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บทคัดยอ 

 

โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น ป 2564 เปนโครงการบูรณาการความรวมมือ

ของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการพัฒนาและตอยอดมูลคาเพ่ิม

ใหกับสินคาเกษตรจากภูมิปญญาทองถิ่นของไทยที่มีเอกลักษณโดดเดน และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

เพ่ือตอบสนองตอความตองการที่หลากหลาย รวมถึงสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินทั้งใน

ระดับประเทศและเพื่อการสงออกสูตลาดโลก การประเมินผลครั้งนี้เปนการประเมินผลการดำเนินงานและ

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใตแผนฯ รวมทั้งนำขอคนพบและขอเสนอแนะตาง ๆ มาใชเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของแผนแมบท โดยสำรวจขอมูล

จากกลุมตัวอยางเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 413 ราย เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ 40 ราย ประธานกลุม

เกษตรกร 34 ราย รวม 487 ราย  

ผลการประเมิน พบวา การดำเนินงานโครงการภายใตแผนแมบทเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน มีหนวยงาน

ดำเนินงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 4 หนวยงาน ไดแก กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม 

และกรมพัฒนาที่ดิน มีการดำเนินงานสงเสริมเกษตรกรใน 3 กลุมสินคา ไดแก ขาวหอมมะลิ ไมผล และผาไหม 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 205.59 ลานบาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ 189.94 ลานบาท หรือ รอยละ 92.39 

มีเกษตรกรเขารวมโครงการทั้งหมด 4,222 ราย โดยมีการถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกร เชน เทคโนโลยี

การผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาดานการเกษตรตามอัตลักษณและ 

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ และการผลิตผาไหมตรานกยูงพระราชทาน นอกจากนี้มีการสนับสนุน

ปจจัยการผลิต เชน เมล็ดขาวพันธุดีที่มีคุณภาพใหกับเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิ แปลงเรียนรูการผลิตไมผล 

อัตลักษณและกลองบรรจุไมผลใหกับเกษตรกรผูผลิตไมผล ซึ่งเกษตรกรมีความรูความเขาใจในหลักสูตรตาง ๆ   

ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.46 ดานผลการดำเนินงานโครงการภายใตแผนฯ ในภาพรวมสามารถ

ดำเนินการไดรอยละ 98.34 ของเป าหมาย นอกจากนี้ มีหนวยงานที่จัดทำฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุน 

การดำเนินงานโครงการภายใตแผนฯ 2 หนวยงาน ไดแก กรมหมอนไหมจัดทำฐานขอมูลพันธุหมอน - พันธุไหม

อนุรักษ และพันธุไมยอมสี รวม 2 ระบบ และกรมสงเสริมการเกษตร จัดทำฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานการเกษตรเพ่ือเสริมสรางอัตลักษณพื้นถิ่นจำนวน 1 ระบบ ดานการตรวจรับรองมาตรฐานของเกษตรกร 

พบวา กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิรอยละ 37.50 ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)  

สวนกลุมเกษตรกรที่ยังไมไดรับการข้ึนทะเบียนเนื่องจาก อยูระหวางการพัฒนาตามคุณสมบัติ ถึงแมวา 

กลุมเกษตรกรยังไมไดรับการข้ึนทะเบียน GI แตก็ไดรับรองมาตรฐานทางการเกษตรอื่น ๆ เชน เกษตรอินทรีย 

และ GAP เกษตรกรผูผลิตไมผลรอยละ 32.79 มีการนำระบบการตรวจสอบยอนกลับผาน QR Code ไปปรับใชใน

การจำหนายผลผลิต สวนเกษตรกรผูผลิตไมผลบางสวนไมไดใชระบบดังกลาวเนื่องจากจำหนายผลผลิต 

แบบเหมายกสวนใหกับพอคาที่มารับซื้อจึงไมไดใหความสำคัญกับระบบการตรวจสอบยอนกลับ และการตรวจรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑตรานกยูงพระราชทาน พบวา เกษตรกรรอยละ 90.44 ขอรับการตรวจรับรอง และมีเกษตรกร



ง 

 

รอยละ 47.12 ไดรับเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานแลวสามารถผลิตผาไหมตามมาตรฐานตรานกยูง กลาวคือ มี

เกษตรกรไดรับเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว สีน้ำเงิน สีเงิน และสีทอง แตกตางกันตามคุณสมบัติผา

ไหมที่ผลิตได  

ดานรายไดสุทธิของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิ มีรายไดสุทธิ

ลดลง รอยละ 10.04 เนื่องจากปญหาภัยแลง และคาใชจายในการผลิตเพ่ิมขึ้น เกษตรกรผูผลิตไมผลแตละชนิด 

ไดแก ทุเรียน มีรายไดสุทธิเพ่ิมขึ้นรอยละ 39.22 เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนไดมากข้ึนและมีราคา

จำหนายสูงขึ้นกวาปที่ผานมา มังคุด มีรายไดสุทธิลดลงรอยละ 6.20 เพราะผลผลิตมังคุดลดลงเนื่องจากสภาพ

อากาศไมเอื้ออำนวย แตสามารถจำหนายในราคาที่เพ่ิมข้ึน และมีคาใชจายในการผลิตเพิ่มขึ้น ลำไย มีรายได

สุทธิลดลงรอยละ 124.37 เนื่องจากประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และมีคาใชจายในการผลิตเพิ่มขึ้น และ

เกษตรกรผูผลิตผาไหมมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน รอยละ 32.39 เนื่องจากเกษตรกรบางรายสามารถจำหนายผาไหมที่

ผานการรับรองตรานกยูงพระราชทาน ในราคาที่สูงกวาผาไหมที่ยังไมไดรับการรับรอง ดานมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีมูลคาการจำหนายสินคาที่ไดรับการสงเสริม รวม 1,873.50 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 320.88 ลานบาท สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น รอยละ 20.67  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมจากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ภายใตแผนฯ  

แบงออกเปน 2 มิติ ไดแก (1) ประสิทธิภาพ พิจารณาความมีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานในภาพรวม ทั้งใน

เรื่องของผลสำเร็จจากการดำเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ จากการดำเนินงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก

ที่รอยละ 95.36 (2) ประสิทธิผล พิจารณาจากผลการประเมินตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินผล 

พบวา มีระดับความสำเร็จระดับดีทีร่อยละ 76.92 

เพื่อใหการดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการเชื่อมโยงการใชประโยชน

จากเอกลักษณแตละพ้ืนท่ีไปสูภาคการผลิตอื่น รวมท้ังควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธสินคาเพ่ือยกระดับ

ราคาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา การดำเนินโครงการในระยะตอไปควรสำรวจความตองการของเกษตรกร

เก่ียวกับหลักสูตรการอบรม รวมทั้งควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมบางหลักสูตรท่ีตองใชเวลาในการฝกปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น การจัดทำขอมูลเพ่ือขึ้นทะเบียนสินคา GI ควรมีผูเชี่ยวชาญมาใหคำแนะนำ

การข้ึนทะเบียนสินคา GI เพื่อชวยใหเกษตรกรมีโอกาสผานการพิจารณารับรองสินคา GI มากขึ้นนอกจากนี้ 

ควรประชาสัมพันธและทำความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการตรวจรับรองผาไหมตรานกยูงพระราชทาน 

ใหกับสมาชิกกลุมผูทอผาอยางทั่วถึง 

 

คำสำคัญ: สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น , สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) , ตรานกยูงพระราชทาน 
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Abstract 

 

The evaluation of this project was one of the important projects under the local 

identity agricultural Sub-Master Plan 2021. It was a project to integrate the cooperation of 

agencies under the Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC). The objectives were to 

promote the use of local identities and local wisdom in agricultural products with to add 

value to agricultural products, in terms of geographical indications (GI) and produce products 

in demand from a diverse of consumers; to promote local economies; to create uniqueness 

and identity for Thai agricultural products that could be differentiated from agricultural 

products of other countries in the global market in order to met different consumer needs. 

This evaluation was to evaluate the overall results and achievements, including 

recommendations and suggestions to support project implementation to achieve the Master 

Plan's objectives. Data were collected from the survey and opinions of the samples that 

consisted of 413 farmers, 40 government officers, and 34 farmers group leaders. 

 The result of the evaluation showed that the implementation of farming with local 

identity agricultural Sub-Master Plan, and there were 4 operational agencies under the MOAC, 

namely the Department of Rice, the Department of Agricultural Extension, The Queen Sirikit 

Department of Sericulture, and the Department of Land Development. For proceeding, there 

were three groups of farmers (jasmine rice, fruit,and silk) have been promoted. The total 

budget allocated was 205.59 million baht, while the result of the budget disbursement was 

189.94 million baht, or equal to 92 .39 percent. A total of 4,222 farmers participated in the 

project. In addition, it encouraged farmers to be knowledgeable in transferring technology 

such as quality jasmine rice production technology, identity-based agricultural production 

technology, local wisdom suitable for the area, and the production of royal cotton silk. 

Moreover, The project could support factors of production, and knowledge transfer to 

farmers, who had the highest level of understanding with a scoring average of 4.46 in various 

curriculums. Also, the overall project performance under the plan was 98.34 percent of the 

target. The database has been established to support under the plan, three databases on 

varieties conservation which are operated; the database of the mulberry tree, silk warm, the 

dyewood, and the agricultural local intelligence database. 

  In terms of economic value added, farmers who participated in the project were 

worth 1,873.50 million baht, an increase of 320.88 million baht. This resulted in a 20.67% 

change in the value of local identity agricultural products. 
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 For the evaluation of achievements in the overall project’s implementation and 

activities under the plan. There could be divided into two dimensions: (1) Effectiveness, 

considering overall operational efficiency in terms of operating success and budget 

disbursement. The project was able to operate performance was 95.36%, (2) Efficiency based 

on the measurement results compared to the evaluation criteria, it was found that the 

success level was 76.92%. In addition, there were database organizations that provide 

support. 

 Therefore, the findings and suggestions for this evaluation included that the agencies 

responsible for the implementation of the projects should link local identity utilization to 

other production sections, and be able to increase the channels of public relations to create 

higher added values of production. Then, the future implementation of the project should 

explore the needs of farmers. The project should also prepare information for the 

registration of GI goods and should be more experts to advise. Besides, it was important to 

promote and raise awareness about silk certification procedures for members of the weaving 

groups. 

 

Keywords: Local identity, Geographical Indications (GI), Royal Thai silk  

 



คำนำ 

โครงการสำคัญภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น ป 2564 เปนการบูรณาการความรวมมือ

ของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพัฒนาตอยอดรวมถึงสงเสริมการแปรรูป สรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน  

เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน สรางอัตลักษณหรือ

นำเสนอเรื่องราวเก่ียวกับแหลงกำเนิดใหกับสินคา และสรางแบรนดสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน โดยมุงเนนใหเกิด

อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น โดยโครงการดังกลาวไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว  

ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทำการประเมินผลผลิต และผลลัพธของโครงการฯ รวมท้ัง

ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานโครงการในระยะตอไป 

ใหประสบผลสำเร็จมากยิ่งข้ึนตอไป 

ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไดแก กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร และกรมหมอนไหม ตลอดจนประธานกลุมเกษตรกร

และเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหขอมูลที่เปนประโยชน ทำใหการประเมินผลครั้งนี้ 
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1 

บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ความสำคัญของงานประเมินผล 

 แผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เปน 1 ใน 6 แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นการเกษตร ซึ ่งเปนแผนงานสำคัญของการพัฒนาภาคการเกษตร มุ งเนนการพัฒนาและตอยอด

มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรจากภูมิปญญาทองถิ่นของไทยที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะพ้ืนที่ โดยการนำจุดเดน

ของอัตลักษณพื ้นถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นของไทยมาใชประโยชนในการผลิตสินคาเกษตรที่มีมูลคาเพิ ่มสูง 

ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีตอบสนองตอความตองการที่หลากหลาย ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียง

ใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น รวมถึงสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นทั้งในระดับประเทศ

และเพ่ือการสงออกสูตลาดโลกตอไป (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการตาง ๆ ภายใต

แผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื ้นถิ ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตอยอดรวมถึงสงเสริมการแปรรูป 

เพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณพื ้นถิ ่น สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถ 

ของเกษตรกรและชุมชน เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน 

สรางอัตลักษณหรือนำเสนอเรื่องราวเก่ียวกับแหลงกำเนิดใหกับสินคา และสรางแบรนดสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

โดยมุงเนนใหอัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นเพ่ิมขึ้น  

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยประเมินผล เห็นวาแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 

ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการเกษตร ใหความสำคัญกับการยกระดับความสามารถ 

ในการแขงขันของภาคเกษตร นำมาซึ ่งโอกาสในการสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกร  

ที่เนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตในภาคเกษตรไปสูสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง โดยใชประโยชน

จากอัตลักษณในแตละพื ้นที ่ซ ึ ่งครอบคลุมสินคาเกษตร และผลิตภัณฑทางการเกษตรที ่มีเอกลักษณโดดเดน 

เฉพาะพื้นที่ สินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นของไทย สินคาศิลปาชีพ สินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

รวมถึงสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พืชผลทางการเกษตรและไมผลเขตรอน จึงไดทำการประเมินผลโครงการดังกลาว 

1.2 วัตถุประสงคของงานประเมินผล 

 เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 

1.3 ขอบเขตของการประมินผล 

1.3.1 พื้นที่เปาหมาย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งเปนพื้นที่การดำเนินงานโครงการภายใตแผนแมบท

ยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2564 ไดแก  
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(1) โครงการเพิ่มศักยภาพภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห (กรมการขาว ,กรมพัฒนาที่ดิน) 

(2) โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น (กรมสงเสริมการเกษตร) 

(3) โครงการพัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออกใชเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหงเอเชีย 

(กรมสงเสริมการเกษตร ,กรมพัฒนาที่ดิน) 

(4) โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (กรมสงเสริมการเกษตร) 

(5) โครงการสงเสริมและพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม (กรมหมอนไหม) 

โดยจำแนกการประเมินผลเปน 3 กลุมชนิดสินคา ไดแกขาวหอมมะล ิไมผล (ทุเรียน มังคุด ลำไย) และผาไหม 

1.3.2 กลุมประชากรเปาหมาย แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

1) เกษตรกรและประธานกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ภายใต 3 สินคา ไดแก ขาวหอมมะลิ  

ไมผล และผาไหม ในพ้ืนที่เปาหมาย 

2) เจาหนาที่สวนกลางและภูมิภาคของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่รับผิดชอบ

โครงการ โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร และกรมหมอนไหม 

1.3.3 ระยะเวลาขอมูล 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิตของโครงการ เปนขอมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ ภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใชขอมูล

การผลิตสินคาขาวหอมมะลิ ไมผล และผาไหม ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการป พ.ศ. 2563 – 2564 

 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.4.1 เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น หมายถึง สินคาเกษตรที่เปนเอกลักษณของประเทศไทยที่เปนที่รู จัก

ของตางชาติ อาทิ ขาวหอมมะลิ ไมผลเมืองรอนชนิดตาง ๆ รวมถึงสินคาเกษตรที่มีคณุลักษณะพิเศษที่นำทรัพยากรที่

เปนอัตลักษณพื้นถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นเฉพาะพื้นที่ และมีความโดดเดนไมเหมือนพื้นที ่อื ่น มาสรางใหเกิดเปน

ผลผลิต/ผลิตภัณฑทางการเกษตร รวมถึงสินคาเกษตรที่ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (กองนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตร, 2564) 

 1.4.2 ภูมิปญญาทองถิ ่น (Local Wisdom) หมายถึง พื ้นเพรากฐานของความรู ของชาวบาน  

หรือความรอบรูของชาวบานที่เรียนรูและสั่งสมประสบการณสืบเนื่องตอกันมาทั้งทางตรง คือประสบการณ 

ที่พบดวยตัวเอง หรือทางออมซึ่งเรียนรูจากผูใหญ หรือความรูที่สะสมสืบตอกันมา (เทศบาลนครปากเกร็ด, 2564) 

 1.4.3 สิ ่งบงชี ้ทางภูมิศาสตร (GI : Geographical Indications) หมายถึง ชื ่อหรือสัญลักษณ

เฉพาะที ่ใชบนผลิตภัณฑหรือสิ ่งที ่อิงไปถึงตำแหนงหรือจุดเร ิ ่มต นทางภูมิศาสตร (เชนเมือง ภูมิภาค  

หรือประเทศ) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอาจจะใชเปนมาตราวัดคุณภาพของสิ่งบางสิ่ง หรือมีชื่อเสียงในทางใดทางหนึ่ง 

โดยมีผลมาจากจุดกำเนิดทางภูมิศาสตรของสิ่งนั้น (กรมทรัพยสินทางปญญา ,2559) 

 1.4.4 ตรานกยูงพระราชทาน (Thai Silk Quality Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมาย

รับรองคุณภาพผาไหมไทยที ่สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ าส ิร ิก ิติ์  

พระบรมราชินีนาถ รับสนองพระราชดำริในการมอบตราสัญลักษณใหแกผูผลิตไหมไทยที่ไดมาตรฐาน 4 ระดับ
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ไดแก นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) และนกยูงสีเขียว 

(Thai Silk Blend) ตามลำดับ (กรมหมอนไหม, 2554) 

1.4.5 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) หมายถึง ระบบการผลิตที่

ถูกตองในฟารม โดยพิจารณาตั้งแตพื้นที่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี ่ยว 

เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความตองการ และมีความปลอดภัยตอการบริโภค โดยมุงเนนให

เกิดกระบวนการผลิตที ่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และคุณภาพเปนที ่พ ึงพอใจของผู บร ิโภค  

(กรมสงเสริมการเกษตร, 2563) 

1.4.6 ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) ค ือ ระบบประกันคุณภาพ 

ที่มีการจดบันทึกและรับรองการประเมินประสิทธิผลและตรวจสอบเกษตรกรรายยอยแตละราย โดยองคกร

รับรองที่เปนบุคคลที่สามจะทำการตรวจสอบการดำเนินงานของระบบวาดำเนินไปไดดวยดีหรือไม เพื่อให    

ตรงตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

 1.4.7 สินคาโอท็อป (OTOP : One Tambon One Product “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ”) เปนแนวคดิ

ที ่ต องการใหแตละหมู บ านมีผลิตภัณฑหลักเปนของตัวเองเปนผลิตภัณฑที ่ใชว ัตถุด ิบหรือทรัพยากร  

และภูมิปญญาทองถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเปนสินคาที่สามารถสรางรายไดแกชุมชน โอท็อปในประเทศไทย  

มีตนแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมูบาน หนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุน ซึ่งถือวาประสบความสำเร็จ

อยางมาก เพราะสามารถกระตุนสรางพลังของชุมชน และพัฒนาการผลิตทองถิ่นดวยมุมมองในระดับสากล 

(กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2564) 

1.5 วิธีการประเมินผล 

 1.5.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

1) รูปแบบการประเมินผล การประเมินผลในครั้งนี้ ใชรูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ 

(Logic Model) มาประยุกตใช ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยนำเขา กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ  

2) ประเภทการประเมินผล เปนการประเมินผลระหวางการดำเนินโครงการ (On – going 

Evaluation) เนื่องจากเปนโครงการตอเนื่อง และเลือกทำการประเมินผลโครงการที่ดำเนินงานในป 2564 นำผล

การประเมินมาวิเคราะหประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของโครงการ 

3) แผนแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเปาหมาย

ที ่โครงการระบุไวรวมทั ้งผลการประเมินภาพรวมของโครงการ และแปลงคาผลการประเมินเปนระดับ 

ผลการประเมินในแตละประเด็น เพื่อแสดงใหเห็นวาการดำเนินโครงการมีความโดดเดนในดานใด และควรปรับปรุง

แกไขในประเด็นใด 

จากการตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี การประเมินผลครั้งนี้จึงใชแบบจำลอง logic model  

ในการเชื ่อมโยงความสัมพันธระหวางปจจัยนำเขา กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ความสอดคลอง ประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ ้นภายใตแบบจำลองดังกลาวตามตัวชี ้วัดที ่กำหนด สามารถสรุป 

กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน ไดดังนี้  
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการสำคัญภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 

 1.5.2 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินผล 

ประเด็นและตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใชในการประเมินผลครั้งนี้ ไดจากการพิจารณารายละเอียด 

ของการดำเนินโครงการรวมกับสิ่งท่ีตองการประเมินผล จำแนกตามรูปแบบการประเมินผลดังนี้ (ตารางที่ 1.1) 

ตารางที่ 1.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนำเขา (Inputs)    

1.1 งบประมาณ - รอยละของงบประมาณที่เบิกจาย 

- รอยละของความเพียงพอของงบประมาณ 

- รอยละของความทันเวลาของงบประมาณ 

- รอยละ 100 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

1.2 บุคลากร/หนวยงาน - จำนวนหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของในการดำเนินงาน - ไมนอยกวา 4 หนวยงาน 

1.3 องคความรู - จำนวนองคความรูที่ถายทอดใหแกเกษตรกร  

   สถาบันเกษตรกร และหนวยงานสนับสนุน 

- ไมนอยกวา3 องคความรู 

1.4 ปจจัยการผลิต - จำนวนปจจัยการผลิตท่ีหนวยงานสนับสนุน - ไมนอยกวา 3 กลุมชนิด 

ปจจัยนำเขา 
 - งบประมาณ 
 - บุคลากร/หนวยงาน 
 - องคความรู 
 - ปจจัยการผลิต 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
- การประชาสมัพันธโครงการ 
- การรับสมคัรและตั้งกลุม 
  เกษตรกร 

- การตรวจสอบรับรอง 
  มาตรฐานผลิตภณัฑผาไหม 
  ตรานกยูงพระราชทาน 

- การจดัทาํฐานขอ้มลู 

ผลผลิต 
- การรับรูขอมูลขาวสาร 
 โครงการฯ 

- เกษตรกรเขารวมโครงการฯ 
- เกษตรกรท่ีไดรับ 

 การถายทอดความรู 
- เกษตรกรท่ีไดรับการตรวจ 
 รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ 
 ผาไหมตรานกยูง 
 พระราชทาน 

- เกษตรกรไดรบัใบรับรองตรา 
 นกยูงพระราชทาน 

- ฐานขอมูลการข้ึนทะเบียน 
 สินคาเกษตรอัตลักษณฯ 

 

ประสิทธิภาพ : ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินงาน ประสิทธิผล : วัดผลสำเรจ็ตามตัวชี้วัดใน

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ผลลัพธ 
- การนำความรูไปใช 

  ประโยชนของ 

  เกษตรกร 

- เกษตรกรสามารถ 

  วางแผนการผลิต 

  และการตลาด  

- รายไดของเกษตรกร 
- การสรางมลูคาเพ่ิม 

  จากสินคาเกษตรอัต 

  ลักษณฯ ของเกษตรกร 
- อัตราการขยายตัว 

  ของมูลคาสินคา 

  เกษตรอัตลักษณฯ 

  ขยายตัวเฉลีย่รอยละ 3 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

2. กิจกรรมดำเนินงาน (Program Activities)  

2.1 การประชาสัมพันธ - จำนวนสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ - ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 - รอยละของกลุมเกษตรกรที่มกีารเชื่อมโยงกับ 

การทองเที่ยว และการสรางกิจกรรมเพ่ือดึงคนเขา

พ้ืนที่ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

2.2 การรับสมัครและตั้งกลุม

เกษตรกร 

- มีหลักเกณฑการรับสมัคร และตัง้กลุมเกษตรกร

เขารวมโครงการท่ีชัดเจน 

- มี 

2.3 การตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานผลติภณัฑผาไหมตรา

นกยูงพระราชทาน 

- จำนวนเมตรในการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑผาไหมตรานกยูงพระราชทาน 

- 200,000 เมตร 

2.4 การจัดทำฐานขอมูล - มีฐานขอมูลเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบยีนสินคาเกษตร 

อัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น 

- มี 

3. ผลผลิต (Outputs)    

3.1 การรับรูขอมลูขาวสาร

โครงการฯ  

- รอยละของเกษตรกรที่รับทราบขาวสารการ

ประชาสมัพันธโครงการฯ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

3.2 การรับสมัครเกษตรกร - จำนวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ - 4,430 ราย 

3.3 การสงเสรมิองคความรู - จำนวนแปลงเรียนรูการผลติสินคาเกษตร 

อัตลักษณพื้นถ่ิน 

- 50 แปลง 

 

 - รอยละของเกษตรกรทีไ่ดรับการสงเสริมการใช

เทคโนโลยทีี่ถูกตองและเหมาะสมในการผลิต 

ขาวหอมมะลิคุณภาพสูง 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 - รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ไดรับ 

การถายทอดความรูในการผลิตสินคาเกษตร 

อัตลักษณพื้นถิ่น 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 - รอยละของเกษตรกรที่มีความเขาใจระบบการผลิต

สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นเพิ่มขึ้น 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

3.4 การขอรับการตรวจรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมตรา

นกยูงพระราชทานของเกษตรกร 

- รอยละของเกษตรกรทีข่อรับบริการตรวจประเมิน

เพื่อรับรองมาตรฐานผลติภัณฑผาไหมตรานกยูง

พระราชทาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

3.5 การไดรับใบรับรองตรา

นกยูงพระราชทาน 

- รอยละของเกษตรกรทีไ่ดรับใบรับรองตรานกยูง

พระราชทาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 
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ตารางที่ 1.1 (ตอ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

3.6 ฐานขอมูล - จำนวนชนิดสินคาที่ขึ้นทะเบียนสินคาเกษตร 

  อัตลักษณ และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- 3 กลุมชนิดสินคา 

4. ผลลัพธ (Outcomes) 

4.1 การนำความรูไปใช

ประโยชน 

4.2 ดานเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่นำความรู 

   จากการอบรมไปใชประโยชน 

- รอยละของเกษตรกรที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากสินคา

เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 

-รอยละของกลุมเกษตรกรทีส่ามารถสรางมูลคาเพิ่ม 

จากสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 

- รอยละของเกษตรกรทีส่ามารถวางแผนการผลิต 

และการตลาด เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร 

อัตลักษณพื้นถิ่นที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

สูการรองรับ GI  

- อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสินคาเกษตร 

อัตลกัษณพื้นถิ่น 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวารอยละ 30 

 

- ไมนอยกวารอยละ 30 

 

- ไมนอยกวารอยละ 30 

 

 

 

- รอยละ 3 

5. ทัศนคต ิ - ระดับความพึงพอใจของเจาหนาทีต่อโครงการฯ 

- ระดับความพึงพอใจของสถาบันเกษตรกรตอ  

การดำเนินโครงการฯ 

- ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดำเนินโครงการฯ 

- ระดับมากขึ้นไป 

- ระดับมากขึ้นไป 

 

- ระดับมากขึ้นไป 

1.5.3 การรวบรวมขอมูล 

วิธีการรวบรวมขอมูล ไดเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ

เปนเครื ่องมือเพื่อสอบถามกลุมเปาหมาย ซึ่งมีคำถามทั้งคำถามปลายปด (Close – ended question)   

และคำถามปลายเปด (Open - ended - question) ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี ้ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที ่ ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที ่ท ี ่ร ับผ ิดชอบโครงการ  

และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยกำหนดจำนวนตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง ดังนี ้

1.1) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่หรือผูใหขอมูลหลัก 

ของหนวยงานตาง ๆ  ในลักษณะการสัมภาษณและสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน แผนงาน และโครงการ ทัศนคติ  

ความพึงพอใจ ตลอดจนปญหาในการดำเนินงานของเจาหนาที่จากสวนกลาง และสวนภูมิภาคในสังกัดกรมการขาว 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร และกรมหมอนไหม จำนวน 40 ราย โดยใชวิธีการเลือกตัวอยาง 

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)  

1.2) เกษตรกรที ่เข ารวมโครงการ ไดจากการสัมภาษณเกษตรกร กลุ มเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลที่ไดจากการเขารวมโครงการ การนำไปปฏิบัติ ทัศนคติ ความพึงพอใจ 
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และปญหาการเขารวมโครงการนั ้น ๆ โดยใชวิธ ีการสุ มตัวอยางแบบกลุ ม (Cluster Random Sampling)  

โดยแบงเปนกลุ มตามชนิดสินคาเกษตร ไดแก กลุ มที ่ 1 เกษตรกรผู ปลูกขาวหอมมะลิ กลุ มที ่ 2 เกษตรกร 

ผูปลูกไมผล (ทุเรียน มังคุด ลำไย ) กลุมที่ 3 เกษตรกรผูผลิตผาไหม และในแตละชั้นภูมิใชวิธีการสุมอยางงาย 

แบบไมใสทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) โดยใชบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เขารวม

โครงการจากหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี ้

ประชากรท้ังหมด 3,071 ราย ประกอบดวย 

1.2.1) ขาวหอมมะลิ จำนวน 1,785 ราย 

1.2.2) ไมผล จำนวน 660 ราย แบงเปน 

(1) ทุเรียน จำนวน 460 ราย 

(2) มังคุด จำนวน 100 ราย 

(3) ลำไย จำนวน 100 ราย 

1.2.3) ผาไหม จำนวน 626 ราย 

การกำหนดขนาดตัวอยางในการเก็บขอมูล ใชเกณฑการหาขนาดตัวอยาง โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของระยะเวลาและความเปนไปไดในการสำรวจขอมูล จึงกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง ดวยวิธีเทียบ

อัตราสวนของประชากร  (Neuman, อางถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ดังนี้  

- ถาประชากรนอยกวา 1,000 รายใชอัตราสวนการสุมกลุมตัวอยาง รอยละ 30  

- ถาประชากรอยูระหวาง 1,001 - 10,000 ราย ใชอัตราสวนการสุมกลุมตัวอยาง รอยละ 10  

- ถาประชากรอยูระหวาง 10,001 - 150,000 ราย ใชอัตราสวนการสุมกลุมตัวอยาง รอยละ 1 

จากจำนวนประชากรที่เขารวมโครงการ 3,424 ราย จึงใชเกณฑในการกำหนดขนาด

ตัวอยางรอยละ 10 ของประชากร ไดขนาดตัวอยางในการจัดเก็บรวม 342 ราย นำมากระจายตามสัดสวนของ

ประชากรรายสินคาไดจำนวนตัวอยางตามตารางที่ 1.2 

ตารางที่ 1.2 จำนวนเกษตรกรตัวอยาง                                                               

หนวย: ราย 

ชนิดสินคา 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

ประชากร (N) ตัวอยาง (n) 

1. ขาว  1,785 178 

2. ไมผล  

2.1 ทุเรียน  

2.2 มังคุด 

2.3 ลำไย 

660 

460 

100 

100 

66 

46 

10 

10 

3. ผาไหม 626 63 

รวมท้ังสิ้น 3,071 307 

ที่มา: จากการคำนวณ 
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 1.3) ขนาดตัวอยางที่สำรวจ เนื่องจากตองมีการวัดรายได และมูลคาเพิ่มจากสินคา

เกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน เพ่ือวิเคราะหขอมูลที่นาเชื่อถือ จึงเพ่ิมขนาดตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิ ไมผล และผาไหม 

ทำใหมีตัวอยางเกษตรกรทั้งหมด 413 ตัวอยาง (ตารางที่ 1.3) 

ตารางที่ 1.3 จำนวนเกษตรกรตัวอยางที่ใชในการประเมินผล                                        หนวย: ราย 

ชนิดสินคา 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

ประชากร (N) ตัวอยาง (n) 

1. ขาว  1,785 178 

2. ไมผล 

2.1 ทุเรียน  

2.2 มังคุด 

2.3 ลำไย 

660 

460 

100 

100 

120 

85 

15 

20 

3. ผาไหม 626 115 

รวมทั้งสิ้น 3,071 413 

ที่มา: จากการคำนวณ 

2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารโครงการ รายงานการดำเนินงานของหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนขอมูลจากเอกสารรายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

1.5.4 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได 

ในเชิงตัวเลขเปรียบเทียบ โดยทำการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย

ประกอบดวยคาสถิต ิอยางง าย ไดแก ค าเฉลี ่ย คาร อยละ และคาผลรวม เพื ่อนำเสนอรายงานเปน 

คำอธิบายประกอบตารางขอมูล และวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลที่รวบรวมมาไดทั้งหมด เชน แบบสัมภาษณที่

เปนคำถามปลายเปด การสังเกต การประเมินผลแบบมีสวนรวม และขอความจากเอกสารรายงานเพื่อนำมา

วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นและใชตัดสินในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ผลลัพธ 

ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ซึ่งการวิเคราะหประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
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1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก 

1.1) การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน เปนการวัดจากผลงานที ่ทำได 

เปรียบเทียบกับเปาหมายแสดงผลเปนคารอยละ ถาผลการดำเนินงานมีคาเขาใกล 100 แสดงวา การดำเนินงาน   

มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีคิดดังนี้ 

   (1) ดัชนีความสำเร็จ           =   
ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

เปาหมายของโครงการ
   X 100 

 

   (2) การเบิกจายงบประมาณ  =   
งบประมาณที่เบกิจายจริง

งบประมาณตามแผน
   X 100 

 

1.2) การวัดประสิทธิผล เปนการวัดผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ

ของโครงการ แสดงผลเปนคารอยละ ถามีคาเขาใกล 100 แสดงวา ผลการดำเนินงานมีประสิทธิผลมากขึ้น 

                ประสิทธิผล              =    
จำนวนตัวชี้วดับรรลุวัตถุประสงค

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
   X 100 

 

การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการวัดประสิทธิผล โดยกำหนด

ระดับผลการประเมินเปน 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และจำเปนตองปรับปรุงแกไข โดยจะทำการแปลผลจากชวง

คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวัดผล ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ (ตารางที่ 1.4) 

ตารางที่ 1.4 การกำหนดระดับผลการประเมิน 

ชวงคะแนนเฉลี่ย ความหมายของระดับผลการประเมิน 

80 – 100 ดีมาก/เปนจุดเดนของโครงการ 

65 – 79 ดี/สูงกวามาตรฐาน 

50  – 64 พอใช/ทำไดตามมาตรฐาน 

 นอยกวา 50 จำเปนตองปรับปรุงแกไข 
 

2.2) การวิเคราะห ความคิดเห็น ความเหมาะสม ความพึงพอใจ ใชมาตรวัดแบบ    

ลิเคิรท (Likert Scale) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห โดยแบงชวงระดับคาคะแนนสำหรับการวิเคราะหขอมูล

ออกเปน 5 ระดับ และการพิจารณากรณีการเปรียบเทียบผลของเปาหมายหรือขอมูลที่ตองการเปรียบเทียบ 

กำหนดเปนชวงคารอยละ ซึ่งมีวิธีคำนวณหาชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้(ตารางที่ 1.5)  
 

 

 

โดยที ่ คะแนนสูงสุด คือ  คะแนนที่กำหนดมากที่สุดตามแบบสอบถาม 

 

 

ชวงคะแนนเฉล่ีย คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตำ่สุด 

 จำนวนระดับชั้น 
= 
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คะแนนต่ำสุด  คือ  คะแนนที่กำหนดนอยที่สุดตามแบบสอบถาม 

      จำนวนระดับชั้น  คือ  การกำหนดระดับการวัด 

ตารางที่ 1.5 การกำหนดชวงคะแนน สำหรับวิเคราะหขอมูล 

คาคะแนน ชวงคะแนนเฉลี่ย ความหมายคาคะแนน 

ความพึงพอใจ ความเหมาะสม ระดับความรู 

1 1 – 1.80 ไมพึงพอใจมาก ไมเหมาะสมมาก นอยที่สุด 

2 1.81 – 2.60 ไมพึงพอใจ ไมเหมาะสม นอย 

3 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง เหมาะสมปานกลาง ปานกลาง 

4 3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก เหมาะสมมาก มาก 

5 4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด เหมาะสมมากที่สุด มากที่สุด 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานประเมินผล 

 1.6.1 เพื่อใหผูบริหารใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน ใหสามารถ

บรรลุตามวัตถุประสงคตอไป 

 1.6.2 หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำผลการประเมินผลใชเปนขอมูลสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ  

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเปนประโยชนตอเกษตรกร 
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บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี
 

2.1 การตรวจเอกสาร  

 2.1.1 การติดตามและประเมินผลแผนงานดานการเกษตร 

จากการประเมินผลยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาภาคการเกษตรที ่ผ านมา สำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปตามยุทธศาสตรชาติ ป 2563 

ซึ่งมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนหนวยหลักในการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ประเด็นการเกษตร แบงเปน  

6 แผนแมบทยอย โดยมีแผนแมบทยอยดานเกษตรอัตลักษณ เปน 1 ใน 6 แผนแมบทฯ ประเด็นการเกษตร  

จากการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนแมบทยอยดานเกษตรอัตลักษณ ป 2563 พบวา ในป 2563 มูลคา

สินคาเกษตรอัตลักษณ (นับเฉพาะขาวหอมมะลิ ไมผลเมืองรอนท่ีสําคัญ และผาไหมไทยนกยูงพระราชทาน) มีมูลคารวม 

260.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.91 ทำใหสถานการณการบรรลุเปาหมาย 

อยูในระดับบรรลุเปาหมายในสวนของมูลคาการจัดจำหนายสินคา GI ที่ขึ ้นทะเบียนจัดจำหนาย มีมูลคารวม 

3.50 พันลานบาท และเพิ่มเปน 5.39 พันลานบาท ณ ตุลาคม 2563 แสดงใหเห็นวามูลคาสินคากลุมเกษตร 

อัตลักษณพ้ืนถ่ินมีแนวโนมการขยายตัวในทิศทางที่ดี (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564) 

นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 

– 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ระยะครึ่งยุทธศาสตร) โดยการประยุกตใชตัวแบบจำลองประเมินผลตัว

แบบซิปป (CIPP Model) และวิธีประเมินผลแบบมีสวนรวมโดยการกำหนดตัวชี ้ว ัดตามบริบท ปจจัยนำเขา 

กระบวนการ และผลผลิต ตามประเด็นยุทธศาสตรเทียบกับเปาหมาย ผลการประเมินผลดานบริบทชี้ใหเห็นวา

แนวทางการสงเสริมเกษตรอินทรียภายใตยุทธศาสตรฯ มีความสอดคลองกับบริบท ของสถานการณทั้งใน 

และตางประเทศ สวนการประเมินผลดานปจจัยนำเขา พบวา มีการใชจายงบประมาณ ภายใตยุทธศาสตร 

รอยละ 46.22 และจำนวนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมสวนการประเมินผลดานกระบวนการ 

พบวา มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฉลี่ย 1 – 2 ครั้งตอป และมีการบูรณาการทำงาน รวมกับหนวยงาน

ภายในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณไมนอยกวารอยละ 40 และการประเมินผล ดานผลผลิต พบวา 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดำเนินงานอยูระดับดีมาก และมีคาความสำเร็จเฉลี่ย 

91.98 ของเปาหมาย นอกจากนี้ ยังพบวาการดำเนินงานยุทธศาสตรในระยะครึ่งแผน สามารถบรรลุวัตถุประสงค 

ในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย มีสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น มีเกษตรกรไดรับการรับรอง

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น และมีการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับมาก (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) 

ในป 2560 ไดประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 

- 2559) พบวา ภาพรวมมีผลการพัฒนาในระดับดีมาก คือ ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรอยูที ่ รอยละ 78.80  

และมีพื้นที่การเกษตรไดรับการบริหารจัดการ 57.18 ลานไร หรือรอยละ 98.42 ของเปาหมายการพัฒนา 

58.10 ลานไร สวนที่ตองเรงแกไขคือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร เมื่อสิ้นสุดแผนฯ หดตัวลง

เฉลี่ยรอยละ 0.43 สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอ GDP เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางทางเศรษฐกิจ
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พบวา ขาดความสมดุล ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรอยละ 90.01 

ขณะที่ภาคเกษตรมีสัดสวนเพียงรอยละ 9.99 สัดสวนมูลคาการสงออกสินคาเกษตรตอ GDP มีแนวโนมลดลง

เหลือรอยละ 8.40 ขณะที่มูลคาการนําเขาชะลอตัวลงเหลือรอยละ 3.40 ในป 2558 และเพิ่มขึ้นในป 2559  

คิดเปนรอยละ 3.44 สัดสวนสินคาเกษตรที ่สำคัญ 10 อันดับแรกมีแนวโนมลดลงเหลือรอยละ 80.21  

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกของภาคเกษตรมีการขยายตัวรอยละ 2.10 เปนผลมาจากปจจัย

ทุนมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยผลิตภาพการผลิตรวม รอยละ 0.85 โดยกลับมาเปนบวก หลังจากติดลบมาตั้งแต

แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 8 - 10 สะทอนใหเห็นวามีการใชเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากข้ึน 

ซึ ่งปจจัยที ่สงผลใหการพัฒนายังไมบรรลุผล มาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ  

การเกิดโรคระบาด รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศคูคาอยูในภาวะถดถอย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

 2.1.2 ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จและประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 

เกศสุดา ใหมสาร ไดศึกษาเรื ่องปจจัยที ่มีผลตอความสำเร็จของการผลิตผาไหมตรานกยูง

พระราชทาน กรณีศึกษาวิสาหกิจกลุมทอผาไหมบานทาเรือ พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จของกลุมมีทั้ง

ปจจัยภายในและภายนอก โดยปจจัยภายในที่มีผลตอความสำเร็จของกลุมมากที่สุด ไดแก ดานการผลิต  

ซึ่งกลุมมีวัสดุอุปกรณที่พรอมและเพียงพอกับปริมาณการผลิต และสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของตลาดได รองลงมาคือ ดานลักษณะผูนำกลุมที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุม ทำให

สามารถขับเคลื่อนและไดรับความรวมมือจากสมาชิกกลุมเปนอยางดี ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ดานความรู

ความสามารถของสมาชิกกลุมและดานการตลาด ตามลำดับ สำหรับปจจัยภายนอก พบวา การไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานภาครัฐมีผลตอความสำเร็จของกลุ มมากที ่สุด ในดานรูปแบบการบริหารจัดการกลุ มโดยศึกษา 

ในภาพรวม 3 ดาน ไดแก ดานโครงสรางและการบริหารงาน ดานการดำเนินงาน และดานการมีสวนรวมของกลุม 

พบวา สมาชิกมคีวามเห็นวาการมีสวนรวมของกลุมสงผลใหการบริหารจัดการภายในกลุมมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

โดยสมาชิกใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี ทั้งการเขารวมประชุมกลาแสดงความคิดเห็นและให

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนเปนอยางดี รองลงมาคือดานการดำเนินงานมีการวางแผน 

การผลิตลวงหนา รวมถึงสมาชิกทุกคนมีโอกาสพัฒนาทักษะความรูความสามารถจากหนวยงานภายนอกอยาง

สม่ำเสมอ โดยสามารถนำความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาถายทอดใหแกสมาชิกในกลุมได รวมทั้งมีโครงสราง

และแนวทางการบริหารงานของกลุมที่ชัดเจน โปรงใส และสมาชิกทุกคนเขาใจในบทบาทหนาที่ของตัวเอง (เกศสุดา 

ใหมสาร และคณะ, 2561) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Sreymom Phath เรื่องรูปแบบการจัดการการขึ้น

ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของพริกไทยกำปอตในประเทศกัมพูชา พบวา รูปแบบกระบวนการจัดการในการขึ้น

ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การเตรียมการ 2) กระบวนการขอข้ึนทะเบียน  

3) ผลลัพธ 4) ระบบการควบคุม และ 5) การสงเสริมการตลาด สวนปจจัยแหงความสำเร็จในการขึ้นทะเบียน มี 4 ประการ 

คือ ประการแรกการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ ประการที่สองการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรไมใช

องคกรของรัฐ ประการที่สามโครงสรางพ้ืนฐานเชนลักษณะพิเศษของพริกไทยกำปอต และประการที่สี่ความ

เปนหนึ่งเดียวของสมาคมสงเสริมพริกไทยกำปอตรวมถึงการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (Sreymom 

Phath, 2560) นอกจากนี ้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดศึกษาเรื ่องประสิทธิภาพการผลิตขาวสังขหยด
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ภายใตระบบสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พบวา พื้นที่ปลูกขาวสังขหยดพัทลุง ปการผลิต 2551/52 มีจำนวนทั้งสิ้น 

12,886 ไร อำเภอที่ปลูกมากที่สุด คือ อำเภอควนขนุน จำนวน 6,123 ไร คิดเปน รอยละ 47 ของพื้นที่ปลูก

ทั้งหมด โดยแบงเปนขาวสังขหยด GI จำนวน 950 ไร และขาวสังขหยดที่ไมได GI จำนวน 5,173 ไร จำนวน

เกษตรกรที่ปลูกขาวสังขหยด ทั ้งหมด 952 ราย เปนเกษตรกรที่ปลูกขาวสังขหยด GI 127 ราย ในขณะท่ี

เกษตรกรที่ปลูกขาวสังขหยดที่ไมได GI มีจำนวน 825 ราย และในปการผลิต 2552/53 ราคาขาวเปลือกสังขหยด 

GI เทากับ 14.50 บาท/กิโลกรัม และราคาขาวเปลือกสังขหยดที่ไมได GI เทากับ 10 บาท/กิโลกรัม จะเห็นไดวา

เกษตรกรที่ปลูกขาวสังขหยด GI มีนอยมากเมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกขาวสังขหยดที่ไมได GI แมวาราคาขาว

สังขหยด GI สูงกวาขาวสังขหยดที่ไมได GI ประมาณ 5 บาท/กิโลกรัม (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

 2.1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

การประเมินผลโครงการในปจจุบัน มุงเนนที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจใหกับผูบริหารหนวยงานหรือผูมีอำนาจในการตัดสินใจวาจะดำเนินโครงการตอไปหรือยุติ

การดำเนินงาน เพื่อเปนการตอบคำถามวาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนั้น “คุมคากับงบประมาณที่สนับสนุนไป

มากนอยเพียงใด และกอใหเกิดผลประโยชนกับประชาชนมากนอยเพียงใด” โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดรายงานผล

การประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกรอบการประเมิน  

3 มิติ ดังนี้ 1) มิติประสิทธิผล พบวา กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จ ตามแผนที่กำหนดไว 

ไดแก จำนวนแผนชุมชนระดับตำบลมีการนำไปใชในการพัฒนาอาชีพ และจำนวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริม

อาชีพชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการและมีการนำแผนการพัฒนาอาชีพไปปรับใช รวมทั้งมีการสำรวจ   

ความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมประชาชน รอยละ 98.60 มี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2) มิติประสิทธิภาพ พบวา กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดำเนินงานไดบรรลุผล

สำเร็จตามตัวชี้วัดผลผลิต ไดแก จำนวนครัวเรือนที่มีขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได และจำนวน

แผนชุมชนระดับตำบลที่มีการนำไปใชในการพัฒนาอาชีพ เปนตน และ 3) มิติผลกระทบ พบวา การดำเนินงาน

ของกรมการพัฒนาชุมชนกอใหเกิดผลประโยชนอยางกวางขวางตอประชาชนในชุมชน โดยสามารถพัฒนาและแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนทำใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมผานเวทีประชาคมในการแกไขปญหาของชุมชน (กรมการพัฒนา

ชุมชน, 2561) นอกจากนี้ สุวรรณา ประณีตวตกุล ไดทำการประเมินผลลัพธ ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ 

กรณีศึกษาโครงการ ปลานิล โดยวิธ ีว ิจ ัยอาศัยหลักเกณฑการประเมินของ OECD ผลการวิจ ัย พบวา  

เมื่อพิจารณาดานความสอดคลอง ชุดโครงการฯ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาปลานิลในกลยุทธ

ดานการเพิ่มผลผลิต ชุดโครงการฯ มีประสิทธิผล โดยโครงการยอยตาง ๆ ในชุดโครงการฯ เมื่อประสานรวมเขากัน

แลวสามารถตอบโจทยและบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาอาชีพ ทางเลือกการเลี้ยงปลานิลได ชุดโครงการฯ 

มีประสิทธิภาพ ไดสรางผลผลิตและผลลัพธเชิงวิชาการ และมีการนำผลการวิจัยไปใชประโยชนโดยชุดโครงการฯ

ไดสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มีความคุมคาตอการลงทุน อยางไรก็ตาม งานวิจัยบางโครงการ

ยังไมมีความยั่งยืน โดยเมื่อโครงการจบลงแลวการใชประโยชนจากผลงาน ก็จบสิ้น กลาวคือ เกษตรกรไมมีแรง

บันดาลใจในการดำเนินการอยางตอเนื่อง ขอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยดานทรัพยากรสัตวน้ำ 
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(ปลานิล) ของประเทศไทยในอนาคต คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยควรสนับสนุนงานวิจัยดานปลานิล

ตั้งแตระดับตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยดานเศรษฐกิจ และโครงสราง

การตลาดปลานิล (สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะ, 2561) 

จากการตรวจเอกสารดังกลาว ทำใหไดพิจารณาประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก การประยุกตใช

รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภาคการเกษตร การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการดำเนิน

โครงการ ตลอดจนรูปแบบการเขียนนำเสนอผลการประเมิน รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่สำคัญ เพื่อใชเปนแนวทาง

สำหรับการกำหนดประเด็น และตัวชี้วัดตอไป 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

 2.2.1 แนวคิดการประเมินผล 

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที ่จะว ัดและทำการว ิ เคราะหว  าผลท ี ่ เก ิดจาก 

การดำเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

หรือไม ผลกระทบเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม การประเมินผลโครงการแบงตามระยะเวลาของโครงการ ดังนี้ 

(บรรเทิง มาแสง, 2546) 

1) การประเมินผลกอนการดำเนินโครงการ (Pre Evaluation) เปนการประเมินผล

กอนท่ีจะจัดทำหรือนำโครงการมาปฏิบัติ วัตถุประสงคในการประเมินผลเพ่ือศึกษาความเหมาะสม หรือความเปนไปได

ของโครงการ โดยการวิเคราะหวาผลที่จะไดตามโครงการนั้นจะคุมคากับการลงทุนหรือไม เปนการประเมินผลเพ่ือ 

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูที่มีหนาที่ในการอนุมัติโครงการ 

2)  การประเม ิ นผลระหว  า งการดำ เน ิน โครงการ (On - going Evaluation)  

เปนการประเมินผลโครงการในขณะที่มีการดำเนินโครงการ หลังจากที่ไดมีการดำเนินโครงการไดระยะหนึ่ง  

เพื่อทราบความกาวหนาหรือปญหาในการดำเนินโครงการ เพื่อนำผลที่ไดไปใชในการแกปญหาการดำเนินงาน

ตามโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะเปนการปองกันไมใหโครงการลมเหลว 

นอกจากนี้บทเรียนที่ไดยังสามารถนำไปใชในการจัดทำโครงการอื่นที่มีลักษณะคลายกันได 

3) การประเมินผลหลังโครงการสิ ้นส ุดแลว (Post Evaluation) การประเมินผล 

เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแลว เพื่อตัดสินวาการดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม

มากนอยเพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้บทเรียนซึ ่งไมวาจะเปน

ความสำเร็จหรือลมเหลวของโครงการจะไดนำไปประกอบการพิจารณาเปนแนวทางในการจัดทำโครงการอ่ืนตอไป 

 2.2.2 แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) 

รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เปนวิธีการสื่อที่เปนระบบ และเห็นภาพ 

ไดชัดเจนที่นำเสนอความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน 

การจัดทำกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ตองการบรรลุผลสำเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004 

อางถึงใน ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) 

  



15 

ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องคประกอบ ไดแก 

1) ทรัพยากร (Resources) ชนิดตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ การจัดการองคการ 

และชุมชน ที่แผนงานสามารถจัดหาไดเพ่ือดำเนินงาน หรือทีเ่รียกวา ปจจัยนำเขา (Inputs) 

2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) เปนสิ่งที่แผนงานจัดทำ โดยใชทรัพยากร 

กิจกรรมเปนทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ เทคโนโลยี และการกระทำที่เปนสวนที่แผนงานตั้งใจจะทำ 

กิจกรรมการพัฒนานี้จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ตองบรรลุผลสำเร็จ ไดแก ผลผลิต (Outputs) 

ผลลัพธ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) 

3) ผลผลิต (Outputs) เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน และอาจ

ครอบคลุมถึง ประเภท ระดับ และเปาหมายของการใหบริการ ที่สงมอบของแผนงาน 

4) ผลลัพธ (Outcomes) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ สถานภาพ และ

ระดับของหนาที่การงานของผูมีสวนรวมในแผนงาน ผลลัพธระยะสั้นวัดไดภายใน 1 - 3 ป ผลลัพธระยะยาววัด

ไดภายใน 4 - 6 ป และนำไปสูผลกระทบไดภายใน 7 - 10 ป 

5) ผลกระทบ (Impacts) เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตั ้งใจ และไมตั้งใจที่เกิดขึ้นในองคการ ชุมชน 

หรือระบบ อันเปนผลสืบเนื่องจากการจัดทำกิจกรรมของแผนงานที่ปรากฏในชวง 7 - 10 ป ของการดำเนินงาน  

ตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะทำการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) ถือเปนทฤษฎีหนึ่งที่นักประเมินผล เรียกวา ทฤษฎีแผนงาน 

เพราะเนนอธิบายกระบวนการทำงานของแผนงาน ที่เปนปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 
 

“ทรัพยากรที่มีความจำเปน

จริง ๆ  สำหรับการดำเนินงาน

ของแผนงาน”  

“ถาไดนำ

ทรัพยากรเขาสู

แผนงานแลว...

ก็จะจัดทำ

กิจกรรมได”  

“ถาจัดทำ

กิจกรรมไดแลว.

ก็จะสงมอบ

ผลิตภัณฑ/

บริการใหแก

ผูรับบรกิารได”  

“ถาจัดทำ

กิจกรรมตามที่

ตั้งใจไดแลวเสรจ็...

ก็จะทำให

ผูรับบรกิารไดรับ

ประโยชนตามที่

ตั้งใจไว”  

“ถาผูรับบริการไดรบั

ประโยชน ไดตามที่

ตั้งใจไวแลว... 

ก็จะสงผลใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลง 

ขององคกร ชุมชน 

หรือระบบตามที่

คาดหวัง” 
         

ทรัพยากร/ 

ปจจัยนำเขา 

(Resources/Inputs) 

 กิจกรรม 

(Activities) 
 

ผลผลิต 

(Outputs) 
 

ผลลัพธ 

(Outcomes) 
 

ผลกระทบ 

(Impacts) 

         

แผนงานท่ีจัดเตรียมไว  ผลที่ตั้งใจหรือผลท่ีคาดหวังไว 
 

ที่มา: W.K. Kellogg Foundation, 2004: p3 

ภาพท่ี 2.1 แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) 

 

 



16 

 2.2.3 การประเมินผลลัพธและความคุมคา 

การบริหารจัดการภาครัฐในปจจุบัน มุ งเนนการตอบสนองความตองการที ่หลากหลาย 

ของประชาชนดวยการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ มีแนวทางการปฏิบัติที่กอใหเกิดประสทิธิภาพ ประสิทธิผล 

รวมทั้งมีความโปรงใสขององคกรหรือหนวยงานอ่ืน ๆ จึงตองมีการบริหารจัดการที่มุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน 

โดยสะทอนผานการประเมินผลการบริหารจัดการวา “เกิดความคุมคาตอเงินหรืองบประมาณมากนอยเพียงใด” 

เพื่อใหการประเมินความคุ มคาเปนเครื่องมือที่ผู บริหารสวนราชการ ใชเปนองคประกอบในการพิจารณา

ทางเลือกในการดำเนินงาน จึงใหความสำคัญกับประเด็นการทำงานใน 3 ดาน คือ ดานประสิทธิผล  

ดานประสิทธิภาพ และดานผลกระทบ ดังนี้ (สถาบันการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี, 2560) 

1) ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

ของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน วามีความสอดคลองเปนไปตามวัตุประสงค และ

เปาหมายหรือไม สามารถกำหนดประเด็นตัวชี้วัด ดังนี ้

1.1) ความคุมคาของตนทุน (Cost Effectiveness) เปนการแสดงผลของผลลัพธที ่เกิด

ขึ้นกับผูรับบริการตอคาใชจายทั้งหมดของโครงการ 

1.2) ระดับความสำเร็จในการบรรลุว ัตถุประสงคของโครงการ เป นการแสดงผล

ความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายของโครงการ 

1.3) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอผลประโยชนที่ไดรับ เปนการประเมิน

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนที่ไดรับจากผลผลิตของโครงการ 

2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เปนการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 

ของการใชทรัพยากรและกระบวนการทำงาน เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค โดยพิจารณาผลผลิตที่

เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับงบประมาณ (หรือตนทุนทั้งหมด) ที่ใชไปในการปฏิบัติงาน สามารถกำหนดประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

2.1) ตนทุนตอหนวย เปนการประเมินผลในระดับผลผลิตเปรียบเทียบกับคาใชจาย 

2.2) สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร เปนการแสดงผลผลิตเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใชไป 

เชน จำนวนบุคลากรตอผลผลิต 

2.3) สัดสวนผลผลิตที่ทำไดจริงเปรียบเทียบกับแผน 

2.4) สัดสวนเวลาที่ใชจริงในการใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด 

2.5) สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน เปนการเปรียบเทียบคาใชจายทั้งหมด

ของโครงการกับคาใชจายตามแผนงาน เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณโครงการ 

2.6) คุณภาพมาตรฐานท่ีกำหนดตามคูมือ การประกันคุณภาพ และควบคมุคุณภาพ 

2.7) ความพึงพอใจของผูรับบริการตอกระบวนการการใหบริการ 

3) ผลกระทบ เปนผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน ทั้งที่คาดหมายไวหรือตั้งใจไว และที่ไมได

คาดหมายหรือไมไดตั้งใจไว ที่เกิดขึ้นระหวางหรือภายหลังการปฏิบัติงาน สามารถกำหนดประเด็นตัวช้ีวัด ดังนี ้

 

 



17 

3.1) การประเมินผลกระทบตอประชาชน 

3.2) การประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

3.3) การประเมินผลกระทบตอสังคม 

3.4) การประเมินผลกระทบตอการเมือง 

3.5) การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อางถึงใน สถาบันการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี, 2560 

ภาพท่ี 2.2 กรอบการประเมินความคุมคา 
 

 2.2.4 การวัดทัศนคติ  

Rensis Likert (ค.ศ.1932) ได สร างเคร ื ่องม ือในการว ัดทัศนคติโดยใชว ิธ ีการวัดแบบ 

ลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ขอถามแตละขอจะมีทางเลือกตอบไดหลายระดับ และนำทางเลือกดังกลาวมาให

คะแนน เชน กรณีแบงเปน 5 ระดับ โดยกำหนดใหพึงพอใจมากที ่สุด เทากับ 5 พึงพอใจมาก เทากับ 4 

พึงพอใจปานกลาง เทากับ 3 พึงพอใจนอย เทากับ 2 และพึงพอใจนอยที่สุด เทากับ 1 

การกำหนดเกณฑคะแนนเปนชวง มีวิธีคำนวณ ดังนี ้

ชวงคะแนนเฉลี่ย   =   (คะแนนมาก – คะแนนนอย)/จำนวนระดับ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย   =   (5 - 1)/ 5 

ชวงคะแนนเฉลี่ย   =   0.80 

โดยที ่

คะแนนมาก  คือ  คะแนนที่กำหนดมากที่สุด (5 คะแนน) 

คะแนนนอย  คือ  คะแนนที่กำหนดนอยที่สุด (1 คะแนน) 

 2.2.5 ทฤษฎรีายรับ ตนทุน และการแสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิต 

เปาหมายที่สำคัญที่สุดของผูผลิต คือ การไดรับกำไรสูงสุดจากธุรกิจของตน โดยกำไรรวม (Total 

Profit) นั้น คือ ความแตกตางระหวางรายรับรวม (Total Revenue) กับตนทุนรวม (Total Cost) ซึ่งสามารถเขียน

ไดดังนี้ คือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548) 

Total Profit = Total Revenue – Total Cost 

ประสิทธผิล 

ประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ 

การบรรลุวัตถุประสงคและความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ความสอดคลองของการใชทรัพยากรและกระบวนการทำงาน 

ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน (คาดหวังและไมไดคาดหวัง) 
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รายรับรวม (Total Revenue: TR) คือ รายรับทั้งหมดที่ไดจากการขายสินคา ซึ่งรายรับรวม

คำนวณไดจากราคาสินคาคูณกับปริมาณสินคาที่ขายได หรือรายรับเฉลี่ยตอหนวยคูณกับปริมาณสินคาที่ขาย 

TR = P x Q  

โดยที่ TR คือ รายรับรวม 

P คือ ราคาสินคา 

Q คือ ปริมาณสินคาที่ขาย 

ตนทุนรวม (Total Cost: TC) คือ คาใชจายรวมทั้งหมดที่เกิดจากการผลิตสินคา ซึ่งสามารถ
หาไดจากสมการ 

TC = TFC + TVC 

โดยที่  TFC คือ ตนทุนคงที่รวม 
  TVC คือ ตนทุนผันแปรรวม 

การแสวงหากำไรสูงสุด (Profit Maximization) จากความสัมพันธของรายรับรวมและ

ตนทุนรวม สามารถเขียนความสัมพันธไดดงัน้ี คอื 
กำไรรวม = รายรับรวม – ตนทุนรวม หรือ  TR TC 
ถา TR = TC ดังนั้น  = 0 ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง กำไรปกต ิ(Normal Profits) 

ถา TR > TC ดังนั้น  > 0 ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง กำไรเกินปกติ (Economic Profits) 
ถา TR < TC ดังนั้น  < 0 ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง ขาดทุน (Loss) 
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บทที่ 3 

สภาพทั่วไปของกลุมเปาหมายของโครงการ 

 

3.1 สินคาเกษตรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน GI สินคาไมผลเกษตรอตัลักษณพื้นถิ่น และตรานกยูงพระราชทาน 

แผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมุงเนนสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

และพัฒนาเกษตรกรใหสามารถสรางอัตลักษณหรือสรางเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงกำเนิดของสินคา รวมทั้งสราง

ความแตกตางและความโดดเดนของสินคา โดยจำแนกตามชนิดสินคา ดังนี ้ 

3.1.1 สินคาขาว ขาวของประเทศไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยเฉพาะขาวพ้ืนเมือง 

ซึ่งมีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นที่สืบถอดตอกันมาจากรุนอดีตสูปจจุบัน แตในสถานการณปจจุบันขาวพื้นเมือง และวัฒนธรรมดั้งเดิม

บางสวนเริ่มสูญหายไป รัฐบาลมีนโยบายการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร และเพิ่มโอกาสทางการแขงขัน

ดวยสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมการขาวและกรมพัฒนาที่ดินจึงดำเนินการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง และขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 

เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาดวยการสรางอัตลักษณเฉพาะถ่ิน การประยุกตใชประโยชนวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปนแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรูดานการเกษตร และเชื่อมโยงการตลาดสินคาขาวอัตลักษณเฉพาะถิ่น  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตขาว GI ที่เปนอัตลักษณ

เฉพาะถ่ินในพ้ืนที่ภาคใต (ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง) ผานการจัดประชุมและถายทอดความรูดานการผลิต รวมถึง

การขึ้นทะเบียนสินคา GI และสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงสภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ภาคใตให

เหมาะสมในการปลูกขาวสังขหยด และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลา

รองไห มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุใหเกษตรกรที ่เขารวมโครงการ ตรวจวิเคราะหดินและสนับสนุนปุ ยตาม       

คาวิเคราะหดิน ตรวจวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุขาว ตรวจวิเคราะหความหอมของขาว และจัดเวทีเรียนรู

ระบบการผลิตขาวตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที ่ด ี (Good Agricultural Practice: GAP)  

และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS) โดยมีรายละเอียดของส ินค าขาวที ่ ได รับ 

การข้ึนทะเบียน GI แลว ดังนี้ (ภาคผนวกที่ 1) 

1) ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ไดรับการขึ้นทะเบียนสินคา GI เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 

โดยตองมีคุณสมบัติ คือ เปนขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวขาว ที่แปรรูปมาจากขาวเปลือกพันธุขาวหอมที่ไว

ตอชวงแสง คือ พันธุขาว  ดอกมะลิ 105 และพันธุ กข 15 ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห  ในฤดูนาป และมีกลิ่น

หอมตามธรรมชาต ิการแปรรูปและและบรรจุหีบหอตองทำในเขตพ้ืนที่เดียวกัน ที่จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม 

สุรินทร ยโสธร และศรีสะเกษ กระบวรการผลิตจะตองผานการควบคุมตรวจสอบ กลาวคือ มีการขึ้นทะเบียน

สมาชิกเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิรองไห สมาชิกผูแปรรูปหอมมะลิทุ งกุลารองไห รวมทั้งตองมีระบบ 

การบันทึกขอมูลมีเอกสารเพื่อการตรวจสอบยอนกลับได และตองไดรับการตรวจคาความหอมจากกรมการขาว 

โดยในเมล็ดขาวตองมีปริมาณสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline ( 2AP) ในปริมาณ 0.1 - 0.2 ไมโครกรัม (ณ แปลงปลูก) 
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2) ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ไดรับการขึ้นทะเบียนสินคา GI เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 

โดยตองมีคุณสมบัติ คือเปนขาวเจาพันธุสังขหยด ขาวเจาพื้นเมืองพันธุเบา ขาวนาสวนที่ไวตอชวงแสง ปลูกใน

ฤดูนาป ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง กระบวนการจัดเก็บขาวเปลือกตองมีการแยกขาวสังขหยดเมืองพัทลุงออก

จากขาวพันธุอ่ืน ๆ หรือขาวพันธุสังขหยดที่ไมไดเปนสมาชิกในกลุมผูผลิตซึ่งไมสามารถตรวจสอบหรือติดตามได 

การแปรรูปตองมาจากกุมเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนสมาชิกและไดปฏิบัติตามวิธีการปลูกขาวสังขหยดพัทลุงเทานั้น  

3.1.2 สินคาไมผล เปนพืชสวนที่สรางมูลคาใหประเทศไทยไดมาก โดยผลไมในกลุมเศรษฐกิจหลัก

ที่มีการสงออกมากที่สุด คือ ทุเรียน ลำไย มังคุด มะมวง เงาะ ลิ้นจี่ และลองกอง ในขณะที่ผลไมพื้นถิ่นซึ่งเปน

ผลไมในกลุมรองก็ความสำคัญทางเศรษฐกิจและไดรับความนิยมสูงไมแพกัน ซึ่งจะเห็นไดจากมูลคาการซื้อขายใน

ประเทศสงู มีตลาดเฉพาะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญมุงเนน

การพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณเฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหลงกำเนิดสินคา (story) ที่ทำให

สินคามีความแตกตางจากสินคาที่ผลิตจากแหลงอื่นๆ มีความโดดเดน มีศักยภาพ และมีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

สามารถสรางมูลคาและนำไปสงเสริมใหเกษตรกร เพ่ือสรางอาชีพและรายได โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยี

และภูมิปญญาทองถิ ่นในการพัฒนาการผลิต และเพิ ่มมูลคาผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เปนผลิตภัณฑท่ี

หลากหลาย จำแนกเปน 

1) สินคาท่ีพัฒนายกระดับเพื ่อเขาสู การรับรองมาตรฐานสิ ่งบงชี ้ทางภูมิศาสตร (GI : 

Geographical Indications) โดยมีสินคาไมผลที่ไดรับการขึ้นทะเบียน GI ในพื ้นที ่ของเกษตรกรที่เปนกลุม

ตัวอยางในการประเมินผล ดังนี ้(ภาคผนวกที่ 2) 

1.1) ทุเรียนจันท ไดรับการขึ้นทะเบียนสินคา GI แลวเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดย

ตองมีคุณสมบัติ คือ เปนทุเรียนพันธุพื้นเมือง ไดแก พันธุพวงมณี พันธุนกหยิบ พันธุทองลินจง พันธุนวลทอง

จันทร พันธุกบสุวรรณ และพันธุทางการคา ไดแก พันธุจันทบุรี 1 ถึงพันธุจันทบุรี 10 ที่มีเนื้อละเอียด สีเหลือง 

หรือเหลืองเขม หรือเหลืองอมสม เนื้อหนาละเอียด มีเสนใยนอย หรือไมมีเสนใย รสชาติหวานมันหรือหวาน

แหลม ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

1.2) ทุเรียนสาลิกาพังงา ไดรับการขึ้นทะเบียนสินคา GI แลวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 

2557 โดยตองมีคุณสมบัติ คือ มีลักษณะทรงผลกลม เปลือกบาง หนาสั้นและ เนื้อหนาละเอียดสีเหลืองเขม 

กลิ่นหอมแตไมฉุนมากแกนกลางเปลือกทุเรียนจะมสีีสนิมแดง เมล็ดลีบ มีรสชาติหวาน ที่ปลูกในเขตพ้ืนที่อำเภอ

กะปง ของจังหวัดพังงา 

1.3) มังคุดวงในระนอง ไดรับการขึ้นทะเบียนสินคา GI แลวเมื่อวันที่ 27 กันยายน 

2560 โดยตองมีคุณสมบัติ คอื เปนมังคุดพันธุพ้ืนเมือง ที่มีผลกลมโต ผิวเปลือกมันเรียบสวย เมื่อสุกจะเปนสีดำ 

กลีบเลี้ยงหนาสีเขียว เนื้อสีขาวปุยฝาย ไมเปนเนื้อแกว ไมมียางไหล และไมฉ่ำน้ำ รสชาติหวานนอมเปรี้ยว

เล็กนอย ปลูกและผลิตในเขตตำบลในวงเหนือและตำบลในวงใต ของอำเภอละอุน จังหวัดระนอง 
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2) สินคาที่ยกระดับเปนสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน โดยมุงเนนการพัฒนาสินคาไมผลใน

พื้นที่ที ่มี ความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะถิ ่นใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP รวมทั้งสรางอัตลักษณ

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงกำเนิดสินคา สรางความโดดเดน สามารถสรางมูลคาใหกับสินคาได ตลอดจน

นำไปสูสูการขึ้นทะเบียนสินคา GI ตอไปในอนาคต โดยสินคาของเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางในการประเมินผล

ไดแก ลำไยพวงทอง จังหวัดนาน มีคุณสมบัติ คือ เปนลำไยท่ีมีผิวเปลือกเรียบสีน้ำตาลออน มีเมล็ดเล็ก เนื้อหนา 

กรอบ และแหง มีรสชาติหวานฉ่ำกำลังดี รับประทานแลวไมแสบลิ ้น เปลือกหนาเก็บรักษาไวไดนาน  

ซึ่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนาน 

3.1.3 สินคาผาไหม  

ไหมไทย (Thai Silk) เปนผลิตภัณฑไหมที่เปนเอกลักษณเปนที่รูจักแพรหลายแกบุคคล

ทั่วไป ในตางประเทศทั่วโลก ประเทศไทยจึงเปนแหลงผลิตไหมที่สำคัญและมีชื่อเสียงประเทศหนึ่งของโลก 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงหวงใยและตระหนักถึงปญหา

การผลิตผาไหมที่ไดคุณภาพของเกษตรกร จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานสัญลักษณนกยูงไทยให

เปนเครื ่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผาไหมไทย จำนวน 4 ชนิดไดแก นกยูงสีทอง (Royal Thai 

Silk) นกยูงสีเง ิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) และนกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) โดย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไดยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑผาไหมไทย ตามบทบัญญัติ

มาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 กับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 และเพื่อเปนการสงเสริมการใชเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑผาไหมไทย

ตรานกยูงพระราชทานใหแพรหลายทั่วโลกจึงไดมีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทาน 

ในตางประเทศอีก 35 ประเทศ เพื่อใหมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ครอบคลุม 

เรื่องกระบวนการผลิต วัตถุดิบ และคุณภาพ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย (คมม.) ไดมีมติเห็นชอบ

การปรับปรุงขอบังคับกรมหมอนไหม วาดวยการใชเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑผาไหมไทย พ.ศ. 2554 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ซึ่งกรมหมอนไหม ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 กรมหมอนไหมไดมี

การออกตรารับรองมาตรฐานมาตรฐานผาไหมไทย หรือ ตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งแบงยอยเปน 4 ระดับ ไดแก 

(ภาพท่ี 3.1)  

1) ตรานกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) เปนผาไหมที ่ผลิตโดยใชเสนไหมและวัตถุดิบ

ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เปนการอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานดั้งเดิมของไทยอยางแทจริง ดังนี้ 

1.1) ใชเสนไหมพันธุไทยพ้ืนบานเปนทั้งเสนพุงและเสนยืน  

1.2) เสนไหมตองสาวดวยมือผานพวงสาวลงภาชนะ  

1.3) ทอดวยก่ีทอมือแบบพื้นบานชนิดพุงกระสวยดวยมือ  

1.4) ยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม  

2) ตรานกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) เปนผาไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษภูมิปญญา

พ้ืนบานผสมผสานกับการประยุกตใชเครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางข้ันตอน ดังนี้ 

2.1) ใชเสนไหมพันธุไทยพ้ืนบานหรือพันธุไทยปรับปรุงเปนเสนพุงและ/หรือเสนยืน  
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2.2) เสนไหมตองสาวดวยมือ หรือสาวดวยอุปกรณท่ีใชมอเตอรขับเคลื่อนไมเกิน 5 แรงมา  

2.3) ทอดวยก่ีทอมือชนิดพุงกระสวยดวยมือหรือก่ีกระตุกก็ได  

3) ตรานกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) เปนผาไหมชนิดที ่ผลิตดวยภูมิปญญาของไทยแบบ

ประยุกต ใชเทคโนโลยีการผลิตเขากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ ดังนี ้

3.1) ใชเสนไหมแทเปนเสนพุงและเสนยืน  

3.2) ยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม  

3.3) ทอดวยก่ีแบบใดก็ได  

4) ตรานกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) เปนผาไหมที ่ผลิตดวยกระบวนการผลิตและ

เทคโนโลยีสมัยใหมที่ผสมผสานกับภูมิปญญาไทยในดานลวดลายและสีสันระหวางเสนใยไหมแทกับเสนใยอ่ืน

ที่มาจากธรรมชาติ หรือเสนใยสังเคราะหรูปแบบตางๆ ตามวัตถุประสงคการใชงาน หรือตามความตองการของ

ผูบริโภค ดังนี ้

4.1) ใชเสนไหมแทเปนสวนประกอบหลัก มีเสนใยอ่ืนเปนสวนประกอบรอง  

4.2) ตองระบุสวนประกอบของเสนใยอ่ืนใหชัดเจน  

4.3) ทอดวยก่ีแบบใดก็ได  

4.4) ยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมหมอนไหม 

ภาพที่ 3.1 เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน 

 

 

 

 

 

 



23 

3.2 บริบทของกลุมเกษตรกรตัวอยาง (ภาคผนวกที ่3) 

 3.2.1 กลุมเกษตรกรผูผลิตขาว 

1) บริบทของกลุม  

การกอตั้งกลุมในระยะแรก เจาหนาที่จากกรมการขาว เล็งเห็นถึงศักยภาพการผลิตขาว

ของเกษตรกร จึงเขามาแนะนำใหเกษตรกรในพื ้นที ่ทำการรวมกลุ ม เพื ่อรับการสนับสนุนและสงเสริม 

จากภาครัฐในการเขารวมโครงการตาง ๆ เชน โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และโครงการ

ศูนยขาวชุมชน  

2) การผลิต และการตลาด 

2.1) การผลิต เกษตรกรรวมกลุมผลิตขาวหอมมะลิ กข. 15 และ กข. 105 ซึ่งมีทั้งแบบ

ขาวเปลือก เมล็ดพันธุ และขาวสาร โดยที่เกษตรกรบางกลุมมีการผลิตขาวสารบรรจุถุงสุญญากาศและติดตรา

สัญลักษณของกลุมลงบนสินคาเพ่ือสรางเอกลักษณใหกับขาวหอมมะลิ 

2.2) การตลาด กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวจำหนายสินคาขาวในหลายชองทาง เชน จำหนาย

ขาวเปลือกใหกับโรงสีหรือสหกรณการเกษตร จำหนายเมล็ดพันธุขาวใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกลเคียงหรือศูนย

เมล็ดพันธุขาว และจำหนายขาวสารใหกับผูบริโภคท้ังในพื้นที่ งานแสดงสินคาตาง ๆ รวมถึงชองทางออนไลนดวย  

3) ศักยภาพ ขอจำกัด และความตองการของกลุม 

3.1) ศักยภาพ กลุมเกษตรกรสวนใหญสามารถผลิตขาวหอมมะลิไดตามมาตรฐาน GAP 

และใหความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามขอตกลงท่ีกลุมกำหนด นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่กรมการขาว

เขามาสงเสริมและพัฒนาอยูเสมอ 

3.2) ขอจำกัด สมาชิกกลุมสวนใหญมีอายุคอนขางมากและไมมีความชำนาญในการทำ

การตลาดออนไลน นอกจากนี้บางกลุมไมมีการทำโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาของกลุม 

3.3) ความตองการของกลุม กลุมมีความตองการใหหนวยงานภาครัฐสนับสนุนองคความรู

ดานการตลาด การประชาสัมพันธ และการสรางเรื่องราวหรือเอกลักษณของสินคาขาวหอมมะลิ รวมถึงดูแล

เรื่องราคาขาวตกต่ำ 

 3.2.2 กลุมเกษตรกรผูผลิตไมผล 

1) บริบทของกลุม  

เกษตรกรมีการรวมกลุมกันเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง และเพิ่มอำนาจในการตอรองราคา 

ไมผลในพื้นที่ รวมทั้งเจาหนาที่เกษตรจังหวัดเขามาสงเสริมและสนับสนุนใหเขารวมโครงการเพื่อรับการสนับสนุน

ความรู ในการผลิตไมผล และปจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณการผลิต เชน กลองบรรจุภัณฑ รวมทั ้งจัดทำ 

แปลงเรียนรูการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณ เพ่ือชวยพัฒนาคุณภาพการผลิตไมผลใหแกกลุมเกษตรกร 

2) การผลิต และการตลาด 

2.1) การผลิต กลุมเกษตรกรมีการผลิตไมผลแตกตางกันตามพื้นที่ โดยสวนใหญเปน 

การผลิตผลสดซึ่งแบงเปนหลายเกรดตามขนาดและคุณลักษณะ ในกรณีที่ผลสดราคาตกต่ำกลุมเกษตรกร 

จะนำมาแปรรูปเปนสินคาชนดิตาง ๆ เชน ผลไมกวน ผลไมอบแหง หรือน้ำผลไม เพ่ือจำหนายอีกทางหนึ่ง  
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2.2) การตลาด กลุมเกษตรกรจำหนายสินคาไมผลในหลายชองทาง เชน จำหนายใหกับ

บริษัทเอกชนที่มารับซื้อ พอคาคนกลาง และผูบริโภคโดยตรงตามงานแสดงสินคาที่ภาครัฐและเอกชนสนับสนุน 

และบางกลุมจำหนายผานชองทางออนไลนโดยใชกลองบรรจุภัณฑที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน  

3) ศักยภาพ ขอจำกัด และความตองการของกลุม 

3.1) ศักยภาพ กลุ มเกษตรกรรวมกลุมกันบริหารจัดการกลุม สมาชิกใหความรวมมือ 

ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในกลุม อีกทั้งยังสามารถผลิตไมผลไดตามมาตรฐาน GAP และบางกลุมไดรับ 

การขึ้นทะเบียนเปนสินคา GI แลว  

3.2) ขอจำกัด ในกรณีที่ผลผลิตออกพรอมกันหลายพื้นที่อาจสงผลใหราคาผลผลิตตกต่ำ 

นอกจากนี้สมาชิกกลุมมีผูสูงอายุรวมดวย จึงทำใหสมาชิกกลุมตองจางแรงงานตางดาวมาชวยในการผลิต 

3.3) ความตองการของกลุ ม กลุ มเกษตรกรบางกลุ มที ่อยู ในชวงเริ ่มตนการรวมกลุม 

มคีวามตองการใหสนับสนุนองคความรูดานการตลาด และการแปรรูปสินคาไมผลเพ่ิมเติม 

3.2.3 กลุมเกษตรกรผูผลิตผาไหม 

1) บริบทของกลุม  

สมาชิกกลุมมีการรวมกลุมเปนกลุมแมบาน เพ่ือทำอาชีพเสริมในชวงนอกฤดูทำนา ซึ่งมีการสืบทอด

ภูมิปญญาการทอผาไหมมาตั้งแตบรรพบุรษ ตอมากรมหมอนไหมเขามาสงเสริมการรวมกลุมโดยการสนับสนุน

องคความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการยอมสีผาไหม เทคนิคการทอผาไหม การผลิตผาไหมใหผานการรับรอง

ตรานกยูงพระราชทาน  

2) การผลิต และการตลาด 

2.1) การผลิต กลุมเกษตรกรแตละพื้นที่มีเทคนิค วิธี และลวดลายแตกตางกันขึ้นอยูกับ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และเอกลักษณในพ้ืนที่ที่สืบทอดกันมา  

2.2) การตลาด เกษตรกรสวนใหญมีการจำหนายในลักษณะตางคนตางจำหนาย แตหากมีงาน

แสดงสินคาที่ภาครัฐแลกเอกชนสนับสนุน เกษตรกรจะจำหนายในลักษณะการรวมกลุมกันจำหนาย 

3) ศักยภาพ ขอจำกัด และความตองการของกลุม 

3.1) ศักยภาพ กลุมเกษตรกรแตละพื้นที่จะมีลูกคาประจำของกลุม เกษตรกรแตละราย   

มีความมุงมั่นตั้งใจเรียนรูและปรับปรุงฝมือการทอผาไหม ทั้งนี้ การออกแบบลวดลายของผาไหมในแตละพื้นที ่

มีความแตกตางกันและสื่อถึงเอกลักษณของแตละพ้ืนที่ 

3.2) ขอจำกัด เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอาย ุและมีปญญาหาดานสายตา กลุมเกษตรกร

บางกลุมที่อยูในชวงเริ ่มตนการรวมกลุ มยังขาดวัสดุอุปกรณ เนื ่องจากกรมหมอนไหมยังไมมีงบประมาณ 

ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

3.3) ความตองการของกลุม กลุมยังมีความตองการสนับสนุนองคความรูเพิ่มเติม ในดานการตลาด

ออนไลน และเทคนิคการทอผาลวดลายใหม ๆ 
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3.3 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร 

จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรตัวอยาง จำนวน 413 ราย ที่เขารวมโครงการสำคัญภายใต

แผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ป 2564 สรุปได ดังนี ้

 3.3.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และและประสบการณในการทำเกษตรของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 64.16 และเปนเพศชายรอยละ 

35.84 เกษตรกรมีอายุเฉลี ่ย 56 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอยละ 33.67 

รองลงมาจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตน รอยละ 26.39 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 

20.58 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 11.38 ระดับปริญญาตรี รอยละ 5.08 ระดับปริญญาโทรอยละ 1.45 

ระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 1.21 และระดับปริญญาเอกรอยละ 0.24 และมีประสบการณในการทำเกษตร

เฉลี่ย 27 ป (ตารางที่ 3.1) 

ตารางที่ 3.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำเกษตรของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ 
 

รายการ รอยละ 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

100.00 

35.84 

64.16 

2. อายุเฉลี่ย  (ป)                                  56.00 

3. ระดับการศึกษา  100.00 

     3.1 ไมไดรับการศึกษา - 

     3.2 ประถมศึกษาตอนตน  26.39 

     3.3 ประถมศึกษาตอนปลาย  33.67 

     3.4 มัธยมศึกษาตอนตน 11.38 

     3.5 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 20.58 

     3.6 อนุปริญญา/ปวส. 1.21 

     3.7 ปริญญาตร ี 5.08 

     3.8 ปริญญาโท 1.45 

     3.9 ปริญญาเอก 0.24 

4. ประสบการณในการทำเกษตรเฉลี่ย (ป) 27.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.3.2 สมาชิกในครัวเรือน เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 ราย อยูในวัยทำงาน

เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 ราย โดยเปนแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 2 ราย และเปนแรงงานนอกภาคเกษตร

เฉลี่ยครัวเรือนละ 1 ราย (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางที่ 3.2 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ 

หนวย : ราย 

รายการ เฉลี่ย 

1. สมาชิกในครัวเรือน 4 

2. แรงงานในครัวเรือน 3 

2.1 แรงงานในภาคเกษตร 2 

2.1 แรงงานนอกภาคเกษตร 1 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.3.3 การประกอบอาชีพหลักของเกษตรกร จำแนกเปนอาชีพในภาคการเกษตร รอยละ 96.13 โดย

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีอาชีพเปนเกษตรกร รอยละ 95.40 และมีอาชีพรับจางในภาคการเกษตร รอยละ 0.73 

สวนอาชีพนอกภาคการเกษตร คิดเปนรอยละ 3.87 โดยทำงานประจำ รอยละ 1.45 ทำธุรกิจสวนตัว  

และรับจางนอกภาคเกษตรกร รอยละ 1.21 (ตารางที่ 3.3) 

 

ตารางที่ 3.3 การประกอบอาชีพหลักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ  
 

รายการ รอยละ 

1. การประกอบอาชีพหลัก  

1.1 ในภาคเกษตร 96.13 

1) เกษตรกร 95.40 

2) รับจางเกษตร 0.73 

1.2 นอกภาคเกษตร 3.87 

1) ทำงานประจำ 1.45 

2) ธุรกิจสวนตัว 1.21 

3) รับจางนอกภาคเกษตรกร 1.21 

ที่มา: จากการสำรวจ   

3.3.4 พื้นทีถ่ือครอง เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองที่มีเอกสารสิทธิ์ จำแนกเปน  

1) ลักษณะการถือครองที่ดิน เกษตรกรรอยละ 80.38 มีที่ดินทำการเกษตรเปนของตนเอง 

เฉลี่ยรายละ 13.29 ไร รอยละ 10.89 ไดทำประโยชนฟรี เฉลี่ยรายละ 16.79 ไร และรอยละ 8.73 เชาที่ดิน 

เพ่ือทำการเกษตรเฉลี่ยรายละ 20.52 ไร (ตารางที่ 3.4) 
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2) การใชประโยชนที่ดิน เกษตรกรรอยละ 89.83 ใชปลูกบานเรือนอยูอาศัย เฉลี่ยรายละ 0.78 ไร 

รองลงมารอยละ 88.14 เปนนา เฉลี่ยรายละ 19.29 ไร รอยละ 61.26 สวนไมผล/ไมยืนตน เฉลี่ยรายละ 12.87 ไร 

รอยละ 18.64 โรงเรือน/คอกสัตว/พื้นที่เลี้ยงสัตว เฉลี่ยรายละ 5.10 ไร รอยละ 10.17 พืชไร เฉลี่ยรายละ 9.34 ไร 

รอยละ 5.33 สระน้ำ เฉลี่ยรายละ 1.30 ไร รอยละ 3.87 เพาะเลี้ยงประมง เฉลี่ยรายละ 1.33 ไร รอยละ 2.42 

ฟารม/เกษตรผสมผสาน เฉลี่ยรายละ 6.95 ไร รอยละ 1.69 สวนผัก/สมุนไพร เฉลี่ยรายละ 1.71 ไร และรอยละ 

0.48 ที่รกรางวางเปลา เฉลี่ยรายละ 1.75 ไร (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางที่ 3.4 พ้ืนที่ถือครองของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ 
 

รายการ รอยละ เฉลี่ย (ไร) 

1. ลักษณะการถือครองท่ีดิน    

1.1 ของตนเอง 80.38 13.29 

1.2 ไดทำฟร ี 10.89 16.79 

1.3 เชา 8.73 20.52 

2. การใชประโยชนท่ีดิน1/   

2.1 ที่ปลูกบานเรือนอยูอาศัย 89.83 0.78 

2.2 ที่นา 88.14 19.29 

2.3 สวนไมผล/ไมยืนตน 61.26 12.87 

2.4 โรงเลี้ยง/คอกสัตว/พ้ืนที่เลี้ยงสัตว 18.64 5.10 

2.5 พืชไร 10.17 9.34 

2.6 สระน้ำ 5.33 1.30 

2.7 เพาะเลี้ยงประมง 3.87 1.33 

2.8 ฟารม/เกษตรผสมผสาน 2.42 6.95 

   2.9 สวนผัก/สมุนไพร 1.69 1.71 

2.10 ที่รกรางวางเปลา 0.48 1.75 

หมายเหตุ: 1/ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.3.5 การชลประทานและแหลงน้ำในการทำเกษตร  

1) เกษตรกรรอยละ 81.86 มีพื้นที่ทำการเกษตรอยูนอกเขตชลประทาน และรอยละ 18.14  

อยูในเขตชลประทาน  

2) เกษตรกรใชน้ำฝนในการทำการเกษตรมากที่สุด รอยละ 74.33 รองลงมาใชน้ำจากบอ สระ 

หรือน้ำบาดาลของตนเองรอยละ 23.73 สูบน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติ รอยละ 12.35 ใชน้ำชลประทาน รอยละ 

11.38 และใชน้ำประปา รอยละ 3.88 (ตารางที่ 3.5) 

ตารางที่ 3.5 การชลประทานและแหลงน้ำในการทำเกษตรของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ 
 

รายการ รอยละ 

1. พื้นที่เขตชลประทาน  

    1.1 นอกพ้ืนที่ชลประทาน 81.86 

  1.2 ในพ้ืนที่ชลประทาน 18.14 

2. แหลงน้ำในการทำเกษตร1/  

2.1 น้ำฝน 74.33 

2.2 บอน้ำ/สระน้ำของตนเอง 23.73 

2.3 แหลงน้ำสาธารณะ 12.35 

2.4 ชลประทาน 11.38 

2.5 ซื้อจากผูใหบริการ/ประปา 3.88 

หมายเหตุ: 1/ เกษตรกรสามารถใชแหลงน้ำทำการเกษตรไดมากกวา 1 แหลง 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.4 การสงเสริมความรูสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นจากหนวยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญไมไดรับการสงเสริมความรูสินคาเกษตร  

อัตลักษณพื้นถิ่นจากหนวยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ คิดเปนรอยละ 75.16 รองลงมาเกษตรกร 

รอยละ 14.87 ไมแนใจวาเคยไดร ับการสงเสริมความรู จากหนวยงานภายนอกหรือไม สวนเกษตรกร 

รอยละ 9.97 เคยไดรับการสงเสริมความรูสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นจากหนวยงานภายนอกกระทรวงเกษตร

และสหกรณ โดยมีหนวยงานตาง ๆ เขามาสงเสริมความรู เชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงเสริมความรู  

ดานการพัฒนาการผลิต สำนักงานพาณิชยจังหวัด สงเสริมดานการตลาด หนวยงานภาคการศึกษาสงเสริมเกี่ยวกับ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ และการทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร (ตารางที่ 3.6) 
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ตารางที่ 3.6 การไดรับการสงเสริมความรูจากหนวยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

การไดรับการสงเสริมความรู รอยละ 

1. ไมไดรับการสงเสริม 75.16 

2. ไมแนใจ 14.87 

3. ไดรับการสงเสริม   9.97 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.5 การเขารวมโครงการอื่น ๆ ของหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณของเกษตรกร 

 จากการสอบถามเกษตรกร พบวา เกษตรกรเคยเขารวมโครงการตาง ๆ ของหนวยงานภายใน

กระทรวงเกษตรกรณ คิดเปนรอยละ 80.39 โดยเกษตรกรรอยละ 70.46 เคยเขารวมโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ รอยละ 33.17 เคยเขารวมโครงการมาตรฐานสินคาเกษตร (GAP) รอยละ 22.52 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย รอยละ 10.90 เคยเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม รอยละ 7.99 เคยเขา

รวมโครงการศูนยเรียนรูการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร รอยละ 7.75 เคยเขารวมโครงการ

เกษตรกรปราดเปรื่อง และรอยละ 3.15 เคยเขารวมโครงการอื่น ๆ เชน โคกหนองนาโมเดล และโครงการ

ภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร สวนเกษตรกรรอยละ 19.61 ไมเคยเขารวมโครงการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เนื่องจากเกษตรกรบางรายไมทราบวามีโครงการ และไมสะดวกในการเขารวม

โครงการ (ตารางที่ 3.7) 

ตารางที่ 3.7 การเขารวมโครงการของหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

รายการ รอยละ 

1. ไมเคยเขารวม 19.61 

2. เคยเขารวม1/ 80.39 

2.1 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 70.46 

2.2 โครงการมาตรฐานสินคาเกษตร (GAP) 33.17 

2.3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย 22.52 

2.4 โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 10.90 

2.5 โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   7.99 

2.6 โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง   7.75 

2.7 อื่น ๆ    3.15 

หมายเหตุ: 1/ เกษตรกรสามารถเขารวมโครงการไดมากกวา 1 โครงการ 

ที่มา: จากการสำรวจ 

จากสภาพทั่วไปของกลุมเปาหมายของโครงการ พบวา แตละโครงการไดสงเสริมและพัฒนาสินคาที่มี

ความโดดเดนและมีเอกลักษณของทองถ่ิน ซึ่งมีสินคาท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสินคา GI แลวหลายชนิด และยังมี

สินคาบางชนิดที่อยูระหวางการพัฒนาเพื่อขอรับการรับรอง GI ในอนาคต ซึ่งเกษตรกรสวนใหญมีความพรอม 

แตยังขาดประสบการณหรือความเชี ่ยวชาญในการจัดทำขอมูล จึงควรมีที ่ปรึกษาเขามาใหคำแนะนำ 
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ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการรับรองในระยะตอไป เชนเดียวกับการยื่นขอรับการตรวจรับรองผาไหม

ตรานกยูงพระราชทานที่เกษตรกรบางสวนยังไมผานการรับรอง แตมีความตั้งใจในการพัฒนาทักษะการทอผาไหม 

เพื่อใหสามารถผานการรับรองในอนาคต ดานสภาพทั่วไปของกลุมเกษตรกร พบวา กลุมเกษตรกรสวนใหญ

กอตั ้งเพื ่อรับการสนับสนุนองคความรู และปจจัยการผลิตจากหนวยงานภาครัฐ ผานโครงการตาง ๆ  

ซึ่งกลุมเกษตรกรสามารถนำเอาความรูที ่ไดรับไปปรับใชในการผลิตสินคาเพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

แตยังมีบางหลักสูตรที่เกษตรกรตองการใหสงเสริมความรูเพิ่มเติม เชน การสงเสริมองคความรูดานการตลาด 

รวมถึงการสรางเรื่องราวใหกับสินคา ในสวนของสภาพทั่วไปของเกษตรกรตัวอยางที่เขารวมโครงการ พบวา 

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ยประมาณ 56 ป มีระดับการศกึษาเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉลี่ย 4 ราย โดยเปนแรงงานในภาคการเกษตร 2 ราย และเปนแรงงานนอกภาคการเกษตร 1 ราย 

ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก โดยมีประสบการดานการเกษตรเฉลี่ย 27 ป พื้นที่ถือครองสวนใหญเปน

พ้ืนที่ของตนเอง มีพ้ืนที่ทางการเกษตรอยูนอกเขตชลประทาน ใชน้ำฝนในการทำการเกษตร และเกษตรกรสวน

ใหญเคยเขารวมโครงการของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ 
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บทที่ 4 

ผลการประเมิน 
 

 การประเมินโครงการสำคัญภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินในครั้งนี้เปนการประเมินผล

ในระหวางการดำเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินเชิงตรรกะ (Logic 

Model) เปนกรอบในการกำหนดประเด็นที่ตองการประเมินผล ประกอบดวย ปจจัยนำเขา กิจกรรม ผลผลิต และ

ผลลัพธ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ        

ในระดับสวนกลางและภูมิภาค จำนวน 40 ราย ประธานกลุมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร จำนวน 34 ราย  

และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ใน 3 กลุมชนิดสินคา ไดแก ขาวหอมมะลิ ไมผล และผาไหม จำนวน 413 ราย 

รวม 487 ราย มีรายละเอียด ดังนี ้

 

4.1 ปจจัยนำเขา (Inputs) 

4.1.1 งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดำเนินโครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นรวม 

5 โครงการ 4 หนวยงาน ไดรับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ 205.59 ลานบาท โครงการที่ไดรับ

งบประมาณมากที่สุด ไดแก โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

ดำเนินการโดยกรมการขาวและกรมพัฒนาที่ดิน ไดรับงบประมาณ 106.92 ลานบาท รองลงมาเปนโครงการสงเสริม

และพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม ดำเนินการโดยกรมหมอนไหม ไดรับงบประมาณ 58.14 ลานบาท 

โครงการพัฒนาการผลิตและการคาไมผลภาคตะวันออกใหเปนศูนยไมผลเมืองรอนแหงเอเชีย ดำเนินการโดย       

กรมสงเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน ไดรับงบประมาณ 27.55 ลานบาท โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิต

สินคาเกษตร ดำเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับงบประมาณ 6.97 ลานบาท และโครงการสงเสริมอาชีพ 

ดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น ดำเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับงบประมาณ  

6.01 ลานบาท (ตารางที่ 4.1) 

ผลการเบิกจายงบประมาณ จากขอมูลของหนวยงานที่รับผิดชอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

พบวา มีการเบิกจายงบประมาณทั้งหมด 189.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.39 ของเปาหมาย จำแนกตาม

โครงการ พบวา โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรียมี 

การเบิกจาย 103.43 ลานบาท หรือรอยละ 96.74 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและ 

ภูมิปญญาทองถ่ินมีการเบิกจาย 5.03 ลานบาท หรือรอยละ 83.69 โครงการพัฒนาการผลิตและการคาไมผล 

ภาคตะวันออกใหเปนศูนยไมผลเมืองรอนแหงเอเชียมีการเบิกจาย 20.80 ลานบาท หรือรอยละ 75.50 

โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรมีการเบิกจาย 4.79 ลานบาท โครงการพัฒนาและสงเสริม 

การผลิตสินคาเกษตรมีการเบิกจาย 55.89 ลานบาท หรือรอยละ 96.13 ซึ่งทุกหนวยงานมีการเบิกงบประมาณ

ต่ำกวาเปาหมายเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหในหลาย
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พ้ืนที่ตองปรับวิธีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู และเวทีชุมชน เปลี่ยนเปนการดำเนินกิจกรรมผานชองทางออนไลน

โดยใชระบบ Zoom cloud meeting (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางที่ 4.1 ผลการใชจายงบประมาณโครงการฯ ป 2564   
 

รายการ 
ไดรับจัดสรร 

(ลานบาท) 

ผลการใชจาย 

(ลานบาท) 
รอยละ 

1.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ

ทุ งกุ ล ารองไห สู มาตรฐาน เกษตรอินทรีย  

(กรมการขาว และกรมพัฒนาที่ดิน) 

106.92 103.43 96.74 

2. โครงการสงเสริมอาชีพด านการเกษตร

ตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน  

(กรมสงเสริมการเกษตร) 

6.01 5.03 83.69 

3. โครงการพัฒนาการผลิตและการคาไมผล

ภาคตะวันออกใหเปนศูนยไมผลเมืองรอนแหง

เอเชีย (กรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน) 

27.55 20.80 75.50 

4. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตร (กรมสงเสริมการเกษตร) 

6.97 4.79 68.72            

5. โครงการสงเสรมิและพัฒนามูลคาสินคา

เกษตรดานหมอนไหม (กรมหมอนไหม)   

58.14 55.89 96.13 

รวม 205.59 189.94 92.39 

ที่มา: ผลการประชุมแบบกลุมเพ่ือระดมความคดิเห็นจากหนวยงานที่รวมโครงการสำคญัภายใตแผนแมบทยอยเกษตร 

      อัตลักษณพ้ืนถิ่น ป 2564 (ขอมูล ณ 17 มีนาคม 2565) 
 

เมื่อพิจารณาความทันเวลาของการโอนงบประมาณไปยังหนวยงานระดับจังหวัดเพ่ือนำไปใช

ดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ จากการสำรวจความเห็นของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ พบวา 

เจาหนาที่รอยละ 92.00 มีความคิดเห็นวา งบประมาณที่ไดรับมีความทันเวลาตอการปฏิบัติงาน สวนท่ีเหลือ

รอยละ 8.00 เห็นวางบประมาณมีความลาชาและไมทันเวลา โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับสนับสนุน 

ปจจัยผลิตใหเหมาะสมกับฤดูทำการเกษตรของเกษตรกร ในสวนของความเพียงพอของงบประมาณเจาหนาที่

รอยละ 80.00 เห็นวาเพียงพอ ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ สวนที่เหลือรอยละ 20.00 เห็นวาไมเพียงพอ

โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับการติดตามงานไมสอดคลองกับปริมาณพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ (ตารางที่ 4.2) 
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ตารางที่ 4.2 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
 

รายการ รอยละ 

1. ความทันเวลา 100.00 

   1.1 ทันเวลา 92.00 

   1.2 ไมทันเวลา   8.00 

2. ความเพียงพอ 100.00 

   2.1 เพียงพอ 80.00 

   2.2 ไมเพียงพอ 20.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.1.2 บุคลากร/หนวยงาน 

การดำเนินงานโครงการประกอบดวยหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ       

4 หนวยงานที่สงเสริม และพัฒนาสินคาเกษตรใหเปนสินคาอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 3 ชนิดสินคา ไดแก ขาวหอมมะลิ 

ไมผล และผาไหม โดยบางพ้ืนที่มีหนวยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน กรมพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานสงเสริมผาไหม กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ดำเนินการเรื่องการข้ึน

ทะเบียนสินคา GI ในกลุมไมผลและขาวหอมมะล ิในสวนของการดำเนินงานของหนวยงานภายใตกำกับดูแลของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับภูมิภาค ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว และศูนยวิจัยขาวดำเนินการดานขาว

หอมมะลิ สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ 

ดำเนินการดานไมผล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเปนหนวยงานสนับสนุนดานการพัฒนาคุณภาพดิน และการตรวจ

วิเคราะหดิน ใหแก 2 ชนิดสินคา ไดแก ขาวหอมมะลิ และไมผล และศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการ

เก่ียวกับผาไหม  

จากการสอบถามเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี พบวา เจาหนาที่ ในพ้ืนที่รอยละ 80.00 เห็นวา

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีจำนวนเพียงพอ เฉลี่ยหนวยงานละ 4 ราย และเจาหนาที่รอยละ 20.00 เห็นวาบุคลากร    

มีไมเพียงพอ ตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรในหนวยงานมีจำนวนนอยแตมีงานที่อยูในความรับผิดชอบ

คอนขางมาก ทั้งนี้ หนวยงานไดแกไขปญหาโดยใหเจาหนาที่จากสวนงานอ่ืนมาชวยปฏิบัติงาน และจางเจาหนาที่

เพ่ิมเติม เพ่ือใหเพียงพอกับภาระงานที่หนวยงานรับผิดชอบ (ตารางที่ 4.3) 

ตารางที่ 4.3 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

รายการ รอยละ 

1. เพียงพอ 80.00 

2. ไมเพียงพอ 20.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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 4.1.3 องคความรู  

หนวยงานดำเนินการสงเสริมองคความรูใหเกษตรกรดานการผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน

และการพัฒนาใหเปนสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น จำแนกตามชนิดสินคา ดังนี ้

1) ขาวหอมมะลิ กรมการขาว มีการถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการผลิตขาว ดวยการจัด

เวทีเรียนรู จำนวน 2 หลักสูตร ไดแก การจัดเวทีเรียนรูเกษตรกรในการใชเทคโนโลยีการผลิตขาวหอมมะลิ

คุณภาพ และการจัดเวที เรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวและ 

การผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ดาน ICS (Internal Control System) เพื่อใหเกษตรกรมีการใชเทคโนโลยี 

ที่ถูกตองและเหมาะสมในการผลิตขาวหอมมะลิคณุภาพในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห 

2) ไมผล กรมสงเสริมการเกษตร มีการถายทอดองคความรูจำนวน 1 หลักสูตร คือการอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่    

ซึ่งหลักสูตรดังกลาวมีการพัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณที่เหมาะสมกับพื้นที่สูกระบวนการขึ้นทะเบียนสินคา GI 

และตรวจสอบยอนกลับได โดยเปนการบรรยาย ศึกษาดูงาน และจัดทำแปลงเรียนรู ซึ่งเปนการพัฒนาความรูและ

ศักยภาพเกษตรกรเพ่ือผลิตไมผลที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูมาตรฐาน และสามารถแขงขันทางการตลาดได  

  3) ผาไหม กรมหมอนไหม มีการถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกร ซึ่งมีจำนวน 4 หลักสูตร ไดแก 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรมใหไดคุณภาพสูง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไหมหัตถกรรม    

การผลิตผาไหมตรานกยูงพระราชทาน และการฟอกยอมสีเคมีที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม/สีธรรมชาติ         

โดยถายทอดองคความรูเปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ รวมทั้งใหคำปรึกษา แนวทางการแกไข ตลอดจน

คำแนะนำเทคนิควิธีการในการผลิตผาไหม ใหกับเกษตรกร  

 4.1.4 ปจจัยการผลิตท่ีสนับสนุน 

การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร มีหนวยงานที่ดำเนินการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

2 กลุมชนิดสินคา ดังนี้  

  1) ขาวหอมมะลิ ดำเนินการสนับสนุนปจจัยการผลิตตาง ๆ เชน เมล็ดขาวพันธุดีที่มีคุณภาพ 

และปุยอินทรีย (ตามการตรวจคาวิเคราะหดิน) โดยใหกลุมเกษตรกรดำเนินการจัดสรรใหเกษตรกรตามขนาด

พ้ืนที่เพาะปลูกและกฎระเบียบที่กลุมเกษตรกรกำหนด นอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงพ้ืนที่นาใหเหมาะสม

กับการผลิตขาวหอมมะลิ 

  2) ไมผล ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เชน กลองบรรจุผลไม ที่มีเนื้อหาเรื่องราวของ

สินคาไมผลที่เปนอัตลักษณในพื้นที่ และจัดทำแปลงเรียนรูการผลิตไมผลอัตลักษณ สนับสนุนใหกลุมเกษตรกร 

กลุมละ 1 แปลง ซึ่งในแปลงเรียนรูจะดำเนินการพัฒนาเปนแปลงเกษตรอัจฉริยะ สามารถเปนสถานที่ศึกษาดู

งานขยายผลสูแปลงเกษตรกรผูเขารวมโครงการคนอ่ืน ๆ ได นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนโดโลไมท ปุยหมัก 

และน้ำหมักชีวภาพ เพ่ือใชปรับปรุงบำรุงดิน  
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4.2 กิจกรรม (Activities) 

 4.2.1 การประชาสัมพันธ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหนวยงานมีการประชาสัมพันธ 3 ชองทาง ไดแก 1) สื่อบุคคล       

เชน เจาหนาที่ของรัฐ ผูนำชุมชน (ผูใหญบาน,กำนัน,อบต.) เพ่ือนบาน/ ญาติพี่นอง 2) สื่อออนไลน เชน 

Facebook Line เว็ปไซตของหนวยงาน และ 3) สื่อสิ่งพิมพหรือเอกสารเผยแพรตาง ๆ โดยเจาหนาที่ของ       

แตละหนวยงานในระดับพื้นที่ ประชาสัมพันธผานการประชุมชี้แจงโครงการ การจัดเวทีชุมชน เพ่ือสราง 

การรับรูใหแกกลุมเกษตรกรไดเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินคาเกษตรใหเปนสินคาเกษตรอัตลักษณ  

พ้ืนถิ่น มีการประชาสัมพันธเฉลี่ย 2 ครั้งตอป  

4.2.2 การเชื่อมโยงสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นกับการทองเที่ยว พบวา กลุมเกษตรกรที่เขารวม

โครงการรอยละ 26.47 มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสินคาอัตลักษณพ้ืนถ่ินกับการทองเที่ยว เชน สินคาไมผล 

เกษตรกรบางกลุมมีการเปดพ้ืนที่สวนผลไมใหนักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชม ผลไมในสวน และเลือกซื้อผลไมจาก

สวนของเกษตรกรโดยตรง สินคาผาไหม เกษตรกรบางกลุมมีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู เชน เปดใหนักทองเที่ยว

และผูที่สนใจไดทดลองสาวไหม และทอผาไหม รวมถึงมีการถายทอดเรื่องราวที่มาของลายโบราณตาง ๆ ที่อยู

บนผืนผาไหม มีกลุมเกษตรกรรอยละ 73.53 ยังไมไดดำเนินการ เนื่องจากอยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

(ตารางท่ี 4.4) 

ตารางที่ 4.4 การเชื่อมโยงสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นกับการทองเที่ยว 

รายการ รอยละ 

1. ยังไมมีการเชื่อมโยง 73.53 

2. มีการเชื่อมโยง 26.47 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.2.3 การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ  

ในการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการกำหนดหลักเกณฑ 

การรับสมัคร โดยจำแนกตามชนิดสินคา ดังนี ้

  1) สินคาขาวหอมมะล ิเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการตองเปนเกษตรกรผูปลูกขาวท่ีมีพื้นที่

ปลูกขาวอยูในบริเวณทุงกุลารองไห ในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ สุรินทร มหาสารคาม รอยเอ็ด  

และยโสธร นอกจากนี้เกษตรกรตองเคยเขารวมโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญบทที่3 

  2) สินคาไมผล คัดเลือกเกษตรกรจากโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ/กลุม

วิสาหกิจชุมชน/กลุมสหกรณ/เกษตรกรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ที่สามารถทำการผลิตสินคาไมผลที่มีความเหมาะสม

กับพ้ืนที่ และเกษตรกรตองมีความมุงม่ันตั้งใจและผลิตไมผลชนิดเดียวกัน โดยแตละจังหวัดจะกำหนดชนิด 

ไมผล จังหวัดละ 1 ชนิด  
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  3) สินคาผาไหม เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการตองเปนผูทำอาชีพทอผาที่ตองการพัฒนา

ทักษะในการฟอกยอมสีเสนไหมและการทอผาไหม และเปนผูที่สนใจในการพัฒนาใหผาไหมไดรับการรับรอง

มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน  

4.2.4 การตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

กรมหมอนไหม ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

ในกระบวนการตรวจผาไหมแตละผืนเจาหนาที่ จะมีการตัดบริเวณขอบของผาไหม ขนาดประมาณ  

15 ตารางเซนติเมตร โดยตองมีครบทุกสีบนเนื้อผา เพื่อนำไปทดสอบตามหลักเกณฑขอบังคับของกรมหมอนไหม 

เชน การตรวจความสม่ำเสมอของเนื้อผา ตรวจประเมินความสม่ำเสมอของสี  และทดสอบการตกสี  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตรวจรับรองแลวจำนวน 215,714.67 เมตร คิดเปนรอยละ 107.86  

ของเปาหมาย 200,000 เมตร 

4.2.5 การติดตามผลการดำเนินงาน  

  หนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่จะมีการติดตามผลการดำเนินงานเฉลี่ยปละ 2 ครั้ง โดยเปน

การใหคำแนะนำ การวางแผนการผลิตขาวหอมมะลิ แนะนำสถานการณการผลิตสินคาไมผล ใหคำปรึกษา

ในการผลิตผาไหมและการติดตามผลการขอรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน นอกจากนี้ยังมีการประสานงาน

และใหคำแนะนำผานไลนกลุม หรือโทรศัพทแจงเกษตรกรโดยตรง  

4.2.6 การจัดทำฐานขอมูล มีหนวยงานที่ดำเนินการจัดทำฐานขอมูล 2 หนวยงาน ดังนี้  

1) กรมหมอนไหม ไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูลพันธุหมอน - พันธุไหมอนุรักษ และพันธุไมยอมสี 

จำนวน 3 ระบบ ดำเนินการครบตามเปาหมาย เพ่ือใหผูที่สนใจสามารถเขามาสืบคนขอมูลได  

2) กรมสงเสริมการเกษตร ไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร 

เพ่ือเสริมสรางอัตลักษณพื้นถ่ิน จำนวน 1 ระบบ ดำเนินการครบตามเปาหมาย เพ่ือใชประโยชนในงานสงเสริม

การเกษตร รวมถึงเกษตรกร ผูที่สนใจสามารถนำภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรนำไปใชประโยชนไดถูกตอง

เหมาะสม และหนวยงานมีขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรที่มีศักยภาพ เสริมสรางเปนมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรมที่เก่ียวของทางการเกษตร และระบบมรดกทางการเกษตรโลก ไวสำหรับใชประโยชนในงานสงเสริม

การเกษตร  
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4.3 ผลผลิต (Outputs) 

4.3.1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น การดำเนินงาน

ในภาพรวมสามารถดำเนินงานไดรอยละ 98 .34 ของเปาหมาย มีระดับความสำเร็จระดับดีมาก สามารถจำแนก

การดำเนินโครงการเปน 5 โครงการ ดังนี้ (ตารางที่ 4.5 ,ตารางผนวกที่ 1) 

1) โครงการเพิ่ มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ ทุ งกุลารองไห  โดยกรมการขาว และ 

กรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ทุงกุลารองไห 5 และมหาสารคามจังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ สุรินทร รอยเอ็ด ยโสธร   

โดยมีกิจกรรมท่ีสำคัญ เชน สนับสนุนเมล็ดพันธุใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จำนวน 27 กก./ไร ในพื้นที่ประมาณ 

27,183.50 ไร (รอยละ 90.61) ตรวจวิเคราะหดิน และสนับสนุนปุยตามคาวิเคราะหดิน ในพ้ืนที่ประมาณ 

19,998.50 ไร (รอยละ 66.66) จัดเวทีเรียนรูระบบการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP และระบบควบคุมภายใน ICS    

มีเกษตรกรเขารวม 1,554 ราย (รอยละ 77.70) และพัฒนาคุณภาพดินพ้ืนที่ปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 10,000 ไร 

ครบตามเปาหมาย โดยกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการไดตามแผน เชน กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน

GAP และการประชุมเชื่อมโยงการตลาด เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหเจาหนาท่ีไมสามารถลงพื้นที่ตรวจรับรอง และเกษตรกรไมสามารถเดินทางมาเขา

รวมประชุมได ในภาพรวมสามารถดำเนินงานไดรอยละ 90.65 ของเปาหมาย มีระดับความสำเร็จในระดับดีมาก 

(ตารางผนวกที ่2) 

2) โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น โดย 

กรมสงเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม (ลิ้นจี่จักรพรรดิ์) ,เชียงราย (สมโอเวียงแกน) ,

พะเยา (ลิ้นจี่ฮงฮวย) ,นาน (ลำไยพวงทอง) ,ลำพูน (มะมวงมหาชนก) ,ลำปาง (สมเกลี้ยง) ,แพร (สมโอ)      

และตาก (อโวคาโด) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เชน พัฒนาเกษตรกรผูผลิตไมผลเหมาะสมกับพ้ืนที่ตามอัตลักษณ

และภูมิปญญาทองถิ่นจำนวน 750 ราย ครบตามเปาหมาย สนับสนุนแปลงเรียนรูการผลิตไมผลที่มีอัตลักษณสู

มาตรฐาน จำนวน 8 แปลง ครบตามเปาหมาย ในภาพรวมสามารถดำเนินงานได รอยละ 101.55 ของ

เปาหมาย มีระดับความสำเร็จในระดับดีมาก (ตารางผนวกที ่3) 

3) โครงการพัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออกใชเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหง

เอเชีย โดยกรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง (ทุเรียนระยอง) 

,จันทบุรี (ทุเรียนจันท) ,ตราด (ทุเรียนชะนีเกาะชาง) ,ฉะเชิงเทรา (มะมวงน้ำดอกไม) ,ปราจีนบุรี (ทุเรียนปราจีน)    

,นครนายก (มะยงชิด) ,สระแกว (มะมวงน้ำดอกไมสีทอง) ,ชลบุรี (ทุเรียนชลบุรี) และสมุทรปราการ (มะมวง

น้ำดอกไมคุงบางกระเจา) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เชน จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาดานการเกษตร 

ที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับพื้นที่ของภาคตะวันออกใหเกษตรกร จำนวน 270 ราย ครบตามเปาหมาย และ

สนับสนุนแปลงเรียนรูการผลิตไมผลที่มีอัตลักษณสูมาตรฐาน 9 แปลง ครบตามเปาหมาย โดยกิจกรรมที่  

ไมสามารถดำเนินการตามแผน เชน การจัดงานสงเสริมการบริโภค และจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือขาย

กลุมผูผลิตไมผล ไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากมาตรการทางสาธารณสุขจากสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารจัดการงานตามยุทธศาสตรผลไม ในการดำเนินกิจกรรมระดับจังหวัด

สามารถดำเนินการจัดอบรมใหแกเกษตรกรไดเกือบครบถวน ซึ่งมีบางจังหวัดเกษตรกรไมมั่นใจในสถานการณ



38 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหเกษตรกรไมออกไปศึกษาดูงานตางพ้ืนที่ การดำเนินงาน

ในภาพรวมสามารถดำเนินงานไดรอยละ 100.97 ของเปาหมายมีระดับความสำเร็จในระดับดีมาก (ตารางผนวกที ่4) 

4) โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร โดยกรมสงเสริมการเกษตร ในพ้ืนที่ 14 จั  งหวัด

ไดแก  จังหวัดชุมพร (ทุ เรียนชุมพรพรีเมียม) ,ระนอง (มังคุดในวง),สุราษฎรธานี  (ทุ เรียนเคียนชา)

นครศรีธรรมราช (ทุเรียนสี่ขีด) ,ภูเก็ต (ทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต) ,พังงา (ทุเรียนสาริกา) ,กระบี่ (ทุเรียนพ้ืน

บานเมืองกระบี่) ,พัทลุง (สละพัทลุง) ,ตรัง (ลางสาด) ,สตูล (จำปาดะสตูล) ,สงขลา (ละมุดบางกล่ำ) ,ปตตานี 

(ทุเรียนปตตานี) ,ยะลา (ทะเรียนสะเด็ดน้ำ) และนราธิวาส (ลองกองตันหยงมัส) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เชน จัดอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาดานการเกษตรที่เปนอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ของภาคใตใหแกเกษตรกร จำนวน 

791 ราย (รอยละ 100.12) และสนับสนุนแปลงเรียนรูการผลิตไมผลที่มีอัตลักษณสูมาตรฐาน 32 แปลง (รอยละ 106.67) 

โดยกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการตามแผน เชน การศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาสินคาไมผลกับแหลงผลิตอ่ืน  

จัดเวที Focus Group ประเมินขอมูลระดับอำเภอและจังหวัด และจัดสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการ

ผลไมในระดับภาคใต ไมสามารถดำเนินการครบตามเปาหมายได เนื่องจากมาตรการทางสาธารณสุขจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมสามารถดำเนินงานไดรอยละ 94.64  

ของเปาหมาย มีระดับความสำเร็จระดับดีมาก (ตารางผนวกที่ 5) 

5) โครงการสงเสริมและพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม โดยกรมหมอนไหม มีการจัด

กิจกรรมฝกอบรมใหความรูเกษตรกร โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เชน การใหความรูตั้งแตกระบวนการ ตนน้ำ กลางน้ำ 

ไปจนถึงปลายน้ำ โดยมีผูเขารับการอบรมทั้งหมด 626 ราย (รอยละ 100.97) รวมถึงการสงเสริมการอนุรักษ

พันธุไมยอมสี ไปจนถึงการนำพันธุไหม พันธุหมอนไปใชประโยชน และในสวนของโครงการตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย สามารถตรวจรับรอง จำนวน 215,714.67 เมตร (รอยละ 107.86) ในภาพรวมสามารถ

ดำเนินงานไดรอยละ 103.91 ของเปาหมาย มีระดับความสำเร็จระดับดีมาก (ตารางผนวกที ่6) 

ตารางที่ 4.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน 

โครงการ รอยละผล 

การดำเนินงานเฉลี่ย 
ระดบัความสำเร็จ 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห (กข. ,พด.) 90.65 ดีมาก 

2. โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญา

ทองถ่ิน (กสก.) 

101.55 

 

ดีมาก 

3. โครงการพัฒนาการผลิตและการคาไมผลภาคตะวันออกใชเปนศูนย 

ไมผลเมืองรอนแหงเอเชีย (กสก. ,พด.) 

100.97 ดีมาก 

4. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (กสก.) 94.64 ดีมาก 

5. โครงการสงเสริมและพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม (มม.) 103.91 ดีมาก 

เฉลี่ย 98.34 ดีมาก 

ที่มา: หนวยงานที่รับผดิชอบโครงการฯ (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564)  
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4.3.2 การรับรูขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธโครงการฯ 

  เกษตรกรรอยละ 128.50 รับทราบขอมูลขาวสารโครงการจากสื่อบุคคลเปนสวนใหญ   

รอยละ 64.65 ทราบจากเจาหนาที่รัฐ รองลงมารอยละ 34.38 ทราบจากผูนำชุมชน รอยละ 21.31 ทราบจาก

เพ่ือนบานหรือญาติพ่ีนอง คิดเปนรอยละ 8.47 และสื่อออนไลน เชน เว็บไซตของหนวยงาน เฟสบุค และไลน 

คิดเปนรอยละ 1.21 ในสวนของสื่อสิ่งพิมพไมมีเกษตรกรทราบขาวจากสื่อดังกลาวเนื่องจากจะเปนหนังสือ

ราชการท่ีไปผูนำกลุม/ผูนำชุมชนเทานั้น (ตารางที่ 4.6) 

ตารางที่ 4.6 ชองการรับทราบขอมูลขาวสารโครงการของเกษตรกร ป 2564 

การประชาสัมพันธ /1 รอยละ 

1. สื่อบุคคล                   128.50 

1.1 เจาหนาที่ของรัฐ 64.65 

1.2 ประธานกลุม 34.38 

1.3 ผูนำชุมชน (ผูใหญบาน,กำนัน,อบต.) 21.31 

1.4 เพ่ือนบาน / ญาติพ่ีนอง  8.47 

2. สื่อสิ่งพิมพหรือเอกสารเผยแพร - 

3. สื่อออนไลน 1.21 

หมายเหตุ: /1 ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.3.3 เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

การดำเนินโครงการสำคัญภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น มีเกษตรกรเขารวม

โครงการทั้งหมด 4,222 ราย คิดเปนรอยละ 95.30 ของเปาหมาย จำแนกเปน สินคาขาวหอมมะลิ 1,785 ราย 

คิดเปนรอยละ 89.25 ของเปาหมาย สินคาไมผล 1,811 ราย คิดเปนรอยละ 100.06 ของเปาหมาย และสินคา

ผาไหม 626 ราย คิดเปนรอยละ 100.97 ของเปาหมาย 620 ราย สินคาขาวหอมมะลิดำเนินการโดยกรมการขาว 

มีเกษตรกรเขารวมไมครบตามเปาหมายเนื่องจากเกษตรผูปลูกขาวบางสวนเขารวมโครงการอ่ืน ๆ ของกรมการขาวแลว 

เชน โครงการเกษตรแปลงใหญ  จึงไมสมัครเขารวมโครงการฯเพ่ือลดความซ้ำซอนในการเขารวมโครงการ            

ของเกษตรกร (ตารางที่ 4.7)  

ตารางที่ 4.7 เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ป 2564 

สินคา หนวยงาน เปาหมาย  

(ราย) 

ผลการดำเนินงาน 

(ราย) 

รอยละ 

1. ขาวหอมมะล ิ กรมการขาว 2,000 1,785   89.25 

2. ไมผล กรมสงเสรมิ

การเกษตร 

1,810 1,811 100.06 

3. ผาไหม กรมหมอนไหม   620   626 100.97 

รวม  4,430 4,222   95.30 

ที่มา: หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
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4.3.4 การสงเสริมองคความรูและปจจัยการผลิต 

1) การถายทอดความรูแกเกษตรกร พบวา ในภาพรวมเกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 92.25 

ไดรับการอบรมถายทอดองคความรู โดยมคีวามรูความเขาใจในหลักสูตรตาง ๆ  ในระดับมากที่สุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.46 

และเกษตรกรรอยละ 7.75 ไมไดรับการอบรมถายทอดความรู เนื่องจากเกษตรกรบางรายติดภารกิจสวนตัว   

และปวยเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชวงที่มีการอบรม สามารถจำแนกเปนชนิดสินคา         

ไดดังนี ้(ตารางที่ 4.8) 

ตารางที่ 4.8 เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู 

หนวย : รอยละ 

รายการ ขาวหอมมะล ิ ไมผล ผาไหม ภาพรวม 

1. ไดรับการถายทอดความรู 86.93 96.72 95.65 92.25 

     คะแนนเฉลี่ย 4.56 4.16 4.63 4.46 

ระดับความรูความเขาใจ มากที่สุด มาก  มากที่สุด  มากที่สุด 

2. ไมไดรับ 13.07 3.28 4.35 7.75 

ที่มา: จากการสำรวจ 

1.1) ขาวหอมมะลิ เกษตรกรรอยละ 86.93 ไดรับการถายทอดความรู โดยมีระดับความรู

ความเขาใจในระดับมากที่สุดทีค่ะแนนเฉลี่ย 4.56 (ตารางที่ 4.13) ซึ่งเกษตรกรไดรับสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่

ถูกตองและเหมาะสมในการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงดำเนินกิจกรรมผานการจัดเวทีชุมชนเพื่อสรางความ

เขาใจใหแกเกษตรกรในชุมชนและรวมกันพิจารณาแผนการผลิต กำหนดพ้ืนที่ในการผลิตขาวหอมมะลิ

คุณภาพสูง ตั้งแตการเตรียมดิน การปรับปรุงดิน การใชเมล็ดพันธุดี การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บ

เก่ียว การเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด โดยที่การบริหารจัดการของชุมชนในการจัดเวทีชุมชนจะมี

การเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรมาดำรงตำแหนงกรรมการบริหารและกรรมการกลุมยอยเพ่ือมาชวยดำเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ซึ่งผลจากการสำรวจขอมูลในพื้นที่ พบวา เกษตรกรรอยละ 89.77 สามารถผลิตขาว

หอมมะลิคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กรมการขาวกำหนด สวนเกษตรกรรอยละ 10.23 ยังไมสามารถดำเนินการได 

เน่ืองจาก สภาวะฝนแลงทำใหผลผลิตตกต่ำ นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังมีประสบการณในการปลูกขาว  

หอมมะลินอยทำใหยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานตาง ๆ’เชน GAP และ GI (ตารางที ่4.9) 

ตารางที่ 4.9 การผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงของเกษตรกร 

รายการ     รอยละ 

 1. สามารถผลิตได 89.77 

 2. ยังไมสามารถผลิตได 10.23 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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1.2) ไมผล เกษตรกรรอยละ 96.72 ไดรับการถายทอดความรู โดยมีระดับความรู  

ความเขาใจในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.16 (ตารางที่ 4.13) เกษตรกรไดรับความรูในดานกระบวนการผลิต 

ไมผลใหมีคุณภาพ เชน การดูแลรักษา กระบวนการผลิต และการตรวจสอบยอนกลับ และการสงเสริม

การตลาด เชน การทำการตลาดออนไลน 

1.3) ผาไหม มีเกษตรกรรอยละ 95.65 ไดรับการถายทอดความรู โดยมีระดับความรู 

ความเขาใจในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.63 (ตารางที่ 4.13) เกษตรไดรับความรูเก่ียวกับกระบวนการ

ฟอกยอมสีธรรมชาติและสีเคมีที่ปลอดภัย ซึ่งชวยใหการยอมสีผาไหมมีความคงทน และสีไมตก นอกจากนี้

เกษตรกรยังไดรับการถายทอดองคความรูการออกแบบลวดลายที่สะทอนวัฒนธรรมในทองถิ่น เชน ภาคอีสาน

เนนเรื่องการสรางลายมัดหมี่ และลายโบราณ ภาคเหนือการทำฝายแกมไหม เปนการตีเกลียวผสมผสาน

ระหวางเสนไหมและฝาย  

2) การจัดทำแปลงเรียนรู กรมสงเสริมการเกษตรมีการจัดทำแปลงเรียนรูการผลิตไมผลที่มี  

อัตลักษณสูมาตรฐาน จำนวน 60 แปลง โดยอยูในในพ้ืนที่ภาคเหนือจำนวน 8 แปลง เชน ลำไย ลิ้นจี่           

ภาคตะวันออกจำนวน 9 แปลง เชน ทุเรียน มะยงชิด มะมวงน้ำดอกไม ภาคใต จำนวน 11 แปลง เชน สละ มังคุด 

ทุเรียน และภาคใตชายแดน จำนวน 32 แปลง เชน ทุเรียน ลองกอง เพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรู

ใหกับสมาชิกหรือเกษตรกรในพื้นที่ โดยใชแปลงเรียนรู เปนแหลงเรียนรูการทำระบบน้ำสำหรับใชในการผลิตไม

ผลที่ เหมาะสมกับพ้ืนท่ีตลอดฤดูการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

นอกจากนี้มีการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุไมผลท่ีมีอัตลักษณและเหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

ภาคใต และภาคใตชายแดน จำนวน 4 แปลง 

3) ความเขาใจระบบการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นของเกษตรกร เกษตรกรรอยละ 

57.26 มีความเขาใจในวิธีการกระบวนการที่ทำใหสินคามีความแตกตางจากสินคาทั่วไป และสามารถพัฒนา

ไปสูการเปนสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นได สวนเกษตรกรรอยละ 42.74 มีการจำหนายสินคาใหพอคาคนกลาง

เพราะยังไมเขาใจกระบวนการดานอัตลักษณและยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากมีราคาไมจูงใจ และไมมี

ตลาดเฉพาะ 

เมื่อพิจารณารายสินคา พบวา 
3.1) ขาวหอมมะลิ เกษตรกรรอยละ 53.13 มีความเขาใจถึงคุณสมบัติ และสามารถ

นำเสนอเอกลักษณของขาวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่ทุงกุลารองไห ที่มีความหอมโดดเดนกวาขาวหอมมะลิที่ปลูก 

ในพื้นที่อ่ืน ซึ่งความหอมของขาวเกิดจากสารประกอบ 2 - Acetyl-1-Pyrroline หรือ 2AP มีกลิ่นหอมคลายใบเตย 

ทำใหขาวหุงสุกมีกลิ่นหอม และออนนุม 

3.2) ไมผล เกษตรกรรอยละ 54.92 มีความเขาใจถึงการนำเสนอเรื่องราวของสินคาผาน 

การอธิบายถึง ลักษณะของภูมิประเทศ และพ้ืนที่ปลูก รวมไปถึงแรธาตุและสารอาหารในดินท่ีมีความแตกตาง

จากพื้นที่อ่ืน ที่ทำใหรสชาติ ไมเหมือนกับพ้ืนที่อื่น อีกทั้งไมผลบางชนิดสามารถพบไดเฉพาะพ้ืนทีเ่ทานั้น   
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3.3) ผาไหม เกษตรกรรอยละ 64.35 มีความเขาใจเก่ียวกับการประยุกตใชวัตถุดิบที่หาได

จากในพ้ืนที่มาทำเปนสีธรรมชาติ การเลี้ยงไหมพันธุพ้ืนบานเพ่ือนำรังไหมมาสาวเปนเสนไหม และมีการทำ

ลวดลายที่สามารถบอกเลาเรื่องราวพ้ืนเมืองดั้งเดิมหรือสื่อถึงอัตลักษณของทองถิ่น (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางที่ 4.10 ความเขาใจระบบการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 
รายการ ขาวหอมมะลิ      ไมผล    ผาไหม ภาพรวม 

1. เขาใจ 53.13 54.92 64.35 57.26 

2. ไมเขาใจ 46.87 45.08 35.65 42.74 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.3.5 การตรวจรับรองมาตรฐานสินคา  

การพัฒนาสินคาสูการเปนสินคาเกษตรอัตลักษณ ซึ่งครอบคลุมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะพ้ืนท่ี รวมถึงสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยการนำจุดเดนของ 

อัตลักษณพ้ืนถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นของไทยมาใชผลิตและจำหนาย รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคท่ีหลากหลาย จำแนกตามชนิดสินคา ดังนี ้

1) ขาวหอมมะลิ การสงเสริมขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไห เปนพ้ืนท่ีที่มีการรับรอง GI  

มาแตเดิมแลว กรมการขาวจึงสงเสริมกลุมเกษตรกรที่ผานการเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ ซึ่งเปนเกษตรกรที่มีการรวมกลุมและมีองคความรูเรื่องการผลิตขาวเพื่อยกระดับใหเกษตรกรผลิต

ขาวหอมมะลิสูมาตรฐาน GI โดยพิจารณาจากความสัมพันธกับแหลงผลิตตามภูมิศาสตรซึ่งตองอยูในเขตทุง 

กุลารองไห พ้ืนที่ 5 จังหวัด จากการสำรวจ พบวา กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิรอยละ 37.50 ไดรับ     

การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สวนกลุมเกษตรกรรอยละ 62.50 ยังไมไดรับการข้ึนทะเบียน 

เนื่องจากอยูระหวางการพัฒนาตามคุณสมบัติขางตนเพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียน ถึงแมวากลุมเกษตรกรจะยัง

ไมไดรับการข้ึนทะเบียน GI แตเกษตรกรไดรับรองมาตรฐานทางการเกษตรอ่ืน ๆ เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย  

และเกษตรปลอดภัย (ตารางที่ 4.11)   

ตารางที่ 4.11 การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในสินคาขาวหอมมะลขิองเกษตรกร 

การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภมูิศาสตร (GI)     รอยละ 

 1. ยังไมไดรับการข้ึนทะเบียน 62.50 

 2. ไดรับการข้ึนทะเบียน 37.50 

ที่มา: จากการสำรวจ 

2) ไมผล แบงเปาหมายในการสงเสริมใหเปนไมผลที่ไดมาตรฐานซึ่งสามารถจำแนกเปน  

การสงเสริมไมผลเพื่อไปสูการขึ้นทะเบียน GI การขยายกลุมเกษตรกรที่อยูในพ้ืนที่ที่ไดรับการข้ึนทะเบียน GI 

และการสงเสริมสินคาเพ่ือใหไดคุณภาพสินคาปลอดภัยสำหรับผูบริโภค โดยกระบวนการขอข้ึนทะเบียน GI 

จำแนกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
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2.1) กรณีที่สินคาชนิดนั้นยังไมมีการข้ึนทะเบียน GI จะตองผานกระบวนการข้ันตอน 

การขึ้นทะเบียน GI ระดับจังหวัดประกอบดวยสวนราชการ ผูเชี่ยวชาญ ผูผลิต รวมกันพิจารณาและรางคำขอ  

จัดประชุมเพ่ือสรุปเนื้อหาในคำขอซึ่งเปนรายละเอียดของสินคาที่ขอขึ้นทะเบียน เพ่ือยื่นขอที่กรมทรัพยสินทางปญญา 

จากนั้นกรมทรัพยสินทางปญญาตรวจสอบคำขอ หากคำขอสมบูรณกรมทรัพยสินทางปญญาจะประกาศ 

การข้ึนทะเบียนสินคา GI แตถาคำขอไมสมบูรณสั่งแกไขจะตองไปเริ่มกระบวนการพิจารณา (ภาพที ่4.1) 
 

 
ที่มา: กรมทรัพยสนิทางปญญา 

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน GI 
 

2.2) กรณีที่สินคาชนิดไดรับการข้ึนทะเบียน GI หากเกษตรกรที่สามารถผลิตไมผล        

ตามคุณสมบัติไมผลชนิดที่ไดที่มีการขึ้นทะเบียน GI และมีความตองการนำสินคาตนเองขอขึ้นทะเบียน GI ในสินคานั้น 

ตองมีข้ันตอนตาง ๆ โดยเกษตรกรตองยื่นคำขอข้ึนทะเบียน ผูเชี่ยวชาญทำการตรวจสอบคำขอภายใน 120 วัน 

เมื่อผานการพิจารณาจะข้ึนทะเบียนและประกาศโฆษณา 90 วัน หากไมมีผูคัดคานจะไดรับการขึ้นทะเบียน 

(ภาพที่ 4.2) 
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ที่มา: กรมทรัพยสนิทางปญญา 

ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

จากแนวโนมของผูบริโภคในปจจุบันที่เริ่มหันมาใหความสำคัญกับแหลงผลิต คุณภาพและ 

ความปลอดภัยของสินคา กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตไมผล นำระบบ       

การตรวจสอบยอนกลับผาน QR Code ไปปรับใชในการจำหนายผลผลิต จากการสำรวจ พบวา เกษตรกร 

รอยละ 67.21 ยังไมสามารถนำระบบตรวจสอบยอนกลับคุณภาพสินคาไมผลปรับใชในการจำหนายผลผลิต 

เนื่องจากเกษตรกรบางสวนยังไมเขาใจกระบวนการจัดทำระบบดังกลาว และบางสวนจำหนายผลผลิต      

แบบเหมาสวนใหกับพอคา (ลง) ที่มารับซื้อจึงไมไดใหความสำคัญกับระบบการตรวจสอบยอนกลับ เกษตรกร

รอยละ 32.79 สามารถนำระบบตรวจสอบยอนกลับมาปรับใชไดเนื่องจากแหลงผลิตมีความพรอมและมั่นใจวา

ผลผลิตมีคุณภาพ และมีความรูเรื่องการใชเทคโนโลยีในการจัดทำระบบดังกลาว (ตารางที่ 4.12) 

ตารางที่ 4.12 การปรับใชระบบตรวจสอบยอนกลับคุณภาพสินคาไมผล 

การปรับใชระบบตรวจสอบยอนกลับ รอยละ 

 1. ไมสามารถดำเนินการได 67.21 

 2. สามารถดำเนินการได 32.79 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3) ผาไหม กรมหมอนไหมไดมีการออกรับรองมาตรฐานมาตรฐานผาไหมไทย หรือเรียกวา ตรานกยูง

พระราชทาน แบงยอยเปน 4 ระดับ ไดแก ตรานกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) ตรานกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) 

ตรานกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) และตรานกยูงสเีขียว (Thai Silk Blend) รายละเอียดดังท่ีกลาวมาแลวในบทที่ 3 

3.1) การขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

เมื่อเกษตรกรผูผลิตผาไหมมีการยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) หนวยงานที่

รับผิดชอบในพ้ืนที่ จะดำเนินการวางแผนเพ่ือลงพ้ืนที่ เพ่ือไปตรวจผลิตภัณฑผาไหมของเกษตรกร              

ตามหลักเกณฑขอบังคับของกรมหมอนไหม ซึ่งในชวงเวลาท่ีผานมาหลายพ้ืนที่ตองประสบกับสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรมหมอนไหมจึงไดปรับปรุงวิธีการใหบริการ
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ตรวจรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน จากเดิมที่ผูตรวจประเมินมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ตองมี

การตรวจประเมินทุกขั้นตอนในสถานท่ีผลิตจริง มาเปนการตรวจประเมินทางไกล (Remote Inspection)  

ผานระบบปฏิบัติการสื่อสารออนไลน (Social Online) ในบางขั้นตอน ซึ่งเปนการอำนวยความสะดวกใหกับ

เกษตรกรที่ตองการขอการตรวจรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน สอดคลองกับมาตรการการปองกัน 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรบัรูปแบบวิธีการตรวจประเมินผาไหมไทย

ทางไกลผานระบบปฏิบัติการสื่อสารออนไลน ในข้ันตอนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและวัสดุอุปกรณการผลิต

ผาไหมนั้น ผูตรวจประเมินสามารถประเมินดวยวิธีทางไกล สวนขั้นตอนของการตรวจประเมินวัตถุดิบที่ใช

สำหรับผลิตผาไหมไทยและกระบวนการผลิต ผูตรวจประเมินจะเขาตรวจประเมินในสถานที่จริง เพ่ือใหได     

ผาไหมไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานของกรมหมอนไหม โดยหนวยงานที่รับผิดชอบใน

พ้ืนที่ มีความพรอมใหบริการตรวจประเมินให เกษตรกรผูผลิตผาไหมทุกครั้งเมื่อเกษตรกรยื่นคำขอ       

จากการสำรวจ พบวา เกษตรกรรอยละ 90.44 เคยขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน สวนเกษตรกรรอยละ 9.56 

ยังไม เคยขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกรบางรายยังมีประสบการณ ไมมากพอ  

และไมมั่นใจในคุณภาพผาไหมของตนเอง นอกจากนี้เกษตรกรบางรายเขาใจคลาดเคลื่อนเรื่องการตรวจรับรอง 

ผาไหมตองตัดผาไหมจำนวนมากในการยื่นขอรับรอง (ตารางที่ 4.13) 

ตารางที่ 4.13 การขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย 

การตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย รอยละ 

1. ขอรับการตรวจรับรอง 90.44 

2. ไมขอรับการตรวจรับรอง   9.56 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.2) การไดรับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)  

หลังจากหนวยงานในพ้ืนที่ตรวจประเมินแลวผานตามหลักเกณฑเงื่อนไขท่ีกำหนด จะจัดพิมพใบรับรองเสนอ

ผูบริหารระดับสูงลงนาม จากนั้นจะทำการสงใบรับรองใหหนวยงานในพ้ืนที่ท่ีเก่ียวของแจงผูไดรับการรับรอง

เพ่ือมอบใบรับรอง พรอมท้ังติดตรานกยูงพระราชทาน ณ แหลงผลิต ซึ่งตองผลิตในประเทศไทยเทานั้น  

จากการสำรวจ พบวา เกษตรกรรอยละ 47.12 ได รับ เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานแล ว  

ซึ่งเกษตรกรที่ไดรับเครื่องหมายแลวรอยละ 40.82 ไดรับเครื ่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีน ้ำเงิน 

เกษตรกรรอยละ 38.78 ไดรับเครื ่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว เกษตรกรรอยละ 16.33 ไดรับ

เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเงิน และเกษตรกรรอยละ 14.29 ไดรับเครื่องหมายตรานกยูงสีทอง  

อีกรอยละ 52.88 ยังไมไดรับเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน เนื่องจากหนวยงานในพื้นที่ทำการตรวจ

ประเมินแลวยังพบขอบกพรอง เชน การตกสี และความสม่ำเสมอของเนื้อผา (ตารางที่ 4.14) 
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ตารางที่ 4.14 การไดรับเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน 

การไดรับเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน รอยละ 

1. ไมไดรับ 52.88 

2. ไดรบั1/ 47.12 

   2.1 สีน้ำเงิน 40.82 

   2.2 สีเขียว 38.78 

   2.3 สีเงนิ 16.33 

   2.4 สีทอง 14.29 

หมายเหตุ: 1/เกษตรกรไดรับตรานกยูงพระราชทานมากกวา 1 ประเภท 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.3.6 ฐานขอมูล การจัดทำฐานขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณภายใตแผนแมบทยอย

เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นมเีพียง 2 หนวยงานที่ดำเนินการจัดทำฐานขอมูล รายละเอียดดังนี ้

1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลพันธุหมอน - พันธุไหมอนุรักษ และพันธุไมยอมสี ดำเนินการ     

โดยกรมหมอนไหม ซึ่งเปนระบบสืบคนขอมูลที่สำคัญ ดังนี ้ 

1.1) ฐานขอมูลพันธุหมอน - พันธุไหมอนุรักษ เปนระบบฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลพันธุหมอน 

และพันธุ ไหมอนุรักษของประเทศไทย โดยมีสำนักอนุรักษและตรวจสอบมาตรฐานผาไหม กรมหมอนไหม 

เปนหนวยงานรวบรวมขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้ (ภาพที่ 4.3) 

1.1.1) ฐานขอมูลพันธุหมอน มีขอมูลสำคัญตาง ๆ ใหสืบคน เชน ประเภท ชื่อรหัสพันธุ 

ภาพประกอบ สถานที่รวบรวมพันธุ และลักษณะทางสัณฐานวิทยา ไดแก ตน ใบ กิ่ง เพศ ผล ซึ่งมีการรวบรวม

ขอมูลไวจำนวน 230 สายพันธุ 

1.1.2) ฐานขอมูลพันธุไหมอนุรักษ มีขอมูลสำคัญตาง ๆ ใหสืบคน เชน ชนิดพันธุ ชื่อพันธุไหม 

แหลงรวบรวม ภาพประกอบ แหลงที่มา และลักษณะประจำพันธุ ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลไวจำนวน 263 สายพันธุ 
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ที่มา: กรมหมอนไหม เขาถึงไดจากเว็บไซต https://qsds.go.th/monmaiseed/  

ภาพที่ 4.3 ขอมูลพันธุหมอน - พันธุไหมอนุรักษ 

1.2) ฐานขอมูลพันธุไมยอมสี เปนแหลงรวบรวมขอมูลพันธุไมที่ใชสำหรับยอมสีเสนไหม 

โดยมีการแบงหมวดหมูเรียงตามตัวอักษร ก - ฮ เพ่ือใหสะดวกสำหรับการสืบคน มีขอมูลสำคัญตาง ๆ ใหสืบคน 

เชน ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ คำอธิบายลักษณะพันธุไม มาตรฐานของสียอมจำแนกตาสวนประกอบ

ของพืช และขอมูลพิกัด ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลไวจำนวน 325 สายพันธุ (ภาพที่ 4.4)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: กรมหมอนไหม เขาถึงไดจากเว็บไซต https://www.qsds.go.th/pd/main.php  

ภาพที่ 4.4 ระบบฐานขอมูลพันธุไมยอมสี 

2) ระบบฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตร ดำเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร  

เปนระบบฐานขอมูลที่รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยในพื้นที่ 882 อำเภอ         

เชน ผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป การปองกันกำจัดศัตรูพืช การผลิตสมโอนครชัยศรี และผาทอกะเหรี่ยง (สีธรรมชาติ)  

โดยมีกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานรวบรวมขอมูล        
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จากหนวยงานระดับพ้ืนที่ เชน สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลจากทุกภูมิภาค จำนวน 76 ภูมิปญญาทองถ่ิน จากการสัมภาษณ

เจาหนาท่ีและเกษตรกร พบวา ยังไมมีการใชประโยชนจากระบบดังกลาวเนื่องจากระบบมีความยุงยาก        

ในการใชงานสำหรับเกษตรกรที่ไมถนัดดานเทคโนโลย ี(ภาพที่ 4.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: กรมสงเสรมิการเกษตร เขาถึงไดจากเว็บไซต http://new.research.doae.go.th/tkdata/provinces.php# 

ภาพที่ 4.5 ระบบฐานขอมูลสินคาเกษตรอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

จากการดำเนินการระบบฐานขอมูลที่ผานมา พบวา ระบบฐานขอมูลพันธุหมอน - พันธุไหม

อนุรักษ และพันธุไมยอมสี มีผูเขาใชระบบและสืบคนขอมูล ไมต่ำกวา 30,000 ครั้ง (ขอมูล ณ 25 มิถุนายน 

2565) และจากการสัมภาษณ เจาหนาที่และเกษตรกรในการใชประโยชนฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น           

ดานการเกษตร พบวา เนื่องจากระบบยังไมสมบูรณ และมีความยุงยากในการใชงานสำหรับเกษตรกรที่ไมถนัด     

ในดานเทคโนโลยี และบางสวนไมทราบวามีระบบดังกลาว  

 

4.4 ผลลัพธ (Outcomes) 

4.4.1 การนำความรูไปใชประโยชนของเกษตรกร 

จากการสำรวจ พบวา ในภาพรวมเกษตรกรรอยละ 97.79 ของเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู

มีการนำความรูไปใชประโยชน โดยรอยละ 51.41 เกษตรกรนำไปใชประโยชนทั้งหมด และรอยละ 46.38 

เกษตรกรนำไปใชประโยชนบางสวน โดยเปนการนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรม

ทางการเกษตรของตนเอง เชน เกษตรกรผูผลิตขาว นำความรูเรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน การลดใชสารเคมี  

การคัดพันธุปนไปใช เกษตรกรผูผลิตไมผล นำความรูเรื่อง การทำระบบน้ำ การผลิตใหไดคุณภาพ การตลาด  

ไปปรับใช และเกษตรกรผูผลิตผาไหม นำความรูเรื่อง เทคนิคการฟอกยอมสีใหติดทน และการสรางลวดลายใหม ๆ   

ไปใช ทั้งนี้ เกษตรกรรอยละ 2.21 ยังไมไดนำไปใชประโยชน เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีประสบการณนอย 

(ตารางท่ี 4.15)  
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ตารางที่ 4.15 การนำความรูไปใชประโยชน 

หนวย : รอยละ 

การนำความรูไปใชประโยชน ขาวหอมมะล ิ ไมผล ผาไหม ภาพรวม 

1. นำไปใชประโยชน  100.00 95.10 98.26 97.79 

1.1 นำไปใชประโยชนทั้งหมด 55.04 42.65 56.52 51.41 

1.2 นำไปใชประโยชนบางสวน 44.96 52.45 41.74 46.38 

2. ไมไดนำไปใชประโยชน - 4.90 1.74 2.21 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.4.2 ดานเศรษฐกิจ 

1) การวางแผนการผลิต และการตลาด เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน       

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสูการรองรับ GI และตรานกยูงพระราชทาน พบวา เกษตรกรรอยละ 55.91 มีการวางแผน 

การผลิตสินคา โดยการวางแผนการผลิตแบงเกรดสินคาใหมีหลายเกรดเพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 

แตละระดับ หาชองทางการจำหนายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรงเพ่ือลดการพ่ึงพาพอคาคนกลาง อีกทั้งบางสวน 

มีการจำหนายสินคาทำผานชองทาง Facebook และ Line สวนเกษตรกรรอยละ 44.09 ยังไมมีการวางแผน    

การผลิตและการตลาด เนื่องจากเกษตรกรยังมีพฤติกรรมการเพาะปลูกและจำหนายตามวิถีเดิม เชน จำหนาย

ใหกับพอคาคนกลาง โรงสี และเกษตรกรที่เปนผูสูงอายุคิดวาการจำหนายในชองทางออนไลนมีขั้นตอนที่ยุงยาก  

เมื่อพิจารณารายสินคา พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิรอยละ 41.48 มีการวางแผนการผลิต 

เนื่องจากเจาหนาที่กรมการขาวมีการสรางความเขาใจใหแกเกษตรกรดานแผนการผลิตผานการจัดเวทีชุมชน 

เกษตรกรผูผลิตไมผลรอยละ 68.85 มีการวางแผนการผลิต เนื่องจากเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรใหคำแนะนำ 

ผานการจัดเวที Focus Group เพ่ือจัดทำแผนการกระจายผลผลิตไมผลออกจากแหลงผลิต และเกษตรกร 

ผูผลิตผาไหม รอยละ 42.61 มีการวางแผนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรบางรายใชองคความรูเดิมมาตอยอดดานการวางแผน 

เพราะเจาหนาท่ีกรมหมอนไหมจะเนนใหคำปรึกษาดานกระบวนการผลิต เชน การยอมสี เทคนิคการทอผา 

และการใหการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน เมื่อทำการเปรียบเทียบท้ัง 3 ชนิดสินคาจะเห็นไดวา

เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิและเกษตรกรผูผลิตผาไหมมีการวางแผนการผลิตและการตลาดนอย เนื่องจาก

เกษตรกรมีความเคยชินในการผลิตและจำหนายในรูปแบบเดิม กลาวคือ ขาวหอมมะลิจำหนายใหกับพอคาคนกลาง 

โรงสี ในราคาที่ไมแตกตางกับขาวท่ัวไป และเกษตรกรผูผลิตผาไหมสวนใหญทอผาเปนอาชีพเสริมโดยใชเวลาวาง  

จากการทำการเกษตรหรืออาชีพหลัก (ตารางท่ี 4.16) 
 

ตารางที่ 4.16 การวางแผนการผลิตและการตลาด 

หนวย : รอยละ 

รายการ ขาวหอมมะล ิ ไมผล ผาไหม ภาพรวม 

1. มีการวางแผน 41.48 68.85 42.61 55.91 

2. ไมมีการวางแผน 58.52 31.15 57.39 44.09 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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2) การสรางมูลคาเพ่ิมจากสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น พบวา ภาพรวมกลุมเกษตรกรรอยละ 

51.67 สามารถดำเนินการสรางมูลคาเพ่ิมจากสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นไดโดยการนำผลผลิตไปแปรรูปเพื่อ

สรางมูลคาเพิ่ม และเกษตรกรรอยละ 48.33 ยังไมสามารถเพิ่มมูลคาสินคาไดเน่ืองจากเกษตรกรบางกลุมยังไมมี

การวางแผนการผลิตและการตลาด ที่ชัดเจน บางกลุมที่จำหนายผลผลิตใหกับโรงสีและพอคาคนกลาง และ    

การสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาบางพื้นที่ไมมีการสงเสริมที่ชัดเจน เมื่อจำแนกรายสินคา พบวา กลุมเกษตรกรผูผลิต

ขาวหอมมะลิรอยละ 50.00 สามารถเพ่ิมมูลคาสินคาโดยมีการพัฒนาบรรจุภัณฑรูปแบบสุญญากาศแตก็ยังมี

เกษตรกรสมาชิกกลุมบางสวนท่ียังไมทำบรรจุภัณฑสุญญากาศและมีการจำหนายเปนขาวเปลือกทำใหยังไมเกิด

การสรางมูลคาเพ่ิมเทาที่ควร กลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลรอยละ 75.00 เพ่ิมมูลคาสินคาโดยแปรรูปไมผล เชน    

ผลไมดอง ผลไมแชอ่ิม หรือแปรรูปเปนขนมตาง ๆ ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรประชาสัมพันธสินคาผานการจัดงาน

สงเสริมการบริโภคขามถ่ินนอกแหลงผลิต และใหเกษตรกรแตละภาคนำสินคาไปจำหนายในภาคอ่ืน ๆ เพื่อให

เปนที่รูจักมากขึ้น รวมถึงการจัดทำสื่อเผยแพรประชาสัมพันธโดย การ Live จำหนายสินคาผานชองทางสื่อออนไลน 

และกลุมเกษตรกรผูผลิตผาไหมรอยละ 30.00 เพิ่มมูลคาสินคาโดยนำไปตัดเปนเสื้อผาเครื่องแตงกาย          

และกระเปาชนิดตาง ๆ ซึ่งเปนการใชทักษะของเกษตรกรแตละราย สวนเกษตรกรที่ดำเนินการไมได เน่ืองจาก      

มีรูปแบบการจำหนายแบบเดิม และยังไมมีการนำผาไหมไปแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม กลาวคือยังจำหนายผาไหม

เปนผืน (ตารางที่ 4.17) 

ตารางที่ 4.17 การสรางมูลคาเพ่ิมจากสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

หนวย : รอยละ 

รายการ ขาวหอมมะล ิ ไมผล ผาไหม ภาพรวม 

1. ดำเนินการได 50.00 75.00 30.00 51.67 

2. ดำเนินการไมได 50.00 25.00 70.00 48.33 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3) การสรางตราสินคาหรือตราสัญลักษณเพื่อใหเปนท่ีรูจัก พบวา กลุมเกษตรกรรอยละ 75.83 

สามารถสรางตราสินคาหรือตราสัญลักษณเพ่ือใหเปนท่ีรูจัก สวนกลุมเกษตรกรรอยละ 24.17 ไมสามารถสราง

ตราสินคาของตนเองได เนื่องจากเกษตรกรบางกลุมที่ยังอยูในชวงเริ่มตนขาดการรวมกลุมเพื่อผลิตสินคา     

เมื่อจำแนกรายสินคา พบวา กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิรอยละ 43.75 สามารถสรางตราสินคาของกลุมได 

เน่ืองจากบางกลุมเปนกลุมเกษตรกรที่ไดรับการตอยอดมาจากโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ  

และบางกลุมอยูระหวางการพัฒนา สวนเกษตรกรผูผลิตไมผลรอยละ 87.50 มีการสรางตราสินคาโดยมีการออกแบบ

โดยสมาชิกกลุมเองและมีเจาหนาที่มาชวยสนับสนุนการทำตราสินคาบนบรรจุภัณฑที่สนับสนุน และผูผลิตผาไหม 

รอยละ 90.00 มีการสรางตราสินคาเนื่องกลุมเกษตรกรแตละพ้ืนที่มีลักษณะการทอผาเปนเอกลักษณทองถ่ิน

ของตัวเอง จึงมีการใชเอกลักษณ ชื่อหมูบาน หรือชื่อผูผลิตแตละคนมาทำเปนตราสินคา (ตารางที่ 4.18)  
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ตารางที่ 4.18 การสรางตราสินคา 

หนวย : รอยละ 

ตราสินคา ขาวหอมมะล ิ ไมผล ผาไหม ภาพรวม 

1. ดำเนินการได 43.75 87.50 90.00 73.75 

2. ดำเนินการไมได 56.25 12.50 10.00 26.25 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4) ชองทางการจำหนายสินคาเกษตรอัตลักษณ พ้ืนถิ่นของเกษตรกร พบวา กอนเขารวม

โครงการ เกษตรกรสวนใหญมีการจำหนายสินคาใหกับโรงสี และพอคา/ผูรวบรวมทองถ่ิน เนื่องจากอยูใกล   

กับพ้ืนที่เพาะปลูก และพ้ืนที่ผลิตสินคาเกษตร หลังเขารวมโครงการ ชองทางการจำหนายสินคาเกษตรของ

เกษตรกรมีแนวโนมเปลี่ยนไปจากเดิม โดยสวนใหญเกษตรกรหันมาจำหนายสินคาเกษตรใหกับผูบริโภคโดยตรง 

สหกรณ/ศูนยรวบรวม ตัวแทนกลุม และชองทางออนไลนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ หลังเขารวมโครงการเกษตรกร     

มีชองทางการจำหนายสินคาเฉลี่ย 2 ชองทาง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากกอนเขารวมโครงการ เฉลี่ย 1 ชองทาง เมื่อจำแนก

ตามชนิดสินคา พบวา 

4.1) ขาวหอมมะลิ เมื่อเกษตรกรเขารวมโครงการแลว เกษตรกรเปลี่ยนมาจำหนาย

ผลผลิตใหกับสหกรณหรือศูนยรวบรวมมากขึ้น จากเดิมรอยละ 31.25 เปนรอยละ 43.18 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

11.93 เนื่องจากศูนยรวบรวมหรือสหกรณรับซื้อสินคาที่ ไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน เชน GAP และ GI 

รองลงมา เกษตรกรจำหนายผลผลิตใหกับบริษัทเอกชนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 6.82 เปนรอยละ 11.93 หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.11 โดยเกษตรกรสวนใหญลดการจำหนายผลผลิตใหกับโรงสี จากเดิมรอยละ 46.02 เปนรอยละ 

35.23 หรือลดลงรอยละ 10.79 รองลงมาลดการจำหนายผลผลิตใหกับพอคาหรือผูรวบรวมทองถ่ิน จากเดิม

รอยละ 14.20 เปนรอยละ 7.39 หรือลดลงรอยละ 6.81 โดยเปลี่ยนไปจำหนายใหผูบริโภคโดยตรง และชองทาง

ออนไลน แตเนื่องจากในพ้ืนที่ของเกษตรกรประสบปญหาภัยแลง ประกอบกับปญหาราคาขาวตกต่ำจึงทำใหมูลคา 

การจำหนายขาวหอมมะลิยังไมดีขึ้น (ตารางที ่4.19)   



52 

ตารางที่ 4.19 ชองทางการจำหนายสินคาขาวหอมมะลิของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

หนวย: รอยละ 

รายการ /1 กอนเขารวม

โครงการ 

หลังเขารวม 

โครงการ 

การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพิ่ม , - ลด) 

1. ผูบริโภคโดยตรง 12.50 14.77 + 2.27 

2. พอคาปลีก   1.14   1.14    0.00 

3. พอคา/ผูรวบรวมทองถ่ิน 14.20   7.39 - 6.81 

4. พอคา/ผูรวบรวมตางถ่ิน   2.27   1.14 - 1.13 

5. บริษัท   6.82 11.93 + 5.11 

6. โรงส ี 46.02 35.23 - 10.79 

7. สหกรณ/ศูนยรวบรวม 31.25 43.18 + 11.93 

8. ชองทางออนไลน   0.57   2.27 + 1.70 

หมายเหตุ: /1 เกษตรกรมีชองทางการจำหนายมากกวา 1 ชองทาง 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.2) ไมผล เม่ือเกษตรกรเขารวมโครงการแลว เกษตรกรมีการจำหนายในชองทางออนไลน

เพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 21.74 เปนรอยละ 34.78 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 13.04 สวนนึงเปนผลจากการประชาสัมพันธของ

กรมสงเสริมการเกษตรผานการจัดงานสงเสริมการบริโภคขามถ่ินนอกแหลงผลิต รวมถึงการจัดทำสื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธโดย Facebook Live จำหนายสินคาผานชองทางสื่อออนไลน รองลงมาจำหนายผลผลิตใหผูบริโภค

โดยตรงเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 24.35 เปนรอยละ 26.96 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.61 เนื่องจากสามารถจำหนายได

ราคาสูงกวาจำหนายใหกับพอคาหรือผูรวบรวม โดยเกษตรกรสวนใหญลดการจำหนายผลผลิตใหกับพอคาหรือผู

รวบรวมทองถ่ิน จากเดิมรอยละ 43.48 เปนรอยละ 34.78 หรือลดลงรอยละ 8.70 รองลงมาลดการจำหนายผลผลิต

ใหกับพอคาหรือผูรวบรวมตางถ่ิน จากเดิมรอยละ 29.57 เปนรอยละ 24.35 หรือลดลงรอยละ 5.22 เนื่องจาก 

มีการจำหนายดวยตัวเอง และชองทางออนไลนเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 4.20)  

ตารางที่ 4.20 ชองทางการจำหนายสินคาไมผลของเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการ 

หนวย: รอยละ 

รายการ /1 กอนเขารวม

โครงการ 

หลังเขารวม 

โครงการ 

การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพิ่ม , - ลด) 

1. ผูบริโภคโดยตรง 24.35 26.96 + 2.61 

2. ตัวแทนกลุม   7.83 10.43 + 2.60 

3. พอคาปลีก   6.09   6.09    0.00 

4. พอคา/ผูรวบรวมทองถ่ิน 43.48 34.78 - 8.70 

5. พอคา/ผูรวบรวมตางถ่ิน 29.57 24.35 - 5.22 

6. บริษัท   6.96   5.22 - 1.74 

7. สหกรณ/ศูนยรวบรวม   7.83   6.09 - 1.74 

8. ชองทางออนไลน 21.74 34.78 + 13.04 

หมายเหตุ: /1 เกษตรกรมีชองทางการจำหนายมากกวา 1 ชองทาง 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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4.3) ผาไหม เกษตรกรผูทอผาไหมในแตละภูมิภาคมีเทคนิคและรูปแบบการทอผาไหม  

ที่ตางกันไป โดยภาคอีสาน เกษตรกรสวนใหญทอผาเปนอาชีพเสริม มีลักษณะการจำหนายสวนใหญตางคน 

ตางจำหนาย สวนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต เกษตรกรมีการรวมกลุมกันผลิตและจำหนายในนามกลุม 

หลังเขารวมโครงการแลวสวนใหญเกษตรกรหันมาจำหนายสินคาผานตัวแทนกลุมเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 35.25 

เปนรอยละ 43.44 หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 8.19 รองลงมาจำหนายผานชองทางออนไลนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 

7.38 เปนรอยละ 9.84 หรือเพ่ิมขึ้น รอยละ 2.46 เนื่องจากสามารถตั้งราคาขายไดสูงขึ้นกวาจำหนายดวยตัวเอง   

ณ สถานที่ผลิต (ตารางที่ 4.21)  

ตารางที่ 4.21 ชองทางการจำหนายสินคาผาไหมของเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการ 

หนวย: รอยละ 

รายการ /1 กอนเขารวม

โครงการ 

หลังเขารวม

โครงการ 

การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพิ่ม , - ลด) 

1. ผูบริโภคโดยตรง 44.26 45.08 + 0.82 

2. ตัวแทนกลุม 35.25 43.44 + 8.19 

3. พอคาปลีก 11.48 13.93 + 2.45 

4. ตลาด/งานแฟรที่ภาครัฐจัดขึ้น 15.57 17.21 + 1.64 

5. ตลาด/งานแฟรที่ภาคเอกชนจัดขึ้น   9.02 11.48 + 2.46 

6. ชองทางออนไลน   7.38   9.84 + 2.46 

7. ทำตามคำสั่งซื้อ 13.11 13.11    0.00 

หมายเหตุ: /1 เกษตรกรมีชองทางการจำหนายมากกวา 1 ชองทาง 

ที่มา: จากการสำรวจ 

5) เกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงดานรายได พบวา สวนใหญเกษตรกรรอยละ 53.98 มีรายได

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 38.97 มีรายไดลดลง และรอยละ 7.05 มีรายไดเทาเดิม เมื่อจำแนกรายสินคา พบวา 

เกษตรกรผูผลิตสินคาผาไหม มีสัดสวนของจำนวนเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้นมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกร

ผูผลิตผาไหมสวนใหญสามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการยอมสี และการทอผาที่มีลวดลายที่ เปน

เอกลักษณมากขึ้น รองลงมาเกษตรกรผูผลิตทุเรียน ที่มีการบอกเลาถึงเรื่องราวและเอกลักษณของผลไมในพ้ืน

ที่วามีรถชาติที่ดีกวา จากการที่ในพ้ืนที่มีแรธาตุใตดินที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืน อีกทั้งยังมีเจาหนาที่เขามาสงเสริม

เก่ียวกับการขายผานชองทางออนไลนดวย และเกษตรกรผูผลิตขาว เนื่องจากเกษตรกรบางรายสามารถสราง

มูลคาเพ่ิมจากการบอกเลาเรื่องราวการผลิตขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไห และชี้ใหเห็นถึงจุดเดนของสินคา 

ดานความหอมที่ไมเหมือนกับแหลงผลิตอ่ืน (ตารางที่ 4.22) 
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ตารางที่ 4.22 รอยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงดานรายได 

หนวย: รอยละ 

รายการ ขาวหอมมะล ิ ไมผล ผาไหม เฉลี่ย 

1. เพ่ิมขึ้น 35.00 61.19 65.75 53.98 

2. เทาเดิม   5.83   2.99 12.33   7.05 

3. ลดลง 59.17 35.82 21.92 38.97 

ที่มา: จากการสำรวจ 

6) อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น  

การที่สินคามีการเปลี่ยนแปลงดานมูลคา เกิดจากราคา และปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรที่เขา

รวมโครงการผลิตได ดังนั้นการพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินคาอัตลักษณจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง

ของปจจัยหลักที่กลาวมาขางตน และเปรียบเทียบมูลคาการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นของเกษตรกร

กอนและหลังเขารวมโครงการ ในภาพรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 

รอยละ 20.67 (สูงกวาเปาหมายท่ีกำหนดไวคือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงรอยละ 3) โดยจำแนกตามชนิดสินคา 

ดังนี้ (ตารางที่ 4.23 ,ตารางผนวกที่ 7) 

6.1) ขาวหอมมะลิ พิจารณาเปรียบเทียบมูลคาการผลิตขาวหอมมะลิของเกษตรกร พบวา 

กอนเขารวมโครงการมีมูลคาการผลิตสินคา 151.08 ลานบาท หลังเขารวมโครงการมีมูลคาการผลิตสินคา 

145.24 ลานบาท สงผลใหขาวหอมมะลิมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาลดลงรอยละ 3.86 เนื่องจาก 

ประสบปญหาภัยแลง ทำใหปริมาณการผลิตลดลง และถึงแมวาเกษตรกรมีแนวโนมหันไปจำหนายสินคาใหกับ

สหกรณ/ศูนยรวบรวมมากข้ึนแตยังมีเกษตรกรบางสวนจำหนายสินคาใหโรงสีทำใหราคาจำหนายไมแตกตาง

จากราคาทั่วไป 

6.2) ไมผล พิจารณาเปรียบเทียบมูลคาการผลิตไมผลของเกษตรกร พบวา กอนเขารวม

โครงการมีมูลคาการผลิตสินคา 1,374.37 ลานบาท หลังเขารวมโครงการมีมูลคาการผลิตสินคา 1,692.69 ลานบาท 

สงผลใหไมผลมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคารอยละ 23.16 สาเหตุที่มูลคาสินคาสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิต

สินคาไมผลหลังเขารวมโครงการมีแนวโนมสูงขึ้น เกษตรกรบางสวนไดรับการข้ึนทะเบียนสินคา GI              

จึงสามารถจำหนายสินคาในราคราที่สูงกวากอนเขารวมโครงการ 

6.3) ผาไหม พิจารณาเปรียบเทียบมูลคาการผลิตผาไหมของเกษตรกร พบวา กอนเขารวม

โครงการมีมูลคาการผลิตสินคา 27.16 ลานบาท หลังเขารวมโครงการมีมูลคาการผลิตสินคา 35.56 ลานบาท 

สงผลใหผาไหมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคารอยละ 30.92 สาเหตุที่มูลคาสินคาสูงข้ึนเนื่องจาก เปนสินคา 

ที่ไดรับการรับรองตรานกยูงพระราชทาน จึงสามารถจำหนายสินคาในราคาที่สูงกวาอีกทั้ง เกษตรกรบางราย

สามารถผลิตผาไหมที่มีลวดลายที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นไดซึ่งสามารถจำหนายในราคาที่สูงขึ้นดวย 
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ตารางที่ 4.23 อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น  

สินคา 
มูลคาสนิคากอนเขารวม

โครงการ (ลานบาท) 

มูลคาสินคาหลังเขารวม

โครงการ (ลานบาท) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(รอยละ) 

1. ขาวหอมมะล ิ   151.08   145.24               - 3.86 

2. ไมผล 1,374.37 1,692.69 23.16 

3. ผาไหม     27.16     35.56 30.92 

ภาพรวม 1,552.61 1,873.49 20.67 

ที่มา: ตารางผนวกที่ 7 

7) รายไดสุทธิของเกษตรกร พิจารณาจากรายไดหักลบกับคาใชจายในการผลิตสินคาเกษตร  

อัตลักษณพื้นถิ่นของเกษตรกร โดยจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ จำแนกตาม

ชนิดสินคา ดังนี้ (ตารางที่ 4.24 , ตารางผนวกที่ 8) 

7.1) ขาวหอมมะลิ พบวา กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 3,251.56 บาท/

ไร/ป  หลังเข ารวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดสุทธิ เฉลี่ ย  2,295.51 บาท/ไร/ป  เมื่ อเปรียบเทียบ 

การเปลี่ยนแปลง พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิมีรายไดลดลงรอยละ 29.40 เนื่องจากปญหาภัยแลงทำให

ปริมาณการผลิตลดลงซึ่งเปนผลมาจากราคาขาวในตลาดทั่วไปตกต่ำและเกษตรกรสวนใหญยังไมสามารถสราง

ตราสินคาใหเปนที่รูจักจึงไมสามารถจำหนายไดในราคาสูง อีกทั้งคาใชจายในการผลิต เชน คาปุย คาสารชีวภัณฑ 

คาแรงงาน สูงกวาปที่ผานมา  

7.2) ไมผล จำแนกตามชนิดไมผล ดังนี ้ 

7.2.1) ทุเรียน พบวา กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 109,234.28 บาท/

ไร/ป หลังเขารวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 152,079.90 บาท/ไร/ป เม่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 

พบวา เกษตรกรผูผลิตทุเรียนมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนรอยละ 39.22 เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตทุเรียน  

ไดมากข้ึนและมีราคาขายสูงขึ้นกวาปที่ผานมา  

7.2.2) มังคุด พบวา กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 10,743.43 บาท/

ไร/ป  หลั งเขารวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดสุทธิ เฉลี่ย 10,076.67 บาท/ไร/ป  เมื่ อเปรียบเทียบ              

การเปลี่ยนแปลง พบวา เกษตรกรผูผลิตมังคุดมีรายไดสุทธิลดลงรอยละ 6.20 เนื่องจากเกษตรกรมีปริมาณ 

การผลิตมังคุดลดลงเนื่องจากสภาพอากาศไมเอ้ืออำนวย แตจำหนายในราคาที่เพ่ิมขึ้น และมีคาใชจายในการผลิต 

เชน คาปุย คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน สูงกวาปที่ผานมา  

7.2.3) ลำไย พบวา กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 3,678.83 บาท/ไร/ป 

หลังเขารวมโครงการ เกษตรกรมีคาใชจายมากกวารายไดสุทธิเฉลี่ย 896.55 บาท/ไร/ป เม่ือเปรียบเทียบ    

การเปลี่ยนแปลง พบวา เกษตรกรผูผลิตลำไยมีรายไดสุทธิลดลงรอยละ 124.37 เนื่องจากประสบปญหาราคา

ผลผลิตตกต่ำ และมีคาใชจายในการผลิต เชน คาปุย คาสารชีวภณัฑ สูงกวาปที่ผานมา  

7.3) ผาไหม พบวา กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 19,580.39 บาท/

ครัวเรือน/ป  หลังเข ารวมโครงการ เกษตรกรมีมี รายไดสุทธิ เฉลี่ ย 25,936.40 บาท/ครัวเรือน/ป   
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เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง พบวา เกษตรกรผูทอผาไหมมีรายไดสุทธิเพ่ิมขึ้นรอยละ 32.46 เนื่องจาก

เกษตรกรบางรายสามารถจำหนายผาไหมที่ผานการรับรองตรานกยูงพระราชทานในราคาที่สูงกวา ผาไหมที่ยัง

ไมไดรับการรับรอง และบางรายจำหนายผาไหมลายโบราณ หรือลายที่เปนเอกลักษณของทองถ่ินไดในราคา   

ที่สูงขึ้นดวย  

ตารางที่ 4.24 รายไดสุทธิของเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 

สินคา หนวย 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ ผลตาง 

รายได คาใชจาย รายไดสุทธ ิ รายได คาใชจาย รายไดสุทธ ิ รายไดสุทธ ิ รอยละ 

1. ขาวหอมมะล ิ บาท/ไร/ป 5,546.39 2,294.83 3,251.56 5,332.11 3,036.60 2,295.51 - 956.05 - 29.40 

2. ไมผล          

  2.1 ทุเรียน บาท/ไร/ป 140,245.16 31,010.88 109,234.28 184,650.05 32,570.15 152,079.90 42,845.62 39.22 

  2.2 มังคุด บาท/ไร/ป 20,398.27 9,654.84 10,743.43 20,503.24 10,426.57 10,076.67 - 666.76 - 6.20 

  2.3 ลำไย บาท/ไร/ป 12,642.41 8,963.58 3,678.83 8,744.28 9,640.83 - 896.55 - 4,575.38 - 124.37 

3. ผาไหม บาท/ครวัเรอืน/ป 43,396.55 23,802.68 19,580.39 56,816.71 30,875.78 25,936.40 6,347.07 32.46 

ที่มา: ตารางผนวกที่ 8 

 

4.5 ทัศนคต ิ

4.5.1 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอโครงการฯ 

ในภาพรวมเจาหนาที่มีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.27 

โดยเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจตอการไดรับประโยชนของเกษตรกรมากที่สุด รองลงมา หลักสูตรที่จัดอบรม  

และหลักเกณฑของโครงการ อยางไรก็ตามเจาหนาที่บางสวนมีความเห็นวางบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ 

ตอการออกไปลงพื้นที่และใหคำแนะนำเกษตรกร (ตารางที่ 4.25)  

ตารางที่ 4.25 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอโครงการฯ 

รายการ คะแนนเฉลี่ย  

(เต็ม 5) 
แปลผล 

1. งบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการ 3.88 มาก 

2. หลักเกณฑของโครงการ 4.28 มากที่สุด 

3. หลักสูตรที่จัดอบรม 4.36 มากที่สุด 

4. การไดรับประโยชนของเกษตรกร 4.56 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.27 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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4.5.2 ความพึงพอใจของประธานกลุมเกษตรกรตอการดำเนินโครงการฯ 

ในภาพรวมประธานกลุมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 

4.68 เมื่อจำแนกเปนรายประเด็น พบวา ประธานกลุมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการชี้แจง/ประชาสัมพันธ

โครงการมากที่สุด รองลงมาคอืหลักเกณฑของโครงการ การรับสมัคร/คัดเลือกเกษตรกร การใหคำแนะนำและ

ติดตามของเจาหนาที่ ความพรอมของแหลงจำหนายผลผลิต และกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้กลุมเกษตรกร    

มีความพึงพอใจนอยที่สุดตอการเชื่อมโยงตลาด และการพบปะแลกเปลี่ยนของสมาชิกกลุม เนื่องจากประธาน

กลุมเกษตรกรบางกลุมไดใหเหตุผลวา ภาครัฐยังไมไดมีการสงเสริมการเชื่อมโยงตลาดมากเทาที่ควร เม่ือมกีารผลิต

สินคาเกษตรแลวยังมีความรูดานแหลงจำหนายผลผลิตไมเพียงพอ อีกทั้งกลุมเกษตรกรบางกลุม สมาชิกกลุมไมคอย

มารวมกิจกรรม เนื่องจากเกษตรกรบางรายติดธุระสวนตัว และปวยเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 

ในชวงเวลาที่จัดกิจกรรม (ตารางท่ี 4.26) 

ตารางที่ 4.26 ความพึงพอใจของกลุมเกษตรกรตอการดำเนินโครงการฯ 

รายการ คะแนนเฉลี่ย  

(เต็ม 5) 
แปลผล 

1. หลักเกณฑของโครงการ 4.82 มากที่สุด 

2. การชี้แจง/ประชาสัมพันธโครงการ 4.88 มากที่สุด 

3. การรับสมัคร/คัดเลือกเกษตรกร 4.79 มากที่สุด 

4. กิจกรรมของโครงการ 4.58 มากที่สุด 

5. การใหคำแนะนำและตดิตามของเจาหนาที ่ 4.76 มากที่สุด 

6. ความสามัคคีของสมาชิกกลุม 4.55 มากที่สุด 

7. การพบปะแลกเปลี่ยนของสมาชิกกลุม 4.52 มากที่สุด 

8. ความพรอมของแหลงจำหนายผลผลิต 4.73 มากที่สุด 

9. การเชื่อมโยงตลาด 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.68 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.5.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดำเนินโครงการฯ 

ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.55  

เมื่อจำแนกเปนรายประเด็น พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจตอความทันเวลาของปจจัยการผลิตที่ไดรับ 

มากที่สุด รองลงมาคือ วิทยากรที่ใหความรู ปริมาณและคุณภาพของปจจัยการผลิตที่ไดรับ และหลักสูตร 

การจัดอบรม ทั้งนี้เกษตรกรมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอการไดรับประโยชนของเกษตรกร เนื่องจากกิจกรรม

บางอยางไมไดสงเสริมดานการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นเทาที่ควร แตเนนไปทางดานการสงเสริม 

การผลิตสินคาใหไดมาตรฐานสินคาเกษตร และเกษตรกรบางรายมีความเห็นวาระยะเวลาในการจัดอบรม     

ไมสอดคลองกับเนื้อหาที่นำมาอบรมถายทอดความรู (ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางที่ 4.27 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดำเนินโครงการฯ 

รายการ คะแนนเฉลี่ย  

(เต็ม 5) 
แปลผล 

1. หลักสูตรการจัดอบรม 4.54 มากที่สุด 

2. วิทยากรท่ีใหความรู 4.64 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการจดัอบรม 4.52 มากที่สุด 

4. การไดรบัประโยชนของเกษตรกร 4.42 มากที่สุด 

5. ปริมาณและคณุภาพของปจจัยการผลิตที่ไดรับ 4.55 มากที่สุด 

6. ความทันเวลาของปจจัยการผลิต 4.65 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.55 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมจากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ภายใตแผนแมบทยอย

เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นในป  2564 ซึ่ งไดกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล แบงออกเปน 2 มิติ  ไดแก   

ดานประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 4.6.1 ดานประสิทธิภาพ พิจารณาจากจากผลงานที่ทำไดเปรียบเทียบกับเปาหมาย แบงเปนผลสำเร็จ

ของการดำเนินงานของแผนงานโครงการ และผลการเบิกจายงบประมาณ เมื่อใหคาน้ำหนักของทั้งสองสวน

เทากัน พบวา ผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 95.36 ซึ่งผานเกณฑการพิจารณา มีระดับ

ความสำเร็จอยูในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้(ตารางที ่4.28) 

1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ แบงเปน 5 โครงการ ไดแก  

(1) โครงการเพ่ิมศักยภาพภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ดำเนินการโดยกรมการขาว และกรมพัฒนา

ที่ดิน (2) โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน ดำเนินการโดย 

กรมสงเสริมการเกษตร (3) โครงการพัฒนาการผลิตและการคาไมผลภาคตะวันออกใชเปนศูนยไมผลเมืองรอน

แหงเอเชีย ดำเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน (4) โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิต

สินคาเกษตร ดำเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร และ (5) โครงการสงเสริมและพัฒนามูลคาสินคาเกษตร

ดานหมอนไหม ดำเนินการโดยกรมหมอนไหม ซึ่งผลการดำเนินงานดังกลาว ผานเกณฑการพิจารณา 

ทั้ง 5 โครงการ  

2) ผลสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม อยูที่รอยละ 92.39 ซึ่งผลการเบิกจาย

งบประมาณดังกลาวไมผานเกณฑการพิจารณา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) สงผลใหตองปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรมจึงมีการเบิกจายงบประมาณต่ำกวาเปาหมาย 

ที่กำหนด 
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ตารางที ่4.28 ผลสำเร็จจากการดำเนินงานของแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ป 2564 จำแนกตามโครงการ 

 

รายการ รอยละ ผลการ

ประเมิน 
ระดบั

ความสำเร็จ เปาหมาย ผลสำเร็จ 

1. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 100.00 98.34 ผาน ดีมาก 

   1.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลา

รองไห  

 90.65 ผาน ดีมาก 

   1.2 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 101.55 

 

ผาน ดีมาก 

   1.3 โครงการพัฒนาการผลิตและการคาไมผลภาคตะวันออก

ใชเปนศูนยไมผลเมืองรอนแหงเอเชีย  

 100.97 ผาน ดีมาก 

   1.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร   94.64 ผาน ดีมาก 

   1.5 โครงการสงเสริมและพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม   103.91 ผาน ดีมาก 

2. ผลสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 100.00 92.39 ไมผาน - 

ภาพรวม  95.36 ผาน ดีมาก 

ที่มา: ผลการประชุมแบบกลุมเพ่ือระดมความคดิเห็นจากหนวยงานที่รวมโครงการสำคญัภายใตแผนแมบทยอยเกษตร 

      อัตลักษณพ้ืนถิ่น ป 2564 (ขอมูล ณ 17 มีนาคม 2565) 

4.6.2 ดานประสิทธิผล   

พิจารณาจากตัวชี้วัดในการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินผลจากผลการประเมิน

โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น ป 2564 โดยใชแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) และ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ภาพรวมมีตัวชี้วัดที่ผานการประเมินผลจำนวน 10 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด  

13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 76.92 ซึ่งตามเกณฑการพิจารณาวัดผล ถือวาการดำเนินงานที่ผานมาประสบความสำเร็จ 

ในระดับดี เม่ือพิจารณาประเด็นตัวชี้วัด พบวา ดานผลลัพธมีความสำเร็จระดับดีมาก สวนดานผลผลิต 

มีความสำเร็จระดับพอใช โดยจำแนก ตามประเด็น ไดดังนี้ (ตารางที่ 4.29) 

ตารางที ่4.29 ผลสำเร็จจากการดำเนินงานของแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ป 2564 จำแนกตามประเด็น 

ประเดน็ 
จำนวนตัวชี้วัด 

รอยละ ระดบัความสำเร็จ 
เปาหมาย ผลที่ได 

1. ผลผลิต 8 5   62.50 พอใช 

2. ผลลัพธ 5 5 100.00 ดีมาก 

ภาพรวม 13 10   76.92 ด ี

ที่มา: จากการสำรวจ 

1) ผลผลิต พิจารณาแตละตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบผลท่ีไดกับเกณฑการวัด พบวา ภาพรวม 

มีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑจำนวน 5 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 62.50 หรือระดับพอใช โดยตัวชี้วัด

ที่ผานเกณฑการประเมินผล ไดแก รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรท่ีรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ

โครงการฯ จำนวนแปลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม 
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การใชเทคโนโลยีที่ถูกตองและเหมาะสมในการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง รอยละของเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูในการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน และรอยละของเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกรที่ไดรับบริการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมตรานกยูงพระราชทาน และมีตัวชี้วัด 

ที่ไมผานเกณฑการประเมินผล จำนวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก จำนวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ รอยละของ

เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ไดรับใบรับรองตรานกยูงพระราชทาน เนื่องจากสินคาผาไหมของเกษตรกรยังไมผาน

หลักเกณฑการรับรอง เชน การตกสี และความสม่ำเสมอของเนื้อผา จึงทำใหยังไมผานการรับรอง และจำนวนชนิด

สินคาที่ขึ้นทะเบียนสินคาเกษตรอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน เนื่องจากมีหนวยงานท่ีดำเนินการแลว 

เพียง 2 หนวยงานคือกรมหมอนไหมและกรมสงเสริมการเกษตร สวนกรมการขาวยังไมไดดำเนินการ (ตารางที่ 4.30) 

ตารางที่ 4.30 ผลการประเมนิผลผลิตเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด ผลท่ีได ผลการประเมิน 

1 . ก า ร รั บ รู ข อ มู ล 

ขาวสารโครงการ  

- รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่  

  รับทราบขาวสารการประชาสัมพันธโครงการฯ 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

100.00 ผาน 

2 .  ก า ร รั บ ส มั ค ร 

เกษตรกร 

- จำนวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 4,430 ราย 4,222 ราย ไมผาน 

3. ก ารส ง เส ริ ม อ งค

ความรูและสนับสนุน

ปจจัยการผลิต 

- จำนวนแปลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตร 

  อัตลักษณพ้ืนถิ่น 

50 แปลง 

 

50 แปลง ผาน 

 - รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม 

  การใชเทคโนโลยีท่ีถูกตองและเหมาะสม 

  ในการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

89.77 ผาน 

 - รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ 

  ไดรับการถายทอดความรูในการผลิตสินคา  

  เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

92.25 ผาน 

4. การขอรับการตรวจ

รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑผาไหมตรา

นกยูงพระราชทานของ      

เกษตรกร 

- รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรท่ี 

  ไดรับบริการตรวจประเมิ น เพ่ือ รับรอง 

  มาตรฐานผลิตภัณ ฑ ผ าไหมตรานกยู ง 

  พระราชทาน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

 

90.44 ผาน 

5. การไดรับใบรับรอง

ตรานกยูงพระราชทาน 

- รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรท่ี 

  ไดรับใบรับรองตรานกยูงพระราชทาน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

47.12 ไมผาน 

6. ฐานขอมูล - จำนวนชนิดสินคาที่ขึ้นทะเบียนสินคาเกษตร 

  อัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น 

3 กลุมชนิด

สินคา 

2 กลุมชนิดสินคา ไมผาน 

ภาพรวม 8 ตัวชี้วัด 
ผาน 5 ตัวชี้วัด 

(รอยละ 62.50 หรือ ระดับพอใช) 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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4) ผลลัพธ  พิจารณาแตละตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบผลที่ไดกับเกณฑการวัด พบวา ภาพรวม

มีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑจำนวน 5 ตัวชี้วัด ครบตามเปาหมาย คิดเปนรอยละ 100 หรือระดับดีมาก โดยตัวชี้วัดที่ผาน

เกณฑการประเมินผล ไดแก รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรท่ีนำความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

รอยละของเกษตรกรที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน รอยละของเกษตรกรท่ีมีรายได

เพ่ิมข้ึนจากสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น รอยละของเกษตรกรที่สามารถวางแผนการผลิตและการตลาด   

และอัตราการขยายตัวของมูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น (ตารางที่ 4.31) 

ตารางที่ 4.31 ผลการประเมนิผลลัพธเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด ผลท่ีได ผลการประเมิน 

1. การนำความรูไป 

ใชประโยชน 

- รอยละของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที ่

  นำความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

97.79 ผาน 

2. ดานเศรษฐกิจ 

 

- รอยละของเกษตรกรท่ีสามารถสราง

มูลคาเพ่ิมจากสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 30 

51.67 ผาน 

 - รอยละของเกษตรกรที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก

สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 30 

53.98 ผาน 

 - รอยละของเกษตรกรที่สามารถวางแผนการ

ผลิต และการตลาด เพ่ือพัฒนาการผลติ

สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นท่ีมีคุณภาพได

มาตรฐานสูการรองรับ GI  

ไมนอยกวา 

รอยละ 30 

55.91 ผาน 

 - อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสินคา

เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 

รอยละ 3 20.67 ผาน 

ภาพรวม 5 ตัวชี้วัด 
ผาน 5 ตัวชี้วัด 

(รอยละ 100.00 หรือ ดีมาก) 

ที่มา: จากการสำรวจ 

จากการพิจารณาความมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย พบวา มีประสิทธิผลรอยละ 

76.92 อยูในระดับดี จึงสรุปไดวาการดำเนินการโครงการในภาพรวมกอใหเกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดและ 

คาเปาหมาย ซึ่งจากผลการประเมินขางตนตัวชี้วัดสวนใหญผานเกณฑการประเมินผล มีบางตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ

การประเมินผล ซึ่งควรปรับปรุงในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหม  

(ตรานกยูงพระราชทาน) และการจัดทำฐานขอมูล 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

การประเมินผลสำคัญภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื ้นถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล 

การดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานแผนแมบทเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ปงบประมาณ 2564 เพื่อนำไปใช

เปนขอมูลประกอบการพิจารณา สนับสนุนการดำเนินงานใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของแผนแมบท จำนวน

ตัวอยางรวมทั้งสิ้น 453 ตัวอยาง ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล ประกอบดวย ปจจัยนำเขา กิจกรรม ผลผลิต 

ผลลัพธ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมาย และเกณฑของการประเมิน   

หรือเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการของเกษตรกร โดยการรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรเปาหมาย 

การประเมินผล สรุปผลการประเมินผลได ดังนี ้

 

5.1 สรุป 

5.1.1 ผลการประเมินผล 

การดำเนินงานโครงการสำคัญภายใตแผนแมบทเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น มีหนวยงานดำเนินงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตร 4 หนวยงาน มีการดำเนินงานสงเสริมเกษตรกรใน 3 กลุมสินคา ไดแก ขาวหอมมะลิ 

ไมผลและผาไหม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 205.59 ลานบาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ 189.94 ลานบาท 

หรือ รอยละ 92.39 เจาหนาที ่มากกวารอยละ 80.00 คิดวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีความเพียงพอ    

และทันเวลากับแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 4,430 ราย คิดเปนรอยละ 95.30  

ของเปาหมาย มีการจัดทำแปลงเรียนรูใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกไมผล จำนวน 60 กลุม ซึ่งเจาหนาประชาสัมพันธ

โครงการผาน 3 ชองทาง ไดแก สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน สื่อบุคคล เชน เจาหนาที่ของรัฐ ประธานกลุม 

ผูนำชุมชน สื่อสิ ่งพิมพ เชน หนังสือราชการ และสื่อออนไลน เชน เว็บไซตของหนวยงาน เฟสบุค และไลน     

โดยเกษตรกรรับรูขอมูลการเขารวมโครงการจากสื่อบุคคลมากที่สุด การสงเสริมสินคาอัตลักษณพื้นถิ่น 

เปนการสงเสริมสินคา 3 กลุมสินคา ไดแก ขาวหอมมะลิ ไมผล และผาไหม มีการถายทอดองคความรูใหกับ

เกษตรกรไมนอยกวา 3 องคความรู เชน เทคโนโลยีการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ อบรมถายทอดเทคโนโลยี 

การผลิตสินคาดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ การผลิตผาไหมตรานกยูง

พระราชทาน นอกจากนี้มีการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน เมล็ดขาวพันธุดีที่มีคุณภาพใหกับเกษตรกรผูผลิต

ขาวหอมมะลิ แปลงเรียนรู การผลิตไมผลอัตลักษณและกลองบรรจุไมผลใหกับเกษตรกรผูผลิตไม ผล           

สวนเกษตรกรผูผลิตผาไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานแตมีการตรวจรับรองมาตรฐานผาไหมสำหรับ

เกษตรกรทอผาจำนวน 215,714.67 เมตร คิดเปนรอยละ 107.86 ของเปาหมาย นอกจากนี้มีหนวยงาน 

ที่จัดทำฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใตแผนแมบท 2 หนวยงาน ไดแก กรมหมอนไหม

จัดทำฐานขอมูลพันธุหมอน - พันธุไหมอนุรักษ และพันธุไมยอมสี รวม 2 ระบบ และกรมสงเสริมการเกษตร 

จัดทำฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรเพ่ือเสริมสรางอัตลักษณพ้ืนถิ่นจำนวน 1 ระบบ  
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จากการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาอัตลักษณพื้นถิ่น พบวา เกษตรกรรอยละ 92.25 ไดรับ 

การถายทอดองคความรูโดยมีความรูระดับมากที ่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.46) สวนเกษตรกรที่ไมไดรับเขารับ 

การถายทอดองคความรูเนื่องจากเกษตรกรบางรายติดภารกิจสวนตัว และปวยเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ดานความเขาใจระบบการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น พบวา เกษตรกรรอยละ 57.26 มีความเขาใจ

ระบบการผลิตสินคาเกษตรอัตลกัษณพ้ืนถิ่น สวนเกษตรกรท่ีไมเขาใจะบบการผลิตสินคาเกษตรอัตลกัษณพ้ืนถ่ินยัง

มีกระบวนการผลิตและจำหนายแบบปกติ การตรวจรับรองมาตรฐานของเกษตรกร พบวา กลุมเกษตรกรผูผลิตขาว 

หอมมะลิท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) มีรอยละ 37.50 สวนกลุมเกษตรกรที่ยังไมไดรับ 

การข้ึนทะเบียนเนื่องจากอยูระหวางการพัฒนาตามคุณสมบัติ ถึงแมวากลุมเกษตรกรยังไมไดรับการข้ึนทะเบียน 

GI แตก็ไดรับรองมาตรฐานทางการเกษตรอื่น ๆ เชน เกษตรอินทรีย และ GAP เกษตรกรผูผลิตไมผลรอยละ 

32.79 มีการนำระบบการตรวจสอบยอนกลับผาน QR Code ไปปรับใชในการจำหนายผลผลิต สวนเกษตรกร 

ผูผลิตไมผลบางสวนไมไดใชระบบดังกลาวเนื่องจากจำหนายผลผลิตแบบเหมายกสวนใหกับพอคา (ลง) ที่มารับซื้อ

จึงไมไดใหความสำคัญกับระบบการตรวจสอบยอนกลับ และการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑตรานกยูง

พระราชทาน พบวา เกษตรกรรอยละ 90.44 ขอรับการตรวจรับรอง และมีเกษตรกรรอยละ 47.12 ไดรับ

เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานแลวสามารถผลิตผาไหมตามมาตรฐานตรานกยูง กลาวคือ มีเกษตรกรไดรับ

เครื่องหมายตรนกยูงพระราชทานสีเขียว สีน้ำเงิน สีเงิน และสีทอง แตกตางกันตามคุณสมบัติผาไหมที่ผลิตได 

จากการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณสงผลใหเกษตรกรผูผลิตสินคา

แตละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงดานรายไดสุทธิ จำแนกเปนเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิ มีรายไดสุทธิลดลงรอยละ 

29.40 เนื่องจากปญหาภัยแลงทำใหปริมาณการผลิตลดลงซึ่งเปนผลมาจากราคาขาวในตลาดทั่วไปตกต่ำและ

เกษตรกรสวนใหญยังไมสามารถสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักจึงไมสามารถจำหนายไดในราคาสูง อีกทั้งคาใชจาย 

ในการผลิตสูงกวาปที่ผานมา เกษตรกรผูผลิตไมผล จำแนกเปน 3 ชนิดสินคา ไดแก ทุเรียน มีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 

39.22 มังคุด มีรายไดสุทธิลดลงรอยละ 6.20 เนื่องจากเกษตรกรมีปริมาณการผลิตมังคุดลดลงเนื่องจากสภาพ

อากาศไมเอ้ืออำนวย แตจำหนายในราคาที่เพ่ิมขึ้น และมีคาใชจายในการผลิตสูงกวาปที่ผานมา และลำไย มีรายได

สุทธิลดลง รอยละ 124.37 เนื่องจากประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตลนตลาด และมีคาใชจายในการผลิต

เพิ่มขึ้น เกษตรกรผูผลิตผาไหมมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 32.39 และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

มูลคาสินคาแตละชนิด พบวา ขาวหอมมะลิมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาลดลงรอยละ 3.86 ไมผลมีอัตรา          

การขเปลี่ยนแปลงของมูลคารอยละ 23.16 และผาไหมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคารอยละ 30.92 ทำให 

ในภาพรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20.67 ซึ่งสูงกวา

คาเปาหมายที่กำหนดใหอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินเพ่ิมขึ้นรอยละ 3  

5.1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

1) มิติประสิทธิภาพ จากการพิจารณาความมีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานในภาพรวมท้ังในเรื่อง

ของผลสำเร็จจากการดำเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (รอยละ 95.36) 

โดยพบวา การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมยังต่ำกวาเปาหมาย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหตองปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรม 
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2) มิติประสิทธิผล พิจารณาจากผลการประเมินตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินผล 

พบวา มีระดับความสำเร็จระดับดี (รอยละ 76.92) การดำเนินการโครงการในภาพรวมกอใหเกิดประสิทธิผล          

ตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ซึ่งจากผลประเมินตัวชี้วัดสวนใหญผานเกณฑการประเมินผล โดยมีบางตัวชี้วัด   

ที่ไมผานเกณฑ อาทิ การไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) และการจัดทำฐานขอมูล 

5.1.3 ขอคนพบจากการประเมินผล 

1) ดานการดำเนินโครงการ  

แนวทางการพัฒนาภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื ้นถิ ่น ประกอบดวย  

3 แนวทาง ผลการประเมินโครงการป 2564 ภายใตแผนแมบทเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น พบวา ยังไมมีการดำเนิน

โครงการที่ครอบคลุมแนวทางที ่ 3 คือ การใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพื ้นที ่ในการเชื ่อมโยงไปสู 

ภาคการผลิตอื ่น เชน การทองเที ่ยวและบริการ และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพื ้นถ่ิน 

ในระดับประเทศ และเพ่ือการสงออกไปยังตลาดโลก พิจารณาการดำเนินโครงการแยกตามรายสินคาไดดังนี ้

1.1) ขาวหอมมะลิ  

การอนุมัติโครงการ เพื ่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ ล าช า มีปริมาณตัวอยางมาก    

ทำใหใชระยะเวลาในการตรวจวิเคราะหดิน ฝนทิ ้งชวง ไมสามารถปลูกขาวไดตามแผนที่วางไว และ       

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหเจาหนาที่ในพื้นไมสามารถ   

ลงพ้ืนที่ ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมไดตามเปาหมาย 

1.2) ไมผล 

การขึ้นทะเบียน GI ดำเนินการโดยกรมทรัพยสินทางปญญา และในระดับพื ้นที่

ดำเนินการผานสำนักงานพาณิชยจังหวัดในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสินคา ซึ่งจะมีการประชุมประมาณ  

1 ครั้ง/ป และปละ 1 ชนิดสินคา ดังนั้นในการสงเสริมไมผลใหไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสินคา GI ซึ่งตองใช

ระยะเวลาในการขึ ้นทะเบียน GI รวมทั ้งการลงพื ้นที ่เพื ่อตรวจรับรองไมตรงกับชวงฤดูเก็บเกี ่ยว ทำให 

ยังไมสามารถรับรองไดในปนั้น ประกอบกับการสงเสริมไมผลอัตลักษณจะดำเนินโครงการปละ 1 ชนิดสินคา  

ทำใหการสงเสริมไมเปนไปอยางตอเนื ่อง นอกจากนี้การจัดทำขอมูลเพื่อขึ ้นทะเบียน GI ตองใชขอมูลและ 

ความชำนาญในการเขียน ซึ่งเกษตรกรสวนใหญยังไมมีทักษะและขอมูลในการเขียน จึงทำใหไมสามารถ 

ผานการพิจารณารับรอง GI  

1.3) ผาไหม 

(1) การสงเสริมองคความรู เกษตรกรบางสวนมีความตองการใหจัดอบรมหลักสูตร

อ่ืนที่นอกเหนือจากหลักสูตรในโครงการ เชน การออกแบบลายผาไหม และการเพิ่มชองทางการตลาด 

(2) การรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน สมาชิกกลุมผูทอผาบางรายมีความเขาใจ

คลาดเคลื่อนคิดวาการตรวจรับรองผาไหมตรนกยูงพระราชทานมีคาใชจายสูง การตรวจรับรองตองตัดผาไหม 

ไปตรวจวิเคราะหจำนวนมาก จึงไมยื่นขอรับรองตรานกยูง และผูทอผาบางสวนยังมีขอบกพรองเรื่องการตกสี 

และความสม่ำเสมอของเนื้อผา จึงยังไมผานการตรวจรับรองเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน  

 



66 

 

2) ดานการผลิตและการตลาด 

2.1) ขาวหอมมะลิ 

(1) เกษตรกรบางพื้นที่ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดีไวใชเองของกรมการขาว มีความเสี่ยงเกิดภัยแลงซ้ำซาก ฝนทิ้งชวง น้ำทวมซ้ำซาก อาจจะกระทบ  

ตอผลผลิตของขาวในบางฤดูการผลิต ขาดระบบชลประทานที่ทั่วถึง เพียงพอ กลุมเกษตรกร/เกษตรกรสวนใหญ 

อยูในชวงวัยของผูสูงอายุ และมีขอจำกัดในการอานออกเขียนได และขาดแคลนวัยแรงงาน 

(2) เกษตรบางกลุมท่ีอยูในพื้นที่ทุงกุลารองไหขาดความรูดานการตลาดไมสามารถ

สรางอัตลักษณหรือสรางเรื่องราวของสินคาขาวหอมมะลิในพื ้นที ่ทุ งกุลารองไหได ทำใหราคาจำหนาย 

ไมแตกตางกับราคาตลาดทั่วไป 

2.2) ไมผล 

เกษตรกรที่มีการรวมกลุมไมผล สวนใหญมีการรวมกลุมและจัดทำสัญญาซื้อขายกับ

บริษัทตาง ๆ ในบางพื้นที่เกษตรกรยังไมมีการรวมกลุ มเนื่องจากผลผลิตยังมีปริมาณไมเพียงพอ บางสวน

คุณภาพและขนาดผลผลิตไมตรงกับความตองการของตลาด ซึ่งเกษตรกรบางสวนเพิ่งเริ ่มปลูกจึงยังไมมี 

องคความรูในการผลิต การเก็บเก่ียว และการตลาดเพียงพอ 

2.3) ผาไหม 

(1) เนื่องจากการทอผาไหมเปนอาชีพเสริมของเกษตรกร จึงมีเวลาคอนขางจำกัด

ในการทอผาไหมและยังไมคอยเนนการวางแผนการผลิตและการตลาด เพราะตองทำอาชีพหลัก หรืองาน

ประจำใหแลวเสร็จกอน ทำใหการทอผาไหมแตละผืนใชเวลาคอนขางนาน ประกอบกับสมาชิกกลุมทอผาไหม

สวนใหญอายุคอนขางมาก และมีปญหาทางดานสายตา ในกรณีที่ทอผาไหมบางผืนผิดพลาดตองใชเวลา     

ในการแกนาน เนื่องจากตองรอใหสมาชิกกลุมรายอ่ืนมาชวย 

(2) กลุ มเกษตรกรที ่ผลิตหมอนไหมสวนใหญมีขอไดเปรียบเรื ่องการผลิต เชน 

สมาชิกผลิตเองทุกกระบวนการ สามารถผลิตผาไหมและยอมสีธรรมชาติ มีพอคามารับซื้อในทองถิ่น และผลิต

เสนไหมและผาไหมไมเพียงพอตอความตองการ แตยังมีขอจำกัดเรื ่องราคาจำหนายไมสูงนัก และ 

การดำเนินการขอมาตรฐาน สำหรับกลุมเกษตรกรที่เพิ่งมีการรวมกลุมยังขาดเครื่องมืออุปกรณ เนื่องจาก 

กรมหมอนไหมยังไมมีการสนับสนุนปจจัยการผลิต และสมาชิกสวนใหญมีลักษณะตางคนตางผลิตและจำหนายเอง  
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 ดานการดำเนินโครงการ จากการประเมินผลสำเร็จของโครงการ พบวา ยังมีตัวชี้วัดดานผลผลิต  

ที่ยังไมผานเกณฑ ไดแก การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ การไดรับใบรับรองตรานกยูงพระราชทาน และ

การจัดทำฐานขอมูลสินคาอัตลักษณพื้นถิ่น เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น

ในการยกระดับราคาและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณ การดำเนินโครงการในระยะตอไปหนวยงาน

ที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมการตลาดใหกับสินคาที่ไดรับการสงเสริม รวมทั้งควรมีการเชื่อมโยงการใชประโยชน

จากเอกลักษณแตละพ้ืนที่ไปสูภาคการผลิตอ่ืน โดยมีการทำความรวมมือในระดับตาง ๆ เชน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย และกรมประชาสัมพันธ สำนัก

นายกรัฐมนตรี เพื ่อบูรณาการในพื ้นที ่ในการสนับสนุนสินคาอัตลักษณพื ้นถิ ่น รวมทั ้งควรเพิ ่มชองทาง 

การประชาสัมพันธสินคาเกษตรอัตลักษณ เพื่อยกระดับราคาและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณ 

นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะดานการดำเนินโครงการจำแนกตามชนิดสินคาดังนี ้

1) ขาวหอมมะลิ การดำเนินโครงการขาวหอมมะลิ ภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน 

กรมการขาวควรมีการวางแผนสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิใหเหมาะสมตอชวงการเพาะปลูกและความตองการ

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธเพ่ือใหเกษตรกรรับทราบอยางทั่วถึง 

2) ไมผล 

2.1) การขอการรับรอง GI กรมสงเสริมการเกษตรควรจัดทำแผนในการสงเสริมไมผลที่ยัง

ไมไดรับการขึ ้นทะเบียน GI ลวงหนาประมาณ 2 – 3 ป โดยระบุชนิดสินคา พื ้นที ่ในการดำเนินการและมี 

การสงเสริมอยางตอเนื่อง อีกทั ้งควรทำ MOU กับกระทรวงพาณิชย และกรมทรัพยสินทางปญญาในการข้ึน

ทะเบียนสินคาไมผล GI มากขึ้น นอกจากนี้ควรศึกษาความเปนไปไดในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่เพ่ิมความถ่ี

ในการประชุมพิจารณา เพื ่อกลั ่นกรองใหกับคณะกรรมการฯ ซึ ่งมีการประชุมเพียงปละ 1 ครั ้ง จะทำให 

การพิจารณารับรอง GI เปนไปอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2.2) การจัดทำขอมูลเพ่ือข้ึนทะเบียน GI ควรมีเจาหนาที่ หรือพิจารณาแนวทางการจางที่ปรึกษา

ที่เชี่ยวชาญในการจัดทำขอมูลการขึ้นทะเบียนสินคา GI ใหคำแนะนำกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อชวยใหเกษตรกร 

มีโอกาสไดรับการข้ึนทะเบียนสินคา GI เพ่ือนำไปใชประโยชนในการสรางเรื่องราวรวมถึงเอกลักษณของสินคา 

3) ผาไหม 

3.1) การจัดหลักสูตรอบรมในระยะตอไปควรมีการสำรวจความตองการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

รวมทั้งควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมบางหลักสูตรที่ตองใชเวลาในการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

3.2) กรมหมอนไหมควรประชาสัมพันธและทำความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการตรวจรับรอง

ผาไหมตรานกยูงพระราชทานใหกับสมาชิกกลุมผูทอผาอยางทั่วถึง รวมทั้งควรสงเสริมดานการตลาดและการเพ่ิม

ชองทางจำหนายออนไลนใหกับสมาชิกกลุมผาไหมในการจำหนายสินคาในชวงสถานการณการแพรระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 5.2.2 ดานการผลิตและการตลาด 

1) ขาวหอมมะลิ กรมการขาวควรมีกิจกรรมในการสงเสริมใหความรูเพิ่มเติมดานการตลาดและ

สงเสริมเชื่อมโยงการสรางอัตลักษณ สรางเรื่องราว (Story) กับผลิตภัณฑขาวหอมมะลิในพ้ืนที่ที่เขารวมโครงการ 

2) ไมผล กรมสงเสริมการเกษตรควรสงเสริมองคความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการผลิต และการตลาดใน

กลุมเกษตรกรที่เพิ่งเริ ่มมีการรวมกลุมกันผลิตไมผลเพื่อใหเกิดความเขาใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีประสบการณ    

การผลิตไมผลนอยกวากลุมที่รวมกลุมกันมานานแลว 

3) ผาไหม การสงเสริมโครงการเกี่ยวกับผาไหมภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น  

กรมหมอนไหมควรเนนเรื่องการสนับสนุนการรวมกลุม พรอมทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณใหกับกลุม เพื่อจะ

รวมกันผลิต และจำหนาย เพ่ือชวยเพิ่มอำนาจในการตอรองราคากับพอคนกลางตอไป 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นในการยกระดับราคาและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณ การดำเนิน

โครงการในระยะต อไปหน วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข องควร   ม ีการส งเสร ิมการตลาดใหก ับส ินค าท ี ่ ได ร ับการส งเสร ิม รวมท ั ้ งควรม ีการเช ื ่อมโยงการใช ประโยชน 

จากเอกลักษณแตละพื้นที่ไปสูภาคการผลิตอื่น โดยมีการทำความรวมมือในระดับตาง ๆ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพาณ ิชย   และกรมประชาส ัมพ ันธ  สำน ักงานร ัฐมนตร ี  เพ ื ่ อบ ูรณาการในพ ื ้นท ี ่ ในการสน ับสน ุนส ินค าอ ัตล ักษณพ ื ้นถ ิ ่ น  รวมท ั ้ งควรเพ ิ ่ มช องทาง 

การประชาสัมพันธสินคาเกษตรอัตลักษณ เพื่อยกระดับราคาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณ 

 5.2.2 การจัดหลักสูตรอบรมในระยะตอไปควรมีการสำรวจความตองการของเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมบางหลักสูตรที่ตองใช

เวลาในการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 5 . 2 . 3  ก า ร ด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร ข  า ว ห อ ม ม ะ ล ิ  ภ า ย ใ ต แ ผ น แ ม  บ ท ย  อ ย เ ก ษ ต ร อ ั ต ล ั ก ษ ณ  พ ื ้ น ถ ิ ่ น  ก ร ม ก า ร ข  า ว 

ควรมีการวางแผนสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิใหเหมาะสมตอชวงการเพาะปลูกและความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งควรมีกิจกรรมในการสงเสริมใหความรู

เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ด  า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ส  ง เ ส ร ิ ม เ ช ื ่ อ ม โ ย ง 

การสรางอัตลักษณ สรางเรื่องราว (Story) กับผลิตภัณฑขาวหอมมะลิในพื้นที่ที่เขารวมโครงการ  

 5 . 2 . 4  ก า ร ข อ ก า ร ร ั บ ร อ ง  GI ก ร ม ส  ง เ ส ร ิ ม ก า ร เ ก ษ ต ร ค ว ร จ ั ด ท ำ แ ผ น ใ น ก า ร ส  ง เ ส ร ิ ม ไ ม  ผ ล ท ี ่ ย ั ง ไ ม  ไ ด  รั บ 

การข้ึนทะเบียน GI ลวงหนาประมาณ 2 – 3 ป โดยระบุชนิดสินคา พื้นที่ในการดำเนินการและมีการสงเสริมอยางตอเนื่อง อีกทั้งควรทำ MOU กับกระทรวงพาณชิย และกรมทรัพยสิน

ทางปญญาในการขึ้นทะเบียนสินคาไมผล GI มากข้ึน นอกจากนีค้วรศึกษาความเปนไปไดในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่เพ่ิมความถ่ีในการประชุมพิจารณา เพื่อกลั่นกรองใหกับ

คณะกรรมการฯ ซึ่งมีการประชุมเพียงปละ 1 ครั้ง จะทำใหการพิจารณารับรอง GI เปนไปอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 5 . 2 . 5  ก า ร จ ั ด ท ำ ข  อ ม ู ล เ พ ื ่ อ ข ึ ้ น ท ะ เ บ ี ย น  GI ค ว ร ม ี เ จ  า ห น  า ท ี ่  ห ร ื อ พ ิ จ า ร ณ า แ น ว ท า ง ก า ร จ  า ง ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า 

ที่เชี่ยวชาญในการจัดทำขอมูลการข้ึนทะเบียนสินคา GI ใหคำแนะนำกับเกษตรกรในพื้นที ่

 5.2.6 การสงเสริมโครงการเกี่ยวกับผาไหมภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ควรเนนเรื่องการสนับสนุนการรวมกลุม พรอมทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ

ใหกับกลุม เพื่อจะรวมกันผลิต และจำหนาย  เพ่ือชวยเพ่ิมอำนาจในการตอรองราคากับพอคนกลางตอไป 

 5.2.7 กรมหมอนไหมควรประชาสัมพันธและทำความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการตรวจรับรองผาไหมตรานกยูงพระราชทานใหกับสมาชิกกลุมผูทอผาอยางทั่วถึง 

ร ว ม ท ั ้ ง ค ว ร ส  ง เ ส ร ิ ม ด  า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ 

การเพิ่มชองทางจำหนายออนไลนใหกับสมาชิกกลุมผาไหมในการจำหนายสินคาในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ตารางผนวกที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน 

โครงการ รอยละผล 

การดำเนินงานเฉลี่ย 
ระดบัความสำเร็จ 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห (กข. ,พด.) 90.65 ดีมาก 

2. โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญา

ทองถ่ิน (กสก.) 

101.55 

 

ดีมาก 

3. โครงการพัฒนาการผลิตและการคาไมผลภาคตะวันออกใชเปนศูนย 

ไมผลเมืองรอนแหงเอเชีย (กสก. ,พด.) 

100.97 ดีมาก 

4. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (กสก.) 94.64 ดีมาก 

5. โครงการสงเสริมและพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม (มม.) 103.91 ดีมาก 

เฉลี่ย 98.34 ดีมาก 

ที่มา: หนวยงานที่รับผดิชอบโครงการฯ (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
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ตารางผนวกที่ 2 การดำเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเร็จ เปาหมาย ผล รอยละ 
1. การจัดเวทีชุมชน ราย 2,000 1,554.00 77.70 ดี 
2. การบริหารจัดการปจจัยการผลิต    85.97 ดีมาก 

2.1 สงเสริมการใชเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพ ไร 30,000.00 27,183.50 90.61  

2.2 สงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน    64.03  

(1) การเก็บตัวอยางดินและการตรวจวิเคราะหดิน ราย 2,000 1,228 61.40  

(2) การสนับสนุนปุยตามคาวิเคราะหดิน ไร 30,000.00 19,998.50 66.66  

2.3 การตรวจวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุขาวและ

การตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณของสารหอมระเหย

ในขาวหอมมะลิ (2 AP : 2-Acetyl-1-Pyrroline) 

ตัวอยาง 400 357 89.25 ดีมาก 

2.4 สนับสนุนเครื่องวเิคราะหชนิดและปริมาณสาร

แบบแกส (เครื ่องแกสโครมาโทกราฟฟ-แมสสเปกโตร

มิเตอร พรอมอุปกรณประกอบ (GC-MS) ใชสำหรับ

วิเคราะหชนิดและปริมาณของสารหอมระเหย ในขาว

หอมมะลิ) 

เครื่อง 1 1 100.00 ดีมาก 

3. การถายทอดองคความรู    80.20 ดีมาก 

3.1 จ ัดเวที เร ียนรู ตามกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกรดานการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิตขาว

ตามมาตรฐาน GAP ดาน ICS (2 ครั้ง) 

ราย 2,000 1,208 60.40  

3.2 การจัดทำสื ่อเร ียนรู และคู ม ือปฏิบัต ิงาน

โครงการ (คูมือโครงการและคูมือเกษตรกร GAP02) 

รายการ 2 2 100.00  

4. การบริหารจัดการโครงการ จังหวัด 5 5 100.00 ดีมาก 
5. เพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห  ไร 7,770.00 7,770.00 100.00 ดีมาก 
6. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห  ไร 10,000.00 10,000.00 100.00 ดีมาก 

เฉลี่ย    90.65 ดีมาก 

ที่มา: กรมการขาว และกรมพัฒนาที่ดิน (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
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ตารางผนวกที่ 3 การดำเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
1. กิจกรรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณ

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   103.09 ดีมาก 

1.1 พัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพกระบวนการ

ทำงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพัฒนาสินคาไมผล

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   100.00  

(1) จัดสัมมนาสรางความเขาใจโครงการและ

พัฒนาความรูใหกับเจาหนาที ่
ครั้ง 1 1 100.00  

(2) จ ัดประช ุมสร าง Core Team เพ ื ่อ เ พ่ิม

ศักยภาพกระบวนการทำงานพัฒนาการผลิตไมผลท่ี

เหมาะสมกับพื้นท่ี 

ครั้ง 3 3 100.00  

1.2 พัฒนาเกษตรกรผูผลิตไมผลเหมาะสมกับพ้ืนที่

ตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ ่นสูมาตรฐานและ

สรางความเขมแข็งขององคกร 

   100.00  

(1) จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคา

ดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นที่

เหมาะสมกับพื้นท่ี 

ราย 750 750 100.00  

(2) จ ัดทำแปลงเร ียนร ู การผล ิตไม ผลท ี ่ มี  

อัตลักษณสูมาตรฐาน 

แปลง 8 8 100.00  

(3) จัดทำแปลงรวบรวมพันธุไมผลที่มีอัตลักษณ

และเหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ   

แปลง 1 1 100.00  
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ตารางผนวกที่ 3 (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
1.3 พ ัฒนาการสร างม ูลค าเพ ิ ่ม  การตลาด        

การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลเหมาะสมกับ

พ้ืนที่ตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   100.00  

(1) จัดงานประชาสัมพันธสงเสริมการบริโภค

สินคาผลไมที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ 

ครั้ง 8 8 100.00  

(2) จ ัดงานส งเสร ิมการบร ิโภคส ินค าไม ผลที่

เหมาะสมกับพื้นที่คุณภาพดีขามถ่ินนอกแหลงผลิต 

ครั้ง 1 1 100.00  

(3) จัดทำสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาไม

ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ 

กิจกรรม 1 1 100.00  

1.4 พ ัฒนาการสร  างม ูลค  า เพ ิ ่ ม  การตลาด        

การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลเหมาะสม 

กับพื้นที่ตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   100.00  

(1) จัดงานประชาสัมพันธสงเสริมการบริโภค

สินคาผลไมที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ 

ครั้ง 8 8 100.00  

(2) จ ัดงานส งเสร ิมการบร ิโภคส ินค าไม ผลที่

เหมาะสมกับพื้นที่คุณภาพดีขามถ่ินนอกแหลงผลิต 

ครั้ง 1 1 100.00  

(3) จัดทำสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาไม

ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ 

กิจกรรม 1 1 100.00  

1.5 บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม    115.47  

(1) จ ัดส ัมมนาเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการจ ัดทำข อมูล

เอกภาพ (ภาคเหนือ) 

ครั้ง 3 3 100.00  

(2) จัดส ัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการ

ผลไมในระดับภาค (ภาคเหนือ) 

ครั้ง 3 3 100.00  

(3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอมูลประมาณ

การผลผลิตไมผล 

   146.40  

(3.1) สำรวจแปลงพยากรณเพื ่อประเมิน

ขอมูลประมาณการผลผลิตไมผลระดับอำเภอ 

แปลง 210 390 185.71  

(3.2) จัดเวที Focus Group ประเมินขอมูล

ระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

ครั้ง 113 121 107.08  

1.6 บริหารจัดการโครงการ (ติดตาม ประเมินและ

สรุปผลโครงการ) 

โครงการ 1 1 100.00  
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ตารางผนวกที่ 3 (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
2. ก ิ จกรรมพ ัฒนาฐานข  อม ู ลภ ูม ิ ป ญญาท  องถิ่ น    

ดานการเกษตรเพ่ือเสริมสรางอัตลักษณพ้ืนถิ่น 
   100.00 ดีมาก 

            2.1 พ ัฒนาฐานข อม ูลภ ูม ิป ญญาท องถ่ิน 

ดานการเกษตร 

เรื่อง 1 1 100.00  

            2.2 พัฒนาตอยอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน

ดานการเกษตรเพื่อเสริมสรางอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

ราย 24 24 100.00  

            2.3 การจัดทำฐานขอมูลนำรองมรดกดาน

การเกษตรและภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของทาง

การเกษตร 

เรื่อง 3 3 100.00  

            2.4 การติดตามความกาวหนาการดำเนินงาน

และรายงานผล 

ครั้ง 4 4 100.00  

เฉลี่ย    101.55 ดีมาก 
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
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ตารางผนวกที่ 4 การดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออกใชเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหงเอเชีย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
1. พัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพัฒนาสินคาไมผลที่เปนอัต

ลักษณที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

   100.00 ดีมาก 

1.1 จัดสัมมนาสรางความเขาใจโครงการและ

พัฒนาความรูใหกับเจาหนาที ่
ครั้ง 1 1 100.00  

1.2 จ ั ดประช ุ มสร  า ง  Core Team เพ ื ่ อ เ พ่ิม

ศักยภาพกระบวนการทำงานพัฒนาการผลิตไมผลท่ี

เหมาะสมกับพื้นท่ี 

ครั้ง 2 2 100.00  

1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู เพื่อ

เสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่ไมผลในระดับพื้นท่ี 
ครั้ง 2 2 100.00  

2. พ ัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลเหมาะสมกับพื ้นที ่สู

มาตรฐานและสรางความเขมแข็งขององคกร 

   100.00 ดีมาก 

2.1 จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคา

ดานการเกษตรที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับพื้นที่ของ

ภาคตะวันออก 

ราย 270 270 100.00  

2.2 นำเกษตรกรและเจ าหน าท ี ่ศ ึกษาด ู งาน

เก่ียวกับการพัฒนาสินคาไมผลกับแหลงผลิตอื่น 

ครั้ง 9 9 100.00  

2.3 จัดทำแปลงเรียนรูการผลิตไมผลที่มีอัตลักษณ

สูมาตรฐาน 

แปลง 9 9 100.00  

2.4 จัดทำแปลงรวบรวมพันธุไมผลที่มีอัตลักษณ

และเหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก 

แปลง 1 1 100.00  

2.5 พัฒนาและสรางความเขมแข็งองคกรผลิต

สินคาไมผลอัตลักษณที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่

ครั้ง 1 1 100.00  

2.6 พัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณที ่เหมาะสมกับ

พื ้นที ่ส ู กระบวนการรับรองสินคา GI และตรวจสอบ

ยอนกลับได 

สินคา 9 9 100.00  
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ตารางผนวกที่ 4 (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
3. พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธ

และเผยแพรสินคาไมผลเหมาะสมกับพ้ืนที่ตามอัตลกัษณ

และภ ูม ิป ญญาท องถ ิ ่น  (จ ัดทำส ื ่อ เผยแพร และ

ประชาสัมพันธสินคาไมผลอัตลักษณที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

ภาคตะวันออก) 

กิจกรรม 1 1 100.00 ดีมาก 

4. บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม    107.78 ดีมาก 

4.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด ครั้ง 9 14 155.56  

4.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอำเภอ ครั้ง 75 75 100.00  

4.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำขอมูลเอกภาพ 

(ภาคตะวันออก) 
ครั้ง 3 2 66.67  

4.4 จัดสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม

ในระดับภาค (ภาคตะวันออก) 
ครั้ง 3 2 66.67  

4.5 เพิ ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอมูลประมาณ

การผลผลิตไมผล 
   150.00  

(1) สำรวจแปลงพยากรณเพื ่อประเมินขอมูล

ประมาณการผลผลิตไมผลระดับอำเภอ 
แปลง 100 200 200.00  

(2) จัดเวที Focus Group ประเมินขอมูลระดับ

อำเภอและระดับจังหวัด 
ครั้ง 84 84 100.00  

5. บริหารจัดการโครงการ (ติดตาม ประเมินและสรุปผล

โครงการ) 
โครงการ 1 1 100.00 ดีมาก 

6. ส งเสร ิมการใชเทคโนโลยีเพื ่อลดตนทุนและเพิ่ม

ผลผลิต  
ไร 1,400.00 1,400.00 100.00 ดีมาก 

7. พ ัฒนาฐานขอมูลและเพิ ่มประส ิทธ ิภาพของปจจัย 

พ้ืนฐานการผลิต 
แปลง 80 80 100.00 ดีมาก 

8. พัฒนาประสิทธภิาพการผลิตไมผลไดคุณภาพ ไร 800.00 800.00 100.00 ดีมาก 
เฉลี่ย    100.97 ดีมาก 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
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ตารางผนวกที่ 5 การดำเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
1. พัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงาน

ของเจาหนาที ่ในการพัฒนาการผลิตไมผลคุณภาพดีสู

ศูนยคัดแยกผลไมชุมชนอยางครบวงจร 

   100.00 ดีมาก 

        1.1 จัดสัมมนาพัฒนาความเขมแข็งกระบวนการ

ทำงานการพัฒนาการผลิตและการตลาดของศูนยคัด

แยกผลไมชุมชน 

ครั้ง 1 1 100.00  

        1.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อปองกันผลผลิต

ดอยคุณภาพออกสูตลาด 
   100.00  

               (1) ถายทอดเทคโนโลยีการปองกันผลผลิต

ดอยคุณภาพและการคัดเกรดผลไม 
ครั้ง 1 1 100.00  

               (2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณรณรงคการปองกัน

แกไขปญหาผลผลิตดอยคุณภาพในระดับภาค 
กิจกรรม 1 1 100.00  

               (3) จัดทำสื่อเผยแพรความรู เรื่อง 1 1 100.00  

2. พ ัฒนาเกษตรกรผล ิตไม ผลเหมาะสมก ับพื ้นที่            

สูมาตรฐานและสรางความเขมแข็งขององคกร 
   94.69 ดีมาก 

       2.1 จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคา 

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของภาคใตชายแดน 

ราย 790 791 100.12  

       2.2 นำเกษตรกรและเจ าหน าท ี ่ศ ึกษาด ู งาน

เก่ียวกับการพัฒนาสินคาไมผลกับแหลงผลิตอื่น 

ครั้ง 3 2 66.67  

       2.3 จัดทำแปลงเรียนรูการผลิตไมผลที่มอัีตลักษณ

สูมาตรฐาน 

แปลง 30 32 106.67  

       2.4 พัฒนาศักยภาพแปลงรวบรวมพันธุ ไม ผล 

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใตชายแดน 

แปลง 1 1 100.00  

       2.5 พัฒนาสินคาไมผลอัตลักษณที่เหมาะสมกับ

พื ้นที ่ส ู กระบวนการรับรองสินคา GI และตรวจสอบ

ยอนกลับได 

สินคา 3 3 100.00  
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ตารางผนวกที่ 5 (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
3. พ ั ฒ น า ก า ร ส ร  า ง ม ู ล ค  า เ พ ิ ่ ม  ก า ร ต ล า ด 

 การประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาไมผลเหมาะสม

กับพื้นที่ตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   100.00 ดีมาก 

       3.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาการผลิตไม

ผลและศักยภาพศูนย ค ัดแยกผลไมชุมชนระหว าง

เครือขายภายในจังหวัด 

ครั้ง 6 6 100.00  

       3.2 จ ัดงานส งเสร ิมการบร ิโภคส ินค าไม ผลที่

เหมาะสมกับพื้นท่ีภาคใตชายแดนคุณภาพดีขามถ่ินนอก

แหลงผลิต 

ครั้ง 1 1 100.00  

       3.3 จัดทำสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาไม

ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใตชายแดน 

กิจกรรม 1 1 100.00  

4. บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม    78.51 ดีมาก 
4.1 จ ั ดประช ุ มคณะกรรมการ  Fruit Board 

คณะอนุกรรมการป องก ันแก ไขป ญหาระด ับภาค 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธฯ คณะอนุกรรมการไม

ผลเศรษฐกิจ และคณะทำงานฯ ภายใต Fruit Board 

ครั้ง 18 3 16.67  

4.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด ครั้ง 9 8 88.89  

4.3 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอำเภอ ครั้ง 99 99 100.00  

4.4 เพิ ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอมูลประมาณ

การผลผลิตไมผล 

   143.98  

(1) สำรวจแปลงพยากรณเพื ่อประเมินขอมูล

ประมาณการผลผลิตไมผลระดับอำเภอ 

แปลง 132 264 200.00  

(2) จัดเวที Focus Group ประเมินขอมูลระดับ

อำเภอและระดับจังหวัด 

ครั้ง 108 95 87.96  
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ตารางผนวกที่ 5 (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
4.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำขอมูลเอกภาพ 

(ภาคใตและภาคใตชายแดน) 

ครั้ง 3 3 100.00  

4.6 จัดสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม

ในระดับภาค (ภาคใตและภาคใตชายแดน) 

ครั้ง 3 1 33.33  

4.7 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการผลไมผาน

กลไกการกระจายผลผลิตภายในประเทศ (รถเร) 

ครั้ง 3 2 66.67  

5. บริหารจัดการโครงการ (ติดตาม ประเมินและสรุปผล

โครงการ) 
โครงการ 1 1 100.00 ดีมาก 

เฉลี่ย    94.64 ดีมาก 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
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ตารางผนวกที่ 6 การดำเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนามูลสินคาเกษตรดานหมอนไหม 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
1. สงเสริมและพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม แหง 4 4 100.00 ดีมาก 

1.1 ศูนยอนุรักษพันธุกรรมหมอน แหง 4 4 100.00  

(1 )  จำนวนเช ื ้ อพ ันธ ุกรรมหม อนท ี ่ ได  รับ 

การอนุรักษ (130 พันธุ/แหง) 
พันธุ 520 529 101.73  

1.2 ธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหมที่ไดรับการอนุรักษ  แหง 4 4 100.00  

(1) จำนวนพันธุ ไหมชนิดฟกออกปละ 2 ครั้ง 

(Bivoltine) (168 พันธุ/แหง) (2 แหง) 
รายการ 672 672 100.00  

(2) จำนวนชนิดพันธุ ไหมชนิดฟกออกตลอดป 

(Polyvoltine)(95 พันธุ/แหง) (2 แหง) 
รายการ 1,140 1,140 100.00  

1.3 ศูนยอนุรักษไมยอมส ี แหง 16 16 100.00  

(1) จำนวนชนิดของไมยอมสีที่ไดรับการอนรุักษ 

(120 ชนิด/ศูนย) 
รายการ 1,920 1,522 79.27  

(2) เกษตรกรเขารับการฝกอบรมการแปรรูป

ผลิตภัณฑสีธรรมชาต ิ
ราย 50 50 100.00  

(3) ฐานขอมูลดานเครือขายสีธรรมชาติ ฐานขอมูล 1 1 100.00  

1.4 ระบบฐานขอมูลดานพันธุ หมอน พันธุ ไหม 

และพันธุไมยอมส ี 
ฐานขอมูล 3 3 100.00  

2. สงเสริมและพัฒนาหมอนไหมอุตสาหกรรมโดยใช

นวัตกรรมใหม  
ราย 590 660 111.86 ดีมาก 

3. เทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ ่มมูลคาสินคาหมอนไหม

ตลอดหวงโซอุปทาน 
   100.00 ดีมาก 

3.1 จำนวนองคความรู /เทคโนโลยี/นวัตกรรม

พัฒนาสินคาหมอนไหมตลอดหวงโซอุปทาน 
เรื่อง 1 1 100.00  

3.2 เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพหมอนไหม ราย 10 10 100.00  
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ตารางผนวกที่ 6 (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ระดบั

ความสำเรจ็ เปาหมาย ผล รอยละ 
4. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผ าไหมไทย 

(ตรานกยูงพระราชทาน) 
   110.75 ดีมาก 

4.1 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหม

ตรานกยูงพระราชทาน  
เมตร 200,000 215,714.67 107.86  

4.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานรานคาจำหนายผา

ไหมไทยท่ีไดมาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop)  
มาตรฐาน 22 25 113.64  

5. ส งเสร ิมและพัฒนาหมอนไหมหัตถกรรมโดยใช

นวัตกรรมใหม 
ราย 1,245 1,244 99.92 ดีมาก 

6. ส งเสร ิมและพัฒนากลุ มผู ผล ิตผ าไหมตรานกยูง

พระราชทาน (เกษตรกรไดรับการสงเสริมการผลิตผา

ไหมตรานกยูงพระราชทาน)  

ราย 620 626 100.96 ดีมาก 

เฉลี่ย       103.91 ดีมาก 
ที่มา: กรมหมอนไหม (ขอมลู ณ 30 กันยายน 2564) 

 



 

ตารางผนวกท่ี 7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน 

 
 

สินคา 

 

จำนวนเกษตรกร

ที่ผลิตสินคา(ราย) 

 

จำนวนพื้นที่ปลูก

เฉลี่ย (ไร) 

มูลคาสินคาเฉลี่ย

ที่เกษตรกรผลิต

ไดกอนเขารวม

โครงการ (บาท) /1 

มูลคาสินคาเฉลี่ย

ที่เกษตรกรผลิต

ไดหลังเขารวม

โครงการ (บาท) /1 

มูลคาสินคากอน

เขารวมโครงการ 

(ลานบาท) 

มูลคาสินคาหลัง

รวมโครงการ 

(ลานบาท) 

อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(1)*(2)*(3) (6)=(1)*(2)*(4) ((6)-(5))/(5)*100 

1. ขาวหอมมะลิ 1,785 15.26   5,546.39    5,332.11   151.08   145.24 - 3.86 

2. ไมผล 1,425 10.25 94,102.02 115,896.97 1,374.37 1,692.69 23.16 

3. ผาไหม   626 - 43,383.07  56,812.18     27.16     35.56 30.92 

ภาพรวม - - - - 1,552.61 1,873.49 20.67 

หมายเหตุ: /1 มูลคาสินคาเฉลี่ยที่เกษตรกรผลิตไดในสินคาขาวหอมมะลิและไมผล มีหนวยเปน บาท/ไร และผาไหม มีหนวยเปน บาท/ป 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 8 รายไดสุทธิของเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

หมายเหตุ: /1 ปริมาณการผลิตขาวหอมมะลิและไมผล มีหนวยเปน กิโลกรัม/ไร และปริมาณการผลิตผาไหม มีหนวยเปน ผืน/ป 
              /2 ราคาขาวหอมมะลิและไมผล มีหนวยเปน บาท/กิโลกรัม และราคาผาไหม มีหนวยเปน บาท/ผืน 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

สินคา หนวย 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ ผลตาง 

ปริมาณ/1 ราคา/2 รายได คาใชจาย รายไดสุทธ ิ ปริมาณ/1 ราคา/2 รายได คาใชจาย รายไดสุทธ ิ รายไดสุทธิ รอยละ 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3)=(1)*(2) 

 

(4) 

 

(5)=(3)-(4) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9)=(7)*(8) 

 

(10) 

(11) 

=(9)-(10) 

(12) 

=(11)-(5) 

(13) 

=((12)/(5)) 

*100 

1. ขาวหอมมะล ิ บาท/ไร/ป 440.19 12.60 5,546.39 2,294.83 3,251.56 436.70 12.21 5,332.11 3,036.60 2,295.51 - 956.05 - 29.40 

2. ไมผล              

  2.1 ทุเรียน บาท/ไร/ป 1,209.74 115.93 140,245.16 31,010.88 109,234.28 1,338.82 137.92 184,650.05 32,570.15 152,079.90 42,845.62 39.22 

  2.2 มังคุด บาท/ไร/ป 419.20 48.66 20,398.27 9,654.84 10,743.43 395.51 51.84 20,503.24 10,426.57 10,076.67 - 666.76 - 6.20 

  2.3 ลำไย บาท/ไร/ป 1,127.78 11.21 12,642.41 8,963.58 3,678.83 1,057.35 8.27 8,744.28 9,640.83 - 896.55 - 4,575.38 - 124.37 

3. ผาไหม บาท/ครัวเรือน/ป 23.39 1,854.77 43,383.07 23,802.68 19,580.39 28.58 1,987.83 56,812.18 30,875.78 25,936.40 6,356.01 32.46 
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ภาคผนวกที่ 1 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ(3) ประเด็น การเกษตร  

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
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ภาคผนวกที่ 2 
สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 

ของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
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1. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
1. เลขที่ค ำขอ 49100020  ทะเบียนเลขท่ี สช 50100022 
2. วันที่ยื่นค ำขอ 28 เมษำยน 2549  วันที่ขึ้นทะเบียน 28 เมษำยน 2549 
3. วันที่ยื่นค ำขอแก้ไขทะเบียน 11 กุมภำพันธ์ 2553 และ 30 เมษำยน 2555 
4. วันที่ประกำศโฆษณำกำรแก้ไขทะเบียน 20 กรกฎำคม 2555 
5. ผู้ขอขึ้นทะเบียน สมำคมกำรค้ำข้ำวหอมมะลิไทย (สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ทุ่งกุลำร้องไห้) ที่อยู่ 69 หมู่ 17 
   ถนนปัทมำนนท์ ต ำบลเกษตรวิสัย อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
6. รำยกำรสินค้ำ ข้ำวหอมมะลิ 
7. คุณภำพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพำะของสินค้ำ 

ค ำนิ ยำม ข้ำวหอมมะลิทุ่ งกุลำร้องไห้  (Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice : TKR) 
หมำยถึง ข้ำวเปลือก ข้ำวกล้อง และข้ำวขำว ที่แปรรูปมำจำกข้ำวเปลือกพันธุ์ข้ำวหอมที่ไวต่อช่วงแสง คือ 
พันธุ์ขำว  ดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ ในฤดูนำปี และมีกลิ่นหอมตำม
ธรรมชำติ  

8. ลักษณะของสินค้ำ 
 8.1 พันธุ์ข้ำว : ข้ำวเปลือกหอมมะลิที่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 

8.2 ประเภทข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ 
8.2.1 ข้ำวเปลือก 
8.2.2 ข้ำวกล้อง 
8.2.3 ข้ำวขำวที่แปรรูปมำจำกข้ำวเปลือก 

  8.3. ลักษณะทำงกำยภำพ 
 8.3.1 ข้ำวเปลือกมีสีฟำง 

 8.3.2 เมล็ดข้ำว ยำว เรียว และเมล็ดไม่มีหำงข้ำว เมล็ดข้ำวที่ผ่ำนกำรสีแล้ว จะมีควำมเลื่อมมัน
จมูกข้ำวเล็ก เมื่อหุงแล้วจะมีกลิ่นหอมและนุ่ม มีควำมยำวมำกกว่ำ 7.0 มิลลิเมตร สัดส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำง
มำกกว่ำ 3.2 มีท้องไข่ น้อยกว่ำร้อยละ 6 

  8.4 ลักษณะทำงเคมี 
 8.4.1 มีปริมำณอมิโลส ร้อยละ 14 – 16 

 8.4.2 มีกำรสลำยตัวในด่ำง ระดับ 6 - 7 
 8.4.3 มีปริมำณสำรหอม 2-acetyl-1-pyrroline ( 2 AP) ในปริมำณ 0.1 - 0.2 ไมโครกรัม           

(ณ แปลงปลูก) 
9. ลักษณะอ่ืน 

- ควำมชื้นไม่เกินร้อยละ 14 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 0.2 เมล็ดเหลืองไม่เกินร้อยละ 0.2 และข้ำวพันธุ์
อ่ืนปนไม่เกินร้อยละ 8 
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10. กระบวนกำรผลิต 
10.1 กำรปลูก 

10.1.1 พ้ืนที่เพำะปลูกต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ 
10.1.2 เมล็ดพันธุ์ข้ำวต้องเป็นพันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ที่มำจำกแหล่งผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้ำวที่เชื่อถือได้และเป็นไปตำมมำตรฐำนในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
10.1.3 ปลูกระหว่ำงเดือน เมษำยน - สิงหำคม 
10.1.4 เก็บเก่ียวทำในระหว่ำงเดือน ตุลำคม – ธันวำคม 
10.1.5 มีกำรตำกข้ำว 2-3 วัน เพ่ือลดควำมชื้น 
10.1.6 เกษตรกรที่ผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ ต้องมีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกก่อนเริ่มท ำกำร

เพำะปลูกทุกปี และต้องมีกำรจดบันทึกข้อมูลกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต มีระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่
กำรปลูกไปจนถึงกำรขนย้ำยเข้ำโรงสี 

10.2 กำรแปรรูป 
10.2.1 ท ำกำรแปรรูปในเขตพ้ืนที่ 

(1) จังหวัดร้อยเอ็ด มหำสำรคำม สุรินทร์ ยโสธร และศรีสะเกษ 
(2) ผู้แปรรูปหรือโรงสี 

10.2.2 จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้แปรรูปข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ 
10.2.3 โรงสีต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนำมัยอำหำร 

10.3 กำรสีข้ำว 
10.3.1 มีกำรบันทึกข้อมูลที่มำ ปริมำณข้ำวเปลือก ปริมำณข้ำวสำร ในกำรแปรรูปข้ำวหอมมะลิ    

ทุ่งกุลำร้องไห้ 
10.3.2 ต้องมีกำรสีล้ำงเครื่อง (Line) ตำมกรรมวิธีที่ถูกต้อง เพ่ือเตรียมกำรสีข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำ

ร้องไห้ 
10.3.3 ต้องมีบรรจุภัณฑ์เฉพำะส ำหรับข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ พร้อมกับระบุ ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต

และปริมำณ กำรเคลื่อนย้ำย กองเก็บ กำรรักษำสภำพ และกำรส่งมอบ 
10.3.4 มีระบบควบคุม กำรเคลื่อนย้ำย กองเก็บ บรรจุหีบห่อ กำรเบิกจ่ำย และดูแลรักษำ

ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนของกำรรับเข้ำ กำรแปรรูป จนถึงส่งมอบ มีกำรจัดเก็บสินค้ำที่เหมำะสม เพ่ือรักษำ
คุณภำพ พร้อมทั้งมีป้ำยระบุวันที่ผลิต Bill Card และ Lot.No. ติดไว้ และแยกจัดเก็บจำกข้ำวทั่วไป 
11. กำรบรรจุหีบห่อ 

11.1 กำรบรรจุหีบห่อกระท ำในพ้ืนที่เดียวกันกับกำรแปรรูป 
11.2 รำยละเอียดบนบรรจุหีบห่อ ประกอบด้วยค ำว่ำ 

“ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ และ/หรือ Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice : TKR ” 
11.3 ให้ระบุ น้ ำหนัก จ ำนวนถุง และวันที่บรรจุ 
11.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินค้ำกับแหล่งภูมิศำสตร์ 
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12. ลักษณะภูมิประเทศ 
ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยจำกมนุษย์มีส่วนส ำคัญต่อกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ คือพ้ืนที่

ทุ่งกุลำร้องไห้เป็นแอ่งกระทะขนำดใหญ่ มีพ้ืนที่ปลูกข้ำวเป็นลูกคลื่น สูง ต่ ำ สลับกันจำกระดับน้ ำทะเล 200 เมตร 
เป็นดินร่วนปนทรำย ในดินมีธำตุโซเดียมและซิลิก้ำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ กำรเพำะปลูกข้ำวขึ้นอยู่กับสภำพ
ดินฟ้ำอำกำศ อำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก ลักษณะสภำพภูมิประเทศที่มีควำมเค็มในดิน ควำมแห้งแล้งของพ้ืนที่ 
พันธุ์ข้ำว สภำพอำกำศ ธำตุอำหำรในดิน ส่งผลให้ข้ำวเกิดควำมเครียดและหลั่งสำรหอม 2-acetyl-1-
pyrroline ( 2AP) ในปริมำณ 0.1-0.2 ไมโครกรัม (ณ แปลงปลูก) ซึ่งท ำให้มีควำมหอมมำกกว่ำข้ำวหอมมะลิ
ที่ปลูกในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ อันเป็นธรรมชำติที่ส่งผลต่อข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ รวมทั้งกำรใช้ภูมิปัญญำ
ของมนุษย์อันมีส่วนส ำคัญต่อกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้เริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือกพันธุ์ที่ดี ใช้วิธีกำร
เพำะปลูกที่เหมำะสม ท ำคันนำและแบ่งพ้ืนนำออกเป็นแปลง ๆ เพ่ือเก็บกักน้ ำให้พอเพียงต่อกำรเจริญเติบโตของ
ข้ำว มีกำรระบำยน้ ำออกในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้ำวประมำณ 10 วัน และเก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึงตลอดจนมี
กำรตำกข้ำว 2-3 วัน เพ่ือลดควำมชื้น อันเป็นปัจจัยธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อข้ำวหอมมะลิ
ทุ่งกุลำร้องไห้ และมีระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับได้ 

13. ประวัติควำมเป็นมำ 
ทุ่งกุลำร้องไห้ เป็นทุ่งใหญ่ของภำคอีสำน มีพื้นที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหำสำรคำม ร้อยเอ็ด 

ยโสธร ศรีสะเกษ และสุรินทร์ จ ำนวนพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,107,690 ไร่ เดิมมีชื่อว่ำ ทุ่งหมำหลง หรือ ทุ่งปู่ป๋ำหลำน  
ที่ได้ชื่อว่ำ “ทุ่งกุลำร้องไห้” นั้น มีต ำนำนกล่ำวว่ำ มีพ่อค้ำชำวกุลำเดินเร่ขำยสินค้ำผ่ำนเข้ำมำในทุ่งกว้ำงแห่งนี้
จนเมื่อยังไม่พ้นทุ่งกว้ำงแห่งนี้สักที ทุ่งนี้จึงมีชื่อว่ำ“ทุ่งกุลำร้องไห้” กำรเพำะปลูกข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ 
คำดว่ำเริ่มมีกำรน ำเข้ำมำปลูก หลังจำกทำงรำชกำรมีกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวหอมมะลิและรับรองพันธุ์ในปี 2502 
ในชื่อพันธุ์ “ขำวดอกมะลิ 105” ได้เริ่มด ำเนินกำรอย่ำงกว้ำงขวำงในปี 2524 โดยโครงกำรแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้ำว 
เน้นกำรเปลี่ยนพันธุ์ปลูกจำกข้ำวเหนียวเป็นพันธุ์ข้ำวเจ้ำ จึงท ำให้ข้ำวหอมมะลิมีกำรปลูกอย่ำงแพร่หลำย มีกำร
พัฒนำพันธุ์ข้ำวโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ปลูกทุก 3 ปี เพ่ือให้พันธุ์ข้ำวมีควำมบริสุทธิ์ สภำพกำรปลูก
ข้ำวหอมมะลิที่อำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก ท ำให้ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนำวที่มีอำกำศหนำวเย็น
และปรำศจำกฝน ประกอบกับภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เชื่อว่ำพ้ืนที่ที่มีน้ ำ จะต้องระบำยน้ ำออกก่อนเก็บเกี่ยวข้ำว
ประมำณ 10 วัน จะท ำให้ผลผลิตข้ำวที่เก็บเกี่ยวได้ มีคุณภำพดี ข้ำวสำรมีเมล็ดใส และแกร่ง ข้ำวสุกมีควำม
หอมและนุ่ม รวมทั้งขบวนกำรแปรรูปที่ได้มำตรฐำน จึงท ำให้ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ มีคุณภำพที่เป็น
เอกลักษณ์แตกต่ำงจำกข้ำวหอมมะลิที่ผลิตจำกแหล่งอ่ืน  ๆ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ค้ำและผู้บริโภคทั้ง
ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ 
14. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศำสตร์ 

พ้ืนที่เพำะปลูกอยู่ในเขตทุ่งกุลำร้องไห้ รำยละเอียดตำมแผนที่ ประกอบด้วย 
14.1 จังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วย ต ำบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ ในอ ำเภอเกษตรวิสัย อ ำเภอ

สุวรรณภูมิ อ ำเภอประทุมรัตต์ อ ำเภอโพนทรำย และก่ิงอ ำเภอหนองฮี จ ำนวน 986,807 ไร่ 
14.2 จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย ต ำบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ ในอ ำเภอท่ำตูม และอ ำเภอ  
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ชุมพลบุรี จ ำนวน 575,993 ไร่ 
14.3 จังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วย ต ำบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ ในอ ำเภอรำษีไศล และ       

กิ่งอ ำเภอศิลำลำด จ ำนวน 287,000 ไร่ 
14.4 จังหวัดมหำสำรคำมประกอบด้วย ต ำบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ใน อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

จ ำนวน 193,890 ไร่ 
14.5 จังหวัดยโสธรประกอบด้วย ต ำบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ในอ ำเภอมหำชนะชัย และอ ำเภอค้อวัง

จ ำนวน 64,000 ไร่ 
15. กำรพิสูจน์แหล่งก ำเนิด 

15.1. ข้ำวจะต้องมีกำรปลูกในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ 
15.2 กำรแปรรูปและบรรจุหีบห่อ ต้องท ำกำรในเขตพ้ืนที่เดียวกัน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหำสำรคำม 

สุรินทร์ ยโสธร และศรีสะเกษ 
15.3 กระบวนกำรผลิตจะต้องผ่ำนกำรควบคุมตรวจสอบ คือ มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกเกษตรกรผู้ปลูก

ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ สมำชิกผู้แปรรูปข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ รวมทั้งต้องมีระบบกำรบันทึกข้อมูล    
มีเอกสำรกำรกับเพ่ือกำรตรวจสอบย้อนกลับได้ 

16. เงื่อนไขที่นำยทะเบียนก ำหนดตำมมำตรำ 15 
16.1 จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนกำรผลิต ในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด 
16.2 จัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ และผู้แปรรูปข้ำว         

หอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ 
16.3 ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน สำหรับสมำชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ข้ำว  

หอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ 
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2. ทุเรียนจันท์ 
 
1. เลขที่ค ำขอ 62100215     ทะเบียนเลขท่ี สช 64100169 
2. วันที่ยื่นค ำขอ 26 สิงหำคม 2562 วันที่ขึ้นทะเบียน 26 สิงหำคม 2562 
3. ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดจันทบุรี ที่อยู่ ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมืองจันทบุรี 
   จังหวัดจันทบุรี 22000 
4. รำยกำรสินค้ำ ทุเรียน 
5. คุณภำพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพำะของสินค้ำ 
 ค ำนิยำม เรียนจันท์ (Chan Durian หรือ Tu-Rian-Jan) หมำยถึง ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง ได้แก่ พันธุ์พวงมณี
พันธุ์นกหยิบ พันธุ์ทองลินจง พันธุ์นวลทองจันทร์ พันธุ์กบสุวรรณ และพันธุ์ทำงกำรค้ำ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1 ถึง
พันธุ์จันทบุรี 10 ที่มีเนื้อละเอียด สีเหลือง หรือเหลืองเข้ม หรือเหลืองอมส้ม เนื้อหนำละเอียด มีเส้นใยน้อย 
หรือไม่มีเส้นใย รสชำติหวำนมันหรือหวำนแหลม ปลูกและผลิตในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
6.ลักษณะของสินค้ำ 
 6.1 พันธุ์ทุเรียน พันธุ์พ้ืนเมือง ได้แก่ พันธุ์พวงมณี พันธุ์นกหยิบ พันธุ์ทองลินจง พันธุ์นวลทองจันทร์ 
และพันธุ์กบสุวรรณ พันธุ์ทำงกำรค้ำ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1 ถึงพันธุ์จันทบุรี 10 ลักษณะทำงกำยภำพและ
ลักษณะเฉพำะจ ำแนกตำมพันธุ์ 
 6.2 ลักษณะทำงกำยภำพและลักษณะเฉพำะจ ำแนกตำมพันธุ์ 
  6.2.1 พันธุ์พวงมณี ผลค่อนข้ำงเล็ก ทรงผลกลมถึงรูปไข่ ฐำนผลกลม ปลำยผลมน ร่องตื้น หนำมสั้นหนำ 
และแน่น เนื้อหนำละเอียดสีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม ไม่มีเส้นใย กลิ่นไม่ฉุน รสชำติหวำนแหลม 
  6.2.2 พันธุ์นกหยิบ ทรงผลรูปไข่กลับ ปลำยผลคล้ำยเต้ำนม ฐำนผลบ้ำน หนำมปลำยโค้งงุ้ม      
เนื้อละเอียดสีเหลืองเข้ม กลิ่นไม่ฉุน รสชำติหวำนมัน 
  6.2.3 พันธุ์ทองลินจง ผลค่อนข้ำงเล็ก ทรงผลรี ร่องตื้น ฐำนผลแหลม ปลำยผลแหลม หนำมผลโค้งงอ 
ผลสีเขียวอ่อน เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลืองเข้ม กลิ่นปำนกลำง รสชำติหวำนแหลม 
  6.2.4 พันธุ์นวลทองจันทร์ ทรงผลเป็นรูปรี ร่องตื้น ฐำนแบน ปลำยผลแหลม รูปร่ำงหนำมเป็นรูป
นูนปลำยแหลม เนื้อละเอียดสีเหลืองอมส้ม กลิ่นปำนกลำง รสชำติหวำนแหลม 
  6.2.5 พันธุ์กบสุวรรณ ผลขนำดปำนกลำง ทรงผล ปลำยผลบุ๋ม ฐำนผลบ้ำน ก้ำนผลสั้น ขอบปลิงนูน 
หนำมผลโค้งงอ ปลำยผลไม่มีหนำม หนำมเขียวเข้ม เนื้อละเอียดสีเหลือง ไม่มีเส้นใย รสชำติหวำนมัน 
  6.2.6 พันธุ์จันทบุรี 1 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลกลม พูไม่นูนชัดเจน ร่องไม่ลึก หนำมเล็ก สั้นขอบหนำม 
ทั้งสองข้ำงโค้งเข้ำ เนื้อละเอียดสีเหลือง กลิ่นอ่อน รสชำติหวำนมัน 
  6.2.7 พันธุ์จันทบุรี 2 ผลค่อนข้ำงเล็ก ทรงผลยำวรีถึงรูปไข่ ร่องไม่ลึก หนำมใหญ่ ถี่ สั้น ขอบหนำม
ทั้งสองข้ำงโค้งออก เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลืองเข้ม กลิ่นอ่อน รสชำติหวำนมัน 
  6.2.8 พันธุ์จันทบุรี 3 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลค่อนข้ำงกลมรูปไข่หรือทรงกระบอก ไม่นูนเด่น
ชัดเจน ร่องไม่ลึก หนำมใหญ่สั้น ห่ำง ฐำนกว้ำง ขอบหนำมทั้งสองข้ำงโค้งเข้ำ เนื้อละเอียดเหนียว สีเหลืองเข้ม 
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กลิ่นค่อนข้ำงแรง รสชำติหวำนมัน 
  6.2.9 พันธุ์จันทบุรี 4 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลกลม ร่องตื้น ฐำนแบน ปลำยผลแบน รูปร่ำง
หนำม เป็นแบบนูนปลำยแหลม ยำว ปำนกลำง เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลือง กลิ่นอ่อน รสชำติหวำนมัน 
  6.2.10 พันธุ์จันทบุรี 5 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลกลม รูปร่ำงผลเมื่อตัดตำมขวำงกลม ฐำนผล
แบนปลำยผลแบน รูปร่ำงหนำมนูน ยำว ปำนกลำง เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นปำนกลำง รสชำติหวำน
มัน 
  6.2.11 พันธุ์จันทบุรี 6 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลกลมถึงรูปไข่ ร่องตื้น ฐำนแหลม ปลำยผลแหลม
รูปร่ำงหนำมนูนปลำยแหลม เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลือง มีกลิ่นปำนกลำง รสชำติหวำนมัน 
  6.2.12 พันธุ์จันทบุรี 7 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลค่อนข้ำงกลม พูนูนชัดเจน ร่องไม่ลึก หนำมเล็กสั้น 
ขอบหนำมท้ังสองข้ำงโค้งเข้ำ เนื้อเหนียวสีเหลืองสวย กลิ่นอ่อน รสชำติหวำนมัน 
  6.2.13 พันธุ์จันทบุรี 8 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลค่อนข้ำงกลม พูนูนชัดเจน ร่องไม่ลึก หนำมเล็กสั้น 
ขอบหนำมท้ังสองข้ำงโค้งเข้ำ เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลืองสวย กลิ่นอ่อน รสชำติหวำนมัน 
  6.2.14 พันธุ์จันทบุรี 9 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลค่อนข้ำงกลม รูปไข่ เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลืองสวย 
กลิ่นอ่อน รสชำติหวำนมัน 
  6.2.15 พันธุ์จันทบุรี 10 ผลขนำดปำนกลำง ทรงผลสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรี พูนูนชัดเจน ร่องลึก
ปลำยผลแหลม เนื้อละเอียดเหนียวสีเหลืองเข้ม รสชำติหวำนมัน 
7. กระบวนกำรผลิต 
 7.1 กำรปลูก 
  7.1.1 สภำพพ้ืนที่ที่เหมำะสม ควรมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลในช่วง 30 – 190 เมตร สภำพดิน
ควรเป็นดินร่วนดินร่วนปนทรำย หรือดินเหนียวปนทรำย ที่มีกำรระบำยน้ ำได้ดี หรือตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
  7.1.2 สำมำรถปลูกได้ตลอดทั้งปี หรือในฤดูกำลที่เหมำะสม คือ ฤดูฝน 
  7.1.3 กรณีปลูกด้วยเมล็ด ต้องเป็นเมล็ดทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองหรือพันธุ์ทำงกำรค้ำที่ก ำหนด ซึ่งมำ
จำกพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ 
 7.2 กรณีปลูกด้วยวิธีกำรเสียบยอด 
  7.2.1 ยอดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ต้องเป็นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองหรือพันธุ์ทำงกำรค้ำที่ก ำหนด ซึ่งมำจำก
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ 
  7.2.2 ต้นตอ ต้องเป็นต้นตอจำกทุเรียนพันธุ์พ้ืนบ้ำน เช่น พันธุ์กบ พันธุ์พวงมณี เป็นต้น ซึ่งมำจำก
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ 
 7.3 วิธีกำรปลูกทุเรียน สำมำรถปลูกด้วยวิธี ดังนี้ 
  7.3.1 ลูกด้วยวิธีขุดหลุม เหมำะกับพ้ืนที่ดอนหรือยังไม่มีระบบน้ ำ โดยขุดหลุมกว้ำง x ยำว x ลึก 
ขนำด 30 เซนติเมตร ระยะห่ำงระหว่ำงต้นและแถวที่เหมำะสม คือ 8 x 8 เมตร หรือ 10 x 10 เมตร หรือตำม
ควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ น ำกิ่งพันธุ์วำงลงในหลุมกลบดินโดยให้โคนต้นตั้งอยู่เหนือกว่ำระดับผิวดิน
เล็กน้อย 
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  7.3.2 ปลูกด้วยวิธีไม่ขุดหลุม เหมำะกับพ้ืนที่รำบหรือมีระบบน้ ำแล้ว ปลูกได้ทั้งแบบยกโคกและ
แบบยกร่องลูกฟูก โดยขุดหลุมกว้ำง x ยำว x ลึก ขนำด 30 เซนติเมตร ระยะห่ำงระหว่ำงต้นและแถวที่
เหมำะสม คือ8 x 8 เมตร หรือ 10 x 10 เมตร หรือ 10 เมตร x 12 เมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
พ้ืนที่ น ำกิ่งพันธุ์วำงลงในหลุมให้โคนต้นสูงกว่ำผิวดินแล้วกลบดินให้พูนปิดโคนต้น เพ่ือป้องกันน้ ำขัง 
 7.4 กำรดูแลรักษำ 
  7.4.1 ควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนหลังกำรปลูกแล้ว 1 ปี ขึ้นไป เพ่ือให้ต้นทุเรียนมีทรงพุ่มที่ดีและเพ่ือ
ควบคุมควำมสูง ของล ำต้นไว้ในช่วง 6 - 8 เมตร 
  7.4.2 ควรตัดแต่งดอก โดยตัดช่อดอกบนกิ่งขนำดเล็กหรือดอกที่อยู่ปลำยกิ่งทิ้งให้เหลือเฉพำะดอก
รุ่นเดียวกันในก่ิงเดียวกัน 
  7.4.3 ควรตัดแต่งผล โดยตัดผลที่มีขนำดเล็ก รูปทรงบิดเบี้ยว หรือไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ต้องกำรออก 
และผลที่มีพัฒนำกำรผิดปกติ คือ มีขนำดเล็ก หนำมแดง หรือมีโรคแมลงเข้ำท ำลำย 
  7.4.4 ควรให้น้ ำแก่ต้นทุเรียนอย่ำงเพียงพอ สม่ ำเสมอตลอดช่วงพัฒนำกำรของต้นทุเรียน 
  7.4.5 กำรใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยตำมอำยุและขนำดของต้น หรือตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
  7.4.6 กำรป้องกันโรค ควรป้องกันก ำจัดโรคใบติด เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง โรครำกเน่ำ โคนเน่ำ 
และควบคุมวัชพืช 
 7.5 กำรเก็บเกี่ยว 
  7.5.1 ทุเรียนจันท์ จะเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตและออกสู่ตลำดในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกรกฎำคม ควร
เก็บเก่ียวผลที่มีควำมสุกแก่ที่เหมำะสมกับตลำดผู้บริโภค และเหมำะสมกับระยะทำงในกำรขนส่ง 
  7.5.2 ระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรเก็บเกี่ยว โดยนับอำยุผลจำกวันดอกบำนจนถึงวันเก็บเกี่ยวให้
เหมำะสมในแต่ละสำยพันธุ์ 
  7.5.3 สังเกตลักษณะภำยนอก โดยสัมผัสก้ำนผลจะแข็ง ด้ำน และรู้สึกสำกมือ ปลิงบวมโต เห็น
รอยต่อของปลิงอย่ำงชัดเจน หรือสังเกตผิวเปลือกผล และร่องหนำมผิวเปลือกจะแห้งกร้ำน ปลำยหนำมจะแห้ง
ร่องหนำมจะห่ำง และกว้ำงขึ้น เมื่อบีบหนำมเข้ำหำกันจะท ำได้โดยง่ำย หรือเมื่อเคำะเปลือกจะมีเสียงก้องโปร่ง
ไม่แน่นทึบ 
  7.5.4 กำรตัดผลทุเรียนจันท์ ควรใช้มีดตัดเหนือปลิงของผลทุเรียน และต้องมีวัสดุรองรับไม่ควรวำง
บนพ้ืนดินโดยตรง หรือหำกหล่นลงพ้ืนต้องแยกกองเก็บ เพรำะหำกเปลือกหรือหนำมแตกจะท ำให้เชื้อรำเข้ำ
ท ำลำยได้กำรขนย้ำยและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเก่ียว 
8. กำรบรรจุหีบห่อ 
 8.1. รำยละเอียดบนฉลำกหรือบรรจุภัณฑ์ ให้ประกอบด้วยค ำว่ำ “ทุเรียนจันท์ หรือ Chan Durian 
หรือ Tu-Rian-Jan” 
 8.2. ให้ระบุ ชื่อสวน เกษตรกร ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต 
และผู้บริโภค 
 



 
 

108 

 

9. ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกริมชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทยที่ละติจูด 12 องศำ 37 ลิปดำเหนือ 
ลองจิจูด 102 องศำ 07 ลิปดำตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศด้ำนเหนือและตะวันออกของจังหวัดเป็นป่ำไม้ 
ภูเขำ และเนินสูง ส่วนตอนกลำงของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่รำบสลับภูเขำ และด้ำนใต้ของจังหวัดมีลักษณะที่
รำบฝั่งทะเลสลับ ด้วยเนินเขำ และป่ำชำยเลน แหล่งน้ ำที่ส ำคัญของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ แม่น้ ำจันทบุรี แม่น้ ำ
พังรำด แม่น้ ำวังโตนด แม่น้ ำเวฬุ และคลองโป่งน้ ำร้อน สภำพดินโดยทั่วไปเป็นดินที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของ
หินปูน ท ำให้ดินมีควำมเป็นด่ำง ลักษณะเป็นดินตื้นถึงลึก ระบำยน้ ำได้ดีถึงดีมำกเหมำะแก่กำรปลูกผลไม้ต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะทุเรียนอันเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี เศรษฐกิจส ำคัญของจังหวัดจันทบุรี 
 ลักษณะภูมิอำกำศของจังหวัดจันทบุรี โดยทั่วไปจัดอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกำล คือ ฤดูฝน 
ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน - ตุลำคม ฤดูหนำว ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์ และฤดูร้อนระหว่ำงเดือน
มีนำคม – พฤษภำคม เนื่องจำกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เขตชำยฝั่งทะเล จึงได้รับอิทธิพลจำกลมทะเล ท ำให้ใน
ฤดูร้อนอำกำศไม่ร้อนจัดและในฤดูหนำวอำกำศไม่หนำวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.4 องศำเซลเซียส และ
เนื่องจำกได้รับทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงท ำให้มีฝนตกชุกติดต่อกันประมำณ 6 เดือนต่อปีโดยใน
เดือนมิถุนำยนถึงเดือนสิงหำคมเป็นเดือนที่มีปริมำณน้ ำฝนสูงที่สุด ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรวมตลอดทั้งปีประมำณ 
2,500 - 3,000 มิลลิเมตร 
 จำกลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศดังกล่ำว ประกอบกับดินที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของหินปูน      
มีควำมเป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดี และมีอุณหภูมิที่เหมำะสม ท ำให้กระบวนกำรทำงสรีรวิทยำเกิดขึ้นได้อย่ำง
สมดุล และมีประสิทธิภำพ เกิดกำรสะสมพลังงำนในรูปของสำรคำร์โบไฮเดรตมำก ท ำให้กิ่งก้ำนสำขำของ          
ต้นทุเรียนเจริญเติบโตและสร้ำงควำมพร้อมส ำหรับกำรออกดอกได้เร็วและสมบูรณ์ ทุเรียนจันท์ จึงมีคุณภำพเป็น
หนึ่งในพืช 
10. ประวัติควำมเป็นมำ 
 จังหวัดจันทบุรี มีต ำนำนเล่ำต่อกันมำว่ำ ชื่อเดิมคือ “เมืองจันทบูร” หมำยถึง เมืองที่มีต้นจันและต้น
ตะบูนมำก หรือเมืองจันท์มีต้นจันท์อุดมสมบูรณ์ หรือเป็นภำษำของชำวของว่ำ “ฉันทะบูย” หรืออำจเพ้ียน
เสียงมำจำกค ำภำษำฝรั่งเศสที่เรียกชื่อเมืองโบรำณท่ีตั้งอยู่เชิงเขำสระบำป (เมืองเพนียด) โดยค้นพบมำจำกศิลำ
จำรึกภำษำขอมโบรำณและได้บันทึกชื่อเมืองนี้เป็นภำษำฝรั่งเศส ซึ่งเขียนตำมเสียงของชำวเขมรเรียกว่ำ “เดือน
ตะโกง” แปลว่ำ “ฉันอยู่ทำงทิศใต้” หมำยถึง เมืองจันท์อยู่ทำงทิศใต้ของพนมเปญ จังหวัดจันทบุรีเริ่มมีกำรตั้ง
เมืองครั้งแรก โดยชนพ้ืนเมืองที่เรียกว่ำ “ชำวซอง” ที่บริเวณหน้ำเขำสระบำป ในรำวพุทธศตวรรษที่ 18 
จันทบุรีมีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนตั้งแต่ก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยำจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ กระท่ังในปี พ.ศ. 2476 
ได้มีกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินขึ้นใหม่ “เมืองจันทบุรี” จึงมีฐำนะเป็น “จังหวัดจันทบุรี” จนถึง
ปัจจุบัน 
 ทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีมีประวัติว่ำถูกพบตั้งแต่ในสมัยอยุธยำจำกพ่อค้ำชำวใต้ ที่ล่องเรือมำค้ำขำยที่
เมืองท่ำจันทบูร ทุเรียนในสมัยนั้นเป็นเพียง ทุเรียนบ้ำน ซึ่งปลูกไว้กินกันภำยในครัวเรือนเท่ำนั้น ไม่ได้มีไว้เพ่ือ
ขำยท ำก ำไร เหมือนเครื่องเทศ คือ พริกไทยหรือกระวำน หลักฐำนเรื่องนี้ ระบุอยู่ ในพระรำชนิพนธ์
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พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 5) เสด็จฯ ประพำสจันทบุรี และอักขรำนุกรมภูมิศำสตร์
จังหวัดจันทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2419 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำทุเรียนในจันทบุรีมีกำรปลูกอยู่ก่อนที่พระองค์ท่ำนจะเสด็จฯ 
ประพำสจังหวัดจันทบุรี นอกจำกนี้ในจังหวัดจันทบุรียังพบว่ำมีต้นทุเรียนอำยุยืนยำวที่สุดถึง 150 ปี คือ ทุเรียน
หัวบ่อในต ำบลเขำบำยศรี อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 ต่อมำจึงมีกำรปลูกทุเรียนพันธุ์กำรค้ำ และพันธุ์พ้ืนเมือง ได้แก่ พันธุ์พวงมณี พันธุ์นกหยิบ พันธุ์ทอง
ลินจง พันธุ์นวลทองจันทร์ และพันธุ์กบสุวรรณ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
สถำบันวิจัยพืชสวน กรมวิชำกำรเกษตร เริ่มส ำรวจ รวบรวม และศึกษำลักษณะประจ ำพันธุ์ทุเรียน ซึ่งกำร
ศึกษำวิจัยได้พัฒนำพันธุ์ทุเรียน เพ่ือผลิตพันธุ์ทุเรียนลูกผสมใหม่ที่มีศักยภำพตำมที่ตลำดต้องกำร และเป็น
ทำงเลือกในกำรปลูกทดแทนพันธุ์เดิม ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1 พันธุ์จันทบุรี 2 พันธุ์จันทบุรี 3 พันธุ์จันทบุรี 4 
พันธุ์จันทบุรี 5 พันธุ์จันทบุรี 6 พันธุ์จันทบุรี 7 พันธุ์จันทบุรี 8 พันธุ์จันทบุรี 9 และพันธุ์จันทบุรี 10 อีกทั้ง
เกษตรกรชำวสวนจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งสมประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรปลูกทุเรียน มีกำรสืบทอดรุ่น
ต่อรุ่นมำอย่ำงยำวนำน จึงมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต กำรปรับปรุงคุณภำพจนท ำให้ผลผลิตทุเรียน
จันท์มีคุณภำพเป็นที่นิยมทั้งคนไทยและต่ำงประเทศ ซึ่งตลำดต่ำงประเทศที่ส ำคัญ เช่น จีน เวียดนำม ฮ่องกง 
ไต้หวันและญี่ปุ่น เป็นต้น จนเมื่อมีกำรประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถำนที่ในปี พ.ศ. 2561 นำยกรัฐมนตรีได้มี
นโยบำยผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นมหำนครผลไม้โลก เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ที่มีผลไม้เศรษฐกิจหลำยชนิด ที่
สำมำรถส่งออกไปจ ำหน่ำยในหลำยประเทศทั่วโลก โดยเฉพำะรำชำผลไม้อย่ำง “ทุเรียนจันท์” ประกอบกับ
ในช่วงเดือนพฤษภำคมของทุกปี จังหวัดจันทบุรีมีกำรจัดงำนเทศกำลผลไม้ประจ ำปีของจังหวัดจันทบุรี เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีกำรบริโภคผลไม้ไทยตำมฤดูกำลอีกด้วย 
11. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศำสตร์ 
 ขอบเขตพ้ืนที่กำรปลูกและผลิต ทุเรียนจันท์ ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัดจันทบุรี 
12. กำรพิสูจน์แหล่งก ำเนิด 
 12.1. ทุเรียนจันท์ ต้องปลูกและผลิตในเขตพ้ืนที่ที่ก ำหนด ตำมกระบวนกำรผลิตข้ำงต้น 
 12.2. ระบวนกำรผลิตจะต้องผ่ำนกำรควบคุมตรวจสอบ คือ มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกผู้ผลิต และ
ผู้ประกอบกำรค้ำ ทุเรียนจันท์ รวมทั้งต้องมีเอกสำรก ำกับเพื่อกำรตรวจสอบย้อนกลับได ้
13. เงื่อนไขที่นำยทะเบียนก ำหนดตำมมำตรำ 15 
 13.1. จัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบกำรค้ำ ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ทุเรียนจันท์ 
 13.2. ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมำชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบกำรค้ำ จะต้องปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ส ำหรับสมำชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ทุเรียนจันท์ และด ำเนินกำรตำมแผนกำรควบคุมตรวจสอบทั้ง
กระบวนกำรผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด 
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3. ทุเรียนปราจีน 
 
1. เลขที่ค ำขอ  591001331      ทะเบียนเลขท่ี สช59100087 
2. วันที่ยื่นค ำขอ 19 กุมภำพันธ์ 2559   วันที่ขึ้นทะเบียน 19 กุมภำพันธ์ 2559 
3. ผู้ขอขึ้นทะเบียน  
 3.1. จังหวัดปรำจีนบุรี 
 3.2. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปรำจีนบุรี 
 3.3. ชมรมเกษตรกรชำวสวนจังหวัดปรำจีนบุรี รวม 125 รำย 
 ที่อยู่ ศำลำกลำงจังหวัดปรำจีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ ต ำบลไม้เค็ด อ ำเภอเมือง  
 จังหวัดปรำจีนบุรี 
4. รำยกำรสินค้ำ ทุเรียน 
5. คุณภำพ ชื่อเสียงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพำะของสินค้ำ 
 ค ำนิยำม ทุเรียนปรำจีน (Durian Prachin) หมำยถึง ทุเรียนพันธุ์ก้ำนยำว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี 
พันธุ์กระดุมทอง และพันธุ์พ้ืนเมืองอ่ืนๆ ที่มีเนื้อแห้ง หนำ เส้นใยน้อย หวำนมัน ซึ่งปลูกในเขตพ้ืนที่ อ ำเภอ
เมืองปรำจีนบุรี อ ำเภอกบินทร์บุรี อ ำเภอประจันตคำม อ ำเภอศรีมหำโพธิ์ และอ ำเภอนำดี ของจังหวัด
ปรำจีนบุรี 
6. ลักษณะของสินค้ำ 
 6.1. พันธุ์ทุเรียน พันธุ์กำรค้ำ ได้แก่ พันธุ์ก้ำนยำว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี และพันธุ์กระดุมทอง พันธุ์
พ้ืนเมือง ได้แก่ พันธุ์กบชำยน้ ำ พันธุ์ชมพูศรี พันธุ์ก ำปั่น 
 6.2. ลักษณะทำงกำยภำพ 
  6.2.1. เปือกผล เปลือกบำง ผิวเปลือกสีน้ ำตำลถึงสีน้ ำตำลเข้ม หนำม 
  6.2.2. เนื้อ เนื้อละเอียด แห้ง สีเหลือง 
  6.2.3. รสชำติ หวำนมัน 
 6.3. ลักษณะเฉพำะจ ำแนกตำมพันธุ์ 
  6.3.1. พันธุ์ก้ำนยำว ทรงผลกลม เปลือกผลค่อนข้ำงหนำ เนื้อสีเหลือง เนื้อหนำ ละเอียด กลิ่นไม่ฉุน 
รสชำติหวำนมัน เมล็ดเต็ม 
  6.3.2. พันธุ์หมอนทอง ทรงผลยำว ปลำยผลแหลม เปลือกผลบำง ขั้วผลใหญ่ เนื้อใหญ่ เนื้อสีเหลืองเข้ม 
รสชำติหวำนมัน 
  6.3.3. พันธุ์ชะนี ทรงผลกลมยำว กลำงผลป่อง มีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ ขั้วผลสั้นขั้วใหญ่ เนื้อสีเหลืองจัด 
ละเอียด แห้ง รสชำติหวำนมัน มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย เมล็ดยำวแบน 
  6.3.4. พันธุ์กระดุมทอง ทรงผลกลมแบน ขั้วผลสั้น เปลือกผลบำง เนื้อสีเหลืองอ่อน ละเอียด กลิ่น
ไม่ฉุน รสชำติหวำนน้อย เมล็ดค่อนข้ำงใหญ่ 
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7. กระบวนกำรผลิต 
 7.1 กำรปลูก 
  7.1.1 กำรปลูกทุเรียนปรำจีนสำมำรถปลูกได้ตลอดปี หรือในช่วงต้นฤดูฝน 
  7.1.2 ระยะปลูก 8x8 เมตร หรือ 10x10 เมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ 
  7.1.3 กรณีพ้ืนที่รำบไม่จ ำเป็นต้องขุดหลุมปลูก โดยน ำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้ำ ในต ำแหน่งที่
เตรียมไว้ น ำกิ่งพันธุ์วำงให้โคนต้นสูงกว่ำผิวดิน 20 เซนติเมตร กลบดินให้พูนปิดโคนต้น เพ่ือป้องกันน้ ำขัง 
  7.1.4 กรณีพ้ืนที่ตอนให้ขุดหลุมลึก กว้ำงxยำวxลึก 30 เซนติเมตร น่ำกิ่งพันธุ์วำงในหลุมให้โคนต้น
อยู่เหนือกว่ำระดับผิวดินเล็กเล็กน้อย แล้วใช้ใบไม้หรือหญ้ำแห้งปิดทับ 
 7.2 กำรให้น้ ำ 
  7.2.1 ทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิตและอยู่ในช่วงเจริญเติบโต ต้องให้น้ ำสม่ ำเสมอ 
  7.2.2 ทุเรียนใกล้ระยะเวลำให้ผลผลิต เป็นช่วงปลำยฤดูฝนให้งดกำรให้น้ ำ 
  7.2.3 ทุเรียนในช่วงให้ผลผลิต เมื่อออกดอกแล้วให้ควบคุมปริมำณน้ ำ และให้เพ่ิมปริมำณน้ ำขึ้น
เลื่อย ๆจนถึงช่วงก่อนดอกบำน 1 สัปดำห์ 
  7.2.4 ทุเรียนในช่วงหลังดอกบำน ให้ลดปริมำณน้ ำลงเหลือ 1 ใน 3 ส่วนของปริมำณปกติ เพ่ือช่วย
ในกำรติดผล หลังจำกนั้นจึงค่อยเพ่ิมปริมำณน้ ำขึ้นเลื่อย ๆ และให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดช่วงพัฒนำกำรของทุเรียน 
 7.3 กำรดูแลรักษำ 
  7.3.1. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค ไม่สมบูรณ์ กิ่งกระโดง กิ่งน้ ำค้ำง กิ่งแยกยอด กิ่งที่ทับซ้อนกัน 
  7.3.2 ตัดดอกที่ไม่สมบูรณ์เป็นโรคออก และตัดแต่งดอกให้เหลือเฉพำะดอกรุ่นเดียว เพ่ือป้องกัน
กำรแย่งอำหำร 
  7.3.3 ตัดผลอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ออก และควบคุมจ ำนวนผลต่อต้นให้เหมำะสม 
7.4 กำรเก็บเกี่ยว 
  7.4.1 ผลทุเรียนที่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ จะนับจ ำนวนวันหลังดอกบำนจนถึงวันทุเรียนแก่พร้อมเก็บเกี่ยว 
ซึ่งจะแตกต่ำงกันในแต่สำยพันธุ์ ดังนี้ 
  - พันธุ์ก้ำนยำว  ใช้เวลำ 130 - 140 วัน หลังดอกบำน. 
  - พันธุ์หมอนทอง  ใช้เวลำ 125 - 130 วัน หลังดอกบำน 
  - พันธุ์ชะนี  ใช้เวลำ 110 - 120 วัน หลังดอกบำน 
  - พันธุ์กระดุมทอง  ใช้เวลำ 80 - 90 วัน หลังดอกบำน 
 7.5 วิธีสังเกตลักษณะทุเรียนแก่ 
  7.5.1 ก้ำนผล จะแข็งและมีสีเข้มขึ้น สำกมือ บริเวณปำกปลิงจะบวมโต เห็นชอบชัดเจน 
  7.5.2 หนำมผล ปลำยหนำมแห้ง เปรำะและหักง่ำย ร่องหนำมห่ำง 
  7.5.3 รอยแยก ระหว่ำงผลจะสังเกตรอยแยกบนได้เด่นชัด (ยกเว้นบำงพันธุ์ เช่นก้ำนยำว เป็นต้น) 
  7.5.4 ชิมปลิง มื่อตัดข้ัวผล (ปลิง) จะพบน้ ำใสไม่ข้นเหนียว เมื่อชิมจะมีรสหวำน 
  7.5.5 เคำะเปลือกหรือกรีดหนำม จะมีเสียงดังหลวม ๆ 
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8. กำรบรรจุหีบห่อ 
 8.1. รำยละเอียดบนฉลำกหรือหีบห่อ ให้ประกอบด้วยค ำว่ำ “ทุเรียนปรำจีน” และ/หรือ “Durian 
PrachinW” 
 8.2. ให้ระบุ ชื่อสวน เกษตรกร ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
9. ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดปรำจีนบุรี ตั้งอยู่ภำคตะวันออกของประเทศไทย สภำพภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขำสูง ที่รำบสูง 
และป่ำทึบสลับซับซ้อน มีเขตติดต่อกับเทือกเขำดงพญำเย็น ที่มียอดเขำสูง 1,326 เมตร เป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำ
หลำยสำย สภำพภูมิประเทศตอนล่ำงเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำ ได้แก่ ที่รำบลุ่มแม่น้ ำบำงปะกงแม่น้ ำปรำจีนบุรี และ
แควหนุมำน โดยมีสภำพดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรำย ดินชั้นล่ำงเป็นหินผุและศิลำแลงท ำให้กำรระบำยน้ ำ
สะดวก น้ ำไม่ขังในเนื้อดิน กำรกระจำยตัวของธำตุอำหำรทั่วถึง เหมำะแก่กำรเพำะปลูก 
 ลักษณะภูมิอำกำศ เป็นแบบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร ในฤดูร้อนมีอำกำศร้อนจัด เนื่องจำกได้รับอิทธิพล 
จำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนำวมีอำกำศค่อนข้ำงหนำว เนื่องจำกได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 2,068.5 ต่อปี ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ร้อยละ 73.19 จำกสภำพ
ภูมิอำกำศและและปริมำณน้ ำฝน ประกอบกับควำมชื้นสัมพัทธ์ดังกล่ำว จึงเหมำะกับกำรปลูกผลไม้โดยเฉพำะ
ทุเรียน ส่งผลให้เนื้อทุเรียนปรำจีน มีลักษณะเนื้อแห้งไม่แฉะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนปรำจีน 
10. ประวัติควำมเป็นมำ 
 เมืองปรำจีน เมืองปรำจิณ หรือ มณฑลปรำจีน ปรำกฏชื่อครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยำ จวบจนใน    
รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จัดระ เบียบ 
กำรปกครองแผ่นดิน ให้เปลี่ยนค ำว่ำ “เมือง” เป็น “จังหวัด” จึงมีชื่อเรียกว่ำ “จังหวัดปรำจีนบุรี” จนถึงปัจจุบัน 
 ทุเรียนปรำจีน มีจุดก ำเนิดโดยเกษตรกรน ำพันธุ์ (กิ่งตอนและเมล็ด) หลำยพันธุ์จำกจังหวัดนนทบุรีมำ
ปลูกเมื่อประมำณ 100 ปีที่ผ่ำนมำ และเกษตรกรได้ขยำยพันธุ์น ำไปปลูกและจ ำหน่ำย จนเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สำธำรณชนผู้นิยมบริโภคทุเรียนทั้งในด้ำนชื่อเสียงและคุณภำพ ซึ่งรำงวัลที่ได้รับจำกกำรส่งทุเรียนปรำจีนเข้ำ
ประกวดในเทศกำลต่ำง ๆ อำทิ งำนวันเกษตรปรำจีนบุรี งำนวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ เป็น
ประจ ำทุกปี และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกำรค้ำภำยในประเทศ จำกกิจกรรม
กำรประกวดงำนทุเรียนโลก First Prize Durian Contest Commercial Durian Variety for Domestic 
Consumption (Non-round Shape) The International Symposium on Durian and other Humid 
Tropical Fruits (DHTF 2015) 
11.ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศำสตร์ 
 ขอบเขตพ้ืนที่กำรปลูกทุเรียนปรำจีน ครอบคลุมพ้ืนที่ อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี อ ำเภอกบินทร์บุรี 
อ ำเภอประจันตคำม อ ำเภอศรีมหำโพธิ และอ ำเภอนำดี ของจังหวัดปรำจีนบุรี 
12. เงื่อนไขที่นำยทะเบียนก ำหนดตำมมำตรำ 15 
 12.1. จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนกำรผลิตในระดับผู้ผลิต และระดับจังหวัด 
 12.2. จัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำรค้ำที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ทุเรียนปรำจีน 
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 12.3. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับสมำชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ทุเรียน
ปรำจีน และแผนกำรควบคุมตรวจสอบสินค้ำ 
13. กำรพิสูจน์แหล่งก ำเนิด 
 13.1. ทุเรียนปรำจีนจะต้องผลิตในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี อ ำเภอกบินทร์บุรี อ ำเภอประจันตคำม 
อ ำเภอศรีมหำโพธิ และอ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี ตำมกระบวนกำรผลิตข้ำงต้น 
 13.2. กระบวนกำรผลิตจะต้องผ่ำนกำรควบคุมตรวจสอบ คือ มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกผู้ปลูกทุเรียน
ปรำจีน รวมทั้งต้องมีเอกสำรก ำกับเพื่อกำรตรวจสอบย้อนกลับได้ 
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4. ทุเรียนสาลิกาพังงา 
 
1. เลขที่ค ำขอ  57100110      ทะเบียนเลขท่ี สช 61100116 
2. วันที่ยื่นค ำขอ 12 กันยำยน 2557   วันที่ขึ้นทะเบียน 12 กันยำยน 2557 
3. ผู้ขอขึ้นทะเบียน ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดพังงำ 
   ที่อยู่ 120/1 ถนนบริรักษ์บ ำรุง ต ำบลท้ำยช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดพังงำ 82000 
4. รำยกำรสินค้ำ ทุเรียน 
5. คุณภำพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพำะของสินค้ำ 
 ค ำนิยำม ทุเรียนสำลิกำพังงำ (Durian Salika Phangnga) หมำยถึง ที่มีลักษณะทรงผลกลม เปลือกบำง 
หนำสั้นและ เนื้อหนำละเอียดสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอมแต่ไม่ฉุนมำกแกนกลำงเปลือกทุเรียนจะมีสีสนิมแดง เมล็ดลีบ 
มีรสชำติหวำน ที่ปลูกในเขตพ้ืนที่อ ำเภอกะปง ของจังหวัดพังงำ 
6. ลักษณะของสินค้ำ 
 6.1 พันธุ์ทุเรียน : พันธุ์พ้ืนเมือง 
 6.2 ลักษณะทำงกำยภำพ 
  6.2.1 รูปทรง ทรงผลกลม ผลโตเต็มที่มีน้ ำหนักอยู่ในช่วง 1.5 - 2.0 กิโลกรัม 
  6.2.2 ผิวเปลือก บำง หนำมสั้นและถี่ ผลดิบจะมีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จะมีสีน้ ำตำลอ่อน 
  6.2.3 เนื้อ หนำ ละเอียด สีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมแต่ไม่ฉุนมำก 
  6.2.4 รสชำติ หวำนเข้มข้น 
  6.2.5 เมล็ด เมล็ดลีบ หรือมีขนำดเล็กเกือบทั้ง 
 6.3 ลักษณะทำงเคมี  
  ค่ำควำมหวำนอยู่ในช่วง 30 - 32 องศำบริกซ์ 
7. กระบวนกำรผลิต 
 7.1 กำรปลูก 
  7.1.1 ต้นพันธุ์ทุเรียน ต้องมำจำกวิธีกำรเสียบข้ำงหรือเสียบยอดจำกต้นทุเรียนในจังหวัดพังงำ
เท่ำนั้น และต้นพันธุ์ต้องแข็งแรง ปรำศจำกโรค ระบบรำกไม่ขัดหรืองอ มีใบหนำและเขียวเข้ม 
  7.1.2 ฤดูปลูกที่เหมำะสมควรเป็นฤดูฝน พ้ืนที่ปลูกที่เหมำะสมควรปลูกบนพ้ืนที่ดอน โดยท ำกำรไถพรวน 
และปรับพ้ืนที่ให้เรียบ หรือตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
  7.1.3 ขุดหลุมกว้ำง 50 เซนติเมตร x ยำว 50 เซนติเมตร x ลึก 50 เซนติเมตร หรือตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่  หลังจำกนั้น ท ำดินให้ร่วนซุย แล้วกลบดินกลับลงหลุมให้พูนขึ้นจำกพ้ืน 50 
เซนติเมตร จำกนั้นขุดหลุมปลูกเท่ำขนำดถุงช ำ ผสมปุ๋ยคอก และผสมแกลบดินใส่รองก้นหลุม 
  7.1.4 น ำต้นพันธุ์ทุเรียนลงหลุมปลูก โดยให้ต้นพันธุ์อยู่สูงกว่ำระดับดิน ท ำกำรกลบดินรอบต้นพันธุ์
ให้แน่น 
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 7.2 กำรดูแลรักษำ 
  7.2.1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยเคมี ปีละ 1 ครั้ง ภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว โดยปริมำณกำรใส่ปุ๋ย      
จะแตกต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนำดล ำต้น และอำยุต้นทุเรียนเป็นหลัก 
  7.2.2 ท ำกำรตัดแต่งดอกหลังจำกออกดอก 5 สัปดำห์ ควรตัดแต่งช่อดอกบนกิ่งขนำดเล็ก หรือดอก
ที่อยู่ปลำยกิ่ง ทิ้งให้เหลือเฉพำะดอกรุ่นเดียวกันในกิ่งเดียวกัน โดยให้มีจ ำนวนช่อดอก 3 - 6 ช่อดอก ต่อควำม
ยำวกิ่ง 1 เมตร แต่ละช่อดอกห่ำงกัน 30 เซนติเมตร 
  7.2.3 ตัดแต่งผลครั้งที่ 1 เมื่อผลอำยุในช่วง 4 - 5 สัปดำห์หลังดอกบำน โดยท ำกำรตัดแต่งผลที่มี
ขนำดเล็ก รูปทรงบิดเบี้ยว และไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ต้องกำรออก ให้เหลือผลไว้ 2 - 3 เท่ำ ของจ ำนวนผลที่
ต้องกำรไว้จริง และตัดแต่งผลครั้งที่ 2 เมื่อผลอำยุ 6 สัปดำห์ หลังดอกบำน ระยะนี้ผลที่ปกติจะมีกำรขยำยตัว
ด้ำนยำว สีผิวเขียวสดใส หนำมมีขนำดปกติเรียวเล็ก ถ้ำตรวจพบผลที่มีพัฒนำกำรผิดปกติมีขนำดเล็ก หนำมแดง 
หรือมีโรคแมลงเข้ำท ำลำย ให้ตัดทิ้ง 
 7.3 กำรเก็บเกี่ยว 
  7.3.1 ทุเรียนสำลิกำพังงำจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนำยน กรกฎำคม 
  7.3.2 ผลทุเรียนที่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ จะนับจ ำนวนวันหลังดอกบำนจนถึงวันทุเรียนแก่พร้อมเก็บเกี่ยว ซึ่งจะ
ใช้เวลำ 100 - 120 วัน หลังดอกบำน 
  7.3.3 กำรตัดผลทุเรียน ตัดให้เหนือปลิงของก้ำนผลด้วยมีดคมและสะอำด ระวังอย่ำให้ผลตกกระทบพ้ืน 
  7.3.4 ห้ำมวำงผลทุเรียนลงบนพ้ืนดินในสวนโดยตรง เพ่ือเป็นกำรป้องกันเชื้อรำที่เป็นสำเหตุของ
โรคผลเน่ำติดไปกับผลทุเรียน 
 7.4 กำรคัดคุณภำพ และคัดขนำด 
  7.4.1 ผลต้องมีน้ ำหนักระหว่ำง 1.5 - 2.5 กิโลกรัม 
  7.4.2 ลักษณะค่อนข้ำงกลมเปลือกผลไม่มีรอยต ำหนิและถูกท ำลำยจำกโรคและแมลง 
  7.4.3 ผลทุเรียนที่มีควำมแก่ร้อยละ 80 – 90 
8. กำรบรรจุหีบห่อ 
 8.1. รำยละเอียดบนฉลำกให้ประกอบด้วยค ำว่ำ “ทุเรียนสำลิกำพังงำ” และ/หรือ “Durian Salika 
Phangnga" และ/หรือ “Tu-Rian-Sa-Li-Ka-Phang-Nga" 
 8.2. ระบุชื่อสวนเกษตรกร และท่ีอยู่ที่ติดต่อได้ 
9. ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดพังงำตั้งอยู่ทำงภำคใต้ โดยทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดำมันและมหำสมุทรอินเดีย มีชำยทะเลยำว 
239.25 เมตร มีภูเขำสลับซับซ้อนเป็นแนวยำวจำกทิศเหนือไปทิศใต้ บำงพ้ืนที่เป็นที่รำบ และเนินภูเขำเตี้ย  ๆ 
ลำดลงจำกทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก สภำพดินโดยทั่วไปของจังหวัดพังงำ เป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว 
หรือดินร่วนปนดินทรำย สีดินเป็นสีน้ ำตำล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจำกกำรสลำยตัวของหินต้นก ำเนิดชนิดต่ำง ๆ 
เช่น หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกำรระบำยน้ ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงค่อนข้ำงต่ ำ ปฏิกิริยำดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ มีค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง ในช่วง 4.5 - 5.5 



 
 

116 

 

10. สภำพภูมิอำกำศ 
 จังหวัดพังงำ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศำเซลเซียส ฤดูหนำวอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน – มกรำคม      
มีอุณหภูมิไม่หนำวจัด เนื่องจำกอยู่ไกลจำกอิทธิพลของอำกำศหนำว ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมกรำคม เมษำยน 
ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภำคม - ตุลำคมมีฝนตกชุก ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีควำมชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 28 ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 3,100 มิลลิเมตรต่อปี จำกลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ
ดังกล่ำว มีควำมเหมำะสมเป็นแหล่งปลูกทุเรียนสำลิกำได้ผลดี มีควำมเหมำะสมท ำให้ทุเรียนสำลิกำพังงำ       
มีควำมแตกต่ำงจำกทุเรียนของแหล่งอื่นทั้งด้ำนลักษณะรูปร่ำงและคุณภำพ 
11. ประวัติควำมเป็นมำ 
 จังหวัดพังงำ แต่เดิมเชื่อว่ำชื่อ “เมืองภูงำ” ตำมชื่อเขำงำ หรือเขำพังงำ หรือกรำภูงำ หรือพังกำ      
ตำมภำษำมลำยู และสันนิษฐำนว่ำอำจตั้งชื่อเมืองภูงำ ให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต และมีสันนิษฐำนเหตุที่ชื่อ
เมืองภูงำเปลี่ยนเป็นพังงำ เนื่องมำจำกเป็นเมืองที่มีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์ จึงมีชำวต่ำงชำติมำติดต่อซื้อขำย     
ท ำกำรตำมเอกสำรบันทึกชื่อเมืองว่ำ Phunga หรือ Punga อ่ำนได้ว่ำ ภูงำ หรือพังงำ หรือฟังกำ ได้ 
 ค ำว่ำ "สำลิกำ" เป็นชื่อพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองของจังหวัดพังงำ คนท้องถิ่นในยุคนั้น นิยมเปรียบเปรควำมอร่อย 
เหมือนกับจะงอยปำกของนกสำลิกำที่มีเสียงไพเรำะ จึงตั้งชื่อว่ำ “ทุเรียนสำลิกำพังงำ” และเรียนขำนกัน
เรื่อยมำจนกระทั่งปัจจุบัน ทุเรียนสำลิกำพังงำ มีถ่ินก ำเนิดดั้งเดิมในพื้นที่ อ ำเภอกะปง จังหวัดพังงำ มีต้นดั้งเดิม
ที่อำยุมำกกว่ำ 100 ปี ยังคงยืนต้นและให้ผลดกอยู่เป็นปกติ โคนต้นมีขนำดใหญ่ถึงควำมสูงประมำณ 10 เมตร 
และได้มีกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี ทุเรียนสำลิกำพังงำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้ำงว่ำมีรสชำติหวำนกว่ำ
ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองอ่ืนๆ มีเนื้อหนำละเอียดสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมเฉพำะตัวไม่ฉุน จนสำมำรถคว้ำรำงวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 มำครองจำกโครงกำรประกวดคัดสรรสุดยอดทุเรียนพ้ืนเมือง ในงำนเกษตรแฟร์ซึ่งจัดโดย
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดพังงำและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ 
12. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศำสตร์ 
 ขอบเขตพ้ืนที่กำรปลูกทุเรียนสำลิกำพังงำ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ ำเภอกะปง ของจังหวัดพังงำ 
13. กำรพิสูจน์แหล่งก ำเนิด 
 13.1. ทุเรียนสำลิกำพังงำ ต้องผลิตในเขตพ้ืนที่ที่ก ำหนด และตำมกระบวนกำรผลิตข้ำงต้น 
 13.2. กระบวนกำรผลิตจะต้องผ่ำนกำรควบคุมตรวจสอบ คือ มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกปลูกทุเรียน
สำลิกำพังงำ รวมทั้งต้องมีเอกสำรก ำกับเพื่อกำรตรวจสอบย้อนกลับได้ 
14. เงื่อนไขที่นำยทะเบียนก ำหนดตำมมำตรำ 15 
 14.1. จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบและควบคุมท้ังกระบวนกำรผลิต ในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด 
 14.2. จัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบกำรค้ำ ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ ทุเรียนสำลิกำพังงำ 
 14.3. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับสมำชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ทุเรียน
สำลิกำพังงำ และแผนกำรตรวจสอบควบคุมสินค้ำ 
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5. มังคุดในวงระนอง 
 
1. เลขที่ค ำขอ  60100166       ทะเบียนเลขท่ี สช 64100160 
2. วันที่ยื่นค ำขอ 27 กันยำยน 2560 วันที่ขึ้นทะเบียน 27 กันยำยน 2560 
3. ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
  3.1 จังหวัดระนอง ที่อยู่ ศำลำกลำงจังหวัดระนอง เลขที่ 999 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม  ต ำบลบำงริ้น  
       อ ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
   3.2 นำยสัมฤทธิ์ เข็มสม ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 3 ต ำบลในวงใต้ อ ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130 
4. รำยกำรสินค้ำ  มังคุด 
5. คุณภำพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพำะของสินค้ำ 
 ค ำนิยำม มังคุดในวงระนอง (Mung Kud Naiwong Ranong หรือ Naiwong Ranong Mangosteen)
หมำยถึง มังคุดพันธุ์พ้ืนเมือง ที่มีผลกลมโต ผิวเปลือกมันเรียบสวย เมื่อสุกจะเป็นสีด ำ  กลีบเลี้ยงหนำสีเขียว 
เนื้อสีขำวปุยฝ้ำย ไม่เป็นเนื้อแก้ว ไม่มียำงไหล และไม่ฉ่ ำน้ ำ รสชำติหวำนนอมเปรี้ยวเล็กน้อย ปลูกและผลิต    
ในเขตต ำบลในวงเหนือและต ำบลในวงใต้ ของอ ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
6. ลักษณะของสินค้ำ 
 6.1 พันธุ์มังคุด พันธุ์พ้ืนเมือง 
 6.2 ลักษณะทำงกำยภำพ 
  6.2.1 ผล ทรงกลม ขนำดผลใหญ่ 
  6.2.2 เปลือกผล ผิวมัน เรียบ เนียน สวย กลีบเลี้ยงหนำสีเขียว เมื่อสุกเปลือกจะเป็นสีด ำ แต่กลีบ
เลี้ยงยังคงสีเขียว 
  6.2.3 เนื้อ สีขำวปุยฝ้ำย ไม่เป็นเนื้อแก้ว ไม่มียำงไหล และเม่ือสุกไม่ฉ่ ำน้ ำ 
  6.2.4 เมล็ด เมล็ดเล็ก 
  6.2.5 รสชำติ หวำนน ำอมเปรี้ยวเล็กน้อย 
7. กระบวนกำรผลิต 
 7.1 ต้นกล้ำมังคุดที่ใช้ในกำรปลูกและขยำยพันธุ์ได้จำก “กำรเพำะเมล็ด” ผลิตเป็นต้นพันธุ์ใช้เอง ท ำให้ 
ต้นพันธุ์มีควำมแข็งแรงและสมบูรณ์ หรือมำจำกแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้ 
 7.2 ฤดูที่เหมำะสมในกำรปลูก คือ ช่วงฤดูฝนในเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม ส ำหรับเกษตรกรที่มี
ระบบระบำยน้ ำที่ดี สำมำรถปลูกได้ตลอดทั้งปี 
 7.3 ระยะปลูกขุดหลุมห่ำง 8 x 8 เมตร หรือ 10 x 10 เมตร ตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ ขุดหลุม   
กว้ำง x ยำว x ลึก ขนำด 50 เซนติเมตร ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยและปลูกพืชแซม เช่น กล้วย เป็นต้น เพ่ือพรำงแสง
ให้มังคุด 
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 7.4 มังคุดที่ยังไม่ให้ผลผลิต สำมำรถให้น้ ำได้สม่ ำเสมอตำมควำมต้องกำรของมังคุด ในช่วงที่มังคุดก ำลัง
จะออกดอก ควรงดให้น้ ำ 20 – 30 วัน จำกนั้นให้น้ ำเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกำรของผลและคุณภำพผลผลิต ซึ่ง
ให้ตำมควำมต้องกำรของมังคุดในแต่ระยะกำรเจริญเติบโต 
 7.5 ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค ไม่สมบูรณ์ กิ่งทับซ้อน เพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง ไม่บังแสงซึ่งกัน และกันควรตัดแต่งดอก 
กรณีออกเป็นช่อ เพ่ือไมใ่ห้แย่งอำหำรกัน และควบคุมปริมำณผลต่อต้นให้เหมำะสม 
 7.6 กำรเก็บเกี่ยว 
  7.6.1 ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมำะสม คือ เดือนสิงหำคม – เดือนตุลำคม ซึ่งในช่วงนี้พ้ืนที่อ่ืน  
จะมีผลผลิตน้อย หรือไม่มีผลผลิตแล้ว 
  7.6.2 เก็บเกี่ยวผลที่แก่พอเหมำะ คือเมื่อผลเริ่มเป็นระยะสำยเลือด สีเหลืองอ่อนอมชมพู (ภำษำใต้ เรียก 
“สีหม้อใหม”่) หลังจำกเก็บเกี่ยว 3 – 4 วัน จะเปลี่ยนจำกสีเหลืองอมชมพูเป็นสีม่วง ซึ่งเป็นระยะที่บริโภคได้ 
8. กำรบรรจุหีบห่อ 
 8.1 รำยละเอียดบนฉลำกสินค้ำให้ประกอบด้วยค ำว่ำ “มังคุดในวงระนอง หรือ Mung Kud Naiwong 
Ranong หรือ Naiwong Ranong Mangosteen 
 8.2 ให้ระบุชื่อสวน/เกษตรกร ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
9. ลักษณะภูมิศำสตร์ 
 พ้ืนที่ต ำบลในวงเหนือ และต ำบลในวงใต้ อ ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ประมำณละติจูดที่ 10 องศำ 
5 ลิปดำ 49 ฟิลิปดำเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศำ 47 ลิปดำ 6 ฟิลิปดำตะวันออก จุดกึ่งกลำงระหว่ำง       
สองคำบสมุทรโดยฝั่งทะเลอันดำมันของจังหวัดระนองเชื่อมต่อกับประเทศพม่ำ กับฝั่งทะเลอ่ำวไทยที่เชื่อมต่อ
กับจังหวัดชุมพร เป็นพ้ืนที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขำหินปูนเหมือนอยู่ปำกปล่องภูเขำไฟ ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล
ประมำณ 320 เมตร และมีแหล่งน้ ำจำกป่ำต้นน้ ำและคลองสำยหลัก คือคลองห้วยหอย และยังมีล ำห้วยอีก
มำกมำยเหมำะแก่กำรปลูกมังคุด ท ำให้มังคุดในวงระนองมีรูปทรงของผลกลม ผลโต ผิวเปลือกมันสวย รสชำติ
หวำนน ำอมเปรี้ยวไม่เป็นเนื้อแก้ว และไม่มียำงไหล กลีบเลี้ยงหนำสีเขียว เมื่อผลสุกเปลือกเปลี่ยนเป็นสีด ำ แต่
กลีบเลี้ยงยังคงสีเขียว ซึ่งเป็นผลมำจำกธรรมชำติที่เกิดจำกภูมิประเทศอยู่จุดกึ่งกลำงระหว่ำงคำบสมุทรฝั่งทะเล
อันดำมันกับฝั่งทะเลอ่ำวไทย 
10. ลักษณะภูมิอำกำศ 
 พ้ืนที่ต ำบลในวงเหนือ และต ำบลในวงใต้ อ ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้ชื่อว่ำมีฝนตกชุกมำกที่สุดของ
ประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนำม “เมืองฝนแปดแดดสี่” เนื่องจำกได้รับลมมรสุมทั้งสองด้ำน (ด้ำนอ่ำวไทยและ
ด้ำนอันดำมัน) ส่งผลให้ฝนตกในแต่ละปีนำนถึง 8 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษำยนถึงเดือนพฤศจิกำยน และตกมำก
ที่สุดในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนกรกฎำคม มีควำมชื้นสูง โดยมีควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีสูงสุดเฉลี่ย 
95% อุณหภูมิจะต่ ำกว่ำพ้ืนที่อ่ืนภำยในจังหวัดประมำณ 1 – 2 องศำเซลเซียส และได้รับอิทธิพลจำกมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ช่วงระหว่ำงกลำงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม โดยมีแหล่งก ำ เนิดจำกบริเวณ
ควำมกดอำกำศสูงในซีกโลกบริเวณมหำสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจำกศูนย์กลำงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้  และ
เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ำมเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะน ำมวลอำกำศชื้นจำกมหำสมุทรอินเดีย ท ำให้
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มีเมฆมำก และฝนตกทั่วไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำมบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดระนอง และเทือกเขำด้ำนรับลม
จะมีฝนมำกกว่ำบริเวณอ่ืน ท ำให้เหมำะแก่กำรเติบโตของมังคุดและให้ผลผลิตไม่ตรงกับพื้นที่อ่ืน ท ำให้ได้มังคุด
ที่มีคุณภำพดี เนื่องจำกมีปริมำณน้ ำที่เพียงพอกับควำมต้องกำรของมังคุด 
11. ประวัติควำมเป็นมำ 
 “บ้ำนในวง” เป็นต ำบลในอ ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประกอบด้วย ต ำบลในวงเหนือ (มีจ ำนวน 3 
หมู่บ้ำน) และต ำบลในวงใต้ (มีจ ำนวน 3 หมู่บ้ำน) “ในวง” หมำยถึง ในวงเขำ หรือพ้ืนที่ที่มีภูเขำล้อมรอบ    
โดยเรียกตำมสภำพที่ตั้งทำงภูมิประเทศท่ีมีควำมสลับซับซ้อน ในอดีต ชำวบ้ำนแถวบ้ำนปังหวำน จังหวัดชุมพร 
และบ้ำนปำกแพรก จังหวัดระนอง ใช้เรียกกันติดปำก เมื่อได้เข้ำไปหำของป่ำหรือล่ำสัตว์ป่ำ จนเริ่มมีประชำกร
อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในปี พ.ศ.2526 ประชำกรต ำบลในวง ถือว่ำมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงจำกถิ่นของ
ประชำกรภำคใต้โดยทั่วไป เพรำะเป็นกำรอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนของประชำกรจำกทั่วประเทศ 58 จังหวัด 
โดยเฉพำะภำคอีสำนและภำคใต้ เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนีเป็นต้น ดังนั้นชุมชน
จึงมีทั้งวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงควำมเป็นชุมชนคนใต้ และชุมชนคนอีสำนในพ้ืนที่เดียวกัน อีกทั้งยังคงควำมเป็น
เอกลักษณ์ทำงประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองสูง โดยเฉพำะงำนบุญ ประเพณี และวัฒนธรรมต่ำง  ๆ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลำดชัน กำรสัญจรล ำบำก       
โดยชำวบ้ำนเริ่มถำงป่ำเพ่ือปลูกกำแฟ และข้ำวไร่ไว้บริโภคตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมำ ต่อมำได้ปลูกกำแฟ
เพ่ิมมำกขึ้น เนื่องจำกกำแฟช่วงนั้นขำยได้รำคำดี และปี พ.ศ.2535 รำคำกำแฟตกต่ ำ เกษตรกรจึงเริ่มตัดต้น
กำแฟทิ้ง แล้วหันมำปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน ได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน จนกระทั่งปี พ.ศ.2540 เกิดพำยุโซน
ร้อนซีต้ำ ท ำให้เกิดควำมเสียหำย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระนอง และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอละอุ่นได้แจก
พันธุ์ผลไม้ ได้แก่ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำงสำด เกษตรกรจึงเริ่มปลูกมังคุดตั้งแต่นั้นมำ และเริ่มปลูกมำกขึ้น
เรื่อยๆ ด้วยสภำพพ้ืนที่และสภำพอำกำศที่เหมำะสมท ำให้ผลผลิตมังคุดมีคุณภำพดี มังคุดในวงระนอง จึงเป็นที่
รู้จักในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้น จังหวัดระนองได้ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอุ่นเหนือ องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดระนอง และอ ำเภอละอุ่น จัดงำนประจ ำปีภำยใต้ชื่องำน "วันผลไม้ประจ ำปี ทุเรียนดีบ้ำนในวง” โดยมี
กำรน ำ “มังคุดในวงระนอง”มำจ ำหน่ำยภำยในงำนด้วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนมำถึงปัจจุบัน ส ำหรับกำรจัดงำน
จะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหำคมของทุกปี นอกจำกนี้ในปี พ .ศ.2559 ส ำกงำนเกษตรจังหวัดระนองได้น ำ “มังคุดใน
วงระนอง”ไปประกวดที่จังหวัดนรำธิวำส และได้รับรำงวัลที่  1 โดยได้รับรำงวัลจำก สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งนับเป็นควำมภำคภูมิใจของเกษตรกรระนองที่มีผลผลิตมังคุดคุณภำพดี 
กำรันตีด้วยรำงวัลพระรำชทำนจำกกำรประกวดดังกล่ำวท ำให้“มังคุดในวงระนอง”เป็นที่รู้จักแก่สำธำรณชน 
ทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัดและมีกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศอีกด้วย 
12. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศำสตร์ 
 ขอบเขตพ้ืนที่กำรปลูกและผลิต มังคุดในวงระนอง ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตต ำบลในวงเหนือและ      
ต ำบลในวงใต้ ของอ ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
13. กำรพิสูจน์แหล่งก ำเนิด 
 13.1 มังคุดในวงระนอง ต้องปลูกและผลิตในเขตพ้ืนที่ที่ก ำหนด และตำมกระบวนกำรผลิตข้ำงต้น 
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 13.2 กระบวนกำรผลิตจะต้องผ่ำนกำรควบคุมตรวจสอบ คือ มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกผู้ผลิต  
ผู้ประกอบกำรค้ำ มังคุดในวงระนอง รวมทั้งต้องมีเอกสำรก ำกับเพ่ือกำรตรวจสอบย้อนกลับได้ 
14. เงื่อนไขท่ีนำยทะเบียนก ำหนดตำมมำตรำ 15 
 14.1 จัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนสมำชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบกำรค้ำ ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่ งบ่ งชี้              
ทำงภูมิศำสตร์ มังคุดในวงระนอง 
 14.2 ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมำชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบกำรค้ำ จะต้องปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
สมำชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ มังคุดในวงระนอง และด ำเนินกำรตำมแผนกำรควบคุมตรวจสอบ         
ทั้งกระบวนกำรผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 
บริบทของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง  
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3.1 สินค้าข้าวหอมมะลิ 
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1. กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนไม้งาม 

1.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ก่อตั้งกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรในชุมชน และเพ่ิมรับการสนับสนุนจาก

โครงการภาครัฐ 

- ก่อตั้งเมื่อ ปี 2551 มีคณะกรรมการ 10 ราย สมาชิก 19 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกสามารถพัฒนาตัวเองเป็น

ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเงื่อนไขในการเข้ากลุ่ม ต้องผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่กลุ่มก าหนด 

1.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 105 (ข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์ ข้าวสาร) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า รอผล GAP  

1.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

1.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่ายข้าวเปลือก และรวมกลุ่มกันจ าหน่ายข้าวสาร 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ท าตราสินค้า ข้าวพันธุ์ดี คนเมืองศรี ดอนไมง้าม 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน มีธกส. ช่วยเชื่อมโยงลูกค้าให้กับกลุ่ม 

- ช่องทางการจ าหน่าย  ผู้บริโภคโดยตรง ,โรงส ี

1.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

1.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต 
 

ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ แปร
รูปเป็นข้าวสาร 

ปัญหาฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล 

- 

2. การตลาด 
 

มีลูกค้ามารอซื้อ จนท า
ให้ก าลังผลิตไม่เพียงพอ
กับการต้องการ 

- - 

3. นโยบายรัฐ 
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวช่วย
สนับสนุนปัจจัยต่างๆ อยู่
เสมอ 

- - 
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2. กลุ่ม นาทุ่งกุลาดู่น้อยผักผ่อง 

2.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา เริ่มจากการตั้งเพ่ือเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ และเข้าร่วมโครงการของรัฐมาเรื่อย ๆ  

- ก่อตั้งเมื่อ.2561. มีคณะกรรมการ 20 ราย. สมาชิก 20 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม - แปลงนาของสมาชิกต้องปลอดสารพิษ

และปรับปรุงพ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 

2.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 105 (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า ได้รับ GAP  

2.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

2.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ แบรนด์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน มีส านักงานเกษตรจังหวัดและกรมพัฒนาชุมชนมาสนับสนุน 

- ช่องทางการจ าหน่าย พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น,สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม 

2.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

2.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 

1. การผลิต 
 

มีเครื่องจักร อุปกรณ์ที่
ศูนย์เมล็ดพันธุ์สนับสนุน 

- - 

2. การตลาด 
 

สมาชิกมีความสามัคคีท า
ให้ต่อรองราคาได้ 

- - 

3. นโยบายรัฐ 
 

ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก กข. อย่าง
ต่อเนื่อง 

- - 
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3. กลุ่ม แปลงใหญ่ข้าวบ้านสร้างแป้น 

3.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา มีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่มาลงพ้ืนที่ ที่หมู่บ้าน แล้วให้แนวทางว่าควรรวมกลุ่มกัน

เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว เพราะอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมี เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอมาช่วยจัดตั้งกลุ่ม 

- ก่อตั้งเมื่อ.2559. มีคณะกรรมการ 9 ราย. สมาชิก 190 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม สมาชิกต้องอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม 

3.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 105 (ข้าวสด ข้าวเปลือก) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า ได้รับ GAP 

3.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัด

เวทีเรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

3.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย โดยขายให้กับโรงสีข้าวตราฉัตร ซ่ึงท า MOU มาตั้งแต่ปี 2560 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน มีการท า MOU กับโรงสีข้าวตราฉัตร 

- ช่องทางการจ าหน่าย โรงสี , สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม 

3.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีอุปกรณ์เครื่องมือ

หยอดข้าวของกลุ่มไว้ให้
สมาชิกใช้ในราคาถูกกว่า
ทั่วไป 

สมาชิกมีจ านวนมากท า
ให้ดูแลได้ยาก 

- 

2. การตลาด 
 

- ไม่เก่งเรื่องการตลาด - 

3. นโยบายรัฐ 
 

- ไม่ชัดเจนเพียงแต่อยู่ใน
พ้ืนที่ทุ่งกุลา 

- 
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4. กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านโนนสวรรค์ 

4.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดมาแนะน าเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชน 

- ก่อตั้งเมื่อ.2555 มีคณะกรรมการ 23 ราย. สมาชิก 50 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม สมัครเข้าโครงการของ กษ. โดยต้องมีความ

ตั้งใจในการท านา และให้ความร่วมมือกับกลุ่ม 

4.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวหอมมะลิ กข.105 (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP  

4.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

4.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย  

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภค ,ช่องทางออนไลน์ เช่น Line Facebook 

4.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต กลุ่มมีความให้ความ

ร่วมมืออย่างดี 
เกษตรกรเป็นผู้สูงวัย - 

2. การตลาด 
 

ผู้บริโภคชื่นชอบเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดีของกลุ่ม 

การส่งขายไปยัง
ต่างจังหวัดสมาชิกไป
ส่งสินค้าไม่สะดวก 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

ส่งเสริมได้ตรงความ
ต้องการ 

- - 
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5. กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวดงครั่งใหญ่ 

5.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ได้รับการประสานงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ก่อตั้งกลุ่ม โดยมองเห็นศักยภาพ 

การผลิตข้าวของเกษตรกร จึงให้มีการจัดตั้งกลุ่มและเข้าร่วมโครงการ 

- ก่อตั้งเมื่อ.2561. มีคณะกรรมการ 7 ราย. สมาชิก 36 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม 1.มีการตรวจแปลง 2.จัดท าเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์ฯ 

5.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข.105 (ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP  

5.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

5.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย  

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ก าลังพัฒนา 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน มีการท า MOU กับสหกรณ์ 

- ช่องทางการจ าหน่าย พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น,สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม,โรงส ี

5.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต สมาชิกจะท านาที่

ปราณีตเพ่ิมข้ึน มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

พท.ขาดน้ าท า
การเกษตรนอกเขต 

การต่อยอดการผลิต 
ปัจจัยการผลิตต่างๆ 

2. การตลาด 
 

เป็นข้าวในเขตทุ่งกุลา ขาดความรู้ด้าน
การตลาดความเชื่อมโยง 
เทคโนโลยีโซเชียล 

จัดอบรมเป็นการท า
ตลาดออนไลน์ 

3. นโยบายรัฐ 
 

1.การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
2.มีช่องทางการตลาด
เพ่ิมข้ึน 

- - 
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6. กลุ่มแปลงใหญ่บ้านม่วงสวรรค์ 

6.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ก่อตั้งกลุ่มเพ่ือรับการสนับสนุนจากโครงการแปลงใหญ่ 

- ก่อตั้งเมื่อ.2546. มีคณะกรรมการ 10 ราย. สมาชิก 30 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ต้องมีการซื้อ 5 หุ้น (หุ้นละ 50 บาท) ถึง

จะเป็นสมาชิกได้ 

6.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข.105 (ข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์ ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP 

6.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

6.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย รวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์  ตราสวรรคร์วงทอง 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน เจ้าหน้าทีพ่าไปออกบูทที่ห้างโรบินสันสุรินทร์ 

- ช่องทางการจ าหน่าย พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น,สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม,โรงส ี

6.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

6.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต เมล็ดพันธุ์ได้มาตรฐาน

ตามที่ก าหนด 
สมาชิกไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ 

- 

2. การตลาด ท า MOU กับศูนย์เมล็ด
พันธุ์กับสหกรณ์สุรินทร์ 

- - 

3. นโยบายรัฐ 
 

จนท. ให้การสนับสนุนดี - - 
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7. กลุ่มวิสาหกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.ทุ่งกุลา 

7.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา จัดตั้งกลุ่มเพ่ือรับการสนับสนุนโครงการแปลงใหญ่  

- ก่อตั้งเมื่อ.2560. มีคณะกรรมการ 10 ราย. สมาชิก 50 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม สมาชิกมีการลงหุ้น 1-10 หุน้ (หุ้นละ 100 บาท)

7.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข.105 (ข้าวเปลือก ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP 

7.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

7.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่ายข้าวเปลือก และรวมกลุ่มกันจ าหน่ายข้าวสาร 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราข้าวตานบทุ่งทอง 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน พาณิชย์จังหวัด พาประกวดข้าวปลอดภัย  

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภค , พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น ,โรงส ี

7.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

7.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต รวมกลุ่มกันได้เข้มแข็ง ดินฟ้าอากาศไม่

เป็นไปตามต้องการ 
พัฒนาระบบส่งน้ า 

2. การตลาด 
 

มีข้าวที่หอมกว่าที่อ่ืน ราคาข้าวตกต่ า ภาครัฐช่วยดูแลเรื่อง
ราคาข้าว 

3. นโยบายรัฐ สนับสนุนได้ตรงตามความ
ต้องการ 

- - 
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8. กลุ่มข้าวคุณภาพบ้านขี้เหล็ก 

8.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ก่อตั้งเพ่ือเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ และต่อมาท าการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

ตามการสนับสนุนของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 

- ก่อตั้งเมื่อ.2561 มีคณะกรรมการ 15 ราย. สมาชิก 45 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ต้องมีความตั้งใจที่จะมาท ากิจกรรมกลุ่ม 

และต้องถือหุ้น 1- 5 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท) 

8.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 15 (ข้าวสด ข้าวเปลือก) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP 

8.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

8.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ยังไม่มีการเชื่อมโยง 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภค, สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม ,โรงสี 

8.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

8.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีการแบ่งงานกันท าอย่าง

ชัดเจนตามหน้าที่ 
บางคนไม่ให้ความร่วม 
มือในการเข้าประชุม 

- 

2. การตลาด 
 

- ยังไม่ได้ท าตรา
สัญญลักษณ์ 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - 
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9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านโนนทองหลาง 

9.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ก่อตั้งกลุ่มโดยมีการรวบรวมกลุ่มผู้ท านา และเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ 

- ก่อตั้งเมื่อ.2559 มีคณะกรรมการ 15 ราย. สมาชิก 69 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ต้องอยู่ในหมู่ 12 บ้านโนนทองหลาง ต้อง

ลงหุ้นอย่างน้อย 100 บ. (1 หุ้น) 

9.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 15 (ข้าวเปลือก ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP,GI 

9.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

9.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่ายข้าวเปลือก และรวมกลุ่มกันจ าหน่ายข้าวสาร 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราข้าวทองหลางไรซ์ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน กรมพัฒนาที่ดิน.พาไปออกบูทงานวันดินโลกที ่อ.สุวรรณภูมิ 

จ.ร้อยเอ็ด ม.ราชภัฏสุรินทร์ พาไปออกบู๊ทที่ห้างโรบินสันสุรินทร์ และพาไปออกบู๊ทงานกาชาติ 

- ช่องทางการจ าหน่าย สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม ,โรงส ี

9.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

9.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต ให้ความร่วมมือดี เกษตรกรอายุเยอะ - 
2. การตลาด 
 

มีตราสัญลักษณ์กลุ่มคุณภาพ
ข้าวดี ได้ GI แล้ว 

ขาดการโฆษณา  
ค่าจัดส่งไปรษณีย์สูง 
ค าสั่งซื้อยังน้อยอยู่ 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

ภาครัฐสนับสนุนตรงตาม
ความต้องการ 

- - 
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10. กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกโต่ง 

10.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ต้องการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอินทรีย์ ในพ้ืนที่รวม 825 ไร่ 

- ก่อตั้งเมื่อ.2561 มีคณะกรรมการ 15 ราย. สมาชิก 55 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม สมาชิกต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณท่ีก าหนด  

ต้องมีความซื่อสัตย์ ความร่วมมือในการมาประชุมกลุ่ม 

10.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 15 (ข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์ข้าว) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP เกษตรอินทรีย์ 

10.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

10.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ยังไม่มีการเชื่อมโยง 

- ช่องทางการจ าหน่าย โรงสี 

10.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

10.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีความ

ร่วมมือและสามัคคี 
บางคนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการประชุม 

- 

2. การตลาด 
 

- เครื่องมือ เครื่องจักร 
ในการผลิตไม่พร้อม 

ต้องการให้ดูแลเรื่อง
ราคาข้าวอินทรีย์ตกต่ า- 

3. นโยบายรัฐ 
 

ตรงตามความต้องการ - - 
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11. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต.หนองเรือ 

11.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา เพ่ือพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

- ก่อตั้งเมื่อ.2554 มีคณะกรรมการ 5 ราย. สมาชิก 50 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม เกษตรกรทุกคนต้องมีความตั้งใจในการท า

เกษตรอินทรีย์ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการลงหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท) 

11.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 105 (ข้าวเปลือก ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม  

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP GI เกษตรอินทรีย์ 

11.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

11.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่ายข้าวเปลือก และรวมกลุ่มกันจ าหน่ายข้าวสาร 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตรานาวาริน 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน พาณิชย์จังหวัด พาไปออกงานแสดงสินค้า  

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง , พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น , โรงสี 

11.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

11.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีความตั้งใจพัฒนาเรียนรู้ การ

ท าการเกษตรอินทรีย์ 
การถ่ายทอดแลก 
เปลี่ยนของสมาชิก 

 

2. การตลาด 
 

มีข้าวคุณภาพมาตรฐาน การขนส่งไปขายต่าง
พ้ืนทีย่ังไม่สะดวก 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - 
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12. กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนต.หนองบัวแก้ว 

12.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ในการก่อตั้งกลุ่ม มีหลักการของกลุ่มคือ ลดหนี้สินในครัวเรือน โดยน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาด าเนินการ ซึ่งมีกิจกรรม 6 กิจกรรม คือ 1.ท านาข้าวปลอดสารพิษ 2.การท าปุ๋ยอินทรีย์ 3.การเลี้ยง

โคเนื้อ 4.การปลูกพืชสวนครัว 5.การสร้างอาหารในครัวเรือน 6.การออมเงินในครัวเรือน 

- ก่อตั้งเมื่อ.2551 มีคณะกรรมการ 22 ราย. สมาชิก 75 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม มีคณะกรรมการกลุ่ม มีการเลือกตั้ง

ประธานกลุ่ม ประธานเลือก คกก. เพื่อสร้างระเบียบข้อบังคับกลุ่ม และคกก.ก าหนดแผนการท างาน 

12.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข.105 (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP อินทรีย์ GI 

12.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

12.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราชาวนาชั้นน า 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ร่วมมือกับ ธกส. มหาสารคาม ในการซื้อขายข้าวเปลือก

โดยตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้า มีบริษัทเอกชนมาซื้อข้าวเปลือกเดือนละ 2 ตัน โดยให้กลุ่มสีข้าวแปรรูปข้าวให้

โดยเพ่ิมราคารับซื้อ 0.5 บ./กก ส่วนโรงสีรับซื้อข้าวเปลือก 13.50 บ./กก. สูงว่าราคาตลาดทั่วไป 12.50 บ./กก. 

- ช่องทางการจ าหน่าย บริษัท , โรงสี , หน่วยงานราชการ 

12.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกรมพัฒนาชุมชนเข้ามาส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

หมู่บ้านท่องเที่ยวนววิถี 
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12.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีการรวมกลุ่ม ประชุมจะมา

พร้อมเพียง 
ไม่มีตาชั่งข้าวเปลือก
ขนาดใหญ่ ท าให้รับ
ซื้อข้าวเปลือกจาก
เกษตรกรได้ไม่หมด 

ควรสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

2. การตลาด 
 

หน่วยงานราชการเข้ามารับ
ซื้อข้าวและศึกษาดูงานจะน า
ข้อมูลของกลุ่มไป
ประชาสัมพันธ์ต่อ 

สมาชิกยังขาดองค์
ความรู้เรื่องการตลาด
ออนไลน์ 

อบรมให้ความรู้ด้าน
การตลาดออนไลน์
เพ่ิมเติม 

3. นโยบายรัฐ 
 

พณ.จังหวัดสนับสนุนโดยการ
พาไปออกงานอีเว้นต่างๆ 

- - 
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13. กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวพันธุ์บ้านสระแคน 

13.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ด าเนินการจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนปี 2552 และได้เข้าโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 

- ก่อตั้งเมื่อ.2545 มีคณะกรรมการ 10 ราย. สมาชิก 50 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม รับสมาชิกภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง

13.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 105 (ข้าวเปลือก ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP , GI  

13.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัด

เวทีเรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS  

13.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่ายข้าวเปลือก และรวมกลุ่มกันจ าหน่ายข้าวสาร 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราข้าวสระแคนบุญตา (เป็นชื่อหมู่บ้าน) 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน พาณิชย์จังหวัดพาไปออกงานแสดงสินค้าที่ศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมกรีนโฮเต็ล  

- ช่องทางการจ าหน่าย โรงสี ,ตลาดในพยัคฆภูมิพิสัย 

13.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

13.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีการรวมกลุ่มกันประชุมวาง

แผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
ขาดเครื่องสีข้าว ต้อง
จ้างสี และแปรรูป
ข้าวอัดสูญญากาศ 

ต้องการงบประมาณ
สนับสนุน 

2. การตลาด 
 

- ยังขาดองค์ความรู้
การขายด้านไปที 
(facebook line) 

ควรส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านไอที และออนไลน์ 

3. นโยบายรัฐ 
 

จนทเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบICSและเข้ามาติดตาม
งานตลอด 

- - 
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14. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่บ้านโนนม่วง 

14.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา เกษตรอ าเภอเสนอให้จัดตั้งกลุ่มปี 2562 เพื่อร่วมเข้าโครงการแปลงใหญ่ 

- ก่อตั้งเมื่อ.2562 มีคณะกรรมการ 18 ราย. สมาชิก 37 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม เกษตรกรต้องท านาและมีเนื้อที่เป็นของ

ตนเองเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

14.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 105 (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP , GI 

14.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัด

เวทีเรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

14.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย รวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน พาณิชย์จังหวัดได้พาไปท า MOU กับโรงสี อ.ชุมพลบุรี  

อ.สตึก อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.วาปีปทุม อ.เกษตรวิสัย ท าให้ได้ราคาเพ่ิม 0.50 บ./กก. 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง , โรงส ี

14.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

14.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีความพร้อมเพียงในการมา

ประชุมทุกครั้ง 
โรงสีรับซื้อข้าวเฉพาะ
แปลงที่เข้าร่วมโรง
การ 

ควรรับซ้ือทุกแปลง 

2. การตลาด 
 

พณ.มาท า MOU กับโรงสี
หลายที่ให้ 

- - 

3. นโยบายรัฐ 
 

จนท.ศวข.ขอนแก่นเข้ามาให้
ความรู้และติดตามการ
ด าเนินงานตลอด 

- - 
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15. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโพธิ์เงิน 

15.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ก่อตั้งกลุ่มเพ่ือเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ 

- ก่อตั้งเมื่อ.2562 มีคณะกรรมการ 12 ราย. สมาชิก 40 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม เกษตรกรต้องมีอาชีพท านาและมีพ้ืนที่เป็น

ของตนเอง 

15.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 105 (ข้าวเปลือก) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ อยู่ระหว่างการขอ GAP 

15.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัด

เวทีเรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS  

15.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- ช่องทางการจ าหน่าย โรงสี 

15.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

15.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต สมาชิกให้ความร่วมมือดี ยังขาดเครื่องจักร 

เช่นเครื่องสีข้าว 
สนับสนุนปัจจัยเพ่ิมเติม 

2. การตลาด 
 

- ยังขาดตลาดรองรับ
ผลผลิตเนื่องจากยัง
ไม่ได้รับรอง GAP 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - 
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16. กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์และเลี้ยงโคพื้นบ้าน 

16.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ก่อตั้งกลุ่มเพ่ือรับการสนับสนุน โครงการแปลงใหญ่จากกรมการข้าว และ 

กรมพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี เพ่ือพัฒนาสู่ GAP 

- ก่อตั้งเมื่อ.2560 มีคณะกรรมการ 11 ราย. สมาชิก 50 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม รับสมาชิกภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง 

16.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ข้าวหอมมะลิ กข. 15 (ข้าวเปลือก)  

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ อยู่ระหว่างการขอ GAP 

16.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดเวที

เรียนรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS   

16.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ยังไมม่ีแผนที่ชัดเจน 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ร่วมมือกับ ธกส.สุรินทร์ สาขาชุมพวง โดยที่สมาชิกไปขายแล้ว

ได้ราคาเพ่ิม 0.50 บ./กก. 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้ริโภคโดยตรง โรงสี และสหกรณ์/ศูนย์รวบรวม 

16.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

16.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต รวมกลุ่มกันเข้มแข็งและมี

ความร่วมมือดี 
เกษตรกรสูงอายุ สนับสนุนงบประมาณ

และปัจจัยเพ่ิมเติม 
2. การตลาด 
 

- ยังไม่เก่งด้าน
การตลาด 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

จนท.ใส่ใจการช่วยเหลือและ
มาแนะน าติดตามประจ า 

ปัจจัยการผลิตไม่
เพียงพอ เช่น ปุ๋ย 

สนับสนุนเครื่องท าปุ๋ย
อินทรีย์ 
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3.2 สินค้าไม้ผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

1. กลุ่มแปลงใหญ่ล าไย ต.อ้ายนาไร ่

1.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา มีการส่งเสริมการท าแปลงใหญ่ จึงมีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง 

- ก่อตั้งเมื่อ ปี 2563 มีคณะกรรมการ 18 ราย สมาชิก 103 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม มีการระดมหุ้นของสมาชิก เมื่อสมัครสมาชิก

หุ้นละ 200 บาท การรับสมาชิกใหม่จะต้องจัดอบรมความรู้พ้ืนฐาน เนื่องจากสมาชิกใหม่ยังไม่เคยได้รับการอบรม 

1.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ล าไย 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า ได้รับ GAP  

1.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

สินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

1.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย และรวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ท าสติ๊กเกอร์ติดผลผลิต 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ไปจ าหน่ายในโครงการตลาดประชารัฐ 

- ช่องทางการจ าหน่าย  

1.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่มีการเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวก าลังด าเนินการขอ GI 

1.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต 
 

ลักษณ์พันธุ์ เปลือกหนา 
เมล็ดลีบ 

- - 

2. การตลาด 
 

- - - 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - ควรมีการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและฝึกปฏิบัติ -- 
- ตู้อบล าไยอบแห้งเพ่ือ
ต่อยอดในด้านการแปรรูป 
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2. กลุ่ม ทุเรียนแปลงใหญ่บ้านนา 

5.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา มีการรวมกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนทีเ่พ่ือขอกู้เงิน ธกส. และรับการสนับสนุนโครงการ

ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2547. มีคณะกรรมการ 8 ราย. สมาชิก 44 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม เป็นผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ 

2.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ทุเรียนหมอนทอง 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ผลิตทุเรียนสด 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP  

2.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

2.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย และรวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ท าตราสัญลักษณ์ของกลุ่มติดที่กล่องบรรจุ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน เชื่อมโยงกับผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศ ไปออกงานเกษตร

แฟร์ตามต่างจังหวัด เช่นเชียงใหม่ ภูเก็ต 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง ,พ่อค้าคนกลาง ,ช่องทางออนไลน์ 

2.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการให้ความรู้ในการปลูกทุเรียน การดูแลต้น ดูแล

ผลผลิตนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม 

2.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีการปรึกษากันเป็นกลุ่ม 

ในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ 

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุต้องจ้างแรงงาน
ต่างด้าวมาดูแลทุเรียนใน
สวน 

- 

2. การตลาด 
 

มีการท าตลาดออนไลน์ - - 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - 
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3. กลุ่มมังคุดหวานเพื่อส่งออกล าเลียง จ.ระนอง 

3.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา เริ่มจากมีสมาชิกเริ่มแรก 10 ราย และจดวิสาหกิจชุมชนปี 2550 มีการรวมกลุ่มผลิต

และจ าหน่าย รวมถึงให้ความรู้สมาชิกให้ผลิตมังคุดกันอย่างมีคุณภาพ 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2546. มีคณะกรรมการ 7 ราย. สมาชิก 144 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม  

3.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผลมังคุด มังคุดกวน น้ ามังคุด มังคุดแช่อ่ิม อบแห้ง 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP GI 

3.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิน่ เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ภาคใต้ 

3.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย รวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์  ตรา Queeny 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน มีกรมพัฒนาชุมชนพาไปออกงานแฟร์ในต่างจังหวัด และ

ม.ศิลปากร พาไปออกงานไทยเฟด) 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง ,พ่อค้าคนกลาง ,ช่องทางออนไลน์ 

3.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมการเบื้องต้น เช่น ท าจุดเช็คอิน และเตรียมท า 

Home stay และจุดกางเต๊นท์ 

3.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต รวมกันผลิต ขาย มีความ

สามัคคี คกก.เข้มแข็ง 
เป็นผู้สูงอายุ มังคุด 
มีความอ่อนไหวต่อ
สภาพแวดล้อม 

- 

2. การตลาด รวบรวมผลผลิตเพ่ือ
ต่อรองราคาได้ 

หากผลผลิตออกพร้อม
กันกับภูมิภาคอ่ืนอาจท า
ให้ราคาไม่ดี 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - 
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4. กลุ่ม ทุเรียนสาลิกากะปง 

4.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ต้องการให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันขายเพ่ือให้ทุเรียนราคาดีข้ึน และรวมกลุ่มกันช่วยกัน

พัฒนาคุณภาพ 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2559. มีคณะกรรมการ 15 ราย. สมาชิก 40 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม เกษตรกรอยู่ในพ้ืนที่และปลูกทุเรียนสาลิกา 

4.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ทุเรียนสาลิกา ทุเรียนกวน ทุเรียนแกะ ทุเรียนอบแห้ง 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP GI 

4.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิน่ เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ภาคใต้ 

4.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย รวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ สมาชิกต้องมีตราของตนเองโดยเฉพาะ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน เกษตรจังหวัดพอไปออกงานเกษตรแฟร์ ห้างร้านเอกชน

มาท าสัญญารับซื้อผลผลิตปี 65 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง ,พ่อค้าคนกลาง ,ช่องทางออนไลน์ ,บริษัทเอกชน 

4.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมสวน และชิมทุเรียน 

4.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต สามารถตั้งราคาผลผลิตเอง

ได้ ไม่โดนกดราคา 
คนที่ไม่รวมกลุ่มมาตั้ง
ราคาต่ าเกินท าให้โดน
ดึงราคาลง 

- 

2. การตลาด มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ - - 
3. นโยบายรัฐ ท าให้เกิดความมั่นใจของ

ลูกค้าในการสั่งซื้อ 
- - 
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5. กลุ่มทุเรียนถิ่นถ่านหิน ต.พ่วงพรนคร จ.สุราษฎร์ธาน ี

5.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา รวมกลุ่มเพ่ือความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ และสร้างชื่อเสียงให้รู้จักในวงกว้าง 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2563. มีคณะกรรมการ 9 ราย. สมาชิก 70 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม เกษตรกรให้ความร่วมมือในการมาประชุม

อบรม และอยู่ในพ้ืนที่ต.พ่วงพรมคร 

5.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ทุเรียนถิ่นถ่านหิน (หมอนทอง) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม รวมกลุ่มกันผลิต 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับ GAP 

5.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิน่ เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ภาคใต้ 

5.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ท าทุเรียนให้เป็นเอกลักษณ์ในชื่อทุเรียนถิ่นถ่านหิน 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง ,พ่อค้าคนกลาง ,ช่องทางออนไลน์ 

5.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมหาเกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามา

เที่ยวและชิมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ 

5.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต พ้ืนที่เกษตรอยู่ในเขตสายแร่

ซัลเฟอร์ 
ความรู้ในการท า
เกษตรปลอดภัย 

- 

2. การตลาด มีการรวมกลุ่มกันขายเพ่ือ
ต่อรองราคา 

- - 

3. นโยบายรัฐ หน่วยงานมาให้ความรู้ตรง
ตามความต้องการ 

- - 
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3.3 สินค้าผ้าไหม 
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1. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขี้กา 

1.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ในช่วงเริ่มแรกมีเจ้าหน้าที่พาไปอบรมสัมมาชีพ จากนั้นก็ส่งเสริมให้มาตั้งกลุ่มทอผ้า

ไหมโดยเริ่มจากทอขายในครัวเรือน ต่อมากรมหม่อนไหมมาส่งเสริมให้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงในปี 2564 

- ก่อตั้งเมื่อ ปี 2560 มีคณะกรรมการ 15 ราย สมาชิก 20 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม สมาชิกต้องมีอาชีพทอผ้าไหม  

1.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าไหมมัดหมี่ ลายลูกแก้ว ลายดอกล าดวน ลายขอ (สิริวัณณวรี) 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างทอ 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า ได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีน้ าเงิน 

1.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

1.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ไปออกงานกับหน่วยงานของจังหวัดศรีสะเกษ โดยไป

ออกบูทงาน OTOP ปีละครั้ง 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง 

1.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

1.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต 
 

- ต่างคนต่างผลิต การ
ย้อมสียังไม่ช านาญ 

ความรู้ด้านการย้อมผ้า
มัดหมี่ 

2. การตลาด 
 

แต่ละคนมีลูกค้าของ
ตนเอง 

เกษตรกรยังไม่มีความรู้
ด้านการตลาด 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - 
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2. กลุ่มทอผ้าบ่อพันธุ์ขัน   

2.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา เริ่มต้นเป็นกลุ่มแม่บ้านมาก่อน และมีกรม มม.มาสนับสนุนในเวลาต่อมาให้รวมกลุ่ม

กันเป็นผู้ทอผ้าไหม 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2563. มีคณะกรรมการ 5 ราย. สมาชิก 11 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ไม่มีเงื่อนไข แต่สมาชิกต้องมีความตั้งใจ 

2.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว. 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างทอ 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีน้ าเงิน สีเขียว 

2.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

2.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง 

2.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

2.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต ผ้าไหมของกลุ่มสีไม่ตก  สมาชิกส่วนใหญ่อายุมาก

ท าให้ผลิตได้ช้า 
- 

2. การตลาด มีลูกค้าประจ าเป็นกลุ่ม
ข้าราชการ 

- ต้องการให้ส่งเสริม
การตลาดออนไลน์ 

3. นโยบายรัฐ - - อยากได้อุปกรณ์ถังแก๊ส/
อุปกรณ์การทอผ้าไหม 
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3. กลุ่มผ้าทอมือทุ่งปิ๊ 

3.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา รวมกลุ่มกันโดยมี อบต. ช่วยส่งเสริมการทอผ้า เสื้อ ผ้าซิ่น โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็น

สตรีแม่บ้านในชุมชน 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2548. มีคณะกรรมการ 10 ราย. สมาชิก 10 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ทุกราย 

3.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าฝ้ายแกมไหม ผ้าฝ้าย ไทยประดิษฐ์ ผ้าไหมลายยกดอก 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างทอ 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีน้ าเงิน 

3.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

3.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ แบรนด์ เป็นตราสัญลักษณ์รูปช้าง 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน มีการจัดแสดงสินค้าในงานแฟร์มหัศจรรย์ของดีแม่วาง 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง , Facebook 

3.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

3.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต ช่วยเหลือแนะน ากันได้ 

พัฒนาฝีมือได้ดี 
ข้อจ ากัดด้านสายตา ส่งเสริมการหาปัจจัยการ

ผลิตให้สมาชิกกลุ่ม 
2. การตลาด มีสมาชิกที่ช่วยท าตลาด

สมัยใหม่ เจาะตลาดทุก
ช่วงวัย 

- - 

3. นโยบายรัฐ ภาครัฐมาพัฒนาฝีมือ
ของสมาชิกกลุ่มท าให้
สินค้ามีความโดดเด่น 

- - 
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4. กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านซางหลวง 

4.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา เกษตรอ าเภอมาแนะน าให้รวมกลุ่มเพ่ือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2527. มีคณะกรรมการ 10 ราย. สมาชิก 45 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ต้องมีความพร้อมใจกันในการท าการทอ

ผ้า และมีค่าแรกเข้า 50 บาท ออมเดือนละ 10 บาท 

4.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าฝ้ายแกมไหม ผ้าถุง เสื้อ หมอน ถุงย่าม 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างทอ แต่ละคนทอเอง 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีเขียว 

4.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

4.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราบ้านซางหลวง (ลายปากไหโบราณ) 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน กรมพัฒนาชุมชนพาไปออกงานแฟร์ที่เมืองทองธานี 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง ,ช่องทางออนไลน์ 

4.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างฐาน

การเรียนรู้ ปั่นฝ้าย ทอผ้าฝ้าย 

4.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีการร่วมมือร่วมใจกัน ผู้สูงอายุเยอะ ปัญหา

ด้านสายตา 
อยากให้สนับสนุนความรู้
การทอผ้า 

2. การตลาด มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ สีของผ้าทอไม่ถูกใจ
ลูกค้าบางคน 

- 

3. นโยบายรัฐ ภาครัฐมาสนับสนุนกลุ่ม
หลายหน่วยงานมากๆ 

- - 
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5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าพื้นเมือง ต.บัวใหญ่ 

5.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา จัดตั้งกลุ่มเพ่ือเป็นการช่วยเสริมรายได้ ให้กับครอบครัวหลังจากท าการเกษตร 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2542. มีคณะกรรมการ 10 ราย. สมาชิก 45 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ต้องมีการลงหุ้น 100 บาท/ปี 

5.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าไหม ผ้าซิ่นย้อมสีธรรมชาติ ตีนจก ถุงย่าม ผ้ากคล่มไหล่ ผ้าขาวม้า 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม มาร่วมกันผลิตในที่ท าการกลุ่ม 

- การได้รับมาตรฐานสินค้าได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีน้ าเงิน 

5.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

5.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย และรวบรวมสินค้ามาจ าหน่ายที่กลุ่ม 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าพื้นเมือง ต.บัวใหญ่ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ไปออกบูธ ระดับจังหวัด /อ าเภอ 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง ,พ่อค้าคนกลาง ,ช่องทางออนไลน์ 

5.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

5.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีความตั้งใจมาก มีผู้สูงอายุเยอะ ปัญหา

ด้านสายตา 
อยากให้สนับสนุนความรู้
การทอผ้า 

2. การตลาด 
 

มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้สูงอายุขาดความรู้ด้าน
การตลาด 

- 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - 
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6. กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีบ้านโคกข่า อุดรธาน ี

6.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ก่อตั้งกลุ่มเพ่ือพัฒนาฝีมือการทอผ้า โดยมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมมาให้ค าแนะน า 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2558. มีคณะกรรมการ 5 ราย. สมาชิก 35 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ผู้ที่สนใจต้องการทอผ้าก็สามารถเข้ากลุ่มได้ 

6.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าไหมมัดหมี่ลายมาตรฐาน  

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างทอ 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า ได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีน้ าเงิน 

6.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

6.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราผ้ามัดหมี่บ้านโคกข่า 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน มม.อุดรธานีมีการไปออกบู๊ทที่เซ็นทรัลอุดรธานี 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง 

6.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

6.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีความสามารถในการ

เรียนรู้และปรับปรุงฝีมือ
การทอผ้าให้ดีขึ้น 

ทักษะการทอลายใหม่ อยากให้สอนทักษะการ
ทอลายใหม่ๆ 

2. การตลาด มีลูกหลานช่วยไปแนะน า
ให้คนที่สนใจ 

ยังไม่เก่งด้านการขาย
ออนไลน์ 

อยากให้สอนท าตลาด
ออนไลน์ 

3. นโยบายรัฐ 
 

- - - 
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7. กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง 

7.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา สมาชิกหลายรายย้ายมาจากหลวงพระบาง การทอผ้าต้องทอเองทุกขั้นตอน และมี

การสอนทอผ้าพื้นธรรมดาแบบเย็บมือ ทอลายแม่ครู (ผ้าล้อ) ท ามัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติให้กับสมาชิก 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2543. มีคณะกรรมการ 13 ราย. สมาชิก 25 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม เลือกประธานกลุ่ม มีกรรมการ เหรัญญิก

ภายในกลุ่ม มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต การสมัครเข้าร่วมมีค่าสมาชิกรายละ 500 บาท  

7.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าไหมมัดหมี่ตีนจก ลายน้ าไหล ลายพญานาค ผ้านุ่ง ผ้าขาวม้า ลายแม่ครู 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างทอ 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ,ตรานกยูงพระราชทาน สีเขียว สีทอง 

7.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

7.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย รวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน (บ้านกกต้อง) 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน พัฒนาชุมชนจังหวัดสนับสนุนให้ไปออกร้านที่เมืองทองธานี 

งานกาชาดจังหวัด งานแฟร์พระแท่น 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง ,ช่องทางออนไลน์ 

7.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

7.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีการรวมกลุ่มที่เดียวกัน - - 
2. การตลาด มีประธานเป็นฝ่ายตลาด

ของกลุ่มหาตลาดได้ตลอด 
- - 

3. นโยบายรัฐ มีการร่วมกลุ่มกันขายเป็น
ข้อได้เปรียบในการขาย
เพราะผ้าไหมเป็นสินค้ามี
ชื่อเสียงเคยประกวดได้
รางวัลมาก่อน 

- - 
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8. กลุ่มทอผ้าลายขิดหนองจาน 

8.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา สมาชิกสืบทอดการทอผ้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า แล้วมีโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท 

ตั้งแต่ป ี2543 จึงมารวมกลุ่มกันทอผ้าไหม 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2543. มีคณะกรรมการ 9 ราย. สมาชิก 35 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ไม่มีเงื่อนไข ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มเดิม

ที่ทอผ้าไหมอยู่แล้ว 

8.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าไหมมัดหมี่ลายดวงตาสวรรค์ ลายประโคน ผ้าพันคอ 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างทอ 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า ได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีเขียว สีเงินและสีน้ าเงิน 

8.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

8.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย ต่างคนต่างจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราป้าเนยผ้าไทย 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน มีกรมพัฒนาชุมชนและกรมหม่อนไหมน ากลุ่มไปออกบู๊ท

ที่เมืองทอง เดอะมอลล์โคราช และศาลากลางโคราช 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง 

8.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

8.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต เส้นไหมเลี้ยงเอง สาวเอง 

เกษตรกรย้อมสีธรรมชาติจาก
วัสดุในหมู่บ้าน 

ต้องทอผ้าให้ได้
มาตรฐาน 50*30 ม.
ซึ่งทอยากมาก 

- 

2. การตลาด มีออเดอร์สั่งมาโดยตรงที่กลุ่ม - - 
3. นโยบายรัฐ ผ้าไหมของกลุ่มอยู่ในกลุ่ม

แปลงใหญ่หม่อนไหม ซึ่งมี  
3 อ าเภอ 

- - 
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9. กลุ่มทอผ้าไหมต าบลกันตวจระมวล 

9.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา เกษตรกรมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งแต่ปู่ย่าตายาย หลังฤดูกาลท านา 

- ก่อตั้งเมื่อปี.2564 มีคณะกรรมการ 11ราย. สมาชิก 50 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ไม่มีเงื่อนไข หรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ 

9.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผ้าโสร่ง ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอ ลายกันตวจระมวล 

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ต่างคนต่างทอ 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า ได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีน้ าเงิน 

9.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

9.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย รวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างการพัฒนา 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน ไปจ าหน่ายสินค้าที่งานช้างเมืองปราสาท ด าเนินงานโดย

พัฒนาชุมชนจังหวัด จ าหน่ายที่โรบินสันของจังหวัด ด าเนินงานโดยต าบลกันตวจระมวล 

- ช่องทางการจ าหน่าย ผู้บริโภคโดยตรง ,จ าหน่ายออนไลน์  

9.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

9.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต เลี้ยงไหมเอง มีเส้นไหมเป็น

ของตนเอง ลดต้นทุนไม่ต้อง
ซื้อเส้นไหม 

- - 

2. การตลาด มีผ้าลายกันตวจระมวลเป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

สถานการณ์โควิด 2-
3 ปี ที่ผ่านมาไม่ค่อย
ได้ออกงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาสนับสนุนให้กลุ่มออก
งานแฟร์ 

3. นโยบายรัฐ - - - 
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10. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าซาโอริพังงา 

10.1 บริบทกลุ่ม 

- ความเป็นมา ช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านที่ประสบภัยสึนามิ 

- ก่อตั้งเมื่อ ปี 2549. ม ีสมาชิก 6 ราย 

- การบริหารจัดการของกลุ่ม/ข้อก าหนด/เงื่อนไขของกลุ่ม ไม่มีเงิ่อนไข 

10.2 การผลิต/การแปรรูป 

- สินค้าท่ีกลุ่มผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีผ้าไหมเป็นส่วนประกอบกระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า  

- รูปแบบการผลิตสินค้าในกลุ่ม ร่วมกันผลิตในที่ท าการกลุ่ม 

- การได้รับมาตรฐานสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (อุตสาหกรรม) 

10.3 การได้รับการสนับสนุนเรื่องการท าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การอบรมหลักสูตรการฟอกย้อมสีเคมีที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 

10.4 การตลาด 

- ลักษณะการจ าหน่าย รวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

- แบรนด์หรือตราสัญลักณ์ /การประชาสัมพันธ์ ตราสินค้าซาโอริ 

- การเชื่องโยงตลาด กับภาครัฐหรือเอกชน งานสินค้า OTOP งานแฟชั่นวีค (ราชภัฏภูเก็ต) งานแฟร์

ไบเทคบางนา 

- ช่องทางการจ าหน่าย จ าหน่ายออนไลน์ Facebook 

10.5 การเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการน าสินค้าไปวางจ าหน่ายตามโรงแรมชื่อดังในพ้ืนที่

โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

10.6 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของกลุ่ม 
 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการของกลุ่ม 
1. การผลิต มีการรวมกลุ่มที่เดียวกัน - - 
2. การตลาด มีประธานเป็นฝ่ายตลาด

ของกลุ่มหาตลาดได้ตลอด 
- - 

3. นโยบายรัฐ มีการร่วมกลุ่มกันขายเป็น
ข้อได้เปรียบในการขาย
เพราะผ้าไหมเคยส่ง
ประกวดท าให้มีชื่อเสียง 

- - 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 4 
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ ประธานกลุ่ม และเกษตรกร  
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ใหข้้อมูล ณ วันที่ ............ เดือน .................... 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ชื่อหน่วยงาน                     
1.2 ชื่อ/สกุล                        ต าแหน่ง      โทร                   
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปี 2564  
2.1 งบประมาณและบุคลากร  

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร            บาท เบิกจ่ายแล้ว             บาท 
กรณีเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย เพราะ      

2.1.1) ความเพียงพอ 
 (1) เพียงพอ   (2) ไม่เพียงพอ เพราะ (ระบุ)       

2.1.2) ความทันเวลา 
 (1) ทันเวลา   (2) ไม่ทันเวลา เพราะ (ระบุ)       

 2.1.3) บุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการของหน่วยงานมีความเพียงพอ หรือไม่ 
 (1) เพียงพอ จ านวน    คน 
 (2) ไม่เพียงพอ จ านวน    คน แก้ไขโดย (ระบุ)      

2.2 หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่หรือไม ่

 1) มี ............ครั้ง/เดือน     2) ไม่มี เนื่องจาก.................................................... 
2.3 ประเภทสื่อและช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 (1) เว็บไซต์ต่าง ๆ     (2) facebook/line/Application  (3) วิทยุ    (4) โทรทัศน์ 
 2) สื่อสิ่งพิมพ์    

 (1) หนังสือพิมพ์      (2) วารสาร ระบุ.............  (3) โปสเตอร์    (4) อ่ืน ๆ ระบุ............. 
 3) สื่อบุคคล  

     (1) เจ้าหน้าที ่กษ.    (2) ผู้น าท้องถิ่น (อบต/ก านัน/ผญบ.)  (3) เพ่ือนบ้าน  (4) อ่ืน ๆ ระบุ............. 
2.4 ผลการด าเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ ......................................)  
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

(กรณีไม่ได้ตาม
เป้าหมาย/ระยะเวลา

ที่ก าหนด) หน่วย เป้าหมาย ผล 
เป้าหมาย 
(เดือน) 

ผล 
(เดือน) 

1.       
2.       
3.       

 

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ 
โครงการ................................................................................................... 

ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปี 2564 
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2.5 หน่วยงานของท่านมีการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรหรือไม่ 
 1) ไม่มี เนื่องจาก.............................................................................................. 
 2) มี จ านวน ...................... หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรการอบรม จ านวน (ครั้ง) วัน/เดือน/ปี ที่อบรม จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
1. 
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

2.6 หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรหรือไม่  
 1)  ไม่มี เพราะ .......................................................................... 
 2)  มี   (1)......................................................จ านวน....................หน่วย เกษตรกร................ราย   

(2) .....................................................จ านวน....................หน่วย เกษตรกร................ราย   
(3) ....................................................จ านวน............ .........หน่วย เกษตรกร................ราย 

มูลค่าของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนทั้งหมด..........................บาท เฉลี่ย.................................บาท/ราย 
2.7 ท่านคิดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
 1) ไม่ได้ เพราะ................................................................................................ .......................... 
 2) ได้ ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ ........  

หมายเหตุ : คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยที่ 1 = น้อยที่สุด  2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5=มากที่สุด 
2.8 หน่วยงานของท่านมีสรุปผลการอบรมหรือไม่ 
 1) ไม่มี เพราะ...................................................................................................................................... 
 2) มี (กรุณาส่งผลการอบรมมาพร้อมแบบสอบถามด้วย) อธิบาย....................................................... 

2.9 หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อย่างไร อธิบาย 
(หากมีเอกสารประกอบ โปรดแนบมาด้วย) 
 1) ไม่มี เพราะ .............................................................................................  
 2) มี อย่างไร ...............................................................................................  

2.10 หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น หรือไม ่อย่างไร ถ้ามี มีขั้นตอน วิธีการ ในการตรวจประเมินอย่างไร (หากมีเอกสารประกอบ 
โปรดแนบมาด้วย) 
 1) ไม่มี เพราะ .............................................................................................  
 2) มี อย่างไร ........................................................................ ....................... 

(กรณีมี) นอกจากนี้ เกษตรกรมีความต้องการขอให้หน่วยงานของท่านตรวจรับรอง ................... (ราย , เมตร) /ปี  
    หน่วยงานของท่านให้การตรวจรับรอง ................. (ราย , เมตร) / ปี 
    มีเกษตรกรที่ผ่านการการตรวจรับรอง ................. (ราย , เมตร) / ปี 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................... 
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2.11 หลังจากมีการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ท่านได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือไม่ 
 1) ไม่มี    2) มี ความถี่...................ครัง้/เดือน  ประเด็นการติดตาม ได้แก่ 
 

ประเด็นการติดตาม ข้อค้นพบ/ปัญหาที่พบ ข้อแนะน า/เสนอแนะ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

 

2.12 ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการ ด้านเกษตรกร การตลาด และนโยบาย 
 

ด้าน ศักยภาพ (ข้อได้เปรียบ) ข้อจ ากัด (ปัญหา) ความต้องการ 
(ข้อเสนอแนะ) 

1) เกษตรกร (การผลิต) 
 

   

2) การตลาด 
 

   

3) นโยบายรัฐ 
 การสนับสนุนของ
หน่วยงานของท่านที่มีต่อ
การส่งเสริมสินค้าของ
กลุ่มเพ่ือน าไปสู่การเป็น
สินค้าอัตลักษณ์ 

   

2.13 นอกจากนี้ การสนับสนุนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของหน่วยงานของท่านมีความสอดคล้องกัน 
ระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ 
 1) ไม่สอดคล้อง เพราะ .................................................................................................................................................... 
 2) สอดคล้อง อย่างไร ...................................................................................................................................................... 
ต่อจากข้อ 2.13 และการสนับสนุนดังกล่าว เหมาะสมกับบริบทของชุมชน หรือไม่   
 1) ไม่เหมาะสม เพราะ .................................................................................................................................................... 
 2) เหมาะสม อย่างไร ...................................................................................................................................................... 
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2.14 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ (คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยที่ 1 = น้อยที่สุด  2= น้อย 
3= ปานกลาง 4= มาก 5=มากที่สุด) 
 

รายการ พึงพอใจ ระบุ 
( คะแนน 1 – 5 ) 

ระบุเหตุผล เพราะ 

1. งบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการ   
2. หลักเกณฑ์ของโครงการ   
3. หลักสูตรที่จัดอบรม   
4. การได้รับประโยชน์ของเกษตรกร   
5. ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ ในภาพรวม   

 

ส่วนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา อุปสรรคของโครงการ 
  

ประเด็น ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1.   

 
  

2.   
 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

 

 
3.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในระยะต่อไป      
                      
             
 

3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ          
             
             
 

ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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ประเด็นสัมภาษณ์ ประธานกลุ่ม/ผู้แทนกลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ 
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปี 2564 

           (โครงการ........................................................................................) 
 

1. ชื่อ - สกุล ...........................................................ต าแหน่ง.................................... เบอร์โทร ........................ 
ชื่อกลุ่ม .............................................................................................. วันที่สัมภาษณ์.................................... 

 

2. บริบทของกลุ่ม 
2.1 กลุ่มของท่านมีความเป็นมาในการก่อตั้งกลุ่มอย่างไร (ขอเอกสารประกอบถ้ามี) 

............................................................................................................................. .................................................  

................................................................................ ..............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................  
2.2 กลุ่มของท่านก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.  .................................. 
2.3 กลุ่มของท่านมีข้อก าหนด เงื่อนไขในการรับสมัครสมาชิก และแนวทางการบริหารกลุ่ม อย่างไร 

.............................................................................. ................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................  
2.4 กลุ่มของท่าน มีจ านวนคณะกรรมการ.......................คน สมาชิก..............................คน 
2.5 ก่อนหน้าปี 2564 ที่ผ่านมากลุ่มของท่านได้รับการสนับสนุนในเรื่องการท าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืน

ถิ่นจากที่ใดบ้าง และสนับสนุนอย่างไร (ภาครัฐ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรฯ เอกชน สถาบันการศึกษา 
ฯลฯ) (ขอเอกสารประกอบถ้ามี) 
................................................................................................................................. .............................................  
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  

2.6 การสมัครเข้าร่วมโครงการของกลุ่มของท่าน ท่านทราบหรือไม่ ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง 
 1) ไม่ทราบ เพราะ .................................................................................................................................................... 
 2) ไม่แน่ใจ เพราะ ...................................................................................................................................................... 
 3) ทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ .................................................................................................................................. 
2.7 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว กลุ่มของท่านมีข้อก าหนดในการคัดเลือกเกษตรกรอย่างไรบ้าง(กรณีคัดเลือกเป็นกลุ่ม) 
 1) ไม่มี เพราะ .................................................................................................................................................... 
 2) มี อย่างไร ...................................................................................................................................................... 
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3. การผลิต/แปรรูป – การตลาด (ภาพรวมกลุ่ม) 
3.1 สินค้าที่กลุ่มของท่านผลิต ได้แก่อะไรบ้าง................................................................................................  
3.2 รูปแบบการผลิตของสินค้าในกลุ่มของท่าน (อธิบาย).............................................................................. 

........................................................................................................................................................... .................. 
3.3 สินค้าในกลุ่มของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานอะไรบ้าง (ขอเอกสารประกอบถ้ามี) 
 1)............................................ มาตรฐานที่ได้รับ.................................................... ปี............................. 
 2)............................................ มาตรฐานที่ได้รับ............................................. .......ปี............................. 
 3)............................................ มาตรฐานที่ได้รับ....................................................ปี......... .................... 
 4)............................................ มาตรฐานที่ได้รับ....................................................ปี.......................... .. 
3.4 ก าลังการผลิตสินค้าต่อปีของกลุ่มของท่าน (หรือคิดจากต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ก็ได้) 
....................................................................................................................................................................... 
3.5 กลุ่มของท่าน มีการบริหารจัดการของกลุ่ม และข้อตกลงของกลุ่ม อย่างไร 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
4. ในปี 2564 กลุ่ม/สมาชิกของท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างไรบ้าง (เช่น การเข้ารับ
การอบรม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่ม)  

4.1 หลักสูตรการอบรมที่ได้รับ/การศึกษาดูงาน 
 1)........................................................................................................................... ................................ 
 2)............................................................................................... ............................................................ 
 3)........................................................................................................................... ................................ 
4.2 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
 1).............................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) 

 2)..............................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) 
 3)..............................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) 

4.3 กลุ่มของท่านมีการสร้างแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก หรือไม่ ถ้ามีท่านประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางใด 
 1. ไม่มี เพราะ ............................................................................................................................................................. 
 2. มี อย่างไร ...............................................................................................................................................................

ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 (1) เว็บไซต์ต่าง ๆ     (2) facebook/line/Application  (3) วิทยุ    (4) โทรทัศน์ 
 2) สื่อสิ่งพิมพ์    

 (1) หนังสือพิมพ์      (2) วารสาร ระบุ.............  (3) โปสเตอร์    (4) อ่ืน ๆ ระบุ............. 
 3) สื่อบุคคล  

     (1) เจ้าหน้าที ่กษ.    (2) ผู้น าท้องถิ่น (อบต/ก านัน/ผญบ.)  (3) เพ่ือนบ้าน  (4) อ่ืน ๆ ระบุ............. 
 



171 

 

4.4 กลุ่มของท่าน มีการเชื่อมโยงตลาด กับภาครัฐ หรือเอกชน อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

4.5 กลุ่มของท่านมีการพัฒนา ต่อยอด หรือแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นอัต
ลักษณ์ หรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่มี เพราะ..................................................................................................................................................... 
 2) มี อย่างไร........................................................................................................................................................ 
4.6 ลักษณะการจ าหน่ายสินค้าของสมาชิกกลุ่ม 
 1) ต่างคนต่างจ าหน่าย  2) รวบรวมสินค้าของสมาชิกมาจ าหน่ายที่กลุ่ม  3) อ่ืน ๆ 

............................ 
4.7 ยอดขาย ต้นทุน ก าไรสุทธิ ของกลุ่มและสมาชิก เปรียบเทียบก่อนหลังเข้าโครงการ (กรณีเห็นผลแล้ว) 
(ขอเอกสารประกอบถ้ามี)  
4.7.1) ยอดขายของกลุ่มของท่านก่อนเข้าร่วมโครงการ .................................................. บาท/ปี 
4.7.2) ยอดขายของกลุ่มของท่านหลังเข้าร่วมโครงการ .................................................. บาท/ปี 
4.7.3) ต้นทุนและราคาขายของสินค้า ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ (สามารถใช้ใบต้นทุนถามประกอบเพ่ิมเติม) 
 1)ชื่อสินค้า................................................................................. 
ต้นทุนก่อนเข้าร่วมโครงการ.......................บาท/...... ต้นทุนหลังเข้าร่วมโครงการ.........................บาท/…….. 
ราคาขายก่อนเข้าร่วมโครงการ....................บาท/....... ราคาขายหลังเข้าร่วมโครงการ...................บาท......... 
 2)ชื่อสินค้า................................................................... .............. 
ต้นทุนก่อนเข้าร่วมโครงการ.......................บาท/...... ต้นทุนหลังเข้าร่วมโครงการ.........................บาท/…….. 
ราคาขายก่อนเข้าร่วมโครงการ....................บาท/....... ราคาขายหลังเข้าร่วมโครงการ...................บาท......... 
 3)ชื่อสินค้า.................................................................................  
ต้นทุนก่อนเข้าร่วมโครงการ.......................บาท/...... ต้นทุนหลังเข้าร่วมโครงการ.........................บาท/…….. 
ราคาขายก่อนเข้าร่วมโครงการ....................บาท/....... ราคาขายหลังเข้าร่วมโครงการ...................บาท......... 
4.7.4) กลุ่มของท่านมีการปันผลให้สมาชิกหรือไม่ (กรณีจ าหน่ายในลักษณะกลุ่ม) 
การปันผลก่อนเข้าร่วมโครงการ....................บาท/......  การปันผลก่อนเข้าร่วมโครงการ................บาท/...... 

4.8 ในกรณีที่มีการจ าหน่ายผลผลิต กลุ่มของท่านจ าหน่ายให้กับแหล่งใดบ้าง 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริโภคโดยตรง  2) พ่อค้าปลีก  3) พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น         
 4) พ่อค้า/ผู้รวบรวมต่างถิ่น  5) บริษัท  6) โรงส ี  7) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม  
 8) ช่องทางออนไลน์ (ระบุ) ..............................   9) อ่ืน ๆ ............................ 
หลังเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริโภคโดยตรง  2) พ่อค้าปลีก  3) พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น         
 4) พ่อค้า/ผู้รวบรวมต่างถิ่น  5) บริษัท  6) โรงส ี  7) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม  
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 8) ช่องทางออนไลน์ (ระบุ) ..............................   9) อ่ืน ๆ ............................. 
4.9 นอกจากนี้ท่านหรือกลุ่มของท่านได้มีการเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมเพ่ือดึง
นักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่ หรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่ได้ เพราะ....................................................................................................................................................... 
 2) ได้ อย่างไร............................................................................................................................................................... 
ได้แก่ กิจกรรม ................................................................................................................................................................... 
โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่มาท่องเที่ยวประมาณ ................. ราย/เดือน หรือ .............. ราย/ปี 

5. ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการ ด้านเกษตรกร การตลาด และนโยบาย 
 

ด้าน ศักยภาพ (ข้อได้เปรียบ) ข้อจ ากัด (ปัญหา) ความต้องการ 
(ข้อเสนอแนะ) 

1) เกษตรกร (การผลิต) 
 

   

2) การตลาด 
 

   

3) นโยบายรัฐ 
 การสนับสนุนของ
ภาครัฐที่มีต่อการส่งเสริม
สินค้าของกลุ่มเพ่ือ
น าไปสู่การเป็นสินค้า 
อัตลักษณ์ 

   

5.1 นอกจากนี้ การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐมีความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงาน หรือไม่ 
 1) ไม่สอดคล้อง เพราะ .................................................................................................................................................... 
 2) สอดคล้อง อย่างไร ...................................................................................................................................................... 
ต่อจากข้อ 5.1 และการสนับสนุนดังกล่าว เหมาะสมกับบริบทของชุมชน หรือไม่   
 1) ไม่เหมาะสม เพราะ .................................................................................................................................................... 
 2) เหมาะสม อย่างไร ...................................................................................................................................................... 
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6. ท่านมีความคิดเห็นว่าการด าเนินโครงการในประเด็นตา่ง ๆ มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจหรือไม่ 
และมีคะแนนความเหมาะสม/ความพึงพอใจ เท่าไร (คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยมี 1 = ไม่พอพอใจ/
ไม่เหมาะสมมาก  2= ไม่พอพอใจ/ไม่เหมาะสม 3= พึงพอใจ/เหมาะสม น้อย 4= พึงพอใจ/เหมาะสมมาก  
5=พึงพอใจ/เหมาะสมมากที่สุด) 

ประเด็นค าถาม 
ความเหมาะสม/          

พึงพอใจ ระบุเหตุผล....... 

6.1 ความเหมาะสม   

1) หลักเกณฑ์ข้อก าหนดของโครงการ (รับสมัครเกษตรกร) ที่ชัดเจน   

2) ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเพื่อไปสู่การรับรองมาตรฐาน GI 
/ตรานกยูงพระราชทาน/GAP/เกษตรอินทรีย ์

  

6.2 ความพึงพอใจ   

1) การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ   

2) การรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกร   

3) กิจกรรมของโครงการ เช่น หลกัสูตรในการอบรม การสนับสนุนปัจจัย   

4) การตดิตามกจิกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าท่ีในพื้นที่   

5) ความสามัคคีและ ความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่ม    

7) การพบปะแลกเปลี่ยนความคบืหน้า ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่ม    

8) ความพร้อมของแหล่งจ าหน่ายผลผลติ   

9) การเช่ือมโยงตลาด   

10) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานโครงการ   

7. ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
8. ขออนุญาต add line ของประธาน/ผู้แทนกลุ่ม เพ่ือส่ง QR code หรือ link แบบสอบถามให้สมาชิกกลุ่มที่
เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการฯ กรอกข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการติดตามโคร 
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งการต่อไป 
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  รหัสแบบสอบถาม     
แบบสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปี 2564 

ใช้ในราชการศูนย์ประเมินผล  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางราชการจะเก็บข้อมูลที่สอบถามทั้งหมดเป็นความลับและจะน าไป
เผยแพร่เฉพาะค่าประมาณทางสถิติที่เป็นข้อมูลภาพรวมเท่านั้น 

******************************************************* 

ช่ือผู้สัมภาษณ์……………………………….................................วัน/เดือน/ปี.............................................ฝ่าย....................................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1.1 ช่ือ   สกุล  

 

1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 

1.3 อายุ (ปี)   

 

1.4 เพศ   1 = หญิง, 2 = ชาย 

 

1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ช่ือหมู่บ้าน (หากมี)  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   โทร  
 

1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  0 = ไม่ส าเร็จการศึกษา, 4 = ประถมต้น, 6 = ประถมปลาย, 9 = มัธยมต้น, 12 = มัธยมปลาย/ปวช.
, 14 = ปวส., 16 = ปริญญาตร,ี 18 = ปริญญาโท, 22 = ปริญญาเอก 

 

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร: 1 = เกษตรกร, 2 = รับจ้างเกษตร 
นอกภาคเกษตร: 3 = รับจ้างนอกภาคเกษตร, 4 = ท างานประจ า, 5 = ธุรกิจส่วนตัว 

 
 

1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี) 
***นับตั้งแต่เริ่มท าการเกษตรเป็น
อาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง 

 

 

1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
***นับคนท่ีอาศัยอยู่ด้วยกัน และรวม
ผู้ถูกสัมภาษณ์เองด้วย 

   

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนที่อายุ 15 
ปี ข้ึนไป จนถึง 65 ป ี

 จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนท่ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จนถึง 
65 ปี ที่ท างานในภาคการเกษตร ไม่นับรวมกรณีที่
เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือท างานอ่ืน ๆ 

 

   จ านวนแรงงานนอกภาคเกษตร (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนท่ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จนถึง 
65 ปี ที่ท างานนอกภาคการเกษตร ไม่นับรวมกรณี
ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือท างานอ่ืน ๆ 
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1.10 1. การถือครองท่ีดินในภาคการเกษตร 

 
กิจกรรม ของตนเอง เช่า ท าฟรี ชลประทาน 

(ใน=1, นอก=2) 
แหล่งน้ า

ที่ใช้ 
 1. ข้าว      

 2. มันส าปะหลัง      

 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์      

 4. พืชไร่อื่นๆ (ระบุชนิด) 
   4.1 ……………….. 

4.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 5. ยางพารา      

 6. ปาล์มน้ ามัน      

 7. อ้อยโรงงาน      

 8. ไม้ยืนต้นอื่น ๆ   (ระบุชนิด) 
8.1 ……………….. 
8.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 9. ไม้ผลอื่น ๆ   (ระบุชนิด) 
9.1 ……………….. 

   9.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 10. ไม้ดอก ไม้ประดับ      

 11. พืชผัก      

 12. ปศุสัตว ์ (ระบุชนดิ) 
12.1 ……………….. 

   12.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 13. ประมง (ระบุชนิด) 
13.1 ……………….. 

   13.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 14. ไร่นาสวนผสม      

 15. เกษตรผสมผสาน      

 16. กิจกรรมเกษตรอื่น ๆ  (ระบุ
ชนิด) 

16.1 ……………….. 
16.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

แ ห ล่ ง น้ า ที่ ใ ช้   1  = น้ า ฝ น , 2 = ช ล ป ร ะ ท า น , 3 = สู บ เ อ ง จ า ก แ ห ล่ ง ธ ร ร ม ช า ติ , 4 = บ่ อ / ส ร ะ / บ า ด า ล  ข อ ง ต น เ อ ง , 
5 = โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาต,ิ  6 = กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ, 7 = ซ้ือจากผู้ใช้บริการ/ประปา 

 2. การถือครองท่ีดินนอกภาคการเกษตร  

 กิจกรรม 19. ท่ีปลูกบ้านเรือน
อยู่อาศัย 

20. ที่รกร้างว่าง
เปล่า 

21. ห้วย/หนอง/
คลอง/บึง/สระ 

22. ป่าถือครอง 

 จ านวน (ไร่)     
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ  (ข้าว) 

2.1 ท่านทราบข่าวโครงการฯ จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (1) เว็บไซต์ต่าง ๆ     (2) facebook/line/Application   (3) วิทยุ   (4) ทีวี 

 2) สื่อสิ่งพิมพ์    (1) หนังสือพิมพ์       (2) วารสาร ระบุ...............   (3) โปสเตอร์   

 3) สื่อบุคคล  (1) เจ้าหน้าที่ของ กษ.  (2) ผู้น าท้องถิน่ (อบต./ก านัน/ผญบ.)   (3) เพ่ือนบ้าน   (4) อ่ืน ๆ .............. 

2.2 ท่านเคยเข้าร่วมโครงการอ่ืน ๆ ของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือนอกกระทรวงฯ มาก่อนหรือไม่ 

 1) เคย  โครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 [1] ศพก.      [2] แปลงใหญ่  [3] การบริหารจัดการน้ า   [4] แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
    [5] Zoning by Agri-Map    [6] มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP  [7] เกษตรอินทรีย์       
    [8] โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่    [9] Smart farmer      [10] อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 2) ไม่เคย เนื่องจาก ......................................................................................................... ...................... 

2.3. ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับการสนับสนุน (ปัจจัยการผลิต / องค์ความรู้) เรื่องการผลิตวข้าวหอมมะลิ เพ่ือพัฒนาเป็นข้าวคุณภาพ GI หรือการเป็น
ข้าวอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือไม่ จากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ 

ปี 
 

(1) 

1= เคย  2 = ไม่
เคย 

3 = ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ 
(2) 

เหตุผล ระบุ ......... 
 

(3) 

แนวทางการส่งเสริม 
(4) 

เรื่อง 
 

(5) 

ระบุหน่วยงาน 
 

(6) 

ก่อนปี 2560      
ปี 2561 - 2563       
ปี 2564      

หมายเหตุ : (5) ได้แก่ 1 = การผลิต ได้แก่ ..........  2 = การแปรรูป ได้แก่  ........... 3 = บรรจุภณัฑ์ ได้แก่ ..............  4 = แบรด์ของสินค้า ได้แก่ ................ 5 = การจ าหน่าย/การตลาด  
6= อื่น ๆ ระบุ .............................. 
  

177 
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2.4 ท่านได้รับการฝึกอบรม/การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าวหอมมะลิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้วหรือไม่ 
 1) ยังไม่ได้รับ เนื่องจาก.........................................................  2) ได้รับแล้ว ได้แก่ 

หลักสูตรที่ได้รับการอบรม 

หน่วยงาน 
(1 = กข.  
2 = พด.  

3 = อ่ืนๆ (ระบุ)) 
 

ระดับความรู้/ความเข้าใจ  การน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

ก่อนอบรม 
(คะแนน 1 - 

5) 

หลังอบรม 
(คะแนน 1 - 

5) 

1 = ทั้งหมด 
2 = บางส่วน 

3 = ไม่ได้
น าไปใช้ 

ความรู้ที่น าไปใช้ 
ได้แก่ เรื่อง ................ 

ระบุเหตุผลกรณี  
 ( 3 = ไม่ได้น าไปใช้ ) 

1)        
2)        
3)        
4)        

หมายเหตุ : คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยที่ 1 = น้อยที่สุด  2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5=มากที่สุด 
2.5 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 1) ไม่ได้รับ เพราะ........................................................................................................................................ 
 2) ได้รับ   กลุ่ม     ตนเอง 

1..........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) หน่วยงานที่สนับสนุน  (1) กข.  (2) พด.  (3) อ่ืนๆ ระบุ
.............. 
  2..........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) หน่วยงานที่สนับสนุน  (1) กข.  (2) พด.  (3) อ่ืนๆ ระบุ
.............  3..........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) หน่วยงานที่สนับสนุน  (1) กข.  (2) พด.  (3) อ่ืนๆ ระบุ............. 
  มูลค่าที่ได้รับการสนับสนุนรวม.......................................บาท 

ความทันเวลาของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ       (1) ทันเวลา     (2) ไม่ทันเวลา เพราะ.................................. 
ความทันเพียงพอของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ       (1) เพียงพอ     (2) ไม่เพียงพอ เพราะ.................................. 
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2.6 การขอใบรับรองมาตรฐาน 
 

 
 

ชนิดสินค้า 

การขอ
ใบรับรอง
มาตรฐาน 
(1) ได้
ใบรับรอง 
(2) ไม่ได้
ใบรับรอง 
(3) ไม่ขอการ
รับรอง 

(1) ได้ใบรับรองมาตรฐาน (2) ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(ถ้าเลือกตอบข้อไหนให้ระบุ 1 )  

เหตุผล 
ระบุ.............. 

เกษตร
อินทรีย์ 

GAP GI มาตรฐานอื่นๆ  1) อยูร่ะหว่างการตรวจ 
2) ตรวจแล้ว อยู่ในขั้นตอนรอ
ใบรับรอง 
3) ตรวจแล้วไม่ผ่าน 
4) ไม่ขอตรวจรับรอง 

เพราะ ....... 
(กรณีตอบขอ้ 3 และ 4) 

1) ได้รับ 
2) ไม่ได้รับ 

1) ได้ 
2) ไม่ได้ 

1) ได้ 
2) ไม่ได้ 

1) ได้ 
2) ไม่ได้ 

ถ้าได้ 
(ระบุ) 
.......... 

ระยะเวลา
ในการขอ
ใบรับรอง 
(เดือน) 

 

1) .....................           

2) .....................           
3) .....................           
4) .....................           

 

2.7 พ้ืนที่เพาะปลูก  ปี 2563 .......................ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต ...................... ไร่  
       ปี 2564 ........................ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต ...................... ไร่ 
2.8 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต และการตลาด เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้ามาตรฐาน GI / แบรนด์ของกลุ่ม (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืน
ถิ่นให้มีมาตรฐาน) ได้หรือไม่ อย่างไร 

 1) ไม่ได้ เพราะ....................................................................................................................................................................................................................................... ............. 

 2) ได้ ได้แก่................................................................................................ ประยุกต์ใช้อย่างไร ............................................................................................................... .............. 

2.9 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตข้าวหอมมะลิเพ่ือยกระดับให้เป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น หรือไม่ (ลองให้เกษตรกรเล่าวิธี/กระบวนการผลิตว่ามี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปอย่างไร) 

 1) ไม่มี เพราะ................................................................................................................................................................................................................  

 2) มี อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 
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2.10 มูลค่าของค่าใช้จ่าย และผลตอนแทนของสินค้า  
ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกร  

รายการ 

ก่อนมีโครงการฯ แปลงท่ี .....   พ้ืนที่ .............. ไร่  1) นาหว่าน  2) นาด า  3) นาโยน  4) นาหยอด 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (จ้าง) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง) 

จ านวน 
(หน่วย) 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวน 
(ชั่วโมง/วัน) 

อัตราค่าจ้าง 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่ารวม 
(บาท/รอบ) 

เงินสด ไม่เป็นเงนิสด เงินสด ไม่เป็นเงนิสด เงินสด ไม่เป็นเงนิสด เงินสด ไม่เป็นเงนิสด เงินสด ไม่เป็นเงนิสด 

1) ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน           

1.1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นกล้า           
1.2) เตรียมดินแปลงปลูก           

เหมาไถรวมจนปลูกได้           

ไถดะ/ไถแปร            

ไถปั่น (ตีดิน)           

คราด /ท าเทือก           

1.3) ปลูก           

1.4) ปลูกซ่อม           

1.5) ใส่ปุ๋ย           

1.6) ฉีดยา           

1.7) พรวนดิน/ดายหญ้า           

1.8) ให้น้ า           

1.9) เก็บเกี่ยว           

1.10) ก า/มัด/หอบ/ตาก ฯลฯ           

1.11) นวด/สี           

1.12) ขนในฟาร์ม           

1.13) ขนไปขาย           

1.14) ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม           

1.15) อื่น ๆ (ระบุ) ..............           
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รายการ 

ก่อนมีโครงการฯ   แปลงท่ี .....   พ้ืนที่ .............. ไร่  
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (ซ้ือ) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง/ได้ฟรี) 

ปริมาณที่ใช้ (หน่วย) ราคา (บาท/หน่วย) 

 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

2) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ/อปุกรณ ์       

2.1) การจัดการเมล็ดพันธุ์       

ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว/ต้นกล้า       

2.2) ปุ๋ย       

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ       

ปุ๋ยคอก       

ปุ๋ยเคมี       

สารชีวภาพ/ฮอร์โมน       

อื่น ๆ ระบุ ...........       

2.3) สาร/วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน       

ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ .............       

โดโลไมท์ (ปูนขาว)       

อื่น ๆ ............       

2.4 สารเคมีก าจัดวัชพืช       

2.5 สารเคมี ป้องกันและก าจัดศัตรูพืข       

2.6 สารเคมีอื่น ๆ        

2.7 ค่าปัจจัยการผลิตอื่น ๆ       

ค่าเช่าท่ีนา       

ค่าภาษีท่ีดิน       

ค่าน้ า       

ค่าไฟฟ้าการเกษตร       

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       

3) ค่าใช้จ่ายด้านการแปรรปู       

รวมค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวทั้งหมด       
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ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกร   

รายการ 

หลังมีโครงการฯ แปลงท่ี .....   พ้ืนที่ .............. ไร่  1) นาหว่าน  2) นาด า  3) นาโยน  4) นาหยอด 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (จ้าง) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง) 

จ านวน  
(หน่วย) 

จ านวน  
(วัน) 

จ านวน  
(ชั่วโมง/วัน) 

 
อัตราค่าจ้าง 
(บาท/หน่วย) 

 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

1) ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน           

1.1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นกล้า           

1.2) เตรียมดินแปลงปลูก           

เหมาไถรวมจนปลูกได ้           

ไถดะ/ไถแปร            

ไถปั่น (ตีดิน)           

คราด /ท าเทือก           

1.3) ปลูก           

1.4) ปลูกซ่อม           

1.5) ใส่ปุย๋           

1.6) ฉีดยา           

1.7) พรวนดิน/ดายหญา้           

1.8) ให้น้ า           

1.9) เก็บเกี่ยว           

1.10) ก า/มดั/หอบ/ตาก ฯลฯ           

1.11) นวด/ส ี           

1.12) ขนในฟาร์ม           

1.13) ขนไปขาย           

1.14) ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม           

1.15) อื่น ๆ (ระบุ) ..............           

หมายเหตุ : ***หน่วยอัตราค่าจ้าง (เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน)  1. บาท/ไร่  2. บาท/ตัน  3. บาท/กก.  4. บาท/วัน  5. บาท/ช่ัวโมง  6. บาท/ครั้ง 
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รายการ  

หลังมีโครงการฯ   แปลงท่ี .....   พ้ืนที่ .............. ไร่  
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (ซ้ือ) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง/ได้ฟรี) 

ปริมาณที่ใช้ (หน่วย) ราคา (บาท/หน่วย) 

 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

2) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ/อปุกรณ ์       

2.1) การจัดการเมล็ดพันธุ์       

ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว/ต้นกล้า       

2.2) ปุ๋ย       

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ       

ปุ๋ยคอก       

ปุ๋ยเคมี       

สารชีวภาพ/ฮอร์โมน       

อื่น ๆ ระบุ ...........       

2.3) สาร/วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน       

ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ .............       

โดโลไมท์ (ปูนขาว)       

อื่น ๆ ............       

2.4 สารเคมีก าจัดวัชพืช       

2.5 สารเคมี ป้องกันและก าจัดศัตรูพืข       

2.6 สารเคมีอื่น ๆ        
2.7 ค่าปัจจัยการผลิตอื่น ๆ       

ค่าเช่าท่ีนา       

ค่าภาษีท่ีดิน       

ค่าน้ า       

ค่าไฟฟ้าการเกษตร       

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       

3) ค่าใช้จ่ายด้านการแปรรปู       

รวมค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวทั้งหมด       
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ผลผลิตและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการผลิตข้าวหอมมะลิ  
ก่อนเข้าร่วมโครงการ  พ้ืนที่ .................... ไร่ ปริมาณผลผลิตทั้งหมด ............. กก. 
รายการ/ลักษณะการ
จ าหน่าย 

ราคา (บาท/กก.) ปริมาณผลผลิต (กก.) รวมเป็นเงิน 

ตลาด ที่จ าหน่ายได้ จ าหน่ายแล้ว รอจ าหน่าย บริโภค ท าพันธุ์  

ข้าวเปลือก (ข้าวสด)        

ข้าวเปลือก (ตากก่อนขาย)        

เมล็ดพันธุ์        

ข้าวสาร        

อ่ืน ๆ ระบุ .......        

รวม        

 

หลังเข้าร่วมโครงการ  พ้ืนที่ .................... ไร่ ปริมาณผลผลติทั้งหมด ............. กก. 
รายการ/ลักษณะการ
จ าหน่าย 

ราคาที่จ าหน่าย (บาท/กก.) ปริมาณผลผลิต (กก.) รวมเป็นเงิน 

ตลาด ที่จ าหน่ายได้ จ าหน่ายแล้ว รอจ าหน่าย บริโภค/แจกจ่าย ท าพันธุ์  

ข้าวเปลือก (ข้าวสด)        

ข้าวเปลือก (ตากก่อนขาย)        

เมล็ดพันธุ์        

ข้าวสาร        

อ่ืน ๆ ระบุ .......        

รวม        

2.11 ท่านสามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กรมการข้าวก าหนดได้หรือไม่ อย่างไร 
(เช่น ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดิน ผ่านการตรวจระดับความหอม และผ่าน GAP) 
 1) ไม่ได้ เพราะ................................................................................................................................................................................................................ 
 2) ได้  (1) ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดิน    (2) ผ่านการตรวจระดับความหอม   (3) ผ่าน GAP    (4) อ่ืน ๆ ระบุ ..............................  
             อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 
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2.12 ท่านสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอมมะลิของท่านหรือได้หรือไม่ อย่างไร (เชน่ การแปรรูป สร้างเรื่องราว สรา้งตราสินค้าของตนเอง พัฒนาบรรจภุัณฑ์ ฯลฯ) 
 1) ไม่ได้ เพราะ  ................................................................................................................................................................................................................  
 2) ได้ อย่างไร  ...................................................................................................................................................................................................................... 

2.13 พ้ืนที่ทางการเกษตรของท่าน (โดยเฉพาะบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้) ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิ หรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ได้รับ เพราะ................................................................................................................................................................................................................  
 2) ได้รับ ปี ......................  อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 

2.14 นอกจากนี้ท่านหรือกลุ่มของท่านได้มีการเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือไม่ ถ้ามีท่านหรือกลุ่มของท่าน มีการสร้างกิจกรรมเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่ 
หรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่มี เพราะ................................................................................................................................................................................................................ 
 2) มี อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 

2.15 ในกรณีที่มีการจ าหน่ายผลผลิต ท่านจ าหน่ายให้กับแหล่งใดบ้าง 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริโภคโดยตรง  2) พ่อค้าปลีก  3) พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น  4) พ่อค้า/ผู้รวบรวมต่างถ่ิน  5) บริษัท 
 6) โรงสี  7) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม  8) ช่องทางออนไลน์ (ระบุ) ..................................  9) อ่ืน ๆ ............................  
หลังเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริโภคโดยตรง  2) พ่อค้าปลีก  3) พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น  4) พ่อค้า/ผู้รวบรวมต่างถ่ิน  5) บริษัท 
 6) โรงสี  7) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม  8) ช่องทางออนไลน์ (ระบุ) ..................................  9) อ่ืน ๆ ............................ 

2.16 การก าหนดราคาในการขายผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้ซื้อ (โรงสี ผู้บริโภค พ่อค้าคนกลาง)  2) ผู้ขาย (เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร)  3) ราคาตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 4) ราคากลางที่ประกาศ  5) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม  6) อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ 
หลังเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้ซื้อ (โรงสี ผู้บริโภค พ่อค้าคนกลาง)  2) ผู้ขาย (เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร)  3) ราคาตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 4) ราคากลางที่ประกาศ  5) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม  6) อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนนิงานโครงการฯ (ตอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)  
3.1 ความพึงพอใจ  (คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยมี 1 = ไม่พอใจ/ไม่เหมาะสมมาก  2= ไม่พอใจ/ไม่เหมาะสม 3= พึงพอใจ/เหมาะสมปานกลาง 4= พึงพอใจ/เหมาะสมมาก 5=พึงพอใจ/เหมาะสมมาก
ท่ีสุด) 

3.2 ในอนาคต  ท่านจะขอรับรองมาตรฐานGI/ มาตรฐานอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร 
 1) ขอรับรองมาตรฐาน    (1) GI  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

  (2) มาตรฐานอื่น ๆ ได้แก่ ..................................................................................................................................................................................................................  
 2) ไม่ขอรับรองมาตรฐาน เนื่องจาก ................................................................................................................................................................................................................................................. 
และในอนาคต หากท่านได้รับรองมาตรฐาน ท่านจะปรับราคาสินค้าจากเดิม.................................... บาท เพิ่มขึ้นเป็น ........ ..........................บาท คิดเป็น ................ %  
ส่วนที่ 4 ปญัหาและข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

ประเดน็ ปญัหา ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาหาฝนทิ้งช่วง ผลผลติเสียหาย 
 

  

2. ปญัหาสภาพดนิ 
 

  

3. ปัญหาวัชพืชขึน้เปน็จ านวนมากยากต่อการก าจัด 
 

  

4. ปัญหาน้ าท่วม 
 

  

5. ปัญหาน้ ามันเชื้อเพลิงราคาแพง 
 

  

6. ปัญหาขาดแคลนเงินทนุในการผลิต 
 

  

7. ปัญหาเมล็ดพนัธุข์้าว 
 

  

8. ปัญหาถูกพอ่ค้ารบัซื้อกดราคา 
 

  

9. ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือด้านเงินทนุจากรัฐบาลล่าช้า 
 

  

10. ปัญหาโรคแมลง   

11. ปัญหาอืน่ ๆ (ระบุ)   

รายการ ระดับคะแนนความพึงพอใจ (1-5) กรณุาระบุเหตผุลทกุระดบัคะแนน 
1. หลักสูตรการจัดอบรม   
2. วิทยากรท่ีให้ความรู้   
3. ระยะเวลาในการจัดอบรม   
4. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจใบรับรองมาตรฐาน   
5. ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการผลิตท่ีได้รับ   
6. ความทันเวลาของปัจจัยการผลิตท่ีได้รับ   
7. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม   
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  รหัสแบบสอบถาม     
แบบสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปี 2564 

ใช้ในราชการศูนย์ประเมินผล  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางราชการจะเก็บข้อมูลที่สอบถามทั้งหมดเป็นความลับและจะน าไปเผยแพร่เฉพาะ
ค่าประมาณทางสถิติที่เป็นข้อมูลภาพรวมเท่านั้น 

******************************************************* 

ช่ือผู้สัมภาษณ์……………………………….................................วัน/เดือน/ปี.............................................ฝ่าย....................................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1.1 ช่ือ   สกุล  

 

1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 

1.3 อายุ (ปี)   

 

1.4 เพศ   1 = หญิง, 2 = ชาย 

 

1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ช่ือหมู่บ้าน (หากมี)  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   โทร  
 

1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  0 = ไม่ส าเร็จการศึกษา, 4 = ประถมต้น, 6 = ประถมปลาย, 9 = มัธยมต้น, 12 = มัธยมปลาย/ปวช.
, 14 = ปวส., 16 = ปริญญาตร,ี 18 = ปริญญาโท, 22 = ปริญญาเอก 

 

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร: 1 = เกษตรกร, 2 = รับจ้างเกษตร 
นอกภาคเกษตร: 3 = รับจ้างนอกภาคเกษตร, 4 = ท างานประจ า, 5 = ธุรกิจส่วนตัว 

 
 

1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี) 
***นับตั้งแต่เริ่มท าการเกษตรเป็น
อาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง 

 

 

1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
***นับคนท่ีอาศัยอยู่ด้วยกัน และรวม
ผู้ถูกสัมภาษณ์เองด้วย 

   

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนที่อายุ 15 
ปี ข้ึนไป จนถึง 65 ป ี

 จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนท่ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จนถึง 
65 ปี ที่ท างานในภาคการเกษตร ไม่นับรวมกรณีที่
เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือท างานอ่ืน ๆ 

 

   จ านวนแรงงานนอกภาคเกษตร (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนท่ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จนถึง 
65 ปี ที่ท างานนอกภาคการเกษตร ไม่นับรวมกรณี
ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือท างานอ่ืน ๆ 
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1.10 1. การถือครองท่ีดินในภาคการเกษตร 

 
กิจกรรม ของตนเอง เช่า ท าฟรี ชลประทาน 

(ใน=1, นอก=2) 
แหล่งน้ า

ที่ใช้ 
 1. ข้าว      

 2. มันส าปะหลัง      

 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์      

 4. พืชไร่อื่นๆ (ระบุชนิด) 
   4.1 ……………….. 

4.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 5. ยางพารา      

 6. ปาล์มน้ ามัน      

 7. อ้อยโรงงาน      

 8. ไม้ยืนต้นอื่น ๆ   (ระบุชนิด) 
8.1 ……………….. 
8.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 9. ไม้ผลอื่น ๆ   (ระบุชนิด) 
9.1 ……………….. 

   9.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 10. ไม้ดอก ไม้ประดับ      

 11. พืชผัก      

 12. ปศุสัตว์  (ระบุชนดิ) 
12.1 ……………….. 

   12.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 13. ประมง (ระบุชนิด) 
13.1 ……………….. 

   13.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 14. ไร่นาสวนผสม      

 15. เกษตรผสมผสาน      

 16. กิจกรรมเกษตรอื่น ๆ  (ระบุ
ชนิด) 

16.1 ……………….. 
16.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

แห ล่ ง น้ า ที่ ใ ช้   1  = น้ า ฝ น , 2 = ช ล ปร ะ ทาน , 3 = สู บ เ อ ง จ า ก แห ล่ ง ธ ร ร มช า ติ , 4 = บ่ อ / ส ร ะ / บา ด าล  ข อ ง ตน เ อ ง , 
5 = โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาต,ิ  6 = กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ, 7 = ซ้ือจากผู้ใช้บริการ/ประปา 

 2. การถือครองท่ีดินนอกภาคการเกษตร  

 กิจกรรม 19. ท่ีปลูก
บ้านเรือนอยู่อาศัย 

20. ท่ีรกร้างว่าง
เปล่า 

21. ห้วย/หนอง/
คลอง/บึง/สระ 

22. ป่าถือครอง 

 จ านวน (ไร่)     
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ  (ระบุชนิดไม้ผล)..............................................................  
2.1 ท่านทราบข่าวโครงการฯ จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (1) เว็บไซต์ต่าง ๆ     (2) facebook/line/Application   (3) วิทยุ   (4) ทีวี 
 2) สื่อสิ่งพิมพ์    (1) หนังสือพิมพ์       (2) วารสาร ระบุ...............   (3) โปสเตอร์   
 3) สื่อบุคคล  (1) เจ้าหน้าที่ของ กษ.  (2) ผู้น าท้องถิ่น (อบต./ก านัน/ผญบ.)   (3) เพ่ือนบ้าน   (4) อ่ืน ๆ .............. 

2.2 ท่านเคยเข้าร่วมโครงการอ่ืน ๆ ของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือนอกกระทรวงฯ มาก่อนหรือไม่ 
 1) เคย  โครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 [1] ศพก.      [2] แปลงใหญ่  [3] การบริหารจัดการน้ า   [4] แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
    [5] Zoning by Agri-Map    [6] มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP  [7] เกษตรอินทรีย์       
    [8] โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่    [9] Smart farmer      [10] อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 2) ไม่เคย เนื่องจาก ......................................................................................................... ...................... 
2.3. ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับการสนับสนุน (ปัจจัยการผลิต / องค์ความรู้) เรื่องการผลิตผลไม้ เพ่ือพัฒนาเป็นผลไม้ GI หรือการเป็นผลไมอั้ตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
จากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ 

ปี 
 

(1) 

1= เคย  2 = ไม่
เคย 

3 = ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ 
(2) 

เหตุผล ระบุ ......... 
 

(3) 

แนวทางการส่งเสริม 
(4) 

เรื่อง 
 

(5) 

ระบุหน่วยงาน 
 

(6) 

ก่อนปี 2560      
ปี 2561 - 2563       
ปี 2564      

หมายเหตุ : (5) ได้แก่ 1 = การผลิต ได้แก่ ..........  2 = การแปรรูป ได้แก่  ........... 3 = บรรจุภณัฑ์ ได้แก่ ..............  4 = แบรด์ของสินค้า ได้แก่ ................ 5 = การจ าหน่าย/การตลาด  
6= อื่น ๆ ระบุ .............................. 
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2.4 ท่านได้รับการฝึกอบรม/การถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ 
 1) ยังไม่ได้รับ เนื่องจาก.........................................................  2) ได้รับแล้ว ได้แก่ 
 

หลักสูตรที่ได้รับการอบรม 

หน่วยงาน 
(1 = กสก.  
2 = พด.  

3 = อ่ืนๆ (ระบุ)) 
 

ระดับความรู้/ความเข้าใจ  การน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

ก่อนอบรม 
(คะแนน 1 - 

5) 

หลังอบรม 
(คะแนน 1 - 

5) 

1 = ทั้งหมด 
2 = บางส่วน 

3 = ไม่ได้
น าไปใช้ 

ความรู้ที่น าไปใช้ 
ได้แก่ เรื่อง ................ 

ระบุเหตุผลกรณี  
 ( 3 = ไม่ได้น าไปใช้ ) 

1)        
2)        
3)        
4)        

หมายเหตุ : คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยที่ 1 = น้อยที่สุด  2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5=มากที่สุด 
 
2.5 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 1) ไม่ได้รับ เพราะ........................................................................................................................................ 
 2) ได้รับ  1.........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) หน่วยงานที่สนับสนุน  (1) กสก.  (2) พด.  (3) อ่ืนๆ ระบุ........... 

  2..........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) หน่วยงานที่สนับสนุน  (1) กสก.  (2) พด.  (3) อ่ืนๆ ระบุ.......... 
  3..........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) หน่วยงานที่สนับสนุน  (1) กสก.  (2) พด.  (3) อ่ืนๆ ระบุ.......... 
  มูลค่าที่ได้รับการสนับสนุนรวม.......................................บาท 

ความทันเวลาของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ       (1) ทันเวลา     (2) ไม่ทันเวลา เพราะ.................................. 
ความทันเพียงพอของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ       (1) เพียงพอ     (2) ไม่เพียงพอ เพราะ.................................. 
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2.6 การขอใบรับรองมาตรฐาน 
 

 
 

ชนิดสินค้า 

การขอ
ใบรับรอง
มาตรฐาน 
(1) ได้
ใบรับรอง 
(2) ไม่ได้
ใบรับรอง 
(ระบุ 1 หรอื 2) 

(1) ได้ใบรับรองมาตรฐาน (2) ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(ถ้าเลือกตอบข้อไหนให้ระบุ 1 )  

 
เหตุผล 
ระบุ

.............. 
เกษตร
อินทรีย์ 

GAP GI มาตรฐานอื่นๆ    

1) ได้รับ 
2) ไม่ได้รับ 

1) ได้ 
2) ไม่ได้ 

1) ได้ 
2) ไม่ได้ 

1) ได้ 
2) ไม่ได้ 

ถ้าได้ 
(ระบุ) 
.......... 

ระยะเวลา
ในการขอ
ใบรับรอง 
(เดือน) 

1) อยู่
ระหว่างการ
ตรวจ 

2) ตรวจแล้ว 
อยู่ในขั้นตอน
รอใบรับรอง 

3) ตรวจ
แล้ว ไม่
ผ่าน 
 

เพราะ ....... 
(กรณีตอบขอ้ 3) 

 

1) ..................... 
2) ..................... 
3) ..................... 

        
 

    

 

 
2.7 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต และการตลาด เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้มีมาตรฐาน ได้หรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ได้ เพราะ....................................................................................................................................................................................................................................................  
 2) ได้ ได้แก่................................................................................................ ประยุกต์ใช้อย่างไร .............................................................................................................................  

2.8 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกไม้ผลเพ่ือยกระดับให้เป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น หรือไม่ (ลองให้เกษตรกรเล่าวิธี/กระบวนการผลิตว่ามี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปอย่างไร) 
 1) ไม่มี เพราะ....................................................................................................................................................................................... ......................... 
 2) มี อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 

2.9 พ้ืนที่เพาะปลูก  ปี 2563 .......................ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต ...................... ไร่  
   พ้ืนที่เพาะปลูก  ปี 2564 ........................ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต ...................... ไร่ 
 

 

 

 

191 



188 

192 

2.10 มูลค่าของค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนของสินค้า 
ค่าใช้จ่ายในการปลูกไม้ผลของเกษตรกร 

รายการ 

ก่อนมีโครงการฯ แปลงท่ี .....   พ้ืนทีใ่ห้ผลผลิต .............. ไร่ ชนิดของไม้ผล ....................................... 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (จ้าง) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง) 

จ านวน  
(หน่วย) 

จ านวน  
(วัน) 

จ านวน  
(ชั่วโมง/วัน) 

 
อัตราค่าจ้าง 
(บาท/หน่วย) 

 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

1) ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน           

1.1) ใส่ปุย๋           

1.2) พรวนดิน/ดายหญา้           

1.3) ฉีดยา           

1.4) ให้น้ า           

1.5) ตดัแต่งกิ่ง           

1.6) ดามกิ่ง           

1.7) เก็บเกี่ยว           

1.8) ขนผลไม้ในสวน           

1.9) ขนผลไม้ไปขาย           

1.10) ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม           

1.11) จ้างเหมาแรงงาน           

1.12) อื่น ๆ (ระบุ) ..............           

หมายเหตุ : ***หน่วยอัตราค่าจ้าง (เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน)  1. บาท/ไร่  2. บาท/ตัน  3. บาท/กก.  4. บาท/วัน  5. บาท/ช่ัวโมง  6. บาท/ครั้ง 
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รายการ 

ก่อนมีโครงการฯ   แปลงท่ี .....    
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (ซ้ือ) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง/ได้ฟรี) 

ปริมาณที่ใช้ (หน่วย) ราคา (บาท/หน่วย) 

 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

2) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ/อปุกรณ ์       

2.1) ปุ๋ย       

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ       

ปุ๋ยคอก       

ปุ๋ยเคมี       

สารชีวภาพ/ฮอร์โมน       

2.2) สาร/วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน       

ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ .............       

โดโลไมท์ (ปูนขาว)       

2.3) สารเคมีก าจัดวัชพืช       

2.4) สารเคมี ป้องกันและก าจัดศัตรูพืข       

2.5) สารเคมีอื่น ๆ        

2.6) ไม้ดาม/ค้ าต้นไม ้       

2.7) ถุงห่อผลผลิตบนต้น       

2.8) ค่าปัจจัยการผลิตอื่น ๆ       

ค่าเช่าท่ีดิน       

ค่าภาษีท่ีดิน       

ค่าน้ า       

ค่าไฟฟ้าการเกษตร       

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       

3) ค่าใช้จ่ายด้านการแปรรปู       

รวมค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวทั้งหมด       
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รายการ  

หลังมีโครงการฯ แปลงท่ี .....   พ้ืนทีใ่ห้ผลผลิต .............. ไร่ ชนิดของไม้ผล ....................................... 
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (จ้าง) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง) 

จ านวน  
(หน่วย) 

จ านวน  
(วัน) 

จ านวน  
(ชั่วโมง/วัน) 

 
อัตราค่าจ้าง 
(บาท/หน่วย) 

 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

1) ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน           

1.1) ใส่ปุย๋           

1.2) พรวนดิน/ดายหญา้           

1.3) ฉีดยา           

1.4) ให้น้ า           

1.5) ตดัแต่งกิ่ง           

1.6) ดามกิ่ง           

1.7) เก็บเกี่ยว           

1.8) ขนผลไม้ในสวน           

1.9) ขนผลไม้ไปขาย           

1.10) ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม           

1.11) จ้างเหมาแรงงาน           

1.12) อื่น ๆ (ระบุ) ..............           

หมายเหตุ : ***หน่วยอัตราค่าจ้าง (เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน)  1. บาท/ไร่  2. บาท/ตัน  3. บาท/กก.  4. บาท/วัน  5. บาท/ช่ัวโมง  6. บาท/ครั้ง 
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รายการ 

หลังมีโครงการฯ   แปลงท่ี .....     
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (ซ้ือ) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง/ได้ฟรี) 

ปริมาณที่ใช้ (หน่วย) ราคา (บาท/หน่วย) 

 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

2) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ/อปุกรณ ์       

2.1) ปุ๋ย       

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ       

ปุ๋ยคอก       

ปุ๋ยเคมี       

สารชีวภาพ/ฮอร์โมน       

2.2) สาร/วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน       

ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ .............       

โดโลไมท์ (ปูนขาว)       

2.3) สารเคมีก าจัดวัชพืช       

2.4) สารเคมี ป้องกันและก าจัดศัตรูพืข       

2.5) สารเคมีอื่น ๆ        

2.6) ไม้ดาม/ค้ าต้นไม ้       

2.7) ถุงห่อผลผลิตบนต้น       

2.8) ค่าปัจจัยการผลิตอื่น ๆ       

ค่าเช่าท่ีดิน       

ค่าภาษีท่ีดิน       

ค่าน้ า       

ค่าไฟฟ้าการเกษตร       

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       

3) ค่าใช้จ่ายด้านการแปรรปู       

รวมค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวทั้งหมด       
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ผลผลิตและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการปลูกไม้ผล  
ก่อนเข้าร่วมโครงการ  พ้ืนที่ .................... ไร่ ปริมาณผลผลิตทั้งหมด ............. กก. 
รายการ/ลักษณะการ
จ าหน่าย 

ราคา (บาท/กก.) ปริมาณผลผลิต (กก.) รวมเป็นเงิน 
ตลาด ที่จ าหน่ายได้ จ าหน่ายแล้ว รอจ าหน่าย บริโภค ท าพันธุ์  

1..............................        

2..............................        

3..............................        

4..............................        

5..............................        

รวม        
 

หลังเข้าร่วมโครงการ  พ้ืนที่ .................... ไร่ ปริมาณผลผลติทั้งหมด ............. กก. 
รายการ/ลักษณะการ
จ าหน่าย 

ราคาที่จ าหน่าย (บาท/กก.) ปริมาณผลผลิต (กก.) รวมเป็นเงิน 
ตลาด ที่จ าหน่ายได้ จ าหน่ายแล้ว รอจ าหน่าย บริโภค/แจกจ่าย ท าพันธุ์  

1..............................        

2..............................        

3..............................        

4..............................        

5..............................        

รวม        
 

2.11 ท่านสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าไม้ผลเกษตรอัตลักษณ์ของท่านได้หรือไม่ อย่างไร (เชน่ แปรรูป สรา้งเรื่องราว สร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุภณัฑ์ ฯลฯ) 
 1) ไม่ได้ เพราะ................................................................................................................................................................................................................  
 2) ได้ อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 

2.12 ท่านหรือกลุ่มของท่านได้รับการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นก าเนิดของสินค้า 
เกษตรอัตลักษณ์ หรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ได้ เพราะ................................................................................................................................................................................................................  
 2) ได้ อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 
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2.13 สินค้าไม้ผลเกษตรอัตลักษณ์ของท่านหรือกลุ่มของท่านสามารถตรวจสอบการรับรองคุณภาพย้อนกลับ ได้หรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ได้ เพราะ................................................................................................................................................................................................................  
 2) ได้ อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 

2.14 นอกจากนี้ท่านหรือกลุ่มของท่านได้มีการเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่ หรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่มี เพราะ................................................................................................................................................................................................................  
 2) มี อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 

2.15 ในกรณีที่มีการจ าหน่ายผลผลิต ท่านจ าหน่ายให้กับแหล่งใดบ้าง 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริโภคโดยตรง  2) พ่อค้าปลีก  3) พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น  4) พ่อค้า/ผู้รวบรวมต่างถ่ิน  5) บริษัท 
 6) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม   7) ช่องทางออนไลน์ (ระบุ) ..................................  8) อ่ืน ๆ ............................ 
หลังเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริโภคโดยตรง  2) พ่อค้าปลีก  3) พ่อค้า/ผู้รวบรวมท้องถิ่น  4) พ่อค้า/ผู้รวบรวมต่างถ่ิน  5) บริษัท 
 7) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม   8) ช่องทางออนไลน์ (ระบุ) ..................................  8) อ่ืน ๆ ............................ 

2.16 การก าหนดราคาในการขายผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้ซื้อ   2) ผู้ขาย (เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร)  3) ราคาตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 4) ราคากลางที่ประกาศ  5) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม  6) อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ 
หลังเข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้ซื้อ   2) ผู้ขาย (เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร)  3) ราคาตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 4) ราคากลางที่ประกาศ  5) สหกรณ์/ศูนย์รวบรวม  6) อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการฯ (ตอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)  
3.1 ความพึงพอใจ (คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยมี 1 = ไม่พอใจ/ไม่เหมาะสมมาก  2= ไม่พอใจ/ไม่เหมาะสม 3= พึงพอใจ/เหมาะสมปานกลาง 4= พึงพอใจ/
เหมาะสมมาก 5=พึงพอใจ/เหมาะสมมากท่ีสุด) 

3.2 ในอนาคต  ท่านจะขอรับรองมาตรฐานGI/ มาตรฐานอ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร 
 1) ขอรับรองมาตรฐาน    (1) GI  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

   (2) มาตรฐานอ่ืน ๆ ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................................. 
 2) ไม่ขอรับรองมาตรฐาน เนื่องจาก ................................................................................................................................................................................................................................................. 
และในอนาคต หากท่านได้รับรองมาตรฐาน ท่านจะปรับราคาสินค้าจากเดิม.................................... บาท เพ่ิมข้ึนเป็น ..................................บาท คิดเป็น ................ %  
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาหาฝนทิ้งช่วง ผลผลิตเสียหาย 

 
  

2. ปัญหาสภาพดิน 
 

  
3. ปัญหาวัชพืชขึ้นเป็นจ านวนมากยากต่อการก าจัด 

 
  

4. ปัญหาน้ าท่วม 
 

  
5. ปัญหาน้ ามันเชื้อเพลิงราคาแพง 
 

  
6. ปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการผลิต 
 

  
7. ปัญหาโรคพืช 
 

  
8. ปัญหาถูกพ่อค้ารับซื้อกดราคา 
 

  
9. ปัญหาการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากรัฐบาล
ล่าช้า 
 

  
10. อื่น ๆ   

รายการ ระดับคะแนนความพึงพอใจ (1-5) กรุณาระบุเหตุผลทุกระดับคะแนน 
1. หลักสูตรการจัดอบรม   
2. วิทยากรที่ให้ความรู ้   
3. ระยะเวลาในการจดัอบรม   
4. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจใบรับรองมาตรฐาน   
5. ปริมาณและคณุภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ   
6. ความทันเวลาของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ   
7. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม   
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  รหัสแบบสอบถาม     
แบบสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปี 2564 

ใช้ในราชการศูนย์ประเมินผล  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางราชการจะเก็บข้อมูลที่สอบถามทั้งหมดเป็นความลับและจะน าไปเผยแพร่เฉพาะ
ค่าประมาณทางสถิติที่เป็นข้อมูลภาพรวมเท่านั้น 

******************************************************* 

ช่ือผู้สัมภาษณ์……………………………….................................วัน/เดือน/ปี.............................................ฝ่าย....................................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1.1 ช่ือ   สกุล  

 

1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 

1.3 อายุ (ปี)   

 

1.4 เพศ   1 = หญิง, 2 = ชาย 

 

1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ช่ือหมู่บ้าน (หากมี)  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   โทร  
 

1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  0 = ไม่ส าเร็จการศึกษา, 4 = ประถมต้น, 6 = ประถมปลาย, 9 = มัธยมต้น, 12 = มัธยมปลาย/ปวช.
, 14 = ปวส., 16 = ปริญญาตร,ี 18 = ปริญญาโท, 22 = ปริญญาเอก 

 

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร: 1 = เกษตรกร, 2 = รับจ้างเกษตร 
นอกภาคเกษตร: 3 = รับจ้างนอกภาคเกษตร, 4 = ท างานประจ า, 5 = ธุรกิจส่วนตัว 

 
 

1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี) 
***นับตั้งแต่เริ่มท าการเกษตรเป็น
อาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง 

 

 

1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
***นับคนท่ีอาศัยอยู่ด้วยกัน และรวม
ผู้ถูกสัมภาษณ์เองด้วย 

   

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนที่อายุ 15 
ปี ข้ึนไป จนถึง 65 ป ี

 จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนท่ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จนถึง 
65 ปี ที่ท างานในภาคการเกษตร ไม่นับรวมกรณีที่
เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือท างานอ่ืน ๆ 

 

   จ านวนแรงงานนอกภาคเกษตร (คน) 
***นับสมาชิกในครัวเรือนท่ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จนถึง 
65 ปี ที่ท างานนอกภาคการเกษตร ไม่นับรวมกรณี
ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือท างานอ่ืน ๆ 

 

 

199 



200 

 

1.10 1. การถือครองท่ีดินในภาคการเกษตร 

 
กิจกรรม ของตนเอง เช่า ท าฟรี ชลประทาน 

(ใน=1, นอก=2) 
แหล่งน้ า

ที่ใช้ 
 1. ข้าว      

 2. มันส าปะหลัง      

 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์      

 4. พืชไร่อื่นๆ (ระบุชนิด) 
   4.1 ……………….. 

4.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 5. ยางพารา      

 6. ปาล์มน้ ามัน      

 7. อ้อยโรงงาน      

 8. ไม้ยืนต้นอื่น ๆ   (ระบุชนิด) 
8.1 ……………….. 
8.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 9. ไม้ผลอื่น ๆ   (ระบุชนิด) 
9.1 ……………….. 

   9.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 10. ไม้ดอก ไม้ประดับ      

 11. พืชผัก      

 12. ปศุสัตว์  (ระบุชนดิ) 
12.1 ……………….. 

   12.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 13. ประมง (ระบุชนิด) 
13.1 ……………….. 

   13.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

 14. ไร่นาสวนผสม      

 15. เกษตรผสมผสาน      

 16. กิจกรรมเกษตรอื่น ๆ  (ระบุ
ชนิด) 

16.1 ……………….. 
16.2 ……………….. 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……………… 
2) ……………… 

 
1) ……… 
2) ……… 

แห ล่ ง น้ า ที่ ใ ช้   1  = น้ า ฝ น , 2 = ช ล ปร ะ ทาน , 3 = สู บ เ อ ง จ า ก แห ล่ ง ธ ร ร มช า ติ , 4 = บ่ อ / ส ร ะ / บา ด าล  ข อ ง ตน เ อ ง , 
5 = โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาต,ิ  6 = กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ, 7 = ซ้ือจากผู้ใช้บริการ/ประปา 

 2. การถือครองท่ีดินนอกภาคการเกษตร  

 กิจกรรม 19. ท่ีปลูก
บ้านเรือนอยู่อาศัย 

20. ท่ีรกร้างว่าง
เปล่า 

21. ห้วย/หนอง/
คลอง/บึง/สระ 

22. ป่าถือครอง 

 จ านวน (ไร่)     



200 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ  (ผ้าไหมไทย) 
2.1 ท่านทราบข่าวโครงการฯ จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (1) เว็บไซต์ต่าง ๆ     (2) facebook/line/Application   (3) วิทยุ   (4) ทีวี 
 2) สื่อสิ่งพิมพ์    (1) หนังสือพิมพ์       (2) วารสาร ระบุ...............   (3) โปสเตอร์   
 3) สื่อบุคคล  (1) เจ้าหน้าที่ของ กษ.  (2) ผู้น าท้องถิ่น (อบต./ก านัน/ผญบ.)   (3) เพ่ือนบ้าน   (4) อ่ืน ๆ .............. 

2.2 ท่านเคยเข้าร่วมโครงการอ่ืน ๆ ของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือนอกกระทรวงฯ มาก่อนหรือไม่ 
 1) เคย  โครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 [1] ศพก.      [2] แปลงใหญ่  [3] การบริหารจัดการน้ า   [4] แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
    [5] Zoning by Agri-Map    [6] มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP  [7] เกษตรอินทรีย์       
    [8] โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่    [9] Smart farmer      [10] อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 2) ไม่เคย เนื่องจาก ......................................................................................................... ...................... 
2.3. ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับการสนับสนุน (ปัจจัยการผลิต / องค์ความรู้) เรื่องการผลิตผ้าไหม จากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ 

ปี 
 

(1) 

 
1= เคย  2 = ไม่

เคย 
3 = ไม่ทราบ/ไม่

แน่ใจ 
(2) 

 
เหตุผล ระบุ ......... 

 
(3) 

แนวทางการส่งเสริม 
(4) 

 
เรื่อง 

 
(5) 

 
ระบุหน่วยงาน 

 
(6) 

ก่อนปี 2560      
ปี 2561 - 2563       
ปี 2564      

หมายเหตุ : (5) ได้แก่ 1 = การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2 = การผลติเส้นไหม 3 = การย้อมเส้นไหม 4 = ขั้นตอนการทอผ้าไหม 5 =  ลายผ้าไหม 6 =การจ าหน่าย/การตลาด 7=การแปรรปู 8=อื่น ๆ 
ระบุ .............................. 
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2.4 ท่านได้รับการฝึกอบรม/การถ่ายทอดความรู้จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม ่
 1) ยังไม่ได้รับ เนื่องจาก.........................................................  2) ได้รับแล้ว ได้แก่ 

หลักสูตรที่ได้รับการอบรม 

ระดับความรู้/ความเข้าใจ  การน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

ก่อนอบรม 
(คะแนน 1 - 

5) 

หลังอบรม 
(คะแนน 1 - 

5) 

1 = ทั้งหมด 
2 = บางส่วน 

3 = ไม่ได้
น าไปใช้ 

ความรู้ที่น าไปใช้ 
ได้แก่ เรื่อง ................ 

ระบุเหตุผลกรณี  
 ( 3 = ไม่ได้น าไปใช้ ) 

1)       
2)       
3)       
4)       

หมายเหตุ : คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยที่ 1 = น้อยที่สุด  2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5=มากที่สุด 
 

2.5 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
 1) ไม่ได้รับ เพราะ........................................................................................................................................ 
 2) ได้รับ ให้กับ  กลุ่ม     ตนเอง 

 1.........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย)  
  2..........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) 
  3..........................................................................ปริมาณ..................................(ระบุหน่วย) 
  มูลค่าที่ได้รับการสนับสนุนรวม.......................................บาท 

ความทันเวลาของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ       (1) ทันเวลา     (2) ไม่ทันเวลา เพราะ.................................. 
ความทันเพียงพอของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ       (1) เพียงพอ     (2) ไม่เพียงพอ เพราะ.................................. 
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2.6 การขอใบรับรองมาตรฐาน 
 

 
 

ชนิดสินค้า 

การขอ
ใบรับรอง
มาตรฐาน 
(1) ได้
ใบรับรอง 
(2) ไม่ได้
ใบรับรอง 
(3) ไม่ขอการ
รับรอง 
 

(1) ได้ใบรับรองมาตรฐาน (2) ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(ถ้าเลือกตอบข้อไหนให้ระบุ 1 )  

เหตุผล 
ระบุ

.............. 
ตรานกยูงพระราชทาน GI มาตรฐานอื่นๆ  1) อยูร่ะหว่างการตรวจ 

2) ตรวจแล้ว อยู่ในขั้นตอน
รอใบรับรอง 
3) ตรวจแล้วไม่ผ่าน 
4) ไม่ขอตรวจรับรอง 

เพราะ ....... 
(กรณีตอบขอ้ 3 และ 4) 

 

1) ได้รับ 
2) ไม่ได้รับ 

ถ้าได้ 
1) สีเขียว 
2) สีน้ าเงิน 
3) สีเงิน 
4) สทีอง 

1) ได้ 
2) ไม่ได้ 

1) ได้ 
2) ไม่ได้ 

ถ้าได้ 
(ระบุ) 
.......... 

ระยะเวลาใน
การขอ
ใบรับรอง 
(เดือน) 

 

1) .....................           
2) .....................           
3) .....................           
4) .....................           
5) .....................           

2.7 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต และการตลาด เพ่ือพัฒนาการผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน/GI ได้หรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ได้ เพราะ........................................................................................................................................................................................................................................... ......... 
 2) ได้ ได้แก่................................................................................................ ประยุกต์ใช้อย่างไร .............................................................................................................................  

2.8 ท่านสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผ้าไหมของท่านหรือได้หรือไม่ อย่างไร (เช่น ลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างเรื่องราว ฯลฯ) 
 1) ไม่ได้ เพราะ  ................................................................................................................................................................................................................  
 2) ได้ อย่างไร  ...................................................................................................................................................................................................................... 

2.9 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทอผ้าไหมเพ่ือยกระดับให้เป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น หรือไม่ (ลองให้เกษตรกรเล่าวิธี/กระบวนการผลิตว่ามี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปอย่างไร) 
 1) ไม่มี เพราะ................................................................................................................................................................................................................ 
 2) มี อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 
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2.10 มูลค่าของค่าใช้จ่าย และผลตอนแทนของสินค้า 
 1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าไหมไทยของเกษตรกร 

รายการ 

ก่อนมีโครงการฯ ประเภทของผ้าไหม  1) ทอขัด  2) มัดหมี่  3) จก  4) ขิด  5) ยก  6) ควบเส้น  ผ้ากว้าง...............ม. ยาว.................ม. 
 ได้รับมาตรฐานตรานกยูง 1) สีเขียว   2) สีน้ าเงิน   3) สเีงิน   4) สทีอง  5) ไม่ได้รับมาตรฐานตรานกยูง  6) GI 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (จ้าง) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง) 
 

จ านวนแรงงาน (หน่วย) 
 

 
จ านวนวนั จ านวนชั่วโมง อัตราค่าจ้าง (บาท/หน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/หน่วย) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

1) ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน           

1.1) ค่าแรงการย้อมผ้า            

1.2) ค่าแรงการมดั           

1.3) ค่าแรงการทอผ้า           

1.4) ค่าแรงการแก้           

1.5) ค่า.......................           

1.6) ค่า.......................           

1.7) ค่า.......................           

1.8) ค่าอาหาร/เครื่องดืม่           

1.9) จ้างแรงงานแบบเหมา           

1.10) อื่น ๆ (ระบุ) .............           

หมายเหตุ : ***หน่วยอัตราค่าจ้าง (เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน)  1. บาท/ไร่  2. บาท/ตัน  3. บาท/กก.  4. บาท/วัน  5. บาท/ช่ัวโมง  6. บาท/ครั้ง 
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รายการ 

ก่อนมีโครงการฯ    
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (ซ้ือ) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง/ได้ฟรี) 

ปรมิาณที่ใช้ (หน่วย) ราคา(บาท/หน่วย) 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด  เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

2) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ/อปุกรณ ์      

2.1) เส้นด้าย      

2.2) เส้นไหม      
- เส้นไหมยืน      

- เส้นไหมพุ่ง      

2.3) สีธรรมชาติ      

2.4) สีสังเคราะห์      

2.5) ค่าน้ า      
2.6) ค่าไฟฟ้า      

2.7) ค่าถุงมือ      

2.8) ค่าเชือกฟาง      
2.9) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ.............................      

2.10) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ..........................      

2.11) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ...........................      

2.12) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ...........................      
2.13) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ...........................      

2.14) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์      

2.15) อื่น ๆ (ระบุ) ..............................      
รวมค่าใช้จ่ายในการผลติผ้าไหมไทย      
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รายการ 

หลังมีโครงการฯ ประเภทของผ้าไหม  1) ทอขัด  2) มัดหมี่  3) จก  4) ขิด  5) ยก  6) ควบเส้น  ผ้ากว้าง...............ม. ยาว.................ม. 
 ได้รับมาตรฐานตรานกยูง 1) สีเขียว   2) สีน้ าเงิน   3) สเีงิน   4) สทีอง  5) ไม่ได้รับมาตรฐานตรานกยูง  6) GI 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (จ้าง) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง) 
 

จ านวนแรงงาน (หน่วย) 
 

 
จ านวนวนั จ านวนชั่วโมง อัตราค่าจ้าง (บาท/หน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท/หน่วย) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

1) ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน           

1.1) ค่าแรงการย้อมผ้า            

1.2) ค่าแรงการมดั           

1.3) ค่าแรงการทอผ้า           

1.4) ค่าแรงการแก้           

1.5) ค่า.......................           

1.6) ค่า.......................           

1.7) ค่า.......................           

1.8) ค่าอาหาร/เครื่องดืม่           

1.9) จ้างแรงงานแบบเหมา           

1.10) อื่น ๆ (ระบุ) .............           

หมายเหตุ : ***หน่วยอัตราค่าจ้าง (เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน)  1. บาท/ไร่  2. บาท/ตัน  3. บาท/กก.  4. บาท/วัน  5. บาท/ช่ัวโมง  6. บาท/ครั้ง 
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รายการ 

หลังมีโครงการฯ    
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (ซ้ือ) / ไม่เป็นเงินสด (ท าเอง/ได้ฟรี) 

ปรมิาณที่ใช้ (หน่วย) ราคา(บาท/หน่วย) 
มูลค่ารวม 

(บาท/รอบ) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด  เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

2) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ/อปุกรณ ์      

2.1) เส้นด้าย      

2.2) เส้นไหม      
- เส้นไหมยืน      

- เส้นไหมพุ่ง      

2.3) สีธรรมชาติ      

2.4) สีสังเคราะห์      

2.5) ค่าน้ า      
2.6) ค่าไฟฟ้า      

2.7) ค่าถุงมือ      

2.8) ค่าเชือกฟาง      
2.9) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ.............................      

2.10) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ..........................      

2.11) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ...........................      

2.12) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ...........................      
2.13) ค่าอุปกรณ์อื่นๆ...........................      

2.14) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์      

2.15) อื่น ๆ (ระบุ) ..............................      
รวมค่าใช้จ่ายในการผลติผ้าไหมไทย      
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2) จ านวนผ้าไหมท่านผลิตได้  

2.1) ก่อนเข้าร่วมโครงการ  
ประเภท/ชนิดของ

ผ้าไหม 
จ าหน่าย ใช้เอง และแจกจ่าย รวมท้ังหมด 

จ านวน หน่วยนับ ราคา รวมมลูค่า จ านวน หน่วยนับ ราคา รวมมลูค่า จ านวน หน่วยนับ ราคาเฉลี่ย รวมมลูค่า 
1)              
2)             
3)              
4)             
5)              
รวม/เฉลี่ย             

ค าอธิบายสินค้า (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ................................................................. 
2.2) หลังเข้าร่วมโครงการ  

ประเภท/ชนิดของ
ผ้าไหม 

จ าหน่าย ใช้เอง และแจกจ่าย รวมท้ังหมด 
จ านวน หน่วยนับ ราคา รวมมลูค่า จ านวน หน่วยนับ ราคา รวมมลูค่า จ านวน หน่วยนับ ราคาเฉลี่ย รวมมลูค่า 

1)              
2)             
3)              
4)             
5)              
รวม/เฉลี่ย             

ค าอธิบายสินค้า (ถ้ามี) ..................................................................................................................... ......................................................................... 
2.11 ท่านหรือกลุ่มของท่านได้มีการเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือไม่ ถ้ามีสร้างกิจกรรมเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่ อย่างไร  
 1) ไม่มี เพราะ................................................................................................................................................................................................................ 
 2) มี อย่างไร...................................................................................................................................................................................................................... 

2.12 ช่องทางการจ าหน่ายของท่าน 
 1) ก่อนเข้าร่วมโครงการท่านจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง  

 (1) จ าหน่ายดว้ยตวัเอง  (2) จ าหน่ายผา่นตัวแทนกลุ่ม  (3) มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ  (4) ตลาด/งานแฟร์ที่ภาครัฐจัดขึ้น  
 (5) ตลาด/งานแฟร์ที่ภาคเอกชนจัดขึ้น   (6) ช่องทางออนไลน์ (ระบุ) ...............................................................................  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
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 2) หลังเข้ารว่มโครงการท่านจ าหน่ายสินค้าผา่นช่องทางใดบ้าง 

 (1) จ าหน่ายดว้ยตวัเอง  (2) จ าหน่ายผา่นตัวแทนกลุ่ม  (3) มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ  (4) ตลาด/งานแฟร์ที่ภาครัฐจัดขึ้น  
 (5) ตลาด/งานแฟร์ที่ภาคเอกชนจัดขึ้น (6) ช่องทางออนไลน์ (ระบุ) ...........................................................  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................................... 

 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการฯ (ตอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
3.1 ความพึงพอใจ 
(คะแนนระหว่าง1-5 คะแนน โดยมี 1 = ไม่พอใจ/ไม่เหมาะสมมาก  2= ไม่พอใจ/ไม่เหมาะสม 3= พึงพอใจ/เหมาะสมปานกลาง 4= พึงพอใจ/เหมาะสมมาก  
5=พึงพอใจ/เหมาะสมมากท่ีสุด) 
 

 

3.2 ในอนาคต  ท่านจะขอรับรองมาตรฐานฯ หรือไม่ อย่างไร 
1)  ขอรับรองมาตรฐาน     (1) มาตรฐานตรานกยูง  (1.1) สีเขียว   (1.2) สีน้ าเงิน   (1.3) สเีงิน   (1.4) สีทอง   
     (2) GI  ........................................................................................................................................................................................................................................ 
     (3) มาตรฐานอ่ืน ๆ ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................................. 
2)  ไม่ขอรับรองมาตรฐาน เนื่องจาก ........................................................................................................................................................................................................................................ 

และในอนาคต หากท่านได้รับรองมาตรฐาน ท่านจะปรับราคาสินค้าจากเดิม.................................... บาท เพ่ิมข้ึนเป็น ........ ..........................บาท คิดเป็น ................ %  
 
 
 

รายการ ระดับคะแนนความพึงพอใจ (1-5) กรุณาระบุเหตุผลทุกระดับคะแนน 

3.1 หลักสูตรการจัดอบรม   
3.2 วิทยากรที่ให้ความรู้   
3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรม   
3.4 ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจใบรับรองมาตรฐาน   
3.5 ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ได้รับ   
3..6 ความทันเวลาของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ   
3.7 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม   
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
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