319.80 436.95 756.75 250.33 155.01 405.34 

 - ปุ๋ยเคม ี 26.95 367.46 394.41 - - - 
 - ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก 136.53 24.23 160.76 53.80 105.83 159.63 
 - ปุ๋ยพืชสด 3.95 3.16 7.11 25.49 9.64 35.13 
 - ปุ๋ยคอก 152.37 42.10 194.47 171.04 39.54 210.58 

3) ป้องกันศัตรูพืชและวัชพืช 39.47 14.78 54.25 22.68 9.06 31.74 
 - สารเคม ี - 6.45 6.45 - - - 
 - สารชีวภาพ 39.47 8.33 47.80 22.68 9.06 31.74 

4) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง - 80.39 80.39 - 68.14 68.14 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทางการเกษตร - 74.21 74.21 - 47.29 47.29 

2. ต้นทุนคงที่  1,007.79 14.15 1,021.94 1,010.25 8.18 1,018.43 
1) ค่าเช่าท่ีดิน 1,007.79 14.15 1,021.94 1,010.25 8.18 1,018.43 

3. ต้นทุนท้ังหมด  2,138.72 1,971.15 4,109.87 2,071.17 1,673.74 3,744.91 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)   532.10   377.14 
5. ราคาผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)   8.49   10.09 
6. รายได้ท้ังหมด    4,517.53   3,805.34 
7. ผลตอบแทนสุทธิ    407.66   60.43 
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด  2,560.53   2,139.78 
9. ต้นทุนท้ังหมดต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)  7.72   9.93 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
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ตารางผนวกท่ี 2.6 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์ กข6 ในภาคเหนือ ของเกษตรกรที่เข้าร่วม 
 โครงการ ฯ ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร 

รายการ 
แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (เคมี) แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระยะปรับเปลี่ยน) 

ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 
ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 241.07 2,661.41 2,902.48 785.94 1,999.43 2,785.37 
1.1 ค่าแรงงาน 166.07 1,906.25 2,072.32 377.43 1,609.96 1987.39 

1) เตรียมดิน 12.50 782.50 795.00 102.88 675.00 777.88 
2) ปลูก - 218.75 218.75 49.12 195.96 245.08 
3) ดูแลรักษา 86.25 25.00 111.25 49.46 45.04 94.50 
4) เก็บเกี่ยว - 750.00 750.00 99.04 573.73 672.77 
5) นวดข้าว 3.57 - 3.57 22.12 23.08 45.20 
6) ตากข้าว 31.25 - 31.25 18.27 2.88 21.15 
7) ขนส่ง 32.50 130.00 162.50 36.54 94.27 130.81 

1.2 ค่าปัจจัยการผลิต 75.00 755.16 830.16 408.51 389.47 797.98 
1) ค่าเมล็ดพันธุ ์ 62.50 111.25 173.75 227.98 78.16 306.14 
2) ค่าปุ๋ย 12.50 548.30 560.80 140.96 169.85 310.81 

 - ปุ๋ยเคม ี - 503.30 503.30 - - - 
 - ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก 12.50 45.00 57.50 57.69 148.69 206.38 
 - ปุ๋ยพืชสด - - - 28.85 11.54 40.39 
 - ปุ๋ยคอก - - - 54.42 9.62 64.04 

3) ป้องกันศัตรูพืชและวัชพืช - 41.88 41.88 39.57 21.03 60.60 
 - สารเคม ี - 11.88 11.88 - - - 
 - สารชีวภาพ - 30.00 30.00 39.57 21.03 60.60 

4) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง - 53.73 53.73 - 101.08 101.08 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทางการเกษตร - - - - 19.35 19.35 

2. ต้นทุนคงที่  1,081.37 5.29 1,086.66 1,032.05 4.75 1,036.80 
1) ค่าเช่าท่ีดิน 1,081.37 5.29 1,086.66 1,032.05 4.75 1,036.80 

3. ต้นทุนท้ังหมด  1,322.44 2,666.7 3,989.14 1,817.99 2,004.18 3,822.17 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)   475.00   394.77 
5. ราคาผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)   9.37   10.32 
6. รายได้ท้ังหมด    4,450.75   4,074.03 
7. ผลตอบแทนสุทธิ    461.61   251.86 
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด  1,789.34   2,074.60 
9. ต้นทุนท้ังหมดต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)  8.40   9.68 

ที่มา: จากการส้ารวจ 

 
 



76 
 

ตารางผนวกที่ 2.7 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์ กข6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร ่

รายการ 
แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (เคมี) แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระยะปรับเปลี่ยน) 

ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 
ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 1,368.22 1,566.77 2,934.99 873.19 1,305.65 2,178.84 
1.1 ค่าแรงงาน 492.15 1,159.52 1,651.67 541.61 1161.66 1702.27 

1) เตรียมดิน 167.33 437.33 604.66 160.29 450.29 610.58 
2) ปลูก 90.00 25.31 115.31 99.32 104.43 203.75 
3) ดูแลรักษา 157.81 15.94 173.75 130.77 5.00 135.77 
4) เก็บเกี่ยว 37.50 618.75 656.25 94.20 560.23 654.43 
5) นวดข้าว 3.13 4.69 7.82 10.49 15.71 26.20 
6) ตากข้าว 25.00 5.00 30.00 34.83 2.92 37.75 
7) ขนส่ง 11.38 52.50 63.88 11.71 23.08 34.79 

1.2 ค่าปัจจัยการผลิต 876.07 609.63 1485.70 723.61 255.87 979.48 
1) ค่าเมล็ดพันธุ ์ 424.33 13.33 437.66 381.89 - 381.89 
2) ค่าปุ๋ย 401.74 407.25 808.99 331.58 143.99 475.58 

 - ปุ๋ยเคม ี 34.14 331.23 365.37 - - - 
 - ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก 169.60 18.69 188.29 50.91 73.99 124.90 
 - ปุ๋ยพืชสด 5.00 4.00 9.00 23.00 8.23 31.23 
 - ปุ๋ยคอก 193.00 53.33 246.33 257.67 61.77 319.44 

3) ป้องกันศัตรูพืชและวัชพืช 50.00 7.55 57.55 10.14 0.17 10.31 
 - สารเคม ี - 5.00 5.00 - - - 
 - สารชีวภาพ 50.00 2.55 52.55 10.14 0.17 10.31 

4) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง - 87.50 87.50 - 43.67 43.67 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทางการเกษตร - 94.00 94.00 - 68.04 68.04 

2. ต้นทุนคงที่  988.17 16.51 1,004.68 994.05 10.73 1,004.78 
1) ค่าเช่าท่ีดิน 988.17 16.51 1,004.68 994.05 10.73 1,004.78 

3. ต้นทุนท้ังหมด  2,356.39 1,583.28 3,939.67 1,867.24 1,316.38 3,183.62 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)   547.33   364.04 
5. ราคาผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)   8.25   9.92 
6. รายได้ท้ังหมด    4,515.47   3,611.28 
7. ผลตอบแทนสุทธิ    575.80   427.66 
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด  2,948.70   2,305.36 
9. ต้นทุนท้ังหมดต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)  7.20   8.75 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
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ตารางผนวกที่ 2.8 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุเ์ล็บนก ในภาคใต้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  
  ปีเพาะปลูก 2560/61 

หน่วย: บาทต่อไร ่

รายการ 
แปลงไม่เข้าร่วมโครงการ (เคมี) แปลงเข้าร่วมโครงการ (ระยะปรับเปลี่ยน) 

ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 
ไม่เป็น 
เงินสด 

เป็นสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 986.14 2,057.87 3,044.01 1,176.97 1,603.86 2,780.83 
1.1 ค่าแรงงาน 593.36 1,587.22 2,180.58 396.46 1,396.65 1,793.11 

1) เตรียมดิน - 744.44 744.44 26.09 765.22 791.31 
2) ปลูก 296.67 - 296.67 180.00 12.17 192.17 
3) ดูแลรักษา 296.69 - 296.69 139.37 - 139.37 
4) เก็บเกี่ยว - 477.78 477.78 - 482.61 482.61 
5) นวดข้าว - - - - - - 
6) ตากข้าว - 245.00 245.00 - 120.26 120.26 
7) ขนส่ง - 120.00 120.00 51.00 16.39 67.39 

1.2 ค่าปัจจัยการผลิต 392.78 470.65 863.43 780.51 207.21 987.71 
1) ค่าเมล็ดพันธุ ์ 186.11 25.00 211.11 215.87 45.87 261.74 
2) ค่าปุ๋ย 206.67 393.88 600.55 454.36 17.57 471.93 

 - ปุ๋ยเคม ี - 340.55 340.55 - - - 
 - ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก 100.00 53.33 153.33 176.22 8.70 184.92 
 - ปุ๋ยพืชสด 11.11 - 11.11 87.39 - 87.39 
 - ปุ๋ยคอก 95.56 - 95.56 190.75 8.87 199.62 

3) ป้องกันศัตรูพืชและวัชพืช - - - 107.61 - 107.61 
 - สารเคม ี - - - - - - 
 - สารชีวภาพ - - - 107.61 - 107.61 

4) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง - 21.77 21.77 - 99.33 99.33 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทางการเกษตร - 30.00 30.00 2.67 44.44 47.11 

2. ต้นทุนคงที่  291.67 170.10 461.77 357.25 130.47 487.72 
1) ค่าเช่าท่ีดิน 291.67 170.10 461.77 357.25 130.47 487.72 

3. ต้นทุนท้ังหมด  1,277.81 2,227.97 3,505.78 1,534.22 1,734.33 3,268.55 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)   404.44   341.22 
5. ราคาผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)   10.50   11.71 
6. รายได้ท้ังหมด    4,246.62   3,995.69 
7. ผลตอบแทนสุทธิ    740.84   727.14 
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด  2,188.75   2,391.83 
9. ต้นทุนท้ังหมดต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)  8.67   9.58 

ที่มา: จากการส้ารวจ 
 
 


