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บทสรุปผู้บริหาร   

ธนาคารสินค้าเกษตร เป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดินจึงด าเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างยั่ งยืน  และกระตุ้นให้ เกษตรกรเห็นความส าคัญของการน าวัสดุเหลือใช้              
ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมีหรือใช้ร่วมกัน              
อย่างเหมาะสม การประเมินผลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกรสมาชิก คณะกรรมการ
บริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ปี 2560 ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 
โดยพ้ืนที่เป้าหมายธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 16 แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ ใช้การประยุกต์ โมเดล     
เชิงตรรกะ (Logic Model) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้ (Output) กับผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
 ผลการประเมินพบว่า โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ปี 2560 ด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ        
ได้ตามเปา้หมายที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนดไว้ ร้อยละ 100 ส าหรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมีเพียงสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 
หนองคาย และฉะเชิงเทรา เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เกษตรกรด าเนินการปลูกตามเป้าหมาย 
แตไ่ม่ได้มกีารเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดกลับคืนสู่ธนาคาร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีการไถกลบหรือ
ตัดยอดปอเทืองแทน  
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายได้รับการถ่ายทอดความรู้  และได้รับปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมี
ความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด มีการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 5.01 
ส่วนวัสดุเหลือใช้อีกร้อยละ 94.99 ก าจัดโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น ไถกลบ (ร้อยละ 60.38) ปล่อยให้ย่อยสลายเอง (ร้อยละ 
46.01) ใช้เป็นอาหารสัตว์และอัดก้อนเพ่ือจ าหน่าย (ร้อยละ 15.34) แต่ยังมีเกษตรกร ร้อยละ 6.52 ก าจัดเศษวัสดุเหลือใช้ 
โดยวิธีการเผา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการไถกลบ เกษตรกรส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 74.76 เข้าร่วม
โครงการช่วยลดค่าปุ๋ยลงได้ และเมื่อเปรียบเทียบค่าปุ๋ยหมักที่เกษตรกร ซื้อในตลาดทั่วไป กับค่าใช้จ่ายที่เกษตรกร            
ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 2,925.55 บาท/ราย หรือลดลงร้อยละ 52.00  
และลดค่าน้ าหมักชีวภาพลงได้ถึง 4,592 บาท/ราย หรือลดลงร้อยละ 72.00 
 เกษตรกรมีความคิดเห็นตรงกันว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้สุขภาพดีขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้น ดินมีความร่วนซุย               
และการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินดีขึ้น ซึ่งในอนาคตหากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น                
อาจพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ได้  แต่การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ละครั้งท าได้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากเกษตรกรติดภารกิจส่วนตัวและมีเวลาว่างไม่พร้อมกัน การน าวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มของเกษตรกร             
มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ยังมีน้อย และขาดพาหนะเพ่ือขนเศษวัสดุเหลือใช้มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านหรือที่กลุ่ม                 
อีกท้ังเกษตรกรยังขาดมูลสัตว์ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการผลิตปุ๋ยคอก  
 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องเวลาว่างที่ไม่พร้อมกัน จึงควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองที่บ้าน อีกทั้ง ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีบริการขนเศษวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มของ
เกษตรกรมายังธนาคาร จุดผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือบ้านของเกษตรกร โดยอาจมีการคิดค่าบริการขนส่ง เพ่ือส่งเสริม               
ให้เกษตรกรน าเศษวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มมาผลิตปุ๋ยเพ่ิมมากขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการรวมกลุ่ม และการตลาด 
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ค ำน ำ 

 
  การประเมินผลโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ปี 2560 เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและ              
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการ ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อค้นพบต่าง ๆ  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน
โครงการระยะต่อไป 
 

ศูนย์ประเมินผล  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่          
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการบริหารงานธนาคาร และเกษตรกรที่             
เข้าร่วมโครงการ ท าให้การประเมินผลในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจโครงการต่อไป 
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บทที่  1 

สาระส าคัญของโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการท าเกษตรกรรมเป็น พ้ืนฐานตั้ งแต่อดีตจนปัจจุบัน  ซึ่ ง ในการ                         
ท าเกษตรกรรมจ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรดินที่ อุดมสมบูรณ์  มีปริมาณธาตุอาหารในดินสูงเพียงพอ                     
ต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ทรัพยากรดินที่มีอยู่ในประเทศไทยถูกใช้งานมาอย่างขาดการดูแลรักษาที่ดี               
ท าให้เกิดความเสื่อมโทรม และเกิดข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์มากขึ้น วิธีที่จะรักษาคุณภาพดินและฟ้ืนฟู              
ให้กลับมามีระดับความอุดมสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  จ าเป็นต้องพ่ึงพาและให้ความส าคัญ                
ต่อการเกษตรธรรมชาติ เกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์  เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีที่มีต้นทุนสูง 
และแก้ความเสื่อมโทรมให้แก่ดินในระยะยาว  

กรมพัฒนาที่ดิน  ได้ให้ความส าคัญเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างดินและ               
ให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นแก่พืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีหลายรูปแบบ เช่น ปุ๋ยพืชสด โดยการใช้เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 
เช่น  ถั่วมะแฮะ ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน ปอเทืองน ามาปลูกและท าการไถกลบ การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ               
โดยน าเอาเศษพืชจากไร่นา จากโรงงานอุตสาหกรรม จากครัวเรือน จากตลาด น ามาผลิตเป็นปุ๋ยหมักหรือ               
น้ าหมักชีวภาพ จะเป็นการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์  ลดมลภาวะต่าง ๆ และขยะได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหา
การเผาเศษพืชในไร่นาและขยะได้มากขึ้น ประกอบกับทิศทางของการท าการเกษตรที่มุ่ ง เน้นเรื่อง                       
ความปลอดภัยทั้งตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์การท าการเกษตรแบบ                   
เกษตรอินทรีย์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง   

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือให้สามารถ                  
ใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างยั่งยืน  และเพ่ือช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต  โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการใช้
ปุ๋ยเคมี/สารเคมี  หรือใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม  ซึ่งได้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในพ้ืนที่การดูแล       
ของสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพในการผลิต เพ่ือผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรน าเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรม               
มาฝากไว้ที่ธนาคาร  ธนาคารจะท าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์   เมื่อวัสดุนั้น
ย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว  หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพ่ือให้เกิดการผลิตและมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง  มีราคาถูก พร้อมทั้ง                 
ช่วยลดปัญหาการเผา และการก าจัดหรือทิ้งขยะในอนาคต นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมน าปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มาเผยแพร่ให้เกษตรกรน าไปด าเนินการและใช้
ในพ้ืนที่ของตนเองด้วย 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2.1 ให้มีการด าเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
1.2.2 เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม 
1.2.3 ให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการน าเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้

ปุ๋ยเคมี  เป็นการลดต้นทุนในการผลิต 



2 
 

 

1.2.4 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น 
1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการปี  2560 

มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 87 แห่ง งบประมาณ 26,950,000 บาท 
1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 

1.4.1 การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร  ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปพัฒนาและถ่ายทอด 
องค์ความรู้ไว้และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความสนใจที่จะด าเนินการ  

1.4.2 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องด าเนินการในเรื่องของธนาคารน้ าหมักชีวภาพ

เป็นหลัก  
2) ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพปลูกผัก หรือ

ไม้ผล  โดยกลุ่มเกษตรกรต้องด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาเศษวัสดุ  และสารเร่งซุปเปอร์ พด. 

3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพท านา ท าไร่                 
เป็นส่วนใหญ่  โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  

ทั้งนี ้ ในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นี้ กลุ่มเกษตรกรอาจจะด าเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร ขึ้นอยู่
กับความพร้อม ความต้องการของเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูก แต่จะต้องจัดตั้งธนาคารน้ าหมักชีวภาพ เป็นหลัก  
ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคารปุ๋ยพืชสด อาจเลือกจัดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1.4.3 ส าหรับงบประมาณในการด าเนินงานขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มและจ านวนธนาคารที่จะจัดตั้ง                              
ในกรณีที่ไม่มีโรงเรือนในการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน อาจจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า
โรงเรือนตามความเหมาะสม 

1.4.4 กลุ่มวิชาการและกลุ่มวิเคราะห์ดิน ต้องเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  

1.4.5 กลุ่มเกษตรกรต้องด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่
ผลิตจนถึงจัดท าบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการฝากและกู้ยืม  

1.4.6 ก าหนดระเบียบการด าเนินงานในการฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมอัตราดอกเบี้ย 
1.4.7 ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมก าหนดเงื่อนไข บทลงโทษกรณีท าผิด

เงื่อนไข 
1.4.8 กลุ่มเกษตรกรต้องมีเงื่อนไขในการประกอบการด าเนินงาน  โดยต้องสามารถด าเนินการต่อเนื่องได้   

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
1.4.9 การบริหารงานธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

1) บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารงาน  ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิก
ทราบในที่ประชุมทุกเดือน 
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2) คณะกรรมการบริหารงานจะต้องท าบัญชี รับฝาก ถอน การให้กู้ยืม การส่งใช้คืนต้นและ
ดอกเบี้ย 

3) ให้หมอดินและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการทุกเดือน 
4) ประสานให้องค์การบริการส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ  

ในเรื่องของตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่ได้ 
1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 

1.6.1 เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับวิธีการเพ่ิมผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ 
1.6.2 ลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะปลูก และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
1.6.3 เกิดความตระหนักรู้  และสร้างความร่วมมือในการรวมกลุ่ มจัดตั้งและเป็นสมาชิกธนาคาร                     

ให้เกษตรกรเป้าหมายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการผลิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
และยั่งยืน 

1.6.4 ลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ 



บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 
 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
 ธนาคารสินค้าเกษตร เป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  โดยการจัดตั้งและพัฒนา
ธนาคารสินค้าเกษตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ซึ่งก าหนดมาตรการ 
3 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถสินค้าเกษตร (กลุ่มเดิม) มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้ง
ธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชนตามความพร้อมของเกษตรกร (รายใหม่) และมาตรการที่ 3 จัดตั้งธนาคารสินค้า
เกษตรในสถาบันเกษตรกร ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสินค้าเกษตร  ได้แก่ 1) ธนาคารเม็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
2) ธนาคารโคนมทดแทน 3) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 4) ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร 5) ธนาคารปลานิลพันธุ์ดี                
6) ธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม  และ 7) ธนาคารโค – กระบือ  เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  
 การด าเนินงานโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ ให้กรมพัฒนาที่ดิน
เข้าไปพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งจะมีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 3 ประเภท ได้แก่          
1) ธนาคารปุ๋ยหมัก  2) ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ  และ 3) ธนาคารปุ๋ยพืชสด ทั้งนี้ ในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
กลุ่มเกษตรกรอาจจะด าเนินการทั้ง 3 ธนาคารหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อม แต่ทุกกลุ่มจะต้องด าเนินการ                
ในเรื่องของธนาคารน้ าหมักชีวภาพเป็นหลัก ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 - 2561 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งธนาคาร   
ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 87 แห่ง ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 53,900,000 บาท   
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์          
ซึ่งเป็นโครงการส าคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ประเมินผล จึงท าการ
ประเมินผลโครงการดังกล่าว เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึง
ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกรสมาชิก คณะกรรมการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ปี 2560  
2.3 ขอบเขตการประเมินผล 

2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่ด าเนินการในปี 2560 ทั่วประเทศ 
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย   

1) เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   
2) คณะกรรมการบริหารงานธนาคาร  
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล  ข้อมูลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2560   
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2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ปุ๋ยอินทรีย์  คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย จนอยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการ

ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตได้ แบ่งประเภท    
ปุ๋ยอินทรีย์ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

1) ปุ๋ยคอก ได้แก่ ปุ๋ยที่ได้จากมูลของสัตว์ทุกชนิดและคน 
2) ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการน าซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกันและผ่านกระบวนการ

ย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง 
ไม่มีกลิ่น มีสีน้ าตาลปนด า 

3) ปุ๋ยอินทรีย์น้ า (น้ าหมัก) หมายถึง ของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ที่มี
ลักษณะสด โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็น
ของเหลวใสสีน้ าตาล น้ าหมักท่ีผลิตจากวัสดุชนิดต่างกันส่งผลให้มีปริมาณของฮอร์โมนต่างกันไปด้วย (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2548) ฮอร์โมนพืชที่พบในปุ๋ยอินทรีย์น้ ามี 3 ชนิดได้แก่ออกซิน ไซโตไคนิน และจิบเบอเรลลิน สามารถ
น าไปใช้ ส าหรับช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก  การติดผลและเพ่ิมผลผลิต 

4)  ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการตัดสับ หรือไถกลบพืชที่ยังเขียวอยู่ลงดินในระยะ             
ที่พืชออกดอกหรือยังสด และต้องทิ้งไว้ในดินประมาณ 7-15 วัน เพ่ือให้เซลพืชอ่อนตัวและค่อยๆ ย่อยสลายตัว
อย่างสมบูรณ์จนพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ชนิดพืชที่น าใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่พืชตระกูลถั่ว  เช่น ปอเทือง   
ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน เป็นต้น 
2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 

2.5.1 การตรวจเอกสาร 
 การผลิตและมาตรฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  จากการศึกษาเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิต การใช้ 

มาตรฐาน และคุณภาพ พบว่า ปัจจุบันการผลิตและการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มีมากมายในท้องตลาด 
แต่ยังขาดข้อมูลและผลการทดสอบที่ชัดเจน ท าให้เกษตรกรขาดข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์                    
ที่ถูกต้อง (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์ พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ผลดีจะต้องใส่              
ในปริมาณที่เพียงพอและสม่ าเสมอทุกปี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถน าไปใช้ได้กับพืชหลายชนิด และใช้กับดินได้               
ทุกประเภทแต่อัตราการใช้จะแตกต่างกันไปตามสภาพดิน พ้ืนที่ปลูก ภูมิอากาศ ตลอดจนคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ 
และจากผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในท้องตลาดและโรงงานผลิตปุ๋ย จ านวน 328 ตัวอย่าง สรุปได้ว่า                    
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีเพียง 2 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.61 แต่ปุ๋ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน      
มีจ านวนมากถึง 326 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.39 โดยพบว่า ปริมาณธาตุอาหารมีไม่เพียงพอกับ               
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งเป็นการที่ผู้ผลิตเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐในการส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศ  

การบริหารจัดการกลุ่ม  การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรผักปลอดสารพิษ                
บ้านจ า หมู่ที่ 6 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2553)  พบว่า สภาพปัญหา
การด าเนินการกลุ่ม คือ สมาชิกขาดความรู้ในการรวมกลุ่ม รวมถึงยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการ
รวมกลุ่ม ผู้น ากลุ่มเป็นผู้น าเพียงนามธรรมที่ไม่มีอ านาจหรือเครื่องมือที่ใช้บังคับหรือสั่งการ ซึ่งปัจจัยที่เอ้ือ                        
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ต่อการบริหารจัดการกลุ่มมี 5 องค์ประกอบ คือ 1. ความรู้ความสามารถของผู้น ากลุ่ม 2. การเอาใจใส่ให้
ความส าคัญจากผู้น าในชุมชน 3.การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ  4. กฎระเบียบของกลุ่ม             
ท าขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 5. หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยเชื่อมโยงการด าเนินการ
ของกลุ่มในการพัฒนากลุ่มอาชีพในอนาคต ควรมีโครงสร้างองค์กรมีกฎระเบียบเพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุม                  
การบริหารจัดการ มีเงินกองทุนกลุ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีความเสียสละ ภาวะผู้น า อีกทั้งต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่ร่างข้ึนมา และแนะน าตรวจสอบการบริหารงานของผู้น าในรูปแบบกรรมการอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  การศึกษาเรื่อง แนวทางและนโยบายการพัฒนาการเกษตร                  
แบบยั่งยืน กรณีศึกษาภาคเหนือ โดยศึกษาระบบเกษตรแบบยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง 5 รูปแบบ คือ วนเกษตร 
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543)  
ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความชัดเจนในหลักการและจุดเด่นที่แตกต่างกัน  โดยการศึกษาเน้นกรณีการพัฒนาเกษตร
แบบยั่งยืนในภาคเหนือ และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากเกษตรกรตัวอย่าง เ พ่ือเสนอแนะ                      
ผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบต่อหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย ผลการศึกษา พบว่า การเกษตร                            
แบบยั่งยืนในฐานะภาคเศรษฐกิจการเกษตรที่ประหยัดต้นทุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้แก่รัฐ และสร้าง
ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน สามารถท าให้มูลค่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากระบบเกษตรแบบยั่งยืนเพ่ิมขึ้น
ในระยะยาว และควรตระหนักว่า เกษตรกรรมในสังคมไทยมิใช่เพียงอาชีพที่สร้ างรายได้ แต่เป็นวิธีส่วนหนึ่ง               
ของคนและสังคม เป็นที่มาของคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และรัฐต้องพัฒนาศักยภาพและความเป็นไปได้                
ของกระบวนการในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชนตลอดจนเครือข่ายที่สามารถขยายตัวให้กว้างขึ้น                 
รัฐต้องส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและระลึกอยู่เสมอว่า ความส าเร็จที่แท้จริงของโครงการพัฒนา  
การเกษตรแบบยั่งยืนของรัฐคือ การให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้  เมื่อไม่มีการส่งเสริมใด ๆ จากรัฐ 

2.5.2 แนวคิดและทฤษฎี 
1) แนวคิดการประเมินผล (Evaluation)   

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและท าการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจาก    
การด าเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมทั้ง 
ผลกระทบเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่  การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทเรียนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
เพ่ือน าบทเรียนนี้ไปใช้ในการปรับปรุงโครงการเดิม หรือจัดท าโครงการใหม่ การประเมินผลแบ่งเป็น   3 ประเภท 
ตามระยะเวลาด าเนินโครงการ ดังนี้ (บรรเทิง มาแสง, 2546) ดังนี้ 

1.1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante or Pre-Project Evaluation) เป็นการประเมินผล
ก่อนการด าเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผล เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                
โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอผู้ที่มีหน้าที่
อนุมัติโครงการ 

1.2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการประเมินผล
ระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้ (Output) กับผลกระทบ
ในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการ             
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ให้ดีขึ้น  ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้จากการประเมินผลยังน าไปใช้ใน
การจัดท าโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

1.3) การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex-post Evaluation) การประเมินผลในลักษณะนี้ 
เป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการโดยการเปรียบเทียบผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่าง ก่อน และหลังการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผลการด าเนิ นงานนั้น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้บทเรียน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
โครงการจะน าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (อ้างใน วัฒนา, 2553) 
  ตัวแบบ Logic Model เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจนที่น าเสนอความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน  การจัดท ากิจกรรมและ          
การเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องบรรลุผลส าเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004: p1)  
  ตัวแบบ Logic Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

2.1) ทรัพยากรต่าง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน การจัดการองค์การ และชุมชนที่แผนงาน
สามารถจัดหาได้เพ่ือด าเนินงาน หรือที่เรียกว่า ปัจจัยน าเข้า (Input) 

2.2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) เป็นสิ่งที่แผนงานจัดท าโดยใช้ทรัพยากร
กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระท าที่เป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจจะท า
กิจกรรมการพัฒนานี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ต้องบรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  

2.3) ผลผลิต (Output) เป็นผลที่เกิดขึ้น โดยตรงจากการจัดท ากิจกรรมของแผนงาน และอาจ
ครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 

2.4) ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพ และระดับ
ของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน 

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

3) การวัดทัศนคติ  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 หน้า 321) ได้บัญญัติศัพท์ว่า 

เจตคติ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า Attitude มาจากภาษาลาตินค าว่า Aptus หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ค าว่า เจตคติ หรือนักวิชาการบางคนใช้ค าว่า ทัศนคติ นั้น ได้มีผู้ให้ค าจ ากัด
ความไว้มากมายรวมถึงบริบทของการประเมินค่า ดังนี้  

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสิน 
เกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ หรือเหตุการณ์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่ง  เกี่ยวกับ
บางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นท่าทีหรือแนวโน้มส่วนบุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด และ
สิ่งของที่ได้รับ  
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วิภาส ทองสุข (2552) ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า คือการประเมินหรือตัดสินเพ่ือสะท้อน
ความรู้สึกของคนเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ จากความหมายดังกล่าว
ข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ ่งใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งแสดง ออกมาเป็นพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งใด ๆ ในทิศทางใด ทิศทางหนึ่งทั้งทางบวกและทางลบ 

การวัดเจตคติโดยตรงท าได้ยากเนื่องจากเป็นการวัดความรู้สึก นึกคิด ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลตาม
ความหมายข้างต้น ดังนั้น การประเมินค่าเจตคติของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ จึงเป็นการวัดทางอ้อม เช่น การถามสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการวัดโดยให้บุคคลเป้าหมายเป็นผู้ตอบ ให้คะแนน หรือประเมินค่าจากค าตอบ
ตามความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มี (เจษฎา อังกาบสี, 2554) อย่างไรก็ตามการวัดเจตคติมีความส าคัญ 4 ประการ คือ 

1) การวัดเจตคติเพ่ือท านาย เป็นการวัดเจตคติที่ท านายว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึก นึกคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ และกระท าไปอย่างไร 

2) การวัดเจตคติเพ่ือเข้าใจสาเหตุและผล เป็นการวัดเจตคติจากการกระท าว่า ท าไมบุคคลนั้น      
ถึงท าเรื่องต่าง ๆ ด้วยเหตุผลใด 

3) การวัดเจตคติเพื่อหาทางป้องกัน เป็นการวัดเจตคติเพื่อประเมินความคิดเห็นของ                
คนคนหนึ่ง เช่น การรับบุคคลเข้าเป็นแพทย์ พยาบาล นักบิน อาจารย์ จ าเป็นต้องได้เจตคติที่ดีและเหมาะสม                 
ต่ออาชีพนั้น มิฉะนั้นอาจท าให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

4) การวัดเจตคติเพ่ือหาทางแก้ไข เนื่องจากแต่ละคนมีเจตคติที่แตกต่างกัน คนในสังคมจึงอาจ  
มีเจตคติที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้องในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น การวัดเจตคติจะช่วยแก้ไขให้บุคคลที่มี เจตคติ 
ที่ไม่ด/ีไม่สอดคล้องกับจริยธรรม คุณธรรมของสังคม 

  วิธีการวัดเจตคติมีหลายวิธี แต่ที่นิยมมี ดังนี้ 
1) การวัดเจตคติของเทอร์สโทน เป็นการวิเคราะห์ค่าความคิดเห็น (Scale Value) ก่อนน าไปใช้จริง 

เนื่องจากเราไม่สามารถวัดเจตคติของบุคคลได้โดยตรง จึงต้องวัดจากความคิดเห็นของบุคคล โดยแบ่งความรู้สึก
ออกเป็น 11 ช่วง เท่า ๆ กัน และก าหนดค่าน้ าหนักในแต่ละช่วงชัดเจน 

2) การวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นการวิเคราะห์ค่าความคิดเห็นหลังจากน าไป
ทดลองใช้แล้ว การวัดเจตคติของลิเคิร์ท แบ่งระดับการวัดเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสเกลแต่ละระดับมี                 
ความต่อเนื่องจากการเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ละระดับก าหนด
คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ การวัดแบบนี้นิยมใช้กันทั่วไป เพราะสร้างได้ง่าย และใช้ได้ผลดี 

3) การวัดเจตคติตามวิธีของออสกูด (Osgood) การวัดแบบนี้ใช้ค าคุณศัพท์อธิบายคุณลักษณะ
ของสิ่งที่วัดออกเป็นค าตรงกันข้ามกัน เช่น ดี-เลว ชอบ-ไม่ชอบ เป็นต้น การวัดแบบนี้ประกอบด้วยข้อที่ให้เลือก  
7 ข้อ จากการประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง 
  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Cummins, R.A. and Gullone, E. (2000) พบว่าการศึกษา
ความพอใจของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิตโดยขยายการวัดจาก 5 ระดับ (ตามวิธีของลิเคิร์ท) หรือ 7 ระดับ   
(ตามวิธีของออสกูด) นั้น ไม่ส่งผลเสียหายต่อความเที่ยงของข้อมูล (Reliability) ในทางตรงกันข้ามกลับยิ่งเพ่ิม



9 
 

ความรับรู้ความพอใจ หรือความคิดเห็นได้กว้างขึ้น โดยสรุปว่าการวัดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตควรใช้ระดับ
การวัด 10 ระดับ 
2.6 วิธีการประเมินผล 

2.6.1 รูปแบบการประเมินผล  
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ได้น ามาประยุกต์และสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนด
รูปแบบการประเมินผล โดยใช้รูปแบบโมเดลเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  

2) ทรัพยากร (Resources) คือ ปัจจัยที่จ าเป็นที่จะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการเกิดขึ้น ทรัพยากร
ส าหรับด าเนินโครงการนี้  ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

3) กิจกรรม (Activities) คือ การกระท าที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือท าให้ผลลัพธ์ที่ปรารถนาเกิดขึ้น กิจกรรม 
ของโครงการนี้ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมร่วมกับการใช้                
ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ผลิต
จนถึงจัดท าบัญชีรับฝาก ถอน กู้ยืม การก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมกลุ่ม 

4) ผลผลิต (Outputs)  คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงจากกิจกรรมของโครงการผลผลิตของ
โครงการนี้ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาตอซัง   
ฟางข้าว หรือวัสดุเหลือใช้ในไร่นา โดยน ามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 

5) ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากการใช้ทรัพยากร
ด าเนินกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้              
สามารถประเมินผลได้ในปัจจุบันจึงเป็นผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์ระยะสั้น ได้แก่ มีการผลิตและใช้ประโยชน์จาก
ปุ๋ยอินทรีย์ การเลิกเผาวัสดุเหลือใช้ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

6) ผลกระทบ (Impact) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเกิดขึ้นในองค์การ ชุมชน หรือ
ระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดท ากิจกรรมของแผนงานที่ปรากฏ ซึ่ง โดยปกติมักจะท าการประเมินผล
กระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน 

2.6.2 ประเภทการประเมินผล  
การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่าง

การด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้ (Output) กับผลกระทบในระยะสั้น             
ของโครงการ (Effect)  

2.6.3 แผนแบบการประเมินผล  
  เปรียบเทียบผลของเกษตรกรก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 
2.6.4 ประเด็นและตัวชี้วัด  
      จากรูปแบบและกรอบแนวคิดในการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น น ามาสร้างเป็นประเด็นและตัวชี้วัด       

ในการประเมินผล ดังนี้ (ตารางที่ 2.1) 
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ตารางท่ี 2.1  ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดของการประเมินผลโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2560 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด             เกณฑ์การวัด 
1) ทรัพยากร (Resources) 
  1.1 งบประมาณ  

 
  1.2 ปัจจัยการผลติที่สนับสนนุ 
 
  1.3 เกษตรกรที่เข้า   

      รว่มโครงการ 
     1.4 คณะกรรมการบริหาร 
          ธนาคาร 

 
- จ านวนงบประมาณท่ีใช้จ่าย 
- ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ 
- ร้อยละของปัจจัยการผลิตที่ได้รบัการ

สนับสนนุ 
-  ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก 
     ให้เข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนคณะกรรมการ/คณะท างานที่

จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหารจัดการโครงการ 

 
- - เท่ากับที่ได้รับจัดสรร 

- ตามแผนการปฏิบัติงาน 
- - ร้อยละ 100 

 
- ร้อยละ 100 
 
- ครบทั้ง 16 ธนาคาร 
 

2) กิจกรรม (Activities)  
2.1 การประชุม 
 
2.2 การท าบัญชี 
     ฝาก ถอน  กู้ยืม 

 2.3  การติดตาม ประเมินผล  
            และให้ค าแนะน า 

 
- จ านวนการประชุมชี้แจงแนวทาง 

การด าเนินงาน 
-   จ านวนธนาคารที่มีการจัดท าบัญชีฝาก 

ถอน กู้ยืม ปุ๋ยอินทรีย์กับเศษวัสดุเหลือใช้ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการติดตามและ

ค าแนะน าในการเข้าร่วมกลุ่มธนาคาร   
ปุ๋ยอินทรีย ์

- จ านวนครั้งในการติดตามและให้ค าแนะน า 

 
- ตามแผนการปฏิบัติงาน 

 
- ครบทั้ง 16 ธนาคาร 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 

- ตามแผนการปฏิบัติงาน 
3) ผลผลิต (Outputs) 

3.1  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
      ที่จัดตั้ง 
3.2  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
      ที่ได้รับการจัดสรร    
      ปัจจัยการผลิต 
3.3  การมีส่วนร่วม 
      ของเกษตรกร 
3.4  เกษตรกรที่ได้รับ    
      การถ่ายทอดความรู้ 
3.5  ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ 
3.6  มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ 

       ทีเ่กษตรกรผลิตได้ 

 
- จ านวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่จัดตั้งข้ึน 

และด าเนินการได ้
- จ านวนธนาคารปุ๋ย อินทรีย์ที่ ได้รับการ

จัดสรรปัจจัยการผลิต 
 

-  ร้อยละของเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการธนาคาร 

-  ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 
ความรู้ 

- ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ธนาคารผลิตได้ 
- ส่วนต่างของมูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกร 

ท าเองกับที่ซื้อในท้องตลาด 
 
 

 
- ครบทั้ง 16 ธนาคาร 

 
- ครบทั้ง 16 ธนาคาร 

 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- มากกว่าร้อยละ 20 
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ตารางท่ี 2.1  ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดของการประเมินผลโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด             เกณฑ์การวัด 
3.7  ปริมาณ/มูลค่าของวัสดุ 
      เหลือใช้ที่น ามาผลิต 
      ปุ๋ยอินทรีย์ 
3.8  ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกร

ได้รับ 
3.9  การน าไปใช้ประโยชน์ 

 

- ปริมาณ/มูลค่าของวัสดุเหลือใช้ที่น ามา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในฟาร์มของเกษตรกร 

 
- ร้อยละของความเพียงพอของปัจจัยการ

ผลิตที่เกษตรกรได้รับ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น าความรู้ที่ได้รับ

จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

- ของเหลือใช้ในฟาร์ม
ถูกน ามาใช้มากกว่า 
ร้อยละ 50 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

4) ผลลัพธ์ (Outcomes) 
4.1 การลดต้นทุนการผลิต 
 
4.2 รายได้เพ่ิมข้ึน 
 
4.3 ลดละเลิก การเผาวัสดุ 
     เหลือใช้ในไร่นา 
4.4 ความต่อเนื่อง 

 
- ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุน 
    การผลิตได้ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิใน 
    ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ลดละเลิกการเผา  
    วัสดุเหลือใช้ในไร่นา 
- ความต่อเนื่องในการด าเนินงานของ

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนื่อง 

 5) ทัศนคติ/ความคิดเห็น 
5.1 คิดเห็นของเกษตรกร 
     ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
 
5.2 ความพึงพอใจของเกษตรกร 
 
 
5.3 คู่มือการด าเนินงานโครงการ 
 
5.4 หลักสูตรการฝึกอบรม 

 
5.5 วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 

 

 
- ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรในการท า    

เกษตรอินทรีย์ (สุขภาพ, ดิน, สิง่แวดล้อม 
ฯลฯ)  

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อ
การด าเนินงานโครงการ (คณะกรรมการ
บริหาร, การให้บริการ ฯลฯ) 

-   ระดับความเหมาะสมของคู่มือการ
ด าเนินงานโครงการ 

- ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรที่จัด
อบรมให้เกษตรกร 

- ระดับความเหมาะสมของวิทยากรที่อบรม 
ให้ความรู้กับเกษตรกร 

 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 

 
 

- ระดับ 8 ขึ้นไป 
 
 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 

 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 

 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 
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ตารางท่ี 2.1  ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การวัดของการประเมินผลโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด             เกณฑ์การวัด 
 5.6  หลักเกณฑ/์กฎระเบียบ   

             ของโครงการ 
5.7  การประชาสัมพันธ์    
      โครงการ 
5.8  อัตราแลกเปลี่ยน 
      เศษวัสดุเหลือใช้ทาง    

           การเกษตรกับปุ๋ยอินทรีย์ 
5.9  การแบ่งหน้าที่ความ  
       รับผิดชอบ 
5.10  ปัจจัยการผลิตที่ 
       เกษตรกรได้รับ 

 

- ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์/
กฎระเบียบของโครงการ 

- ระดับความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

-  ระดับความเหมาะสมของการก าหนดอัตรา 
 แลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร       
 กับปุ๋ยอินทรีย์     

- ระดับความเหมาะสมในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของกลุ่มเกษตรกร 

- ระดับความเหมาะสมของคุณภาพปัจจัย
การผลิตที่เกษตรกรได้รับ 

 

- ระดับ 8 ขึ้นไป 
 

-  ระดับ 8 ขึ้นไป 
 
-  ระดับ 8 ขึ้นไป 
 
 

-  ระดับ 8 ขึ้นไป 
 

-  ระดับ 8 ขึ้นไป 
 

 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินโครงการในภาพรวม  
ก าหนดโดยเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการกับเป้าหมาย/เกณฑ์มาตรฐาน ที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด

ทุกด้าน หากบรรลุเป้าหมาย 30 ตัวขึ้นไป ถือว่าโครงการประสบความส าเร็จมาก (ตารางที่ 2.2) 
 
ตารางท่ี 2.2  ผลการด าเนินงานภาพรวมตามตัวช้ีวัดของโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
 

จ านวนตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์  ผลการประเมิน 
30 - 33 ตัว (90 % ขึ้นไป) 
26 - 29 ตัว (80 - 89 %) 
23 – 25 ตัว (70 – 79 %) 
20 - 22 ตัว (60 - 69 %) 
ต่ ากว่า 20 ตัว (น้อยกว่า 60 % ) 

มาก 
ค่อนข้างมาก 
ปานกลาง 

ค่อนข้างน้อย/ควรปรับปรุง 
น้อย/ต้องปรับปรุง 

 ที่มา : จากการค านวณ 
 

2.6.5 การรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล  ในการประเมินผลครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้ 
(1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2560 จ านวน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

ซึ่งมีจ านวนเกษตรกรทั้งหมด จ านวน 3,080 ราย 
(1.1) การก าหนดเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตัวอย่างทั้งนี้  ใช้เกณฑ์ตัวอย่าง              

ร้อยละ 10 ของจ านวนเกษตรกรทั้งหมด 3,080 ราย จึงเท่ากับ 308 ราย  ส่วนขนาดตัวอย่างของเกษตรกรแต่ละ
ธนาคารค านวณโดยใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมดหารด้วยจ านวนจังหวัดตัวอย่าง 12 จังหวัด หรือประมาณ 26 ราย/
จังหวัด ทั้งนี้จังหวัดตัวอย่าง 12 จังหวัด ใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 ของธนาคารทั้งหมด 77 แห่ง/จังหวัด กระจายไป
ตามภาคต่าง ๆ ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของจ านวนธนาคารในแต่ละภาคได้จังหวัดตัวอย่าง คือ  ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ภาคละ 3 จังหวัด ภาคกลาง 2 จังหวัด และภาคตะวันออก 1 จังหวัด              
(ตารางที่ 2.3)   

(1.2) การสุ่มเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
แบบไม่ใส่คืน (Simple Random Sampling without Replacement) ตามจ านวนเกษตรกรสมาชิกตัวอย่างที่
ก าหนด ดังนี้  (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2549)  (ตารางที่ 2.3) 

 (2)  คณะกรรมการบริหารงาน  ธนาคารละ 1 ราย รวม 12 ราย 
 (3)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  ธนาคารละ 1 ราย รวม 12 ราย 

 
ตารางที่ 2.3 จ านวนตัวอย่างของธนาคารและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ปี 2560 

หน่วย : แห่ง 
 

ภาค 
ธนาคาร 

ปุ๋ยอินทรีย์ 
ทั้งหมด  

ธนาคาร 
ปุ๋ยอินทรีย์ 
ตัวอย่าง  

จ านวน 
เกษตรกร 
ตัวอย่าง 

1)  เหนือ 18   3 78 
2)  ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 3 78 
3)  ตะวันออก 7 1 26 
4)  กลาง 13 2 52 
5)  ใต้ 20 3 78 

รวม   77 1/   12 2/ 312 3/ 
       ที่มา :  1/ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 2/ และ 3/ จากการค านวณ 

 
2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่รวบรวมมาได้

ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ข้อความจากเอกสารรายงาน หรือข้อมูลจากการสังเกต น ามาวิเคราะห์
ตามเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการ 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
2.7 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เพ่ืออธิบายประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม รวมทั้งการวัด
ระดับทัศนคติ/ความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัด โดยจะน ามาคิดค่าเฉลี่ยของคะแนน ตามมาตรวัดที่มีการแบ่งสเกล
ออกเป็น 10 ระดับ เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัดที่ก าหนด  

2.8 การวัดทัศนคติ 10 ระดับข้างต้นใช้วิธีการวัดแบบวิเคอร์ท (Likert Scale) ผสมผสานกับการวัดแบบ 
วิธีของออสกูด (Osgood) กล่าวคือก าหนดระดับค่าคะแนนออกเป็น 10 ระดับ และแต่ละระดับมีความต่อเนื่อง
จากการเห็นด้วยอย่างยิ่ง (คะแนนมากที่สุด) ไปยังไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (คะแนนน้อยที่สุด) โดยก าหนดคะแนนเป็น 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ ซึ่งมีการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยออกเป็น 5 ช่วงชั้นคะแนน และในส่วนของ
การพิจารณากรณีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย หรือข้อมูลที่ต้องการเปรียบ เทียบ ก าหนดเป็น
ช่วงค่าร้อยละ ดังนี้ 

 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
 ช่วงชั้นคะแนนระดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.80  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 ช่วงชั้นคะแนนระดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 2.81-4.60  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อย 
 ช่วงชั้นคะแนนระดับ 3 คะแนนเฉลี่ย 4.61-6.40  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ช่วงชั้นคะแนนระดับ 4 คะแนนเฉลี่ย 6.41-8.20  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มาก 
 ช่วงชั้นคะแนนระดับ 5 คะแนนเฉลี่ย 8.21-10.00 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

ผลการประ เมินผล ใช้ เป็นข้ อมูลประกอบการพิจารณา สนับสนุน  หรื อปรั บ เปลี่ ยนแนวทาง                        
การด าเนินงาน หรือแก้ไขปรับปรุงโครงการ ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
ต่อไป 

 



บทที่ 3 

สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 

3.1 ข้อมูลของเกษตรกร  
3.1.1 ข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเพศชายร้อยละ 50.16 เพศหญิงร้อยละ 49.84 มีอายุมากกว่า 50 ปี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.18 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 61.98 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
20.13 และร้อยละ 11.18 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ตารางที่ 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
50.16 
49.84 

2. อายุ 
- ต่่ากว่า 30 ปี 
- 30 – 40 ปี 
- 41 – 50 ปี 
- มากกว่า 50 ปี 

 
0.96 
4.47 
29.39 
65.18 

3. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- อนุปริญญา 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
61.98 
11.18 
20.13 
2.24 
4.47 

  ที่มา : จากการส่ารวจ 
 

3.1.2 การประกอบอาชีพของเกษตรกร 
1) อาชีพหลักของเกษตรกร 

 เกษตรกรร้อยละ 92.01 ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 89.78 ปลูกพืช รองลงมา 
ร้อยละ 1.28 เลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 0.96 รับจ้างในภาคเกษตร ส่วนกิจกรรมนอกภาคเกษตร ร้อยละ 3.19  
ค้าขาย ท่าธุรกิจส่วนตัว รองลงมา ร้อยละ 2.88  รับราชการหรือมีเงินเดือนประจ่า และร้อยละ 1.92  รับจ้าง
ทั่วไป (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2  อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ ร้อยละ 
1. ภาคเกษตรกรรม 92.02 

- ปลูกพืช 
- เลี้ยงสัตว์ 
- รับจ้าง 

89.78 
1.28 
0.96 

2. นอกภาคเกษตรกรรม 7.98 
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
- รับราชการ/เงินเดือนประจ่า 
- รับจ้างนอกภาคเกษตร 

3.19 
2.87 
1.92 

ที่มา : จากการส่ารวจ 
 

2) อาชีพเสริมของเกษตรกร 
 เกษตรกรร้อยละ 63.13 ประกอบอาชีพเสริม ดังนี้ ร้อยละ 30.00 ปลูกพืช รองลงมา ร้อยละ 

16.25 รับจ้าง และร้อยละ 12.50 เลี้ยงสัตว์ อาชีพนอกภาคเกษตรเกษตรกร ร้อยละ 36.87 แบ่งเป็น ร้อยละ 
15.00 รับจ้างนอกภาคเกษตร ร้อยละ 8.75  ค้าขาย ท่าธุรกิจส่วนตัว และยังไม่มีงานท่าหรือรองานใหม่ และ
ร้อยละ 1.25 รับราชการหรือมีเงินเดือนประจ่า (ตารางที่ 3.3) 
 

ตารางท่ี 3.3  อาชีพเสริมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ ร้อยละ 
1. ภาคเกษตรกรรม 63.13 

- ปลูกพืช 
- รับจ้าง 
- เลี้ยงสัตว์ 
- ประมง 

30.00 
16.25 
12.50 
 4.38 

2. นอกภาคเกษตรกรรม 36.87 
- รับจ้างนอกภาคเกษตร 
- ไม่มีงานท่า/รองานใหม ่
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
- รับราชการ/เงินเดือนประจ่า 
- รับงานมาท่าที่บ้าน 
- ท่างานโรงงานหรือบริษัท 

15.00 
 8.75 
 8.75 
 1.25 
 1.25  
 0.63 

ที่มา : จากการส่ารวจ 
 
 
 



17 
 

3) กิจกรรมทางการเกษตร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.84 ท่านาปลูกข้าว รองลงมา ร้อยละ 32.59 

ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้่ามัน ไม้ผล มะนาว ร้อยละ 28.75 เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ 
ร้อยละ 24.28 ท่าไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส่าปะหลัง ร้อยละ 15.34 ปลูกผัก เช่น ผักสวนครัวต่าง ๆ                  
ร้อยละ 11.18 ท่าประมง เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน และร้อยละ 6.71 ท่าเกษตรผสมผสาน (ตารางที่ 3.4) 
 
ตารางท่ี 3.4  กิจกรรมทางการเกษตร 

รายการ ร้อยละ 
- ท่านา   
- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้่ามัน มะนาว    
- เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ไก่ สุกร 
- ท่าไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส่าปะหลัง 
- ปลูกผัก เช่น ผักสวนครัวต่าง  ๆ 
- ประมง เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน 
- เกษตรผสมผสาน1/   

72.84 
32.59 
28.75 
24.28 
15.34 
11.18 
 6.71 

ที่มา : จากการส่ารวจ 
 หมายเหตุ : เกษตรกร 1 ราย อาจท่ามากกว่า 1 กิจกรรม 
           1/ เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
                  ภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3.1.3 สมาชิกในครัวเรือนและการใช้แรงงานท าการเกษตร 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน โดยเป็นแรงงาน 3 คน เป็นแรงงานใน

ภาคเกษตร 2 คน และนอกภาคเกษตร 1 คน ส่วนที่เหลือเป็นเด็กและผู้สูงอายุ (ตารางที่ 3.5) 
 
ตารางท่ี 3.5  จ านวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน 

สมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) 
จ่านวนสมาชิกในครัวเรือน 
จ่านวนแรงงาน 
       ในภาคการเกษตร 
       นอกภาคการเกษตร 

4 
3 
2 
1 

ที่มา : จากการส่ารวจ 
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3.1.4 พื้นที่ท าการเกษตร การถือครองที่ดิน และแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร 
ที่ดินที่ใช้ท่าการเกษตร ร้อยละ 89.30 เป็นที่ดินของตนเอง ร้อยละ 10.70 เป็นที่ดินเช่า และที่ดิน

นอกการเกษตร ร้อยละ 98.78  เป็นที่อยู่อาศัย และร้อยละ 1.22  เป็นที่ดินเช่า แหล่งน้่าที่ใช้ท่าการเกษตร  
ร้อยละ 45.05  อาศัยน้่าฝน รองลงมา ร้อยละ 23.32 ใช้น้่าจากโครงการชลประทาน และร้อยละ 22.68 ใช้น้่า
จากบ่อน้่า/สระน้่าในไร่นา (ตารางที่ 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 พื้นที่การเกษตร การถือครองท่ีดิน และแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร 

พื้นที่การเกษตร ร้อยละ 
การถือครองที่ดิน 

1) ในการเกษตร 
- ของตนเอง  
- เช่า  

2) นอกการเกษตร 
- ของตนเอง 
- เช่า  

 
97.28 
89.30 
10.70 
 2.72 
98.78 
 1.22 

 

แหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร1/ 
- น้่าฝน 
- ชลประทาน/คลองส่งน้่า 
- บ่อน้่า/สระน้่าในไร่นา 
- สูบจากแหล่งน้่าธรรมชาติ 
- บ่อบาดาล 

 

 
45.05 
23.32 
22.68 
13.74 
 5.11 

ที่มา : จากการส่ารวจ 
หมายเหตุ : 1/เกษตรกร 1 ราย อาจใช้น้่าท่าการเกษตรมากกว่า 1 แห่ง 

 
3.1.5 การเข้าร่วมโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การเข้าร่วมโครงการที่ส่าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น (ตารางที่ 3.7) 
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ตารางท่ี 3.7 การเข้าร่วมโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การเข้าร่วมโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 
1.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
1.2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
1.3 เกษตรอินทรีย์ 
1.4 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 
1.5 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
1.6 ระบบส่งน้่าและกระจายน้่า 

12.41 
 12.41 
  9.90 
  2.24 
  1.28 
  0.96 

ที่มา : จากการส่ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกร 1 ราย สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้มากกว่า 1 โครงการ 
 

3.1.6 ข้อมูลการท าปุ๋ยของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปพัฒนาและถ่ายทอด       

องค์ความรู้ไว้และมีความเข้มแข็ง และมีความสนใจที่จะด่าเนินการ จากการสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการท่าปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า ร้อยละ 46.65 เป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในท่าปุ๋ยน้อยกว่า 5 ปี 
หรือโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4 ปี ร้อยละ 27.80 มีประสบการณ์ระหว่าง 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี และร้อยละ 21.73                       
มีประสบการณ์ในการท่าปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า 10 ขึ้นไป  ซ่ึงก่อนมีโครงการธนาคารสินค้าเกษตรมีการจัดตั้งกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยหมัก และน้่าหมักชีวภาพก่อนแล้ว (ตารางที่ 3.8) 

ตารางท่ี 3.8 ประสบการณ์การท าปุ๋ยอินทรีย์ 

ประสบการณ์การท าปุ๋ยอินทรีย์     ร้อยละ 
- 0 - 5 ปี 
- 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี 
- มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป  

46.65 
27.80 
21.73 

ที่มา : จากการส่ารวจ 
 
3.2 ข้อมูลโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

3.2.1 รายละเอียดวิธีการด าเนินการโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
1) การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ไว้ และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความสนใจที่จะด่าเนินการ โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะด่าเนินการ
ควรมีจ่านวนสมาชิกจ่าแนกได้ ดังนี้ 

1.1) กลุ่มขนาดใหญ่   ควรมีสมาชิกตั้งแต่  31 – 50  คน 
1.2) กลุ่มขนาดกลาง  ควรมีสมาชิกตั้งแต่  21 – 30  คน 
1.3) กลุ่มขนาดเล็ก    ควรมีสมาชิกตั้งแต่  10 – 20  คน 
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2) การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  จ่าแนกออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 
2.1) ธนาคารน้่าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องด่าเนินการในเรื่องของธนาคารน้่าหมัก

ชีวภาพเป็นหลัก  โดยกลุ่มขนาดใหญ่จะต้องผลิตน้่าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 10,000 ลิตร ส่วนกลุ่มขนาด
กลางควรผลิตน้่าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 7,000 ลิตร ส่าหรับกลุ่มขนาดเล็กควรผลิตน้่าหมักชีวภาพ               
ตั้งต้นประมาณ 5,000 ลิตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนกากน้่าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด .2 และ 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7  ให้ตามจ่านวนเป้าหมายที่จะผลิต ส่าหรับเศษวัสดุให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีส่วนร่วม
ในการจัดหา 

2.2) ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) ควรด่าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพ          
ปลูกผักหรือไม้ผล โดยกลุ่มเกษตรกรต้องด่าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งกรมฯ จะสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาเศษวัสดุ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรจะต้องด่าเนินการผลิตปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทานตั้งต้น จ่านวน 100 ตัน ส่าหรับกลุ่มขนาดใหญ่ และผลิต 70 ตัน และ 50 ตัน ส่าหรับกลุ่ม
เกษตรกรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก  เป็นต้นไป 

2.3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  ควรด่าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพท่านา ท่าไร่ 
เป็นส่วนใหญ่ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดต้นทุนประมาณ 10 ตัน ส่าหรับกลุ่ม              
ขนาดใหญ่ ส่วนกลุ่มขนาดกลาง กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 7 ตัน และ
กลุ่มขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ประมาณ 5 ตัน ซึ่งในส่วนนี้ หากเกษตรกร
น่าไปปลูกเพ่ือไถกลบแล้วต้องกันพ้ืนที่ส่วนหนึ่งไว้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นทุนคืน พร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นเมล็ด
พันธุ์เช่นเดียวกัน โดยมีสัญญาการใช้คืนไม่เกิน 6 เดือน 

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นี้ กลุ่มเกษตรกรอาจจะด่าเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร 
ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการของเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูก แต่จะต้องจัดตั้งธนาคารน้่าหมักชีวภาพ
เป็นหลัก ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคารปุ๋ยพืชสดอาจเลือกจัดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง 

3) ส่าหรับงบประมาณในการด่าเนินงานขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มและจ่านวนธนาคารที่จะจัดตั้ง   
ในกรณีที่ ไม่มีโรงเรือนในการปฏิบัติงาน อาจจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดท่าโรงเรือน                  
ตามความเหมาะสม 

4) กลุ่มวิชาการและกลุ่มวิเคราะห์ดิน ต้องเข้ามาร่วมในการด่าเนินงาน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  โดยการใช้โปรแกรมการใช้ปุ๋ย                 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน  ซึ่งกลุ่มวิเคราะห์ดินต้องท่าการวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร 
เพ่ือให้การด่าเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

5) กลุ่มเกษตรกรต้องด่าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด่าเนินงาน  เพ่ือบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ 
ตั้งแต่ผลิตจนถึงจัดท่าบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมก่าหนดอัตราดอกเบี้ยในการฝากและกู้ยืม 

6) ก่าหนดระเบียบการด่าเนินงานในการฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมอัตราดอกเบี้ย 
7) ก่าหนดคุณสมบัติของสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการ พร้อมก่าหนดเงื่อนไข บทลงโทษกรณีท่าผิด

เงื่อนไข 
8) กลุ่มเกษตรกรต้องมีเงื่อนไขในการประกอบการด่าเนินงาน โดยต้องสามารถด่าเนินการต่อเนื่อง

ได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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3.2.2 การบริหารงานของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
1) บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารงาน  ก่าหนดให้มีการรายงานผลการด่าเนินงานให้สมาชิก

ทราบในที่ประชุมทุกเดือน 
2) คณะกรรมการบริหารงานจะต้องท่าบัญชี รับฝาก ถอน การให้กู้ยืม การส่งใช้คืนต้นและดอกเบี้ย 
3) ให้หมอดินและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบการท่างานของคณะกรรมการทุกเดือน 
4) ประสานให้องค์การบริการส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในเรื่องของตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตที่ได้ 
3.2.3 รายละเอียดงบประมาณของโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จัดสรรงบประมาณ แห่งละ  350,000 บาท  ประกอบด้วย 
1) น้่าหมักชีวภาพ  10,000 ลิตร ๆ ละ 13 บาท  เป็นเงิน      130,000    บาท 

โดยคิดจากผลิตน้่าหมักชีวภาพ 100 ลิตร คือ 
1.1) ถังหมักขนาด 120 ลิตร (1 ถังผลิตได้ 100 ลิตร)เป็นเงิน  550 บาท  
1.2) กากน้่าตาล   20 กก.ๆ ละ 15 บาท    เป็นเงิน  300 บาท 
1.3) เศษวัสดุ       80 กก.ๆ ละ  5 บาท    เป็นเงิน  400 บาท 
1.4) ค่าส่งเสริมการผลิตพร้อมเอกสาร/แผ่นพับ เป็นเงิน   50 บาท  

2) ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 30 ตันๆ ละ 3,400 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท 
งบประมาณในการท่าปุ๋ยหมักต่อตันเศษวัสดุ 

2.1) ค่ามูลสัตว์ เช่น ขี้ไก่    เป็นเงิน      500 บาท 
2.2) ปูนขาว     เป็นเงิน      200 บาท 
2.3) ยูเรีย     เป็นเงิน       300 บาท 
2.4) วัสดุท่าโรงเรียน/คอก เช่น ไม้ไผ่ หรือวัสดุอ่ืน ๆ เป็นเงิน         2,000 บาท 
2.5) ค่าท่าป้ายแปลงสาธิต   เป็นเงิน  200 บาท 
2.6) ค่าส่งเสริมการผลิตพร้อมเอกสาร แผ่นพับ เป็นเงิน  200 บาท 

3) เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 3.5 ตัน ๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน      115,500   บาท 
4) ค่าเตรียมความพร้อมเกษตรกร    เป็นเงิน          2,500 บาท 

ทั้งนี้  การด่าเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่โดยขึ้นอยู่กับ      
มตขิองคณะกรรมการบริหารธนาคาร 

3.2.4 ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย จนอยู่ในรูปที่สามารถน่าไปใช้ประโยชน์

ในการปรับปรุงโครงสร้างของดิน และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต                  
แบ่งประเภทปุ๋ยอินทรีย์ ออกเป็น 4  ประเภท ดังนี้ 

1) ปุ๋ยคอก ได้แก่ ปุ๋ยที่ได้จากมูลของสัตว์ทุกชนิดและคน 
2) ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการน่าซากสัตว์หรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกันและ 

ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม    
เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง ไม่มีกลิ่น มีสีน้่าตาลปนด่า 
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3) ปุ๋ยอินทรีย์น้่า (น้่าหมัก) หมายถึง ของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ
สัตว์ที่มีลักษณะสด โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะ
เป็นของเหลวใสสีน้่าตาล น้่าหมักที่ผลิตจากวัสดุชนิดต่างกันส่งผลให้มีปริมาณของฮอร์โมนต่างกันไปด้วย                     
ซึ่งมีส่วนผสมในการท่าน้่าหมัก คือ ผักหรือผลไม้ : กากน้่าตาล : น้่า : สารเร่ง พด.2 ในอัตราส่วน 40:10:10:1               
ใช้เวลาหมัก 7 วัน หรือ ท่าจากปลาหรือหอยเชอรี่ : กากน้่าตาล : ผลไม้: น้่า : สารเร่ง พด.2 ในอัตรา 
30:10:10:10:1 ใช้เวลาหมัก 21 วัน สามารถน่าไปใช้ส่าหรับช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก            
การติดผลและเพ่ิมผลผลิต  

4) ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการตัดสับ หรือไถกลบพืชที่ยังเขียวอยู่ลงดิน        
ในระยะที่พืชออกดอกหรือยังสด และต้องทิ้งไว้ในดินประมาณ 7-15 วัน เพ่ือให้ย่อยสลายตัวอย่างสมบูรณ์           
จนพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ ชนิดพืชที่น่าใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่พืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า               
ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน  เป็นต้น 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ย 3 ชนิด ได้แก่ 1) ปุ๋ยหมัก 2) ปุ๋ยอินทรีย์น้่า (น้่าหมัก) 
และ 3) ปุ๋ยพืชสด 

3.2.5 อัตราแลกเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด 
กรมพัฒนาที่ดินมีการก่าหนดอัตราแลกเปลี่ยนวัสดุต่าง ๆ  ที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ดังนี้  (ตารางที่ 3.9 ถึง 

ตารางที่ 3.13) 
 
1) ธนาคารปุ๋ยหมัก  

ตารางท่ี 3.9 การฝาก – ถอน วัสดุผลิตปุ๋ยหมัก 

การฝากวัสดุผลิตปุ๋ยหมัก การแลกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมัก 
- ขี้วัว  1  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก   2  กิโลกรัม 
- ขี้หมู 1  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    2  กิโลกรัม 
- ขี้ไก่ฟาร์ม   1  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    2  กิโลกรัม 
- ขี้ไก่แกลบ   1  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- ฟางข้าว     3  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- เปลือกมันส่าปะหลัง  10  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- กากอ้อย  10  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- เศษใบไม/้เศษหญ้าแห้ง 10  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- เศษใบไม/้เศษหญ้าสด  20  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- ใบอ้อย/ยอดอ้อยสด     20 กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 

  ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
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2) ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ  
 

ตารางท่ี 3.10 การฝาก – ถอน วัสดุผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.2  
การฝากวัสดุผลิตน้ าหมักชีวภาพ          การแลกเปลี่ยนเป็นน้ าหมักชีวภาพ 

- ผักกินใบ 
- ผักกินผล 
- ผลไม้ดิบ-สุก 
- ปลา 
- หอยต่างๆ     
- กระดูกสัตว์    

จ่านวน  16  กิโลกรัม 
จ่านวน  16  กิโลกรัม 
จ่านวน  16  กิโลกรัม 
จ่านวน  12  กิโลกรัม 
จ่านวน  12  กิโลกรัม 
จ่านวน  12  กิโลกรัม 

- น้่าหมักชีวภาพ   
- น้่าหมักชีวภาพ   
- น้่าหมักชีวภาพ 
- น้่าหมักชีวภาพ 
- น้่าหมักชีวภาพ 
- น้่าหมักชีวภาพ 

จ่านวน  10  ลิตร 
จ่านวน  10  ลิตร 
จ่านวน  10  ลิตร 
จ่านวน  10  ลิตร 
จ่านวน  10  ลิตร 
จ่านวน  10  ลิตร 

 ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ตารางท่ี 3.11 การฝาก – ถอนวัสดุผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.7  
การฝากวัสดุผลิตน้ าหมักสมุนไพร การแลกเปลี่ยนเป็นน้ าหมักสมุนไพร 

- สมุนไพรประเภทใบ 
- สมุนไพรประเภทผล 
- สมุนไพรประเภทเถา   
- สมุนไพรประเภทหัว 

จ่านวน  10  กิโลกรัม 
จ่านวน  10  กิโลกรัม 
จ่านวน  10  กิโลกรัม 
จ่านวน  10  กิโลกรัม 

- น้่าหมักสมุนไพร  
- น้่าหมักสมุนไพร  
- น้่าหมักสมุนไพร  
- น้่าหมักสมุนไพร  

จ่านวน  10  ลิตร 
จ่านวน  10  ลิตร 
จ่านวน  10  ลิตร 
จ่านวน  10  ลิตร 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
 

ตารางท่ี 3.12 การฝาก – ถอนเมล็ดพันธุ์ 
การฝากเมล็ดพันธุ์ ดอกเบี้ยเม่ือครบ 6 เดือน 

- เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน 
- เมล็ดพันธุ์ปอเทือง       
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า         
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม          

จ่านวน  100  กิโลกรัม 
จ่านวน  100 กิโลกรัม 
จ่านวน  100 กิโลกรัม 
จ่านวน  100 กิโลกรัม 

- เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน 
- เมล็ดพันธุ์ปอเทือง    
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม          

จ่านวน   5  กิโลกรัม 
จ่านวน   5  กิโลกรัม 
จ่านวน  10 กิโลกรัม 
จ่านวน   8  กิโลกรัม 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ตารางท่ี 3.13 การยืม – คืนเมล็ดพันธุ์ 
การฝากเมล็ดพันธุ์ ดอกเบี้ยเม่ือครบ 6 เดือน 

- เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน 
- เมล็ดพันธุ์ปอเทือง       
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า         
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม          

จ่านวน  100  กิโลกรัม 
จ่านวน  100 กิโลกรัม 
จ่านวน  100 กิโลกรัม 
จ่านวน  100 กิโลกรัม 

- เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน 
- เมล็ดพันธุ์ปอเทือง    
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 
- เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม          

จ่านวน   110  กิโลกรัม 
จ่านวน   110  กิโลกรัม 
จ่านวน   120  กิโลกรัม 
จ่านวน   116  กิโลกรัม 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน 



 
 

บทที ่ 4 

ผลการประเมิน 
 

 การประเมินผลโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในครั้งนี้  เป็นการประเมินผลระหว่างด าเนินงานโครงการ 
(Ongoing  Evaluation) โดยการประยุกต์ใช้โมเดลเชิงตรรกะ (Logic Model)  เป็นกรอบในการก าหนดประเด็น              
ที่ต้องการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากร (Resources) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
4.1 การประเมินผลด้านทรัพยากร (Resources) 

4.1.1 งบประมาณ  
 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เป้าหมายที่จัดตั้งขึ้นในปี 2560 ทั้ง 16 แห่ง ได้รับงบประมาณแห่งละ 

350,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,600,000 บาท  ช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ เดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหมด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก                      
โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 100 มีความเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและทันตามแผนปฏิบัติงาน โดยร้อยละ 93.75 
มีความเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมานั้น เพียงพอต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ   

ส่วนเจ้าหน้าที่อีกร้อยละ 6.25 มีความเห็นว่างบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ และต้องการ
งบประมาณเพ่ิมอีก โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดนครสวรรค์ เสนอแนะว่าควรจัดสรรงบประมาณ                          
ใหม้ากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น   

4.1.2 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  
สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 16 แห่ง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครบถ้วนตามเป้าหมาย                  

โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุน กากน้ าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 และ พด.7 และมีเครื่องมือ      
ขนาดเล็ก เช่น จอบ พลั่ว แท่งเหล็กอัดปุ๋ยหมัก ขาเหล็กส าหรับตั้งถังน้ าหมัก เครื่องสูบน้ าหมัก ส่วนวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
จะให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และคณะกรรมการของธนาคารเป็นผู้บริหารจัดการตามงบประมาณ            
ที่ได้รับ ส าหรับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มีส่วนร่วม                 
ในการจัดหามาร่วมกันผลิต และในกรณีที่ไม่มีโรงเรือนในการปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินอาจจะพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโรงเรือนตามความเหมาะสม 

4.1.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จะพิจารณาจากผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้วิธี              

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีเวลา และมีความพร้อมในการร่วมท ากิจกรรมของกลุ่ม โดยให้คณะกรรมการบริหารงาน
ธนาคารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  ปี 2560             
พบว่า เกษตรกรได้รับคัดเลือก จ านวน 842 ราย จากเป้าหมาย 814 ราย คิดเป็นร้อยละ 105.38 จากเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรให้ความสนใจต่อโครงการนี้  โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา และล าปาง             
มีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการถึง 200 ราย และ 100 ราย (ตารางที่ 4.1) 
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ตารางท่ี  4.1  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
 

ล าดับที่ จังหวัด จ านวนเกษตรกร (ราย) 
เป้าหมาย ได้รับคัดเลือก ร้อยละ 

1. อยุธยา 30 30 100.00 
2. นครปฐม 31 31 100.00 
3. นครสวรรค์ 77 77 100.00 

4. ประจวบคีรีขันธ์ 50 64 128.00 

5. ฉะเชิงเทรา 23 23 100.00 

6. เชียงราย 18 18 100.00 
7. พะเยา 50 54 108.00 
8. ล าปาง 100 100 100.00 
9. นครราชสีมา 200 200 100.00 
10. บุรีรัมย์ 50 50 100.00 
11. อุดรธานี 50 50 100.00 
12. หนองคาย 30 30 100.00 
13. สกลนคร 30 30 100.00 
14.  ชุมพร 20 30 150.00 
15.  ภูเก็ต 30 30 100.00 

16. กระบี่ 25 25 100.00 

รวม/เฉลี่ย 814 842 105.38 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
4.1.4 คณะกรรมการบริหารธนาคาร  
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานครบถ้วนทั้ง 16 ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการจะมีสมาชิก 

ประมาณ 5 – 15 คน มีองค์ประกอบ ได้แก่ ประธาน รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ มีการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  เพ่ือบริหารจัดการธนาคาร  พร้อมก าหนดอัตราดอกเบี้ย  การยืมปุ๋ยอินทรีย์ ตามระเบียบ
ของโครงการ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการตกลง
ร่วมกันของสมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์และก าหนดเป็นมติที่ประชุม 

 
4.2 การประเมินผลด้านกิจกรรม (Activities) 

4.2.1 การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน  
   มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ หลักเกณฑ์เงื่อนไข และกิจกรรมของ
โครงการให้กับเกษตรกรสมาชิกธนาคารรับฟังระหว่างช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม อย่างน้อย 2-3 ครั้ง                
ซึ่งทุกธนาคารด าเนินการไดค้รบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
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4.2.2 การท าบัญชีฝาก ถอน กู้ยืม   
   คณะกรรมการบริหารงานจะแบ่งหน้าที่  และมอบหมายผู้ที่มีความสามารถในการจัดท าบัญชีของ
ธนาคาร  มีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ค่าน้ า  ค่าไฟ ก าไรจากการ
จ าหน่ายปุ๋ยหมัก  เป็นต้น  โดยจะมีการตรวจสอบบัญชีจากเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาทีดินและหมอดิน เป็นประจ า
ทุกเดือน 

4.2.3 การติดตาม ประเมินผล และให้ค าแนะน า  
  เกษตรกรทุกรายได้รับการติดตามและให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และ              

หมอดินซึ่งจะให้ค าแนะน า เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กับเกษตรกร โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ครั้ง ต่อ 2 เดือน โดยจะ
มีการติดตาม การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และให้ข้อแนะน าต่าง ๆ กับเกษตรกร  
 

4.3 การประเมินผลด้านผลผลิต (Outputs) 
4.3.1 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ท่ีจัดตั้ง   

  ในปี 2560 มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ได้ครบ 87 จังหวัดตามเป้าหมาย โดยมีบางจังหวัดมี
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า 1 แห่ง เช่น จังหวัดนครสวรรค์ มี 3 แห่ง 

4.3.2 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการจัดสรรปัจจัยการผลิต  
สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 16 แห่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแห่งละ 350,000 บาท ครบถ้วน  

ตามเป้าหมาย โดยกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนเงินงบประมาณ กากน้ าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 
และ พด.7 และมีเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น จอบ พลั่ว แท่งเหล็กอัดปุ๋ยหมัก ขาเหล็กส าหรับตั้งถังน้ าหมัก                     
เครื่องสูบน้ าหมัก ส่วนวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ จะให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และคณะกรรมการของธนาคารเป็น
ผู้บริหารจัดการตามงบประมาณที่ได้รับ ส าหรับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มีส่วนร่วมในการจัดหามาร่วมกันผลิต และในกรณีที่ไม่มีโรงเรือนในการปฏิบัติงาน                  
สถานีพัฒนาที่ดินอาจจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโรงเรือนตามความเหมาะสม 

4.3.3 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
  เกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 92.97  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธนาคาร เช่น   

การเข้าร่วมประชุม ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบ/เงื่อนไขของโครงการ วางแผนและจัดสรรทรัพยากรในธนาคาร ส่วนที่
เหลือร้อยละ 7.03 ไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา (ตารางที่ 4.2) 

 
ตารางที่ 4.2  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรภายในธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 
1) มีส่วนร่วม                                               

          2) ไม่มีส่วนร่วม 
92.97 
 7.03 

    ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.3.4 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
   เกษตรกรสมาชิกธนาคาร ร้อยละ 93.48 เข้าร่วมอบรม โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 6.52 ติดภารกิจ
ส าคัญในวันที่จัดอบรม จึงส่งสมาชิกในครอบครัวเข้าอบรมแทน ทั้งนี้ จากการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งตัวแทน
เข้าอบรม 

4.3.5 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ท่ีธนาคารผลิตได้ในปี 2560  
   ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ  ได้ตามเป้าหมายที่กรมพัฒนาที่ดิน
ก าหนดไว้ ร้อยละ 100 ส าหรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมีเพียงสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี หนองคาย และฉะเชิงเทรา 
เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เกษตรกรด าเนินการปลูกตามเป้าหมาย แต่ไม่ได้เก็บเกี่ยว                 
เมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ยสดกลับคืนสู่ธนาคาร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีการไถกลบหรือตัดยอดปอเทืองแทน  
  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นอกจากจะผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ ได้ตามเป้าหมายที่กรมพัฒนา
ที่ดินก าหนดไว้แล้วนั้น และยังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด ได้เกินกว่าเป้าหมายเล็กน้อย เช่น ธนาคาร                 
ปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดเชียงรายสามารถผลิตได้เกินเป้าหมายทั้ง 3 ชนิด ปุ๋ยหมักผลิตได้ถึง 20 ตัน จากเป้าหมาย              
10 ตัน น้ าหมักชีวภาพ (พด.2) ผลิตได้ 4,000 ลิตร จากเป้าหมาย 3,500 ลิตร และน้ าหมักชีวภาพ (พด.7) ผลิตได้              
2,000 ลิตร จากเป้าหมาย 1,500 ลิตร และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชุมพรผลิตปุ๋ยหมั กผลิตได้ 120 ตัน                      
จากเป้าหมายเพียง 2 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 103.88 ของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดของธนาคารทั้ง 16 แห่ง 
(ตารางที่ 4.3) 

ทั้งนี้  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์หลายแห่ง จะให้สมาชิกธนาคารร่วมกันถือหุ้น เช่น จังหวัดหนองคาย               
ให้เกษตรกรสมาชิกธนาคารถือหุ้น หุ้นละ 100 บาท แต่ไม่เกินคนละ 15 หุ้น  และเมื่อขายปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้ว          
จะน าก าไรที่ได้มาจัดสรรให้กับสมาชิก  โดยจะแบ่งเงินบางส่วนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  เช่น             
ค่าซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบริหารจัดการต่าง ๆ ของธนาคาร เป็นต้น หรือบางแห่ง เช่น  
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดชุมพร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ละครั้ง จะมีการจ้างแรงงานวันละ 300 บาท                
เมื่อมีการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ได้ จะมีการแบ่งเงินปันผลให้กับแรงงานที่มาร่วมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นรายวัน                
วันละ 100 บาท  

4.3.6 มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ 
1) มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ธนาคารผลิตได้ในปี 2560 

ผลจากการประเมิน พบว่า ในปี 2560  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 16 แห่ง มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,952,440 บาท แบ่งเป็นจากการผลิตปุ๋ยหมักมีมูลค่า 3,001,700 บาท น้ าหมักชีวภาพ พด.2  
มีมูลค่า 3,112,540 บาท  และน้ าหมักชีวภาพ พด.7 มีมูลค่า 357,000 บาท  ธนาคารจะก าหนดราคาขาย               
ปุ๋ยอินทรีย์  โดยการประชุมตกลงร่วมกันของคณะกรรมการบริหารธนาคารและเกษตรกรสมาชิกธนาคาร                
ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จะซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกกว่าบุคคลภายนอก  โดยจะท าการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับสมาชิกในกลุ่มก่อน  หากมีเหลือจึงน าไปขายให้บุคคลภายนอก (ตารางที่ 4.3) 
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ตารางท่ี  4.3  ปริมาณ  ราคาขาย  และมูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ท่ีธนาคารผลิตได้ในปี 2560 
 

 ล าดับ 
ที ่

 
 

จังหวัด 

ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ (พด.2) น้ าหมักชีวภาพ (พด.7)  

 ปริมาณ
(ตัน) 

ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
(ลิตร) 

ราคาขาย 
(บาท/ลิตร) 

มูลค่า 
(บาท) 

 ปริมาณ
(ลิตร) 

ราคาขาย 
(บาท/
ลิตร) 

มูลค่า 
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. นครปฐม 10 6.88 68,800 5,000 20.00 100,000 - - - 168,800 - 
2. อยุธยา 20 5.00 100,000 2,000 25.00 50,000 - - - 150,000 - 
3. นครสวรรค์ 20 2.00 40,000 10,000 15.00 150,000 6,000 15.00 90,000 280,000 -  สมาชิกหุ้นละ 100 บาท 

  ไม่เกินคนละ 10 หุ้น 
4. ประจวบคีรีขันธ์ 30 2.00 60,000 5,000 15.00 75,000 - - - 135,000 - 
5. ฉะเชิงเทรา 22 3.00 66,000 20,000 8.00 160,000 - - - 226,000 - 
6. เชียงราย 20 4.22 84,400 4,000 22.50 90,000 1,500 20.00 30,000 204,400 -  สมาชิกหุ้นละ 100 บาท 
7. พะเยา 70 3.25 227,500 28,000 18.71 523,880 12,000 10.00 120,000 871,380 - 
8. ล าปาง 100 4.21 421,000 7,000 27.08 189,560 500 20.00 10,000 620,560 - 

 9. นครราชสีมา 80 2.00 160,000 35,000 25.56 894,600 - - - 1,054,600 - 
10. บุรีรัมย์ 10 2.00 20,000 10,000 18.64 186,400 - - - 206,400 - 
11. อุดรธานี 80 5.00 400,000 10,000 18.33 183,300 300 20.00 6,000 589,300 -  สมาชิกหุ้นละ 100 บาท 
12. หนองคาย 70 4.00 280,000 3,500 20.00 70,000 400 15.00 6,000 356,000 -  สมาชิกหุ้นละ 100 บาท 

  ไม่เกิน คนละ 15 หุ้น 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารธนาคาร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินท่ีรับผิดชอบโครงการ 
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ตารางท่ี  4.3  ปริมาณ  ราคาขาย  และมูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ท่ีธนาคารผลิตได้ในปี 2559 (ต่อ) 
 

   ล าดับ 
ที ่

 
จังหวัด 

ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ (พด.2) น้ าหมักชีวภาพ (พด.7)  

  ปริมาณ     
(ตัน) 

 ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
(ลิตร) 

ราคาขาย 
(บาท/ลิตร) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
(ลิตร) 

ราคาขาย 
(บาท/ลิตร) 

มูลค่า 
 (บาท) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

    หมายเหตุ 

13. สกลนคร 150 2.50 375,000 5,000 18.50 5,000 5,000 15.00 75,000 455,000 - สมาชิกหุ้นละ 50 บาท 
ไม่เกิน คนละ 10 หุ้น 

14. ชุมพร 120 3.20 384,000 20,000 10.00 200,000 - - - 384,000 - 
15. ภูเก็ต 36 5.00 180,000 40,000 15.00 600,000 1,000 20.00 20,000 800,000 - 
16. กระบี่ 30 4.50 135,000 20,000 11.69 233,800 - - - 368,800 - 
 รวม/เฉลี่ย 1,066 3.84 3,001,700 224,500 15.04 3,711,540  26,700  16.67   357,000 6,870,240  

ที่มา : จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารธนาคาร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินท่ีรับผิดชอบโครงการ 
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          ทั้งนี้ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดล าปาง จะมีปริมาณและมูลค่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูงที่สุดถึง 
421,000 บาท ซึ่งจากการสอบถามประธานกลุ่ม พบว่า ในปี 2560 สมาชิกของธนาคารมีความต้องการใช้                    
ปุ๋ยหมักจ านวนมาก เนื่องจากสมาชิกมีจ านวนมาก โดยประธานกลุ่ม จะใช้เงินส่วนตัวส ารองจ่ายเป็นค่าปัจจัย
การผลิตปุ๋ย และค่าด าเนินการต่าง ๆ ไปก่อน เมื่อจ าหน่ายปุ๋ยได้แล้ว จึงหักค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือเป็นก าไร                 
จะด าเนินการจัดสรรให้กับสมาชิกธนาคาร เพราะต้องการให้เกิดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ขยายเป็นวงกว้าง 
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท าเกษตรแบบอินทรีย์ขึ้นในอนาคตได้  

2) มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ทีเ่กษตรกรผลิตได้ในปี 2560   
จากการที่เกษตรกรที่น าความรู้ที่ได้รับไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองที่บ้านสามารถค านวณมูลค่า             

ที่เกิดขึ้นไดด้ังนี้  (ตารางที่ 4.4)   
2.1) การผลิตปุ๋ยหมัก  จากการสอบถามราคาปุ๋ยหมักที่เกษตรกรซื้อในตลาดทั่วไป พบว่า                  

มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 บาท/กิโลกรัม หากน ามาคูณปริมาณการผลิตที่ เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักได้เฉลี่ย  
1,551.34 กิโลกรัม/ราย  คิดเป็นมูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรผลิตได้เท่ากับ 5,600.34 บาท/ราย เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เอง ซึ่งมีมูลค่า 2,674.79 บาท/ราย แล้วพบว่า เกษตรกรสามารถ             
ลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยลงได้ถึง 2,925.55 บาท/ราย หรือ ลดลงร้อยละ 52.00 

2.2) การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  จากการสอบถามราคาน้ าหมักชีวภาพที่เกษตรกรซื้อในตลาด
ทั่วไป พบว่า มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 20.26 บาท/ลิตร  หากน ามาคูณกับปริมาณการผลิตที่เกษตรกรผลิตน้ าหมัก
ได้เฉลี่ย 314.35 ลิตร/ราย คิดเป็นมูลค่าน้ าหมักชีวภาพที่เกษตรกรผลิตได้ เท่ากับ 6,368.73 บาท/ราย                
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรผลิตได้เอง ซึ่งมีมูลค่า 1,776.73 บาท/ราย พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่าย              
ค่าน้ าหมักชีวภาพลงได้ถึง 4,592 บาท/ราย หรือ ลดลงร้อยละ 72.00 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เมื่อเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เกษตรกรสามารถ     
ลดค่าใช้จ่ายได ้อาจจูงใจให้เกษตรกรสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้  และหากเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ได้มากขึ้น จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคต 
 
ตารางท่ี 4.4 มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเกษตรกรผลิตได้ 
 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ที่
เกษตรกรผลิตได้ 

ค่าใช้จ่ายที่เกษตรกร
ผลิตเอง 

ส่วนต่าง (+/-) ร้อยละ 

1. ปุ๋ยหมัก  5,600.341/ 2,674.793/ -2,925.55 52.00 
2. น้ าหมักชีวภาพ  6,368.731/ 1,776.734/ -4,592.00 72.00 

 ที่มา : จากการส ารวจ 
 หมายเหตุ :  1/  ราคาเฉลี่ยของปุ๋ยหมักที่เกษตรกรซื้อในตลาดทั่วไป เท่ากับ 3.61 บาท/กก. 
          2/  ราคาเฉลี่ยของน้ าหมักชีวภาพท่ีเกษตรกรซื้อในตลาดทั่วไป เท่ากับ 20.26 บาท/ลิตร 

    3/  ราคาเฉลี่ยของปุ๋ยหมักที่เกษตรกรผลติได้เอง เท่ากับ 1.72 บาท/กก. 
      4/  ราคาเฉลี่ยของน้ าหมักชีวภาพท่ีเกษตรกรผลติไดเ้อง เท่ากับ 5.65 บาท/ลิตร 
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4.3.7 เศษวัสดุเหลือใช้ของเกษตรกรที่น ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์   
เกษตรกรน าวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มของเกษตรกร เช่น ฟางข้าว มูลสัตว์ เปลือกมันส าปะหลัง 

ข้าวโพด อ้อย เศษผัก/ใบไม้/กิ่งไม้/หญ้าแห้ง เป็นต้น โดยเกษตรกร ร้อยละ 2.65 ผลิตร่วมกับกลุ่ม ร้อยละ 2.03 
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองท่ีบ้าน และร้อยละ 0.33 น าไปแลกปุ๋ยอินทรีย์กับธนาคาร (ตารางที่ 4.5) 

  
  ตารางท่ี 4.5  การน าเศษวัสดุเหลือใช้ของเกษตรกรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย ์  

 

รายการ ร้อยละ 
1) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองที่บ้าน 
2) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับกลุ่ม 
3) น าไปแลกปุ๋ยอินทรีย์ที่ธนาคาร 

2.03 
2.65 
0.33 

รวม                   5.01 
    ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.3.8 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับ  
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับปัจจัยการผลิต เช่น กากน้ าตาล       
ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 และ พด.7 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับในระดับ 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 9.10)  (ตารางที่ 4.6) 

 
ตารางท่ี 4.6 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อคุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
 

รายการ  คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
ความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 9.10 มากที่สุด 

   ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.3.9 เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  
     เกษตรกร ร้อยละ 75.41 น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ส่วนเกษตรกรอีก               

ร้อยละ 24.59  ที่ยังไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา ไม่สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ 
มาผลิตได้ เช่น มูลสัตว์ที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตปุ๋ยคอก หรือกากน้ าตาลที่ใช้ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ               
เป็นต้น อีกทั้ง การผลิตน้ าหมักชีวภาพจะมีกลิ่นเหม็น เกรงว่าจะเป็นรบกวนเพ่ือนบ้าน เป็นต้น เมื่อสอบถาม
เกษตรกรถึงการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับไปผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ ร้อยละ 64.23 ผลิตปุ๋ยหมัก ร้อยละ 57.19 และผลิตปุ๋ยพืชสดไว้ใช้ในไร่นาของตนเอง ร้อยละ 1.28  
(ตารางที่ 4.7) 

 



32 
 

 
 

ตารางท่ี 4.7 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
                   หน่วย : ร้อยละ 

การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 
  1. การน าไปใช้ประโยชน์ * 75.41 

1)   ผลิตปุ๋ยหมัก 57.19 
2)   ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 64.23 
3) ผลิตปุ๋ยพืชสด  1.28 

  2. ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 24.59 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : * ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
4.4 การประเมินผลด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
 4.4.1 การลดต้นทุนการผลิต 

1) การลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 74.76                
ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยของเกษตรกรลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการแต่ยังมี
เกษตรกร ร้อยละ 24.28  มีความเห็นว่าค่าปุ๋ยไม่ลดลง เพราะยังไม่แน่ใจในคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ เกรงว่า            
จะได้ผลผลิตน้อยลงจากเดิม จึงใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่มากและยังใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี และร้อยละ 0.96                
มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมปริมาณการใส่ปุ๋ยเนื่องจากเปลี่ยนพันธุ์พืชที่ปลูก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ได้รับ            
การอบรมส่วนใหญ่น าความรู้ที่ได้รับไปผลิตปุ๋ยใช้เองท่ีบ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  (ตารางที่ 4.8) 

1.1) การผลิตปุ๋ยหมัก เกษตรกรร้อยละ 57.19 น าความรู้จากการอบรมไปผลิตปุ๋ยหมัก                 
โดยเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้เฉลี่ยรายละ 1,551.34 กิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ยรายละ 
2,674.79 บาท  แบ่งเป็นจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่หาได้เองในฟาร์ม จ านวน 1,763.86 บาท  และต้องหาซื้อวัสดุ
เพ่ิมอีก จ านวน 457.99 บาท  คิดเป็นต้นทุนค่าปุ๋ยหมักเฉลี่ย 1.72 บาท/กิโลกรัม  

1.2) การผลิตน้ าหมักชีวภาพ เกษตรกรร้อยละ 64.23 น าความรู้จากการอบรมไปผลิต                
น้ าหมักชีวภาพ โดยเกษตรกรหนึ่งรายสามารถผลิตน้ าหมักได้เฉลี่ย 314.35 ลิตร ค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ย           
รายละ 1,776.73 บาท แบ่งเป็นจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่หาได้เองในฟาร์ม จ านวน 1,321.25 บาท และ               
ต้องหาซื้อวัสดุเพิ่มอีกจ านวน 455.48 บาท  คิดเป็นต้นทุนการผลิตน้ าหมักเฉลี่ย 5.65 บาท/ลิตร  
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ตารางท่ี 4.8  ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ ค่าใช้จ่าย 

(บาท/ราย) 
ต้นทุนเฉลี่ย 

1.  ปุ๋ยหมัก 1,551.34 
กิโลกรัม/ราย 

2,674.79 1.72 
(บาท/กิโลกรัม) 

 
หาได้เอง ซื้อเพ่ิม 
1,763.86 910.93 

2. น้ าหมักชีวภาพ 314.35 
ลิตร/ราย 

1,776.73   5.65 
(บาท/ลิตร) 

 
หาได้เอง ซื้อเพ่ิม 
1,321.25 455.48 

 ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.4.2 รายได้ของเกษตรกร  
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 48.88 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก             
ดินมีสภาพดีขึ้นหลังจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้การหมุนเวียนของธาตุอาหารดีขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น คุณภาพของ
ผลผลิตดีขึ้น ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี  จึงท าให้สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ส่วนเกษตรกร  
ร้อยละ 38.02 มีรายได้เท่าเดิม และร้อยละ 13.10 มีรายได้ลดลง โดยให้เหตุผลว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระยะ
เริ่มแรก อาจจะได้ผลผลิตน้อยกว่าการผลิตที่ใช้สารเคมีแบบเดิมต้องอาศัยระยะเวลา (ตารางที่ 4.9)   
 
ตารางท่ี 4.9 รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
                 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ เพิ่มข้ึน เท่าเดิม ลดลง รวม 
   รายได้ของเกษตรกร 48.88   38.02 13.10 100 
    ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.4.3 เกษตรกรมีการลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นาแล้วน ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
   เกษตรกรมีการน าวัสดุเหลือใช้ในไร่นาไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์  คิดเป็นร้อยละ 5.01 ส่วนวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรอีก ร้อยละ 94.99 น าไปก าจัด ดังนี้ ร้อยละ 60.38 ใช้วิธีการไถกลบ ร้อยละ 46.01 ปล่อยให้       
เศษวัสดุเหล่านั้นย่อยสลายเองตามธรรมชาติ/ใช้คลุมหน้าดินในแปลงผัก ต้นไม้ ร้อยละ 15.34 น าไปใช้เป็น
อาหารสัตว์/อัดก้อนจ าหน่าย ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรร้อยละ 6.52 ที่ก าจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร              
โดยการเผา เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการไถกลบ มีหินขนาดใหญ่ปนอยู่ในฟาร์ม การไถกลบเศษวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรไว้ที่ไร่นา ท าให้เกิดปัญหาเชื้อรา และโรครากเน่า อีกทั้งไม่มีพาหนะขนเศษวัสดุดังกล่าวไปทิ้ง   
จึงต้องก าจัดโดยวิธีเผาท าลาย (ตารางที่ 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10  การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
  

การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ของเกษตรกร ร้อยละ 
1) ไถกลบ 60.38 
2) ปล่อยย่อยสลายตามธรรมชาติ 46.01 
3) เผา  6.52 
4) อาหารสัตว์/อัดก้อนจ าหน่าย  15.34 

 ที่มา : จากการส ารวจ 
 หมายเหตุ : * ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
4.4.4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี  

หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 87.46 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีการลดปริมาณ        
การใช้ปุ๋ยเคมีลงจากเดิมถึงร้อยละ 62.45 ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 12.54 ไม่ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงยังคงใช้              
ในปริมาณเท่าเดิม โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกันกับปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากเกรงว่าผลผลิตที่ได้จะน้อยลงหากใช้              
ปุ๋ยอินทรีย์แต่เพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 4.11)   

 
ตารางท่ี 4.11 พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร 
                               หน่วย : ร้อยละ 

รายการ  รวม  
ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด  21.68  
ปุ๋ยเคมีท้ังหมด   2.91  
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเคมีปนกัน  75.41  

รวม              100  
 ที่มา : จากการส ารวจ 
 
4.5 การประเมินด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร  

4.5.1 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ส าหรับผลการประเมินความคิดเห็นของเกษตรกรในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า เกษตรกร             
ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับผลดีที่เกิดขึ้นจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรู้สึก
ปลอดภัยจากสารเคมี การมีสุขภาพดีขึ้น รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ความร่วนซุยของดินเพ่ิมขึ้น ท าให้              
การหมุนเวียนของธาตุอาหารดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรยังเห็นด้วยกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ต้นทุนค่าปุ๋ยของ
เกษตรกรลดลง มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น และสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น ในระดับ
มาก (ตารางที่ 4.12)  
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ตารางท่ี 4.12  ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
  

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ต้นทุนค่าปุ๋ยของเกษตรกรลดลง 8.74 มากที่สุด 
2. รู้สึกปลอดภัยขึ้น 9.45 มากที่สุด 
3. สุขภาพดีขึ้น 9.36 มากที่สุด 
4. สภาพแวดล้อมดีข้ึน 9.35 มากที่สุด 
5. ดินร่วนซุยขึ้น 9.44 มากที่สุด 
6. การหมุนเวียนของธาตุอาหารดีขึ้น 9.43 มากที่สุด 
7. สามารถจ าหน่ายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น 9.39 มากที่สุด 

8. ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน  9.89 มากที่สุด 

                 ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.5.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ 
   การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจกับโครงการ
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกร นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีธนาคารปุ๋ย อินทรีย์ ในชุมชน การบริหารงานของ        
คณะกรรมการบริหารธนาคาร การบริการของธนาคาร (ฝาก-ถอน-แลกเปลี่ยน) และเจ้าหน้าที่ในการตรวจ
ติดตามการด าเนินงานธนาคาร (ตารางที่ 4.13)  

 
ตารางท่ี 4.13  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. เจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ 
2. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน  
3. การบริหารงานของคณะกรรมการ 
4. การบริการของธนาคาร (ฝาก-ถอนแลกเปลี่ยน)   
5. เจ้าหน้าที่ในการตรวจติดตามการด าเนินงานธนาคาร 

9.55 มากที่สุด 

9.50 
9.67 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

9.55 มากที่สุด 

9.58 มากที่สุด 

    ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.5.3 คู่มือการด าเนินงานโครงการ  
จากการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการบริหารงาน

ธนาคาร ถึงความเหมาะสมของคู่มือโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดท าขึ้น  มีความเห็นว่า         
คู่มือโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 7.80)  โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินงาน             
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติได้ (ตารางที ่4.14) 
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4.5.4 หลักสูตรการฝึกอบรม   
  เกษตรกรมีความเห็นว่าหลักสูตรที่ใช้อบรมให้กับเกษตรกรมีความน่าสนใจ และเหมาะสม               
ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 8.85)  เช่น การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ การผลิตและการใช้สารสกัด
สมุนไพร การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี เป็นต้น 

4.5.5 วิทยากร   
เกษตรกรเห็นว่าวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด 

(คะแนนเฉลี่ย 8.98) สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย  มีการยกตัวอย่างประกอบ ให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติ
จริง ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้มีการจัดอบรมบ่อย ๆ น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้เกษตรกร              
และสถานีพัฒนาที่ดิน ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรอีกในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครั้งต่อๆ ไป  

 
ตารางท่ี 4.14  ระดับความคิดเห็นที่มีต่อทรัพยากรของโครงการ 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. คู่มือโครงการ 1/ 

2. หลักสูตรการอบรม 2/ 

3. วิทยากร 3/ 

7.80 มาก 
8.85 มากที่สุด 
8.98 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ :   1/   ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหารงาน  

                         2/  ,  3/   ข้อมูลจากเกษตรกร 
 

4.5.6 การประชาสัมพันธ์โครงการ  
เกษตรกรรับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการจากสถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 38.34 ประธานคณะกรรมการธนาคาร ร้อยละ 24.60 และหมอดิน
อาสาหรือหมอดินประจ าต าบล  ร้อยละ 22.68  ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่าวิธีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 9.10)  (ตารางที ่4.15) 

 
ตารางที่ 4.15  สื่อบุคคลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ   

สื่อบุคคลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ   ร้อยละ 
           1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2) ประธานคณะกรรมการธนาคาร 
3) หมอดินอาสา/หมอดินประจ าต าบล 
4) ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

 

38.34 
24.60 
22.68 
21.73 

 ที่มา : จากการส ารวจ 
 หมายเหตุ : * ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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4.5.7 หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของโครงการ   
  นอกจากการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน  และการจัดท าบัญชีแล้ว การด าเนินงาน
โครงการยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข การประชาสัมพันธ์ ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบกัน  ผลจากการประเมินความคิดเห็นเกษตรกร  พบว่า  เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการด าเนินงานที่โครงการก าหนดขึ้นมา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 9.07) 
(ตารางที่ 4.16) 

4.5.8 อัตราแลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้กับปุ๋ยอินทรีย์ 
เกษตรกรมีความเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้กับปุ๋ยอินทรีย์ที่โครงการก าหนดขึ้น มี               

ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 8.98)  มีแนวคิดในการด าเนินงานโครงการที่ดี โดยให้น าวัสดุ
เหลือใช้มาแลกปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ โดยกลุ่มจะมีการก าหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การยืมคืนตาม              
ความเหมาะสม โดยจะหาข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุม แต่ในทางปฏิบัติเนื่องจากเกษตรกรไม่สะดวกในการ              
ขนเศษวัสดุเหลือใช้มาแลกปุ๋ยอินทรีย์ที่ธนาคาร อีกทั้ง คณะกรรมการมีความเห็นว่าคุณภาพของเศษวัสดุ                   
ที่เกษตรกรน ามาแลกอาจแตกต่างกัน บางครั้งคุณภาพของเศษวัสดุต่างๆ อาจไม่ดีนัก ประกอบกับ เกษตรกร
น ามาแลกไม่พร้อมกัน จึงเป็นภาระกับธนาคารในการจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช้เหล่านั้น จึงใช้วิธีการซื้อขาย              
ปุ๋ยอินทรีย์จากสมาชิกกลุ่ม จากนั้นธนาคารจะน าเงินที่ได้ไปซื้อปัจจัยการผลิต เพ่ือร่วมกันผลิตปุ๋ยในครั้งต่อไป  

 
ตารางท่ี 4.16 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย   แปลผล 
1.  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของโครงการ 
2. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. อัตราแลกเปลี่ยน 

9.07 มากที่สุด 

9.10 มากที่สุด 

8.98 มากที่สุด 

4. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 8.85 มากที่สุด 

   ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.5.9 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 92.97 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธนาคาร เช่น 

การเข้าร่วมประชุม ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบ/เงื่อนไขของโครงการ วางแผนและจัดสรรทรัพยากรในธนาคาร 
ซึ่งเมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มแล้ว พบว่า มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 8.85)  (ตารางที ่4.17) 
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ตารางที่ 4.17  การประชาสัมพันธ์โครงการและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   

รายการ ร้อยละ 
   การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

1) มีส่วนร่วม  
2) ไม่มีส่วนร่วม 

 
 92.97 
 7.03 

รวม                 100.00 
   ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.5.10 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับ  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายคิดเป็นร้อยละ 100  ได้รับปัจจัยการผลิต เช่น กากน้ าตาล  

ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 และ พด.7 โดยเกษตรกรพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับในระดับมากที่สุด 
(คะแนนเฉลี่ย 9.10)  (ตารางที่ 4.18) 
 
  ตารางท่ี 4.18  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย   แปลผล 
ความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 9.10 มากที่สุด 

   ที่มา : จากการส ารวจ 
 
4.6 การประเมินผลภาพรวมการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2560 

จากการประเมินผลการด าเนินงานโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยประยุกต์ใช้โมเดลเชิงตรรกะ (Logic 
Model) เป็นกรอบในการก าหนดประเด็นที่ต้องการ ซึ่งผู้ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
และเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นแต่ละตัวชี้วัดทุกด้าน โดยสรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด ดังนี้ (ตารางที่ 4.19)  
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ตารางท่ี 4.19  สรุปผลการประเมินภาพรวมการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1) ทรัพยากร (Resources) 

1.1 งบประมาณ  
 
 

1.2 ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ที่
สนับสนุน 

1.3 เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ วม
โครงการ 

1.4 คณะกรรมการบริหาร 
            ธนาคาร 

 
- จ านวนงบประมาณท่ีใช้จ่าย 
- ความทันเวลาของงบประมาณที่

ได้รับ 
- ร้อยละของปัจจัยการผลิตที่ได้รบั

การสนับสนุน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ 
    คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
- จ า น ว น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /

คณะท างานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหาร
จัดการโครงการ 

 
- เท่ากับที่ได้รับจัดสรร 
- ตามแผนการปฏิบัติงาน 

 
- ร้อยละ 100 
 
- ร้อยละ 100 

 
- ครบทั้ง 16 ธนาคาร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2) กิจกรรม (Activities)  
2.1 การประชุม 
 
2.2 การท าบัญชีฝาก  

ถอน  กู้ยืม 
 

 2.3  การติดตามประเมินผล 
และให้ค าแนะน า 

 
- จ านวนการประชุมชี ้แจงแนว

ทางการด าเนินงาน 
- จ านวนธนาคารที่มีการจัดท าบัญชี

ฝาก ถอน กู้ยืม ปุ๋ยอินทรีย์กับเศษ
วัสดุเหลือใช้ 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการ
ติดตามและค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

- จ านวนครั้งในการติดตามและให้
ค าแนะน า 

 
- ตามแผนการปฏิบัติงาน 

 
- ครบทั้ง 16 ธนาคาร 

 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

- ต า ม แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) ผลผลิต (Outputs) 
3.1  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
      ที่จัดตั้ง 
3.2  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
      ที่ได้รับการจัดสรร    
      ปัจจัยการผลิต 
 

 
- จ านวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่จัดตั้ง

ขึ้น และด าเนินการได ้
- จ านวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับ

การจัดสรรปัจจัยการผลิต 
 

 
- ครบทั้ง 16 ธนาคาร 

 
- ครบทั้ง 16 ธนาคาร 
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ตารางท่ี 4.19  สรุปผลการประเมินภาพรวมการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อ) 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
3.3 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

เกษตรกร 
3.4 เ ก ษ ต ร ก ร ที่ ไ ด้ รั บ               

การถ่ายทอดความรู้ 
3.5 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ 
3.6 มู ล ค่ า ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ ที่

เกษตรกรผลิตได้ 
 
3.7 ปริมาณ/มูลค่าของวัสดุ

เหลือใช้ที่น ามาผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

3.8 ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ที่
เกษตรกรได้รับ 

3.9 การน าไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละของเกษตรกรที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการธนาคาร 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ 

- ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ธนาคารผลิตได้ 
- ส่วนต่างของมูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ที่

เ กษต รกร  ท า เ อ ง กั บที่ ซื้ อ ใ น
ท้องตลาด 

- ปริมาณ/มูลค่าของวัสดุเหลือใช้ที่
น ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในฟาร์มของ
เกษตรกร 
- ร้อยละของความเพียงพอของปัจจัย 
การผลิตที่เกษตรกรได้รับ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- มากกว่าร้อยละ 20 
 
 
- ของเหลือใช้ในฟาร์ม

ถูกน ามาใช้มากกว่า
ร้อยละ 50 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ผลลัพธ์ (Outcomes) 
4.1 การลดต้นทุนการผลิต 
 
4.2 รายได้เพ่ิมข้ึน 

 
4.3 ลดละเลิก การเผาวัสดุ

เหลือใช้ในไร่นา 
4.4 ความต่อเนื่อง 

 
- ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลด

ต้นทุนการผลิตได้ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิ

ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ลดละเลิก

การเผาวัสดุเหลือใช้ในไร่นา 
- ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน

ของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.19  สรุปผลการประเมินภาพรวมการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อ) 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
5) ทัศนคติ/ความคิดเห็น 

5.1 คิดเห็นของเกษตรกร 
     ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
 
5.2 ความพึงพอใจของ

เกษตรกร 
 
 
5.3 คู่ มื อการด าเนินงาน

โครงการ 
5.4 หลักสูตรการฝึกอบรม 

 
5.5 วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 

 
5.6 ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ /

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
โครงการ 

5.7 การประชาสัมพันธ์   
โครงการ 

5.8 อั ต ร า แ ล ก เป ลี่ ย น 
เศษวัสดุเหลือใช้ทาง   
ก า ร เ กษ ตรกั บปุ๋ ย
อินทรีย์ 

5.9 การแบ่งหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ 
 

5.10 ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ที่
เกษตรกรได้รับ 

 
- ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรใน

การท าเกษตรอินทรีย์ (สุขภาพ, ดิน, 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)  

- ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
เกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงาน
โครงการ (คณะกรรมการบริหาร, 
การให้บริการ ฯลฯ) 

- ระดับความเหมาะสมของคู่มือ
การด าเนินงานโครงการ 

- ระดับความเหมาะสมของหลักสูตร
ที่จัดอบรมให้เกษตรกร 

- ระดับความเหมาะสมของวิทยากร
ที่อบรมให้ความรู้กับเกษตรกร 

- ระดับความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ/์กฎระเบียบของ
โครงการ 

- ระดับความเหมาะสมของสื่อที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 

-  ระดับความเหมาะสมของการ
ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรกับปุ๋ย
อินทรีย์     

- ระดับความเหมาะสมในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม
เกษตรกร 

- ระดับความเหมาะสมของคุณภาพ
ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับ 

 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 

 
 

- ระดับ 8 ขึ้นไป 
 
 
 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 

 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 

 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 
 
- ระดับ 8 ขึ้นไป 

 
 

- ระดับ 8 ขึ้นไป 
 

- ระดับ 8 ขึ้นไป 
 
 
 

- ระดับ 8 ขึ้นไป 
 
 

- ระดับ 8 ขึ้นไป 
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ผลการด าเนินโครงการมีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 30 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 91.00  ของจ านวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด 33 ตัว  ซึ่งถือว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จมาก  แต่ยังมตีัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัว ได้แก่ 

1) ตัวชี้วัดที่ 1  คือ  ปริมาณของเศษวัสดุเหลือใช้ที่เกษตรกรน ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้   
ร้อยละ 50  แต่เกษตรกรน าเศษวัสดุเหลือใช้มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 4.68  เท่านั้น 

2) ตัวชี้วัดที่ 2  คือ  ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ร้อยละ 80 
แต่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 74.76 เท่านั้น 

3) ตัวชี้วัดที่ 3  คือ  ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ร้อยละ 50 
แต่เกษตรกรที่รายได้สุทธิในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 48.88 เท่านั้น 



บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป  
โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของนโยบายรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือยกระดับชีวิตของเกษตรกร  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการจัดตั้งธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น  เพ่ือช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้สารเคมี และลดการเผาท าลายวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร  ศูนย์ประเมินผลจึงด าเนินการประเมินผลโครงการ  เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 
ผลกระทบเบื้องต้น  ข้อค้นพบต่าง ๆ  รวมถึงปัญหาและอุปสรรค  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน   
การด าเนินงานโครงการต่อไป  สรุปสาระส าคัญของการประเมินผลได ้ดังนี้ 

5.1.1 ทรัพยากร (Resources) 
1) งบประมาณ  

  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 16 แห่ง ได้รับงบประมาณแห่งละ 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
5,600,000 บาท ช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  2559  เป็นช่วงเวลา
ที่เหมาะสมและทันตามแผนปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหมด  
ทั้งนี ้เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าเพียงพอต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ   

2) ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  
   สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 16 แห่ง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครบถ้วนตามเป้าหมาย  

โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุน กากน้ าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 และ พด.7 ส่วนวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ จะให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และคณะกรรมการของธนาคารเป็นผู้บริหารจัดการตาม
งบประมาณท่ีได้รับ   

3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 842 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.53 เกินกว่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรให้ความสนใจต่อโครงการนี้ ส าหรับคณะกรรมการบริหารงาน 
มีการจัดตั้งครบถ้วนทั้ง 16 ธนาคาร โดยเกษตรกรให้ความเห็นว่ามีการแบ่งหน้าที่เพ่ือบริหารจัดการธนาคารฯ 
กันอย่างเหมาะสม 

4) คู่มือ หลักสูตร และวิทยากร  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการบริหารงาน เห็นว่าคู่มือโครงการมี               

ความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย หลักสูตรที่จัดอบรม
ให้กับเกษตรกรมีความน่าสนใจ ประกอบกับวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง อีกท้ัง มีการยกตัวอย่างประกอบ และให้เกษตรกรท าการฝึกปฏิบัติจริง 

 
 
 
 



44 
 

5.1.2 กิจกรรม (Activities)   
1) การด าเนินงานโครงการ   

มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและวิธีปฏิบัติ  ให้กับเกษตรกรสมาชิกธนาคาร
รับทราบ อีกทั้ง มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ประธาน
คณะกรรมการธนาคาร  และหมอดินอาสา  ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการมี
ความเหมาะสม นอกจากนี้  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ทุกธนาคารมีการจัดท าบัญชีของธนาคาร เช่น ค่าซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การผลิตปุ๋ย ค่าน้ า - ค่าไฟ  ก าไรจากการขายปุ๋ยหมัก  เป็นต้น  โดยจะมีการตรวจสอบบัญชีจาก
เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินและหมอดิน เป็นประจ าทุกเดือน  

2) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราแลกเปลี่ยนปุ๋ยอินทรียข์องโครงการ   
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการด าเนินงานที่โครงการก าหนดขึ้น    

มีแนวคิดในการด าเนินงานโครงการที่ดี  ให้น าวัสดุเหลือใช้มาแลกปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ซึ่งกลุ่มจะก าหนด
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การยืมคืน ตามความเหมาะสม  โดยจะหาข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุม       
แต่ในทางปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรไม่สะดวกในการขนเศษวัสดุเหลือใช้มาแลกปุ๋ยอินทรีย์ที่ธนาคาร จึงใช้
วิธีการซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากกลุ่มในราคาสมาชิก จากนั้นธนาคารจะน าเงินที่ได้ไปซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือร่วมกัน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในครั้งต่อ ๆ ไป 

5.1.3 ผลผลิต (Outputs)   
1) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   

ปี 2560  สถานีพัฒนาที่ดินคัดเลือกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 16 แห่ง ครบถ้วนตามเป้าหมาย                
ทีก่ าหนดไว้  สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ 1,066 ตัน และน้ าหมักชีวภาพได้ 251,200 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 109.32 
มากกว่าทีเ่ป้าหมายก าหนดไว้  ส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ด าเนินการได ้7 ตัน มีเพียงสถานีพัฒนาที่ดิน
อุดรธานี หนองคาย และฉะเชิงเทรา เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์  และส่วนใหญ่เกษตรกรที่ได้รับ
แจกเมล็ดพันธุ์ไปไม่ได้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์กลับคืนสู่ธนาคาร เพราะใช้วิธีการ ไถกลบให้เป็นปุ๋ยพืชสด             
ในพ้ืนทีแ่ทน 
    นอกจากนี้ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ บางธนาคารยังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เกินกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์หลายแห่งจะให้สมาชิกธนาคารร่วมกันถือหุ้น เมื่อขายปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้ว  
จะน าก าไรมาจัดสรรให้กับสมาชิก และแบ่งเงินบางส่วนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธนาคาร 

2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
    เกษตรกรสมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เข้าร่วมอบรมตามแผนการด าเนินงานโครงการ  
บางส่วนที่ติดภารกิจส าคัญในวันที่จัดอบรม จึงส่งสมาชิกในครอบครัวเข้าอบรมแทน แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้            
ส่งตัวแทนเข้าอบรม ทุกรายได้รับปัจจัยการผลิตครบถ้วน และพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งเกษตรกรมีการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใช้  ในฟาร์ม  โดยร้อยละ 5.01 เศษวัสดุเหลือใช้ไปผลิต               
ปุ๋ยอินทรีย์ และร้อยละ 94.99 น าไปจัดการด้วยวิธีอ่ืน ๆ ซึ่งในจ านวนนี้ ร้อยละ 60.38 ได้น าไปไถกลบ              
ร้อยละ 46.01 จะปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกร ร้อยละ 6.52 น าเศษวัสดุเหลือใช้
ไปเผา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการไถกลบ ที่เหลือน าไปเป็นอาหารสัตว์ คลุมหน้าดิน และ
จ าหน่าย 
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    เกษตรกรร้อยละ 75.41 น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรจะน าความรู้ที่ได้รับไปผลิตน้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 64.23  ผลิตปุ๋ยหมัก ร้อยละ 57.19 และผลิต   
ปุ๋ยพืชสดใช้ในไร่นาของตนเอง ร้อยละ 1.28 ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 24.59 ที่ยังไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับ             
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา และไม่สามารถหาวัสดุอุปกรณ์มาผลิตได้  

5.1.4 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1) ต้นทุนค่าปุ๋ย  

  จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในตลาดกับที่เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้รายละ 5,573.45  บาท  

1.1) กรณีปุ๋ยหมัก เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ 57.19 สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้เฉลี่ย              
รายละ 1,551.34 กิโลกรัม ราคาในตลาดเฉลี่ย 3.61 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ 5,600.34 
บาท ส่วนที่ผลิตเองมีต้นทุนเฉลี่ย 1.72 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,674.79 บาทต่อราย สามารถลด
ค่าใช้จ่ายลงได้ 2,925.55 หรือลดลงร้อยละ 52.00 

1.2) กรณีน้ าหมักชีวภาพ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ 64.23 สามารถผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพได้เฉลี่ยรายละ 314.35 ลิตร ราคาในตลาดเฉลี่ย 20.26 บาทต่อลิตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
6,368.73 บาท  ส่วนที่ผลิตเองมีต้นทุนเฉลี่ย 5.65 บาทต่อลิตร  คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต 1,776.73 บาท                 
ต่อราย สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 4,592 บาท หรือลดลงร้อยละ 72.00 

2) รายได้ของเกษตรกร   
หลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 48.88  มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม  

โดยให้เหตุผลว่าดินมีสภาพดีขึ้นหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น ผลผลิตปลอดภัยจาก
สารเคมี จ าหน่ายได้ราคาสูงขึ้น ส่วนร้อยละ 38.02 มีรายได้เท่าเดิม และร้อยละ 13.10 มีรายได้ลดลง  โดยให้
เหตุผลว่าผลผลิตที่ได้ยังน้อยอยู่ต้องรออีกระยะหนึ่งให้ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์ก่อน 

3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี  
หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 87.46 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีการลด

ปริมาณใช้ปุ๋ยเคมีลงจากเดิม ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.54 ยังไม่ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมียังคงใช้ในปริมาณ            
เท่าเดิม แต่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกันกับปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากเกรงว่าผลผลิตที่ได้จะน้อยลงหากใช้                   
ปุ๋ยอินทรีย์แต่เพียงอย่างเดียว 

5.1.5 ทัศนคติและความคิดเห็น  
1) เกษตรกรมคีวามคิดเห็นในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผลดีที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี มีสุขภาพดีขึ้น 
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีความร่วนซุยของดิน ท าให้การหมุนเวียนของธาตุอาหารดีขึ้น     

2) เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการ ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ นโยบาย
ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน การบริหารงานของคณะกรรมการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์                  
ในระดับมากท่ีสุด 
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5.1.6 สรุปผลการประเมินภาพรวมการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ผลการด าเนินโครงการมีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 30 ตัว คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของตัวชี้วัด

ทั้งหมด 33 ตัว ซึ่งถือว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จมาก มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัว คือ ตัวชี้วัดในเรื่อง
ของปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ที่เกษตรกรน ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีเพียงร้อยละ 4.68 เท่านั้น ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้
มากกว่าร้อยละ 20 ของประมาณเศษวัสดุเหลือใช้ที่ถูกน ามาใช้ ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุน              
การผลิตได้ ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ร้อยละ 80 แต่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เพียง ร้อยละ 74.76 เท่านั้น 
และร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ร้อยละ 50 แต่เกษตรกรสามารถ      
ลดต้นทุนการผลิตได้เพียง ร้อยละ 48.88 เท่านั้น 

 
5.2 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

5.2.1 ข้อค้นพบ 
1) เกษตรกรสามารถลดค่าปุ๋ยลงได้จากการผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพใช้เอง ซึ่งในอนาคต

หากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน อาจมีการพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ได้ 
2) เกษตรกรมีความคิดเห็นตรงกันว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้รู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี  สุขภาพ

ดีขึ้น รวมถึงสภาพแวดล้อมดีข้ึน ดินมีความร่วนซุยเพิ่มขึ้นท าให้การหมุนเวียนของธาตุอาหารดีขึ้น  
3) การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ละครั้งท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก

เกษตรกรติดภารกิจและมีเวลาว่างไม่พร้อมกัน   
4) การน าวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มของเกษตรกรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ยังมีน้อย เนื่องจากไม่มีพาหนะ

ในการขนเศษวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านหรือที่กลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดมูลสัตว์ ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการผลิตปุ๋ยหมัก อีกทั้ง คุณภาพของเศษวัสดุที่เกษตรกรน ามาแลกเปลี่ยนมีความแตกต่างกัน
มาก การควบคุมคุณภาพเป็นไปได้ยาก ประกอบกับเกษตรกรน าเศษวัสดุต่าง ๆ มาแลกที่ธนาคารไม่พร้อมกัน       
เป็นภาระกับธนาคารในการจัดเก็บ  

5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีการวางแผนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกัน เพ่ือบริหารจัดการเศษวัสดุ

เหลือใช้ในฟาร์มของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากนี้ ธนาคารควรมีบริการขนเศษวัสดุเหลือใช้
จากฟาร์มของเกษตรกรมายังจุดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือบ้านของเกษตรกร โดยอาจคิดค่าบริการขนส่ง                  
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรน าเศษวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มมาผลิตปุ๋ยเพิ่มขึ้น 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์  ควรเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกร เรื่องการรวมกลุ่ม และ
การตลาด อีกทั้ง เข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์  เพ่ือน า
มูลสัตว์มาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตปุ๋ยอินทรียต์่อไป 
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ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวิธีการท าปุ๋ยหมักเป็นองค์ความรู้ให้กับปวงชน ชาวไทย 
โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งประเทศ ดังพระราชด าริ ว่า "ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่ายๆ เราต้อง 
ใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน ของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ ปุ๋ย ท่ีซื้อตามท้องตลาดแพง เหลือเกิน เรามาท้าปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า" 
        ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการน้าเศษพืชและหรือมูลสัตว์มาหมักรวมกัน ให้ความชื้น ผสมคลุกเคล้าหรือกลับกองเป็นระยะ ๆ โดยน า
เศษพืชมากองในหลุม คอก หรือบนพื้นดิน คอนกรีต แล้วแต่ความสะดวก วิธีท า ใช้เศษพืชและหรือมูลสัตว์มากอง อาจคลุกเคล้าหรือ
แบ่งเป็นช้ัน ๆ รดน้ า ให้แน่นขนาดคนเหยียบ แล้วไม่ยุบอีก ช้ันหนึ่งๆ สูงราว 1 คืบ รดน้ าให้ชุ่มแล้วโรยปุ๋ยเคมี (สูตร 16-20-0 หรือ    
14-14-14, 21–0-0 หรือ 46–0-0) ประมาณ 2 กิโลกรัม (ต่อเศษพืช 1 ตัน) จากนั้น โรยด้วยปุ๋ยคอกหรือดินให้ทั่วหนา 2 องคุลี สลับด้วย
ซากพืช แล้วรดน้ าท้าเป็นช้ัน ๆ อย่างนี้ 3-4 ช้ัน จนปุ๋ยเต็มคอก (กองเศษพืช 2 x 5 x 0.9 เมตร น้ าหนักประมาณ 1 ตัน) ช้ันบน ใช้ดินโรย
ให้ท่ัวหนา 2 องคุลี เพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันแสงแดด กรณี ไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมี และต้องการปุ๋ยที่ให้ ปริมาณธาตุอาหารพืช 
สูงๆ เพื่อใช้ในระบบการเกษตรอินทรีย์ อาจใช้มูลสัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น กากสมุนไพร ฟิลเตอร์เค้ก มูลโค มูลไก่ไข่ มูลไก่เนื้อ ร าาข้าว 
นอกจากนี้ ร้าข้าว ยังเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ แกลบที่ปนในมูลไก่เนื้อมีธาตุซิลิกาสูง และเพิ่มความร่วนซุย /ความโปร่งในกองปุ๋ยหมัก  
ช่วยระบายความร้อน ความช้ืนในขณะหมักปุ๋ย เมื่อใส่ลงไปในดิน ท้าให้ดินร่วนซุย (นาน) วัสดุหมัก 1,000 กิโลกรัม ให้ใช้น้ าหมักชีวภาพ 
สูตร พด. 2 จ้านวน 10-15 ลิตร และสารเร่ง พด.1 จ้านวน 1 ซอง โดยผสมในถัง 100 ลิตร คนให้เข้ากันอย่างน้อย 5 นาที จากนั้นน ามา
ราดบนกองวัสดุ/เศษพืช มูลสัตว์ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยราดน้ าที่ละลายสารเร่งพด.1 และน้ าหมักชีวภาพ บนกองวัสดุให้ชุ่ม ถ้าไม่ 
ชุ่มให้ใช้น้าราดลงไปให้ชุ่ม (ความช้ืนประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์) หากเป็นเศษพืช ฟางข้าวหรือเศษพืชที่มีช้ินส่วนยาวๆ อาจกองเป็น            
ช้ัน ๆ โดยแบ่งวัสดุดังกล่าวออกเป็น 2 - 3 ส่วนหรือช้ัน ขณะราดสารเร่ง พด.1 และน้ าหมักชีวภาพ ต้องย่ ากองวัสดุดังกล่าวให้แน่น 
(มิฉะนั้น วัสดุดังกล่าวจะดูดซับน้ าได้น้อย กองหลวมเกินไป ท าให้แห้งเร็ว เช้ือจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตและท้าหน้าที่ได้ดี ) ควรมี
การรดน้ า กลับกอง/คลุกเคล้า ทุก 10 - 15 วัน ประมาณ 1 - 1.5 เดือน วัสดุดังกล่าวจะสลายตัวเป็นปุ๋ยหมัก ที่ใช้ส าหรับการปรับปรุง
คุณภาพดิน ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ คือท้าให้ดินร่วนซุย ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินหรือจากปุ๋ยเคมีที่ใส่  เพิ่มเติมไม่ให้ 
สูญเสีย ได้ง่าย เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยต้านทานความเปลี่ยนแปลงความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน ช่วยเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินจึงช่วยให้พืชเจริญเติบโต มีความแข็งแรง                  
ตามธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี (เมื่อมีการใช้ร่วมกัน) จึงใช้ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมี ได้ 
        อัตราการใช้ ในนาข้าว พืชไร่ ไม้ดอก อัตรา 2 ตัน/ไร่ เป็นการใส่บ ารุงงในพื้นที่แคบ ๆ หากพื้นที่กว้างขวาง แนะน าา ให้ใช้วิธีไถ
กลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว หรือใช้พืชปุ๋ยสด จะเป็นวิธีที่สะดวก และอยู่ในวิสัยที่จะท้าได้อย่างกว้างขวางกว่า แปลงพืชผัก ควรปรับปรุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสดแล้วเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยหมัก 2-4 ตัน/ไร่ ไม้ผลยืนต้น 5-20 กิโลกรัม/หลุมโดยคลุกเคล้ากับดินรองก้นหลุมก่อนปลูก และโรย/
หว่านรอบทรงพุ่ม พรวนดินกลบ 20-50 กก./ต้น ปีละ 1 - 2 ครั้ง 
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วิธีการผลิตปุ๋ยหมัก 
1.  วัสดุที่ใช้ในการผลิต 

         1.1 ซากพืช ได้แก่ ใบไม้ ผักตบชวา หญ้าแห้ง ต้นถั่ว ต้นข้าวโพด ใบ ต้น และเปลือกมันส าปะหลัง 
ชานอ้อย ฟิลเตอร์เค้ก ละอองข้าว กากผลไม้ กากสมุนไพร กากกาแฟฟางข้าว ฯลฯ 
         1.2 ปุ๋ยคอก คือ มูลสัตว์ ขี้วัว ขี้ควาย ขี้เป็ด ขี้ไก่ ขี้ค้างคาว ปัสสาวะคนและสัตว์ 
         1.3 กากเมล็ดนุ่น, กากถั่ว, ซากต้นถั่วชนิดต่างๆ (พืชตระกูลถั่ว) ดินร่วนพอสมควร 

2. ส่วนผสมและวิธีการกองปุ๋ยหมัก ต่อ 1,000 กิโลกรัม 
        2.1 เศษพืชแห้งจ้านวน 1,000 กิโลกรัม 
        2.2 มูลสัตว์จ้านวน200 กิโลกรัม 
        2.3 น้ าหมักชีวภาพจาพืชหรือกสัตว์ จ้านวน 10 ลิตร 
        2.4 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 (100 กรัม ) 1 ซอง 
 

วิธีการผลิตน ้าหมักชีวภาพ 
1.วัสดุที่ใช้ในการผลิต 

       1.1 น้ าหมักชีวภาพจากผักหรือผลไม้ : ใช้เวลาหมัก 7 วนั 
         1.1.1 ผักหรือผลไม้จ้านวน 40 กิโลกรัม 
         1.1.2 กากน้ าตาลจ้านวน 10 กิโลกรัม 
         1.1.3 ซุปเปอร์ พด.2 (25 กรัม)1 ซอง 
        1.2 น้ าหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรี่: ใช้เวลาหมัก 15-20วัน 
         1.2.1 ปลาหรือหอยจ้านวน 30 กิโลกรัม 
        1.2.2 ผลไม้จ านวน 10 กิโลกรัม 
        1.2.3 กากน้ าตาลจ้านวน 10 กิโลกรัม 
         1.2.3 ซุปเปอร์ พด.2 (25กรัม) 1 ซอง 

 
 ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการตัดสับ หรือไถกลบพืชที่ยังเขียวอยู่ลงดิน ในระยะที่

พืชออกดอกหรือยังสด และต้องทิ้งไว้ในดินประมาณ 7-15 วัน เพ่ือให้เซลพืชอ่อนตัวและค่อยๆ ย่อยสลายตัวอย่าง
สมบูรณ์จนพืชสมารถดูดซับธาตุอาหารได้ ชนิดพืชที่น้าใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่พืชตระกูลถั่ว โดยหว่านเมล็ดอัตรา   
5- 8 กิโลกรัม ต่อไร่ ปล่อยให้เจริญเติบโตจนอายุ 65-90 วันจึงท าการไถกลบ 
  1. ปอเทือง ราคา กิโลกรัมละ 30-33 บาท  
  2. ถั่วพร้า ราคา กิโลกรัมละ 25-30 บาท 

3. ถั่วพุ่มราคา กิโลกรัมละ 25-30 บาท      
4. โสนราคา กิโลกรัมละ 30-35 บาท 
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ภาคผนวกท่ี 2 

การด าเนินการโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
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วิธีการด าเนินการโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
1. คัดเลือกพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมในการท้าการเกษตร เป็นพื้นที่ด าเนินการ 
2. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ที่มีความสนใจในการด าเนินการท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ 
    โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
3. สนับสนุนวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ส าหรับใช้ในพื้นที่ท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ 
4. สนับสนุนปัจจัยอื่น ๆ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ 
5. น้อมน าเอาสูตรปุ๋ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาเป็นจุดตั้งต้น 
    ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ เพื่อท้าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ 
6. จัดท าบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืมและก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการฝากและกู้ยืม 
7. ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกท่ีมาใช้บริการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
8. ก าหนดบทลงโทษในกรณีท้าผิดเงื่อนไข  
9. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ ฝาก ถอน การให้กู้ยืม การส่งใช้คืนต้น ดอกเบี้ย 

 
การจัดท าบัญชีของธนาคาร 
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ภาคผนวกท่ี 3 
ภาพกิจกรรม 
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