
 



คํานํา 
 

โครงการหวยใหญวังแขม  (เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ)  อําเภอสระโบสถ 

จังหวัดลพบุรี เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดพระราชทานพระมหากรุณารับเปนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ต้ังแตป พ .ศ . 2541  เพื่อชวยเหลือราษฎร  ในพื้นที่ ตําบลมหาโพธิ์                   

ตําบลสระโบสถ  และตําบลใกลเคียงของอําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  ที่ประสบความเดือดรอนจากการ

ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรกรรม ภายใตความรวมมือระหวางกรมชลประทาน สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดลพบุรี  และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดลพบุรี โดยมีสํานักงาน กปร.  เปนแกนกลาง

ประสานการดําเนินงานสนองพระราชดําริมาตั้งแต ป พ.ศ. 2541 จนถึงปจจุบัน  เพื่อใหการดําเนินงาน

โครงการหวยใหญวังแขมฯ เกิดความตอเนื่อง และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการฯ กลุม

ติดตามประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

( สํานักงาน  กปร . )  จึงไดดําเนินการประเมินผลโครงการหวยใหญวังแขมฯ  เพื่อจะไดทราบผล     

การดําเนินงาน ปญหาในการบริหารจัดการ และที่สําคัญคือ เพื ่อทราบถึงผลที่มีตอประชาชนตาม

เปาหมาย  ทั้งนี้  เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

   สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกหนวยงานและประชาชนในพื้นที่

โครงการฯ ทุกทาน  ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง  และรวมปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการฯ  ตลอดจนใหขอมูลที่เปนประโยชนในการประเมินผล  คร้ังนี้  พรอมทั้งชวยประสานงานในการ

เก็บขอมูลตามแผน  ทําใหสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว อันจะนําไปสู

การใชประโยชนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาโครงการฯ  

โดยเฉพาะการสงเสริมและขยายผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในระดับพื้นที่ใหสอดคลองกับ

ความตองการของราษฎรอยางแทจริง  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะสามารถพัฒนาโครงการฯ ได

อยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนตอไป 

 

 

                                                                                                                        สํานักงาน กปร. 

       พฤษภาคม 2553  

 

 

 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
1. ความเปนมา                

โครงการหวยใหญวังแขม (เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ) อําเภอสระโบสถ 

จังหวัดลพบุรี เกิดขึ้นจากราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลมหาโพธิ์ ตําบลสระโบสถและตําบลใกลเคียง 

อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี ไดรับความเดือดรอนเพราะขาดแคลนน้ําทํานา เนื่องจากฝายที่สรางไว

เดิมชํารุดและอยูในสภาพที่ไมสามารถซอมแซมใหดีได กรมชลประทานจึงไดดําเนินการกอสรางใหมเปน           

ฝายถาวร  (ฝายวังแขม) โดยเริ่มกอสรางในป 2519 แลวเสร็จป 2520 ฝายวังแขมรับน้ําไดดีในชวงฤดูฝน แต

ในฤดูแลง น้ําจะนอยมากไมเพียงพอตอความตองการ นายนิยม วรปญญา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จังหวัดลพบุรี มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อชวยเหลือการพัฒนาแหลงน้ํา   

โดยนําโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม ตําบลมหาโพธิ์ อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี เขาเปน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซึ่งสํานักงาน กปร. ไดสรุปขอเท็จจริงวา พื้นที่กอสรางอยูในเขตที่

สาธารณประโยชน  และกรมชลประทานมีแผนงานกอสรางในปงบประมาณ 2540-2542 ไวแลว        

หากโครงการฯ ดังกลาวแลวเสร็จจะทําใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง 

ทั้งนี้ สํานักราชเลขาธิการ ไดมีหนังสือที่ รล 0005/5102 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2541 ถึงสํานักงาน กปร. 

สรุปไดวา ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว  มีพระราชดําริวาเปน

โครงการที่นาสนับสนุน  โดยมีขอพิจารณาวา  

1. ผูที่บุกรุกในเขตโครงการจะไมไดรับการชดเชย หรือเอกชนจะใหมีการชดเชยไมใช 

เงินงบประมาณแผนดิน 

2. ระบบตองใชระบบของฝายกอน 

3. ในพื้นที่ทําประโยชนจะตองสงเสริมระบบทฤษฎีใหม 

4. ในอนาคตตองขยายพื้นที่รับประโยชน  

สํานักงาน  กปร .  ไดประสานงานกับจังหวัดลพบุร ี และหนวยงานที ่เกี ่ยวของเพื ่อ

ดําเนินการสนองพระราชดําริ ทั้ง 4 ประการ โดยไดดําเนินงานอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งผลการ

ดําเนินงานไดประสบความสําเร็จแลวในระดับหนึ่ง ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินงานในระยะตอไปสามารถ

สนองพระราชดําริ ไดครบถวนสมบูรณ  และเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง สํานักงาน กปร. จึงได

ดําเนินการประเมินผลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาถึงผลการดําเนินงานและความกาวหนาในการดําเนินงานของโครงการฯ   

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการฯที่มีตอประชาชนในระดับครัวเรือน   

3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนทีไ่ดรับประโยชนจากโครงการฯ 

4. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการ ฯ 
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2. วิธีการประเมินผล 
                  การศึกษาครั้งนี้ เปนการประเมินแบบพรรณนาเชิงสํารวจ (Descriptive and Survey 

Research) โดยศึกษาจากเอกสารขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ และการศึกษาในภาคสนามซึ่ง

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสัมภาษณเจาหนาที่ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติงานของ

โครงการฯ ดวยการสุมอยางมีวัตถุประสงค คือจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงในการพัฒนาอาชีพ 

และงานขยายผลทฤษฎีใหม จํานวน 19 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางที่ไดโดยการสุมตัวอยางจากประชาชน

ในเขตพื้นที่โครงการฯ และเปนสมาชิกผูใชน้ําตามที่กรมชลประทานจัดตั้ง จํานวน 489 คน โดยทําการ

สัมภาษณหัวหนาครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น 116 คน แบงเปน 3 กลุม คือ 

กลุม 1 ประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา และปจจัยการผลิต ป 2545 

จํานวน 25 ราย   

กลุม 2 ประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนเฉพาะสระน้ํา ป 2547 จํานวน 26 ราย  

กลุม 3 กลุมตัวอยางที่สุมจากประชาชนที่ไดใชน้ําจากโครงการฯเพียงอยางเดียว รอยละ 15 

เปนจํานวน 65 ราย  

ทั้งนี้ เดิมประชาชนกลุม 1 มีจํานวน 31 ราย และกลุม 2 จํานวน 30 ราย โดยกําหนดจะทํา

การสัมภาษณทั้งหมด แตมีขอจํากัดไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรบางราย

ขายที่ดินใหนายทุนและยายไปอยูตางจังหวัด บางรายไปทํางานตางจังหวัด เพิ่งเสียชีวิตไป 1 ราย โดย

ยังไมมีผูรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีเกษตรกรที่มีชื่อซ้ํากันในกลุม 1 และกลุม 2 จํานวน 2 ราย

เนื่องจากมีที่ดินทํากินหลายแปลงแตอยูตางหมูบานกัน โดยอยูในแนวเขตการกอสรางระบบสงน้ํา

ชลประทาน 
 

3. สรุปผลการประเมินผล 
การประเมนิผลโครงการฯ ในครั้งนี ้สรุปผลการประเมนิผลในประเด็นสําคัญได 4 ประการ

คือ   
1. ความครบถวน สอดคลอง ความสําเร็จและความกาวหนาของกิจกรรม

ดําเนินงานสนองพระราชดําริ  
การดําเนินงานโครงการหวยใหญวังแขมฯ ไดมีการประสาน การแตงตั้งหนวยงาน

และดําเนินกิจกรรมสนองพระราชดําริมีความครบถวน สอดคลองและประสบความสําเร็จตามแนว

พระราชดําริในระดับหนึ่งแลว ไดแก 

 

 

 

 

        



 ค 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม ใน

พื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม ระดับจังหวัด จํานวน 17 คน เชน เกษตรและสหกรณจังหวัด

ลพบุรี เกษตรจังหวัดลพบุรี ปศุสัตวจังหวัดลพบุรี ประมงจังหวัดลพบุรี หัวหนาโครงการชลประทาน

จังหวัดลพบุรีฯลฯ โดยเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนประธานกรรมการ หัวหนาฝายแผนงาน
พัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี เปนกรรมการและเลขานุการ 
และคณะทํางานโครงการฯ ระดับอําเภอประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของในระดับอําเภอ

เปนผูปฏิบัติจํานวน 11 คน เชน ผูแทนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี ผูแทนสํานักงานประมงจังหวัดลพบุรี 

ผูแทนโครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี ฯลฯ โดยนายอําเภอ เปนประธานคณะทํางาน เกษตร
อําเภอสระโบสถเปนคณะทํางานและเลขานุการ         

1.2 การดําเนินงานมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ คือ 

1) ในระยะแรกเปนภารกิจในการซอมแซมฝายวังแขม ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ 

และสามารถรับน้ําไดดีในชวงฤดูฝน             

2) กอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม มีความจุของอางฯ ที่ระดับเก็บกัก 

12,000,000 ลูกบาศกเมตร แลวเสร็จ ซึ่งในป 2548 ไดเร่ิมสงน้ําโดยการปลอยน้ําไปตามลําหวยใหญ

มายังฝายวังแขมและผานไปตามแนวเหมืองธรรมชาติ เพื่อใหราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลสระโบสถ 

ตําบลมหาโพธิ์ และตําบลนิยมชัย ประมาณ 7,000 ไร ไดมีแหลงน้ําไวใชสําหรับการอุปโภค – บริโภค 

และทําเกษตรกรรม โดยการใชน้ําจากระบบของฝายกอน และกอสรางระบบสงน้ําเปนคลองดาดคอนกรีตฝง

ซาย-ขวา จํานวนทั้งสิ้น 7 สาย รวมความยาว 27.1 กิโลเมตร จะกอสรางแลวเสร็จในป 2553 จะสามารถสง

น้ําไดครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน ประมาณ 23,700 ไร   

3) กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม โดยการการขุดสระน้ํา

และการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร ในชวงป 2545-2547 จํานวน 61 ราย  

1.3 ความกาวหนาในการดําเนินงานของโครงการฯ 

การดําเนินงานภายหลังการกอสรางอางเก็บหวยใหญในชวงป 2548 - ปจจุบัน 

สวนใหญเปนงานดานการพัฒนาอาชีพเกษตร เปนกิจกรรมที่ใชแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนงานของหนวยงานตนสังกัด และใชงบประมาณปกติ  ซึ่งไดดําเนินการไปแลวในลักษณะของการ

ดําเนินกิจกรรมทั่ว ๆ ไปของอําเภอสระโบสถ ไมมุงเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ขาดการกําหนดจุดมุงหมายและ

เปาหมายของแตละกิจกรรมตลอดในการดําเนินงานรวมกัน ทําใหทราบเฉพาะผลการดําเนินงาน แตไม

สามารถชี้ไดวาโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ บรรลุเปาหมายตามแนวพระราชดําริหรือไม เนื่องจาก

โครงการฯ ยังไมมีการการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือแผนแมบทในเชิงบูรณาการ  จึงทําใหหนวยงานที่

เกี่ยวของไมไดจัดเปนภารกิจหลัก ประกอบกับการกอสรางระบบสงน้ํายังไมแลวเสร็จ  การตอยอด

ขยายผลในดานการพัฒนาอาชีพในเชิงบูรณาการจึงมีความตอเนื่องไมมากนัก  
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2. ความพรอมในดานการบริหารจัดการโครงการฯ เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการฯ ประกอบดวย  
2.1 แนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 

- คณะกรรมการโครงการฯ ที่ทําการสัมภาษณทั้งหมด เห็นวา คณะกรรมการ

โครงการฯ ปฏิบัติงานดวยการประชุมเปนหลักเพื่อใหนโยบายและติดตามงานแกผูใตบังคับบัญชาของตนใน

ระดับอําเภอ ซ่ึงในระยะเริ่มแรกของโครงการฯ จะมีการประชุมเฉพาะกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

โครงการฯ เพื่อภารกิจกอสรางอางเก็บน้ําการขุดสระน้ําและการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร 

ในชวงป 2545-2547 ไดแลวเสร็จสวนในชวงป 2548 - ปจจุบัน สวนใหญจะเปนการประชุมปกติตาม

แผนงานทั่วไปของจังหวัด ประกอบกับคณะกรรมการโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนโอนยายตามแผนอัตรากําลัง

ของสวนราชการ  ซึ่งขาราชการที่ปฏิบัติงานในปจจุบันสวนใหญเพิ่งยายมารับตําแหนงที่จังหวัดลพบุรี

ประมาณ 6 เดือน – 2 ป  รอยละ 90.9  ดังนั้นความตอเนื่องเชิงบูรณาการในการดําเนินงานของ
โครงการฯจึงเกิดขึ้นนอย 

- คณะทํางานโครงการฯ สวนใหญจะไดรับการโอนยายมารับตําแหนงที่ อําเภอสระโบสถ

ไดประมาณ 1-3 ป รอยละ 87.5 มีการทํางานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ในลักษณะภาพรวม

ของพื้นที่โดยทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สวนงานสงเสริมและขยายผลใหราษฎรทํา

เกษตรกรรมตามแนวทฤษฏีใหมในพื้นที่โครงการฯ  มีขอจํากัดที่ราษฎรมีที่อยูอาศัยกับพื้นที่ทํากิน อยู

หางกัน รวมทั้งพื้นที่ทํากินยังขาดความสะดวกดานไฟฟา น้ําประปา ถนน และระบบสงน้ํายังกอสรางไม

แลวเสร็จทําใหการสงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมไมครอบคลุมทั้งโครงฯ ตลอดจนราษฎรเองยังนิยมปลูกพืช

เชิงเดี่ยว  ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง เนื่องจากมีตลาดรองรับและขายไดราคาดี  

2.2 การประสานงาน หนวยงานตาง ๆ  ที่รวมโครงการฯ รอยละ 84.2 ของหนวยงานที่ทํา

การสัมภาษณทั้งหมด เห็นวาการประสานงานระหวางหนวยงาน  หากขอความรวมมือก็จะไดรับความรวมมือ

เปนอยางดี  แตการประสานแผนงานระหวางหนวยงานตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่โครงการฯ  และการ

เขาไปสงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม ยังขาดการประสานทั้งในดานแนวคิดและ

การปฏิบัติ   

2.3 งบประมาณ หนวยงานตาง ๆ ที่รวมโครงการฯ ที่ทําการสัมภาษณทั้งหมด เห็นวา          

การดําเนินงานโครงการฯ ภายหลังจากที่สํานักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณในการขุดสระ และปจจัยการ

ผลิต  รวมทั้งสิ้น 7,357,400  บาท  ในระยะแรกของการพัฒนามีความชัดเจนเปนรูปธรรม แตในระยะตอมา

เปนการดําเนินงานตามแผนงานปกติ  และใชงบประมาณของหนวยงานตนสังกัด  ซึ่งยังไมมีการจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินงานโครงการที่เนนแผน  โครงการ   กิจกรรมในการขยายผลทฤษฎีใหมโดยตรง  
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2.4 การติดตามงาน หนวยงานตาง ๆ ที่รวมโครงการฯ รอยละ 94.7 ของหนวยงาน              

ที่ทําการสัมภาษณทั้งหมดเห็นวา ยังขาดการติดตามงานและการประชาสัมพันธการดําเนินงานของโครงการฯ 

อยางเปนระบบและตอเนื่อง เนื่องจากยังไมมีแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมทั้งยังไมมีการกําหนดขอบเขต

โดยเฉพาะพื้นที่ของโครงการที่ชัดเจนจึงเปนเรื่องยากที่จะทําการติดตามงานได 
 

3. ผลตอประชาชนในระดับครัวเรือน  
 3.1 ผลตอการประกอบอาชีพ จากการดําเนินงานโครงการฯกอใหเกิดประโยชนตอประชาชน

ในระดับครัวเรือนอยางชัดเจน คือ ผูใหสัมภาษณทั้งหมดของกลุม 1 เกษตรกร 25 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ100

ไดรับประโยชนโดยตรงจากไดใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมรวมกับสระเก็บน้ําที่ไดรับการ

สนับสนุนขุดใหพรอมทั้งปจจัยการผลิต เพื่อสงเสริมอาชีพการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม          

สวนกลุม 2 เกษตรกร 26 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 ไดใชน้ําจากโครงการฯ รวมกับน้ําจากสระ 

สําหรับกลุม 3 เปนเกษตรกรไดใชน้ําจากโครงการฯผานระบบฝายหรือการสงน้ําตามคลองธรรมชาติ 

จํานวน 60 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 92.3 ของครัวเรือนทั้งหมด อยางไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบางสวน

จํานวน 5 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.7 ของครัวเรือนทั้งหมด ไมไดรับประโยชนจากแหลงน้ําในโครงการฯ

แตประการใด 

ผลจากการพัฒนาแหลงน้ําจากโครงการฯไดสงประโยชนใหเกษตรกรทั้ง 3 กลุม มีใชน้ํา

เพื่อทําการเกษตร โดยการทํานาและทําไรเปนอาชีพหลักและอาชีพรอง อยางไรก็ดี แมวาจะมีแหลงน้ํา

เพิ่มเติมก็ตาม แตเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงดานการเพาะปลูกไมมากนัก มีเพียงรอยละ 29.6             

(34 ครัวเรือน) เทานั้น จําแนกเปนเกษตรกรจํานวน 16 ครัวเรือน จากเดิมทํานาปเพียงอยางเดียว ได

เปลี่ยนมาทําทั้งนาปและนาปรัง สวนอีก 16 ครัวเรือนไดเปลี่ยนจากปลูกขาวมาปลูกออย มันสําปะหลัง 

และจํานวน 2 ครัวเรือน ไดเปลี่ยนจากออย มาปลูกขาว  

สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตนั้น เกษตรกร รอยละ 50.9 มีความเห็นวา ผลผลิตของ

พืชที่ปลูกเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน ไดแก ผลผลิตขาวนาป กอนป 2548 จากเดิมเฉลี่ย 44.5 ถัง/ไร ภายหลังป 2548 

มีผลผลิตเฉลี่ย 60.7 ถัง/ไร ขาวนาปรัง มีผลผลิตจากเดิมเฉลี่ย 48.2 ไร ภายหลังป 2548 มีผลผลิตเฉลี่ย 

60.7 ถัง/ไร พืชไรไดแก ออย ผลผลิตจากเดิมเฉลี่ย 14.2 ตัน/ไร ภายหลังป 2548 มีผลผลิตเฉลี่ย             

17.1 ตัน/ไร สวนการไดรับการสงเสริมในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ผูที่ไดรับประโยชนที่เปน

รูปธรรมชัดเจน คือ ครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมใหทําเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมา

ทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  รอยละ 6.0 สวนประชาชนรายอื่น ๆ ยังคงปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนหลัก 

ไดแก ขาว มีรอยละ 73.3 และพืชไร รอยละ 37.9 เนื่องจากผลผลิตมีราคาดี โดยขาวมีราคาเกวียนละ 

12,000 – 12,500 บาท ออย ตันละ 650 – 850 บาท รวมทั้งมีตลาดมารับซื้อในหมูบาน 
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- การถือครองที่ดิน และการใชประโยชน ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีที่

อยูอาศัยและที่ทํากินแยกกัน ครัวเรือนสวนใหญมีที่อยูอาศัยเฉลี่ย 0.6 ไร และที่ทํากินในเขตพื้นที่

โครงการฯ เฉลี่ยครัวเรือนละ 29.7 ไร ซึ่งเปนที่ของตนเองและถือเอกสารสิทธิเปนโฉนด มีการใช

ประโยชนที่ดินในการทําไรมากที่สุดพื้นที่เฉลี่ย 25.6 ไร ทํานาพื้นที่เฉลี่ย 20.9 ไร ทําสวนพื้นที่เฉลี่ย 3.3 ไร 

และปลูกผักพื้นที่เฉลี่ย 0.4 ไร  

- การใชน้ําจากสระ ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ เห็นความสําคัญและเขาใจถึง

ประโยชนของการมีสระน้ําไวประจําไรนา สวนใหญมีสระน้ํา ถึงรอยละ 62.9 โดยครัวเรือนกลุม 1 และ

กลุม 2 มีสระน้ําทุกครัวเรือน เนื่องจากมีสวนราชการ คือ กรมชลประทานดําเนินการขุดให สวนกลุม 3 มี

สระน้ํา รอยละ 33.8 โดยขุดเอง จํานวน 16 ครัวเรือน และมีหนวยงาน เชน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท  จํานวน  6 ครัวเรือน  สวนใหญใชน้ําจากสระในการทํากิจกรรมการเกษตรที่มีอยูในแปลง ไดแก 

ทํานา รอยละ  38.4  ทําไร รอยละ 11.0  เลี้ยงสัตว รอยละ 4.1 และปลูกผัก เพียงรอยละ1.4 นอกนั้น

เปนการ ใชน้ําจากสระในลักษณะของการทําเกษตรสมผสาน เปนสวนใหญ  

- กิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดิน และการกําจัดศัตรูพืช ในการเพาะปลูกของผูให

สัมภาษณทั้งหมด สวนใหญ จะมีการปรับปรุงบํารุงดิน ถึงรอยละ 92.2 และใหความสําคัญกับ          

การปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยรวมกันแทนการใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว โดยมีเกษตรกรที่ใชปุยเคมี

เพียงอยางเดียว รอยละ 43.0 ที่เหลือเปนการใชปุยหลายชนิดรวมกัน ไดแกใชปุยคอกรวมกับปุยหมัก 

ปุยพืชสดและปลูกพืชหมุนเวียน สวนการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน  

ประชาชนยังไมนิยมปลูกแฝกเทาที่ควร มีเพียงรอยละ 12.1 โดยจะปลูกไวรอบขอบสระน้ํา สวนในการ

กําจัดศัตรูพืชนั้นราษฎรสวนใหญ รอยละ 79.2 ใชสารเคมี ทั้งที่ทราบดีวามีผลเสียตอสุขภาพ               

โดยเกษตรกรมีความเห็นวาจําเปนตองใชเนื่องจากปลูกพืชเปนพื้นที่จํานวนมากถาไมใชสารเคมีจะทําให

ผลผลิตเสียหายได 

- การสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม ครัวเรือนที่ไดรับการ

สนับสนุนสระน้ํา กลุม 1 และกลุม 2 สวนใหญใหเหตุผลวาที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เพียง

เพราะอยากไดสระน้ําไวสําหรับทําการเกษตรตามที่เคยทําอยูเดิม และวิธีการเขารวมโครงการฯ โดยการ

ชักชวนจากผูนําชุมชน  ทั้งนี้ มีผูที่ปรับเปล่ียนมาทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม เพียงรอยละ 6.0 

ประกอบดวยเกษตรกร กลุม1 จํานวน 4 ราย เกษตรกรกลุม 2 จํานวน 2 ราย และเกษตรกรกลุม 3 

จํานวน 1 ราย โดยทุกครัวเรือนมีที่พักอาศัยชั่วคราวอยูในแปลง เนื่องจากยังไมสะดวกดานการคมนาคม 

ไฟฟา ประปา ทั้งนี้แบงการทําทฤษฎีใหมของเกษตรกรดังกลาว ได  2  กลุม   

1. กลุมทําทฤษฎีใหมไดสมบูรณครบตามสัดสวน สามารถเปนตนแบบใหกับเกษตรกร

ผูสนใจรายอื่น ๆ ได มีรอยละ 4.3 โดยทํานา ปลูกพืชผัก ไมผล และเลี้ยงสัตว เจริญเติบโตดี  

2. กลุมทําทฤษฎีใหมแตยังไมสมบูรณตามสัดสวน มีรอยละ 1.7 โดยมีการทํานา 

ปลูกพืชผัก ไมผล และเลี้ยงสัตว แตมีจํานวนนอยโดยปลูกพืชไมเต็มพื้นที่แปลงทํากิน     
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ซึ่งแสดงใหเห็นถึง ราษฎรสวนใหญยังไมมีความพรอมในการทําเกษตรกรรม
ตามแนวทฤษฎีใหม ซ่ึงหากจะสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหมในอนาคตเจาหนาที่เกี่ยวของ
ควรจะปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของราษฎร 
ตอไป 

- ปญหาดานการประกอบอาชีพ ผูใหสัมภาษณทั้งหมด ยังมีปญหาในเรื่องของการ

ขาดน้ําสูงกวาปญหาอื่น ๆ รองลงมาก็เปนปญหาขาดเงินทุน  ราคาผลผลิต ขาดปจจัยการผลิต ขาดแรงงาน 

และขาดความรู ผูที่ตอบวาไมมีปญหาใด ๆ มีเพียงรอยละ 23.3 จากปญหาดังกลาว แสดงใหเห็นไดชัดเจนวา

การกอสรางอางเก็บน้ํา และปลอยน้ําผานแนวคลองธรรมชาตินั้น ราษฎรยังไดรับน้ําไมเพียงพอตอ               

ความตองการในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งในอนาคตเมื่อการกอสรางระบบสงน้ําเสร็จ จึงจะ

สามารถแกปญหาการขาดแคลนน้ําได 

3.2 ผลทางเศรษฐกิจ ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ สวนใหญมีรายไดหลักจาการทํานา 

และทําไร ซึ่งมีรายไดสุทธิจากการเพาะปลูก เฉลี่ย 91,850 บาทตอครัวเรือน  ทั้งนี้ รายไดที่สําคัญของ

ครัวเรือนมาจาก 3 แหลงดวยกัน คือ จากการรับราชการ เปนรายไดสุทธิเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ รายได

จากการเพาะปลูก และรายไดการทํางานโรงงาน นอกนั้นเปนรายไดจากประเภทอื่น ๆ เชน ธุรกิจสวนตัว 

คาขาย บุตรหลานสงมาให เปนตน ในป 2551 เมื่อรวมรายไดสุทธิจากทุกแหลงที่มาแลวมีรายไดสุทธิ

เฉลี่ยปละ 146,655 บาท/ครัวเรือน สําหรับการศึกษาครั้งนี้พบไดอยางชัดเจนวารายไดของคนใน

ครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีรายไดเฉลี่ยคนละ 48,885 บาท ซึ่งเปนรายไดอยูในเกณฑที่ดีเมื่อเทียบ

กับเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) หมวดเศรษฐกิจ ที่วาครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาคนละ 

23,000 บาท/ป และจากรายงาน จปฐ. ของครัวเรือนประชาชนทั้งหมดในอําเภอสระโบสถ ในชวงเวลา 3 

ปที่ผานมา คือป 2549 – 2551 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนยังต่ํากวารายไดเฉลี่ยของประชากรในเขต

พื้นที่โครงการฯ  แตราษฎรยังคงมีหนี้สินที่คอนขางสูง เฉลี่ยจํานวน 141,162 บาทตอครัวเรือนของผูให

สัมภาษณที่ตอบวามีหนี้สิน จํานวน 95 คน โดยเปนหนี้สินที่กูมาแตเดิมและผอนใชในเวลาระยะยาว ซึ่ง

กูมาเพื่อใชในการลงทุนในภาคการเกษตรเพียงอยางเดียวถึงรอยละ 54.7 นอกจากนั้นเปนการกูมาใช

เพื่อการลงทุนในภาคการเกษตรรวมกับการคาขาย การศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล การซื้อทรัพยสินที่

จําเปนและการใชจายในชีวิตประจําวัน  สําหรับแหลงกูนั้นสวนใหญกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณเกษตร รอยละ 52.6 และสถาบันการเงินอื่น ๆ ไดแก กองทุนหมูบาน สหกรณการเกษตร  

3.3 ผลทางสังคม ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีการรวมกลุมทางสังคมเพื่อทํากิจกรรม

รวมกัน รอยละ 48.3 ซึ่งเปนกลุมออมทรัพยมากที่สุด นอกจากนั้นเปน กลุมสตรี กรรมการหมูบาน ฯลฯ 

สวนกลุมทางอาชีพนั้น มีการรวมกลุมรอยละ 31.0 ไดแก กลุมทํานา กลุมแมบาน กลุมสหกรณการเกษตร 

อยางไรก็ตาม สําหรับการลงแขกใชแรงกันในการทํานา ทําไร ในหมูบานก็ยังคงมีเหลืออยูแมวาปจจุบันจะมี

การวาจางแรงงานกันเปนสวนใหญ โดยชาวบานจะเรียกวาการเอาแรง ซึ่งเปนผลสะทอนไดถึงประชาชนใน

หมูบาน ยังมีความสามัคคีกันอีกมาก และเห็นไดชัดเจนจากเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับตนเองหรือครอบครัวจะไป
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ปรึกษาหารือกับผูนําชุมชน เพื่อนบานและญาติ เปนสวนใหญ ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของ

โครงการฯในอนาคตหากสนับสนุนใหผูนําชุมชนเขามามีบทบาทในกิจกรรมดวยก็จะทําใหประชาชนเกิด

การยอมรับเปนผลดีตอการพัฒนา 

4. การมีสวนรวมของประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ สวนใหญมีสวนรวมใน

กิจกรรมของโครงการฯ ไดแก กิจกรรมการประชุม  การเขารับอบรมอาชีพ การสงเสริมอาชีพและการเปน

สมาชิกกลุมผูใชน้ํา และกลุมอาชีพตาง ๆ  ทั้งนี้ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ

โครงการฯ ในเรื่องการไดใชน้ําจากโครงการฯเพื่อใชในการเพาะปลูกมากกวาเรื่องใด ๆ ซึ่งแสดงถึงความสําเร็จ

ของโครงการฯ ในดานการกอสรางอางเก็บน้ํา และการสนับสนุนสระน้ําใหกับประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ

มากกวาเรื่องใด ๆ       

 จึงกลาวไดวาจากการดําเนินงานของโครงการหวยใหญวังแขมฯ ไดชวยใหประชาชน

ในเขตพื้นที่โครงการฯมีความเปนอยูที่ดีข้ึน จากการมีอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม ถึงแมราษฎรสวนใหญ

ยังนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว แตราษฎรไดรับผลผลิตมากขึ้นกวาเดิม ประกอบกับปจจุบันราคาผลิตของขาว 

และออยมีราคาดีมีการดูแลสุขภาพที่ทั่วถึงจากสถาบันของรัฐ มีน้ําดื่มน้ําใชที่พอเพียง มีที่ดินทํากิน และ

ที่อยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง รวมทั้งประชาชนไดรับการศึกษาทั่วถึง โดยสวนใหญจบการศึกษา

ภาคบังคับ และอื่น ๆ ไดแก จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย และปริญญาตรี แตจะมีผูที่ไมเคย

เรียนหนังสืออยูบาง รอยละ 4.3 ซึ่งเปนผูสูงอายุแลว ประชาชนแตละครัวเรือนใหความสําคัญกับการ

รวมกลุมเพื่อการออมทรัพย รวมทั้งมีการชวยเหลือกันในชุมชน มีการปรึกษาหารือผูนําชุมชนและเพื่อน

บานในยามที่มีปญหา 

                         โดยสรุปอาจกลาวไดวา มีการดําเนนิงานเพื่อสนองพระราชดําริครบถวนทั้ง 4 ประการ  

ไดแก  

1. การกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมเสร็จเรียบรอยแลว   ทําใหราษฎรในเขตพื้นที ่

ตําบลสระโบสถ ตําบลมหาโพธิ์ และตําบลนิยมชัย ประมาณ 7,000 ไร ไดมีแหลงน้ําไวใชสําหรับการ

อุปโภค-บริโภค และทําเกษตรกรรม 

2.การใชระบบของฝายทําใหปจจุบันราษฎรไดใชน้ําจากการปลอยน้ําของอางหวยใหญ 

วังแขมผานฝายวังแขม และแนวคลองธรรมชาต ิ

3. การสงเสริมระบบทฤษฎีใหมในพื้นที่ทําประโยชน ปจจุบันมีราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ 

ทําทฤษฎีใหม ไดสมบูรณสามารถเปนตนแบบใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ จํานวน  5 ราย  คิดเปนรอยละ 4.3  

  4.ในอนาคตตองขยายพื้นที่รับประโยชน จึงมีการกอสรางระบบสงน้ําเปนคลองดาดคอนกรีต

ฝงซาย-ขวา รวมความยาว  27.1 กิโลเมตร  จะสามารถขยายพื้นที่รับประโยชนไดมากขึ้นประมาณ 23,700  ไร  
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ขอเสนอแนะของผูทําการศึกษา 
จากผลการประเมินผลโครงการหวยใหญวังแขม (เกษตรทฤษฏีใหมตามแนวพระราชดําริ)  

ดังกลาว เห็นควรมีการดําเนินการในประเด็นสําคัญตาง ๆ  ดังนี้ 
 1. ดานการบริหารจัดการ 

1) หนวยงานกลางที่เปนเลขานุการของคณะทํางานทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 

ควรจัดประชุมเพื่อวางแผนรวมกันในการดําเนินงานของโครงการฯ ในเชิงบูรณาการใหมีความตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ                

2) ควรมีการจัดแผนการปฏิบัติงานประจําป หรือแผนแมบทโครงการฯ รวมทั้งแผนใน

การพัฒนาอาชีพ โดยใหบุคลากรทุกฝายไดรวมกันแสดงความคิด ประกอบดวย ประชาชนผูที่จะไดรับ

ผลตอบแทน เจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ทั้งนี้ จะตองเปนแผนซึ่งมีขอบเขตที่

ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดและมีงบประมาณสนับสนุนรองรับ 

3) ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ต้ังแตจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนแมบท 

และแผนพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ตองประสานสอดคลองกัน ทั้งดานแนวคิดและการปฏิบัติ โดยผูปฏิบัติ         

ทุกระดับของทุกหนวยงานควรใชเปนหลักในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 

4) ควรมีการประชาสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่เปาหมายของโครงการฯ ไดเขาใจใน

วัตถุประสงคของโครงการฯ ทั้งนี้ ควรจะมีการประชาสัมพันธหลายรูปแบบ และอยางตอเนื่อง รวมทั้งให

ทั่วถึงกับประชาชนเปาหมายทั้งหมด 

5) ควรจัดงบประมาณปกติรองรับตามแผนปฏิบัติหรือแผนแมบท  และแผนพัฒนา

อาชีพ ขณะเดียวกันจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลควรไดมีสวนรวมเรื่องงบประมาณดําเนินการ

ดวย ทั้งนี้กิจกรรมทุกอยางผูปฏิบัติงานทุกระดับ ควรมีกรอบดําเนินงานที่ชัดเจน และทราบวงเงิน

งบประมาณและเวลาสําหรับดําเนินการดวย 

6) ควรมีการติดตามผลการดําเนินการในเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง โดยมีความถี่อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ทั้งนี้หนวยงานกลางในการประสานควรมี

การจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 

7) องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทั้งเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

รวมทั้งผูนําชุมชนควรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ  

สวนใหญใหความสําคัญ และไววางใจในตัวผูนําชุมชน   
 2. ดานการสงเสริมอาชพี 

1) ควรสงเสริมและใหความรูในการพฒันาอาชพีทางการเกษตรใหแกเกษตรกรอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะอาชีพหลักที่ราษฎรทาํอยูเดิม ไดแก การทํานา ทาํไรออย มันสําปะหลงั  

2) ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง ในการประกอบอาชีพหลัก

และอาชีพเสริมรายไดในชุมชน เชน กลุมทํานา กลุมแมบานกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ



 ญ 

ของผลผลิตและผลิตภัณฑของชุมชนใหไดมาตรฐาน 

3) ควรจําแนกกลุมราษฎรตามความตองการที่แทจริง ในการสงเสริมและขยายผล

การพัฒนาอาชีพ รวมทั้งใหพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชน แรงงานที่มีอยูในชุมชน และความพรอม

ของราษฎร 

4) ควรหาตลาดรองรับผลผลิตหรือจัดการประกันราคาผลผลิตใหเกษตรกร 
 3. การสงเสริมการทําทฤษฏีใหม 

1) การสงเสริมและขยายผลการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม ควรดําเนินการ

ในลักษณะของการสรางตนแบบใหสําเร็จกอน 1-2 ราย/หมูบานหรือตําบล แลวถึงคอยขยายผลตอไป 

โดยพิจารณาจากความพรอม และความเหมาะสมของพื้นที่ 

2) การสงเสริมและขยายผลการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม หากราษฎรไม

สามารถทําได ควรใหความรูและทําความเขาใจถึงการปลูกพืชแบบผสมผสาน เชน พืชผัก ไมผล และ

เลี้ยงสัตวเพิ่มในพื้นที่ทํากิน สําหรับไวบริโภคในครัวเรือนเพิ่มเติมจากพืชหลักที่เกษตรกรปลูกอยูเดิม  

เพื่อลดรายจายของครัวเรือน 
4. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1) ควรเรงดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําใหแลวเสร็จ เพือ่ใหประชาชนในเขตพื้นที่

โครงการฯไดใชประโยชน 

2) ควรมีการดแูลและบํารุงรักษาแนวคลองธรรมชาติ โดยเนนการมีสวนรวมของ

ประชาชน   

3) ควรมีการดแูลอํานวยความสะดวกดานไฟฟา ประปา ถนนในพื้นที่ทาํกิน ในกรณี

ที่ประชาชนมคีวามประสงคจะทาํเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมเต็มรูปแบบ 
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แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะตอไป 
การดําเนินงานโครงการฯ ไดสําเร็จแลวในระดับหนึ่งโดยราษฎรไดใชน้ําที่ปลอยผาน

ฝายวังแขมไปตามแนวเหมืองหรือแนวคลองธรรมชาติฝงซาย-ขวาแลว ถาระบบสงน้ําเสร็จเรียบรอย และ

หนวยงานที่เกี่ยวของมีการจัดประชุมวางแผนงานรวมกัน รวมทั้ง การจัดทําแผนการปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมใหชัดเจน โดยเฉพาะการสงเสริมและขยายผลในการพัฒนา

อาชีพดานการเกษตร และการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมจะสามารถพัฒนาโครงการฯ ได

อยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน  

อนึ่ง เพื่อใหเกิดการนําผลประเมินทางวิชาการไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ อยางเปน 

รูปธรรม สํานักงาน กปร. จึงเปนแกนกลางในการประสานกับจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น

เมื่อวันที่  2 กันยายน 2552 เพื่อยกรางจัดทําแผนพัฒนาอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ในระดับพื้นที่ ไดเชิญคณะทํางานติดตามประเมินผล และจัดทําแผนพัฒนาอาชีพโครงการหวยใหญ

วังแขมฯ เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด และระดับอําเภอของจังหวัดลพบุรี 

ประกอบดวย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สํานักชลประทานที่ 10 สํานักงานปศุสัตว   

สํานักงานประมงจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดและ

อําเภอ ฯลฯ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ตลอดจนประชาชนที่ไดรับประโยชนจาก

โครงการฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 75 คน  

  การประชุมคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการประเมินผล

โครงการฯ และรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการฯ ตลอดจนปญหา  อุปสรรคในการ

บริหารที่สงผลถึงประชาชน  พรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกปญหา เพื่อจะไดใชเปนแนวคิดในการปรับปรุง

การปฏิบัติงานใหเกิดการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาโครงการฯ อยางมีระบบสอดคลองกับ

ความตองการของราษฎรอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งผลจากการประชุมดังกลาว 

จังหวัดลพบุรี จะไดนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพโครงการหวยใหญวังแขมฯ เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ที่ตรงตอความตองการของราษฎรตอไป  
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บทที่  1 
                                             บทนาํ 

 
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

ราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลมหาโพธิ์ ตําบลสระโบสถและตําบลใกลเคียง อําเภอสระโบสถ        

จังหวัดลพบุรี  ไดรับความเดือดรอนเพราะขาดแคลนน้ําทํานาเนื่องจากฝายที่สรางไวเดิมชํารุดและอยูใน

สภาพที่ไมสามารถซอมแซมใหดีได  กรมชลประทานจึงไดดําเนินการกอสรางใหมเปนฝายถาวร            

(ฝายวังแขม)  โดยเริ่มกอสรางป  2519  และเสร็จป  2520  ซึ่งฝายวังแขมรับน้ําไดดีในชวงฤดูฝน แตใน       

ฤดูแลงหรือตอนฝนทิ้งชวงน้ําจะนอยมากไมเพียงพอตอความตองการของราษฎร  นายนิยม  วรปญญา  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลพบุรี  มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อ

ชวยเหลือการพัฒนาแหลงน้ํา  โดยนําโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม  ตําบลมหาโพธิ์  

อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  เขาเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งสํานักงาน  กปร.  ได

ชี้แจงสรุปขอเท็จจริงวา  พื้นที่กอสรางอยูในเขตที่สาธารณะประโยชน  และกรมชลประทานไดเตรียม

แผนงานกอสรางในปงบประมาณ  2540-2542  ไวแลว  หากโครงการฯ  ดังกลาวแลวเสร็จจะมีผลให

เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง  ทั้งนี้  สํานักราชเลขาธิการ  ไดมี

หนังสือที่  รล  0005/5102  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2541  ถึงสํานักงาน  กปร.  สรุปไดวา  ไดนําความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว  มีพระราชดําริวาเปนโครงการที่นาสนับสนุน 

โดยมีขอพิจารณาวา  

1.  ผูที่บุกรุกในเขตโครงการจะไมไดรับการชดเชย  หรือเอกชนจะใหมีการชดเชยไมใชเงิน

งบประมาณแผนดิน 

2. ระบบตองใชระบบของฝายกอน 

3. ในพื้นที่ทําประโยชนจะตองสงเสริมระบบทฤษฎีใหม 

4. ในอนาคตตองขยายพื้นที่รับประโยชน  

สํานักงาน  กปร.  จึงไดประสานงานกับจังหวัดลพบุรี  เพื่อดําเนินการสนองพระราชดําริ         

ทั้ง 4 ประการ ดังกลาว โดยจังหวัดจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมกันพิจารณาตรวจสอบขอมูล 

การบุกรุกที่ดินในบริเวณกอสรางโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม  พิจารณาตรวจสอบการ

ใชระบบสงน้ําของฝายวังแขม ซึ่งเปนคลองดินมีความยาวประมาณ  3  กิโลเมตร  มีสภาพตื้นเขิน  

วัชพืชและตนไมขึ้น  ปกคลุมคอนขางหนาแนนรวมทั้งอาคารชลประทานชํารุดเสียหาย  ทําให       

ไมสามารถทําหนาที่ควบคุมบังคับน้ําไดตามความตองการ  และมีประสิทธิภาพในการสงน้ําต่ํา  

นอกจากนี้ หวยใหญบริเวณดานทายฝายวังแขมซึ่งมีฝายประชาอาสาตั้งอยูเปนระยะ ๆ ยังมีสภาพ         

ต้ืนเขิน                     
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กรมชลประทานจึงไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมฝายวังแขม  ในปงบประมาณ  2542  

รวม  3  กิจกรรม  ไดแก  งานซอมแซมฝายและคันกั้นน้ํา  งานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ําสายใหญ        

ทั้ง  2  ฝง  รวมความยาวประมาณ  3  กิโลเมตร พรอมอาคารประกอบ และงานขุดลอกหวยใหญบริเวณ

ดานทายฝายวังแขมความยาว  5  กิโลเมตร  แตที่ผานมาปริมาณน้ําฝนไมแนนอน  เกิดปญหาฝนแลง 

และฝนทิ้งชวงเปนประจําทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย  กรมชลประทานจึงไดวางแผน

ดําเนินการชวยเหลือโดยการกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม  ข้ึนในป  2545 – 2547  เพื่อเก็บกักน้ํา

ในลําน้ําหวยใหญและปลอยน้ําลงมาตามลําหวยใหญมายังฝายวังแขม (ซึ่งอยูทางดานทายอางเก็บน้ํา

ประมาณ  800  เมตร)  ความจุของอางฯ  ที่ระดับเก็บกัก  12,000,000  ลูกบาศกเมตร  โดยในป  2548  

ไดเร่ิมสงน้ําใหพื้นที่ของเกษตรกรผานทางคลองธรรมชาติ  (หวยใหญ)  และในป  2549  ไดมีการจัดตั้ง

กลุมผูใชน้ํา  จํานวน  4  กลุม  อยูในเขตตําบลสระโบสถ  (ฝงซายของอางฯ)  2  กลุม  และตําบลมหาโพธิ์         

(ฝงขวาของอางฯ)  2 กลุม  และไดออกแบบระบบสงน้ําใหครอบคลุมพื้นที่รับน้ําประมาณ  7,000 ไร  

โดยจะดําเนินการกอสรางคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา  (RMC)  ใหแลวเสร็จในป  2552  สวนคลองสงน้ํา

สายใหญฝงซายและคลองสงน้ําสายซอยและแยกซอยรวมทั้งตัวอาคารสงน้ํา  ไดต้ังงบประมาณ           

ไวในป  2552  และ 2553  ซึ่งจะดําเนินการใหเปนไปตามแผนตอไป  

สํานักงาน  กปร.  ไดประสานขอความรวมมือจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ  จังหวัดลพบุรี  

และโครงการชลประทานลพบุรี  ใหเขามาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม        

ในพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม ประกอบดวยราษฎรในพื้นที่ตําบลมหาโพธิ์             

ตําบลนิยมชัย  และตําบลสระโบสถ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  ระยะแรกมีเกษตรกรแจงความประสงค 

ขอเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  จํานวน  224 ราย  เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขของพื้นที่รับ

ประโยชนจากอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมแลวมีเกษตรกรไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา จํานวน 

61 ราย  ขนาดของสระน้ําแตกตางกันไปตามสัดสวนโครงการทฤษฎีใหมของพื้นที่เกษตรกร  ภายหลัง

การขุดสระน้ําประจําไรนา  ทางสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดไดสนับสนุนพันธุไมผลใหปลูก

บริเวณขอบสระ  แตเนื่องจากระบบสงน้ําชลประทานยังไมแลวเสร็จ  ทําใหไมสามารถสงน้าํเขาไปยงัสระ

ของเกษตรกร  ไดอยางเพียงพอ  ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญยังคงประกอบอาชีพทํานาป  และปลูกออยเปน

อาชีพหลัก 

การดําเนินงานของโครงการฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  สํานักงาน กปร. 

ในฐานะหนวยงานกลาง  และมีหนาที่ในการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เห็นควรทําการประเมินผล เพื่อจะไดทราบถึงผลการดําเนินงาน  ปญหาในการบริหารจัดการและที่สําคัญ คือ  

เพื่อทราบถึงผลที่มีตอประชาชนตามเปาหมาย  ทั้งนี้  เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติ 

งานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงคของการประเมินผล 
1. เพื่อศึกษาถงึผลการดําเนนิงานและความกาวหนาในการดําเนินงานของโครงการ            

หวยใหญวงัแขม(เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ)  

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการฯที่มีตอประชาชนในระดับครัวเรือน   

3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากโครงการหวยใหญวังแขมฯ       

4. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการดําเนนิงานโครงการหวยใหญวงัแขมฯ   
 

ขอบเขตของการประเมินผล 
ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยางที่จะศึกษา เนื่องจากเปาหมายของโครงการ            

หวยใหญวังแขมฯ  มุงที่จะพัฒนาและสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจาก

การกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  โดยจะสนับสนุนสระเก็บน้ํา

และปจจัยการผลิตบางสวนใหกับเกษตรกรที่มีความประสงคจะรวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  

ประกอบดวยเกษตรกรซึ่งอยูในเขตพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม  และไดใชน้ําจากอางเก็บน้ํา

หวยใหญวังแขม  โดยโครงการปลอยน้ําจากอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมผานฝายวังแขมและลําคลอง

หรือแนวเหมืองธรรมชาติเขาสูพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกร  กลุมเปาหมายที่ทําการสัมภาษณมี

จํานวนทั้งสิ้น  126  ราย  แบงเปน  3  กลุม  คือ 

กลุม 1  ไดแก เกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา  และปจจัยการผลิต ป  2545  

จํานวน 31 ราย      

กลุม 2 ไดแก เกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา และปจจัยการผลิต               

ป 2547 จํานวน 30 ราย   

กลุม 3  ไดแก กลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกจากเกษตรกรผูใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ํา

หวยใหญวังแขม  ที่ปลอยน้ําเขาฝายวังแขมและไหลผานแนวเหมืองพื้นที่ฝงซายและฝงขวา  โดยไมไดรับ

การสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา  และปจจัยการผลิต  จํานวน  65  ราย 

ดังนั้น  กลุมเปาหมายจงึเปนเกษตรกรที่อาศัยอยูในพื้นที่รับประโยชนจากโครงการอางเก็บน้ํา

หวยใหญวังแขม  จํานวน  3  ตําบล  1  อําเภอ  18 หมูบาน ไดแก 

     1) เกษตรกร หมู 1- 7  และหมู10  ตําบลมหาโพธิ์  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 

       2) เกษตรกร หมู 1-10  และหมู12  ตําบลสระโบสถ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 

       3) เกษตรกร หมู 4  ตําบลนิยมชัย  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 
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ขอจํากัดในการประเมินผล 
เกษตรกรกลุมเปาหมาย  ไดแก  กลุมที่  1  และกลุมที่  2  ซึ่งเปนเกษตรกรที่ผูศึกษากําหนด

ไวในการเก็บขอมูล  โดยการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนครบทุกครัวเรือน  รวมจํานวนทั้งสิ้น  61  ราย                  

ไมสามารถเก็บขอมูลไดตามเปาหมายเนื่องจาก 

1. เกษตรกรบางรายมีการเปลี่ยนกรรมสทิธิ์ในการถือครองที่ดิน โดยขายที่ดินให 

นายทนุ และยายไปกรุงเทพฯ  

2. เกษตรกรบางรายไมอยูบาน เนื่องจากไปทํางานที่อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

3. เกษตรกรบางรายเพิ่งเสียชีวิต  โดยยังไมมีผูรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

4. เกษตรกรมีชื่อซ้ํากันทั้ง  2  รุน  จํานวน  2  คน  โดยมีชื่อไดรับการสนับสนุนในการ 

ขุดสระน้ําในป  2545 และป 2547 เนื่องจากมีพื้นที่อยูในแนวเขตสงน้ําของระบบชลประทาน โดยมีพื้นที่

ทํากินหลายแปลง  แตอยูตางหมูบาน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ทําใหการศึกษาครั้งนี้ มีความจําเปนตองลดจํานวนผูใหขอมูล

ตามที่เก็บไดจริง เปนจํานวนทั้งสิ้น  116  ราย  ประกอบดวย 

  -  กลุม  1  จํานวน  25 ราย 

  -  กลุม  2  จํานวน 26  ราย 

  -  กลุม  3  จํานวน 65 ราย 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั  

1. ทําใหทราบถึงความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นที่รับ

ประโยชนของโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม 

2. ขอมูลที่ไดเปนประโยชนตอผูกําหนดนโยบาย ผูวางแผนปฏิบัติงานและเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายปฏิบัติ  แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ   

รวมทั้งยุทธวิธแีกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานในกิจกรรมของโครงการฯ 

3. รายงานผลการประเมินโครงการฯ  ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาการสงเสริม

การทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมในพื้นที่อ่ืน  ๆ  ตอไป  
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กรอบแนวคดิในการประเมินผล 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การประเมินผลโครงการหวยใหญวังแขม  
(เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ) อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 

กิจกรรมโครงการฯ 
-  ซอมแซมฝายวังแขม 

-  กอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม 

-  กอสรางระบบสงน้ํา 

-  สนับสนุนสระน้ําประจําไรนา 

-  สนับสนุนปจจัยการผลิต 

-  จัดฝกอบรมและดูงานทฤษฎีใหม 

พระราชดําริ 
1.  ผูที่บุกรุกในเขตโครงการฯจะไมไดรับการชดเชย 

    หรือเอกชนจะใหมีการชดเชยไมใชเงินงบประมาณ 

    แผนดิน 

2.  ระบบตองใชระบบของฝายกอน 

3.  ในพื้นที่ทําประโยชนจะตองสงเสริมระบบทฤษฎีใหม 

4.  ในอนาคตตองขยายพื้นที่รับประโยชน 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
(คณะทํางานระดับจังหวัด/อําเภอ) 

-  ตําแหนง  ประสบการณ  

การบริหารจัดการโครงการ  ฯลฯ 
.................................................. 
ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการหวย
ใหญวังแขม(เกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ) 
1. ขอมูลสวนบุคคล 

(เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา 

 ความเปนอยูของครอบครัว) 

2. ไดรับการสนับสนุนตามระบบ
เกษตรทฤษฎีใหม 
(สระน้ําประจําไรนา  ปจจัยการผลิต  การ

ฝกอบรม การทําเกษตรทฤษฎีใหม ฯลฯ) 
3. การบริหารจัดการการใชประโยชน
ที่ดิน 
4. การมีสวนรวมในกิจกรรม 

ของโครงการฯ 

ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการหวยใหญวังแขม 

(เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ) 
   -  ผลการบริหารจัดการน้ําและการใชประโยชนที่ดิน  

       ตามแนวทฤษฎีใหม  

   -   การมีสวนรวมของเกษตรกรที่มีตอโครงการฯ 

   -  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม 

- ความอยูดีมีสุข  
 

                  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ   

(คณะทํางานระดับจังหวัด/อําเภอ) 

- ผลการดําเนินงานและความกาวหนาในการ  

   ดําเนินงานโครงการฯ      

-  ความครบถวน สอดคลอง และความสําเรจของ  

   กิจกรรมดําเนินงานโครงการฯ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดกําหนดนยิามศัพทเฉพาะในการศึกษา  ดังนี้  

1. โครงการหวยใหญวังแขม  (เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ)  หมายถึง  โครงการใน

เขตพื้นที่ชลประทานหวยใหญวังแขม  ซึ่งราษฎรไดรับประโยชนจากอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค-บริโภค  โดยมีสวนราชการที่เกี่ยวของเชน  กรมชลประทาน  สํานักงานเกษตร

และสหกรณจังหวัด  เปนตน  รวมกันดําเนินงานสนองพระราชดําริในการพัฒนาอาชีพและสงเสริม       

การทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม 

2. อางเก็บน้ํา  หมายถึง  แหลงน้ําที่เกิดจากการกอสรางอางหรือเขื่อน  ฯลฯ  เพื่อเก็บกักน้ํา         

ที่ไหลมาตามรองน้ํา หรือแหลงน้ําธรรมชาติที่มีขนาดตาง ๆ กัน  

3. อางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม หมายถึง  อางเก็บน้ําขนาดกลาง มีปริมาณเก็บกักน้ํา             

12  ลานลูกบาศกเมตร  และมีพื้นที่สงน้ําในฤดูฝน จํานวน  7,000 ไร  (ขอมูล : เอกสารโครงการอางเก็บน้ํา

หวยใหญวังแขม : 3)  สรางขึ้นดวยงบประมาณของกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนน้ําใชในการเกษตร 

และการอุปโภค-บริโภคของราษฎร  ในเขตตําบลมหาโพธิ์  ตําบลสระโบสถ  และตําบลใกลเคียง  

อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 

4. คลองดาดคอนกรีต  หมายถึง  คลองสงน้ําที่มีการดาดคอนกรีตอยางถาวร  ในการนําน้ํา

จากอางเก็บน้ําไปสูพื้นที่ทําการเพาะปลูก 

5. กลุมผูใชน้ํา  หมายถึง  การรวมตัวกันของผูใชน้ํา  โดยสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

น้ําและดูแลบํารุงรักษาระบบชลประทาน  เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและใชประโยชนรวมกัน  

6. เกษตรกรกลุม 1 หมายถึง  เกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนาและปจจัย

การผลิต  ป 2545  จํานวน  31  ราย    

7. เกษตรกรกลุม 2 หมายถึง  เกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา ป 2547 

จํานวน  30  ราย   

8. เกษตรกรกลุม 3 หมายถึง  เกษตรกรผูใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม  

โดยไมไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา  และปจจัยการผลิต  จํานวน  65  ราย   

9. ทฤษฎีใหม  หมายถึง  แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในการบริหาร

จัดการที่ดินและน้ําเพื่อเกษตร สําหรับเกษตรกรรายยอยในที่ดินขนาดเล็ก  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  มี

แนวทางการดําเนินงาน  3  ข้ันตอน  ไดแก  ข้ันที่  1  คือ  การจัดสรรพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัย  ข้ันที่  2 

คือ  การรวมพลังของชุมชน  และขั้นที่  3  คือ  การรวมมือของกลุมหรือสหกรณในชุมชนกับองคกรหรือ

ภาคเอกชนภายนอก 
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10. ผูนําชุมชน  หมายถึง  ผูที่มีสถานภาพดํารงตําแหนงในชุมชนระดับตําบล  หมูบาน         

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  แตไดรับการยอมรับและมีสวนรวมในการประสานการปฏิบัติงาน  

โครงการรวมกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ  ไดแก  กํานัน  ผูใหญบาน  ประธาน  รองประธาน  และ

กรรมการบริหาร  กลุมผูใชน้ํา  เปนตน 

11. คณะทํางานระดับจังหวัด หมายถึง  คณะกรรมการโครงการหวยใหญวังแขม  (เกษตร

ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ)  ระดับจังหวัด  ประกอบดวย  สํานักงานเกษตรและสหกรณ             

จังหวัดลพบุรี เปนประธานกรรมการ  หัวหนาฝายแผนงานพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดลพบุรี  เปนกรรมการและเลขานุการ   

12. คณะทํางานระดับอําเภอ หมายถึง  คณะกรรมการโครงการหวยใหญวังแขม  (เกษตร

ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ)  ระดับอําเภอ  ประกอบดวย  นายอําเภอสระโบสถ  เปนประธาน

คณะทํางาน เกษตรอําเภอสระโบสถ  เปนคณะทํางานและเลขานุการ  

13. สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง  สมาชิกที่อยูอาศัยในครัวเรือนจริง ๆ ในชวงระหวางการ

สํารวจขอมูล   

14. สมาชกิในวัยแรงงาน หมายถงึ  สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 13-60 ป  

15. พืน้ที่แปลงในโครงการฯ หมายถงึ  พืน้ที่แปลงที่ต้ังอยูในโครงการหวยใหญวงัแขม 

16. พืน้ทีถ่ือครอง หมายถึง  ที่ดินที่ราษฎรเปนเจาของครอบครอง คือ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

17. ที่ทํากิน หมายถึง  ที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนในการประกอบอาชีพ ในที่นี้ใหหมาย

รวมถึงที่ดินที่เชาจากผูอ่ืนดวย 

18. ทีท่ิง้วางเปลา หมายถงึ  ทีดิ่นทีเ่ปนกรรมสิทธิ ์ แตทิง้รางวางเปลาไวโดยไมไดทําประโยชนใน

ที่ดิน  เปนเวลามากกวา 3 ปติดตอกัน  

19. โฉนดที่ดิน  หมายถึง  หนงัสือสําคัญแสดงกรรมสทิธิ์ที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน 

20. วิธีชีวภาพ หมายถึง  วิธีการปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  ดวยสิ่งที่มีชีวิต 

เชน การใชเชื้อไวรัส  บัคเตรี  เชื้อรา  แมลงตัวห้ํา  และตัวเบียน หรือการใชสารสะเดากําจัดแมลงศัตรูพืช 

การปลูกพืชหลักรวมกับพืชอ่ืนที่เปนศัตรูหรือไมเปนที่ตองการของแมลงที่เปนศัตรูกับพืชหลัก เปนตน 

21. วิธีกล หมายถึง วิธีการปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  โดยอาศัยวิธีทางกายภาพ  

เชน  การใชไฟลอแมลง  การใชกาวเหนียวดักจับแมลง  เปนตน 

 

 

 

 
ที่มา :   คํานิยามศัพทที่ 2 , 4 , 5  และ10  สรุปจาก  “รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร”ิ   



บทที่  2 
ขอมูลที่เกี่ยวของ 

 
ลักษณะและสภาพพื้นที่ของโครงการ 

 โครงการหวยใหญวังแขม  (เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ)  ต้ังอยูในทองที่ของ            

อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  โดยมีราษฎรที่ไดรับประโยชนจากโครงการครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 

3  ตําบล  1  อําเภอ  18  หมูบาน  ไดแก 

1)  เกษตรกร หมูที่ 1- 7 และหมูที่ 10  ตําบลมหาโพธิ์  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 

2)  เกษตรกร หมูที่ 1-10 และหมูที่ 12  ตําบลสระโบสถ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 

3)  เกษตรกร หมูที่ 4 ตําบลนิยมชัย อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี 
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1. ขอมูลพื้นฐานของอําเภอสระโบสถ (ที่ต้ัง อาณาเขตและเขตการปกครอง) 
อําเภอสระโบสถต้ังอยูทางทิศเหนือของจังหวัดลพบุรี มีครัวเรือนประชากร จํานวน             

6,426  ครัวเรือน  จํานวนประชากรรวม  21,288  คน  มีอาชีพหลักไดแก ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว อาชีพเสริม  

ไดแก หัตถกรรม แปรรูปอาหาร และมีผลิตภัณฑ OTOP ของอําเภอ ไดแก ไขเค็ม ผาทอมือ                     

และกรงนก  

แบงการปกครองออกเปน 5 ตําบล 46 หมูบาน ดังนี้ 

 1)  ตําบลสระโบสถ มีหมูบาน จํานวน 12  หมูบาน 

 2)  ตําบลนิยมชัย มีหมูบาน จํานวน 12  หมูบาน 

 3)  ตําบลมหาโพธิ์     มีหมูบาน จํานวน 10  หมูบาน 

 4)  ตําบลหวยใหญ มีหมูบาน จํานวน  7  หมูบาน 

 5)  ตําบลทุงทาชาง   มีหมูบาน จํานวน  5  หมูบาน 

                     มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  4  แหง  ดังนี้ 

 1)  เทศบาลตําบลสระโบสถ  ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสระโบสถทั้งตําบล  

 2)  องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย 

 3)  องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง 

 4)  องคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ 

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม  และเดือนกันยายน  โดยจะ       

แหงแลงมากในเดือนมีนาคม เดือนเมษายน  และเดือนพฤษภาคม  

       แหลงน้ําที่สําคัญไดแก  หวยหลัว  และหวยใหญ   
1.1 ขอมูลทั่วไปของตําบลสระโบสถ 

1.1.1 สภาพทั่วไป 
1) ลักษณะที่ ตั้ง  เทศบาลตําบลสระโบสถปจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งหมด  

52  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  32,500  ไร  อยูในเขตพื้นที่อําเภอสระโบสถ  หางจากที่วาการ

อําเภอสระโบสถประมาณ   2   กิโลเมตร   และหางจากอํา เภอเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือ

ประมาณ   69  กิโลเมตร 

2) ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูง  สลับเนินเขาและภูเขา  

พื้นดินสวนใหญเปนดินปนทราย เหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว การแปรรปูและเพิม่

มูลคาผลผลติทางการเกษตร 

3) ลักษณะภูมิอากาศ   เปนลักษณะแบบรอนชื้น   อยูภายใตอิทธิพล

ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากลมมรสุมทั้งสองแลวยังไดรับ

อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใตฝุนดวย 
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1.1.2. ดานการปกครอง 
 แบงเขตการปกครองออกเปน 1 ตําบล คือ ตําบลสระโบสถ และมี 12 หมูบาน 

        ประชากร  จากขอมูลสถิติจํานวนประชากร  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2550  

รวม  7,542  คน  แยกเปนชาย  3,646  คน  หญิง  3,896  คน 

1.1.3 ดานเศรษฐกิจ  ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาล  ประกอบอาชีพทางดาน

เกษตรกรรม มีการทํานา  ปลูกพืชไร  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก  ขาว  โดยเฉพาะขาวหอม

มะลิ  ออย  ขาวโพด  และถั่วลิสง  รองลงมาคืออาชีพรับจาง  และคาขาย 

1) การเกษตรกรรม พื้นที่การเกษตรคิดเปนรอยละ 95 ของพื้นที่เขตเทศบาล 

จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน  1,070  ครัวเรือน 

2) การอุตสาหกรรม  ภายในเขตเทศบาล  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

จํานวน  2  แหง  เปนอุตสาหกรรมแปรรูปยาง  มีจํานวนแรงงานประมาณ  30  คน 
3) การพาณิชยกรรมและการบริการ 

    - ตลาดสด     จํานวน    1  แหง 

    - ลานคาชุมนมุ     จํานวน    1  แหง 

    - รานคาทัว่ไป        จํานวน   85 แหง 

    - โรงสีขาวขนาดกลาง    จํานวน    2  แหง 

    - สถานที่จําหนายน้าํมันเชื้อเพลิงขนาดกลาง          จาํนวน  7  แหง 
1.1.4 โครงสรางพื้นฐาน 

1) การไฟฟา  เทศบาลตําบลสระโบสถ  มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช จํานวน 

2,440  ครัวเรือน  โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสระโบสถ  เปนผูรับผิดชอบในการบริการ 

2) การประปา  จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปาในเขตเทศบาล จํานวน 1,654 ราย  

โดยเทศบาลเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจการประปา  โดยใชน้ําดิบจากสระน้ํากระลางทานนอย  และ          

น้ําบาดาล  ซึ่งกําลังการผลิตต่ํายังไมสามารถใหบริการไดครบทั้งพื้นที่และใชบริโภคไมได  จึงตอง

ดําเนินการแกไขปรับปรุง 
3) การสื่อสารและโทรคมนาคม  

3.1)  โทรศัพท  มี  1  ชุมสาย  ไดแก  ชุมสายโทรศัพทสระโบสถ  จํานวนเลข

หมายที่สามารถใหบริการ  700  เลขหมาย  โทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งในเขตเทศบาล  5  เลขหมาย 

3.2)  ไปรษณียโทรเลข  มีที่ทําการไปรษณียโทรเลขของการสื่อสาร 

แหงประเทศไทย   1 แหง  คือ การไปรษณียโทรเลขสระโบสถ 

3.3)  ระบบเสียงตามสาย  ซึ่งเทศบาลเปนผูใหบริการในเขตพื้นที่  จํานวน 

30  ชุด  และหอกระจายขาว  14  แหง 
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3.4)  หนวยงานที่มีขาววิทยุส่ือสารในพื้นที่มี  3  หนวยงาน  ไดแก  เทศบาล

ตําบลสระโบสถ  อําเภอสระโบสถ  สถานีตํารวจภูธรอําเภอสระโบสถ 

4) ลักษณะการใชที่ดิน  ลักษณะการใชที่ดินในเขตเทศบาลสวนใหญเปนพืน้ที่

เกษตรกรรม  ถึงรอยละ  95  นอกนัน้เปนพื้นที่พกัอาศัย  และสวนราชการ 
1.1.5 ดานสังคม 

1) การศกึษา 
 การศึกษาในระดับโรงเรียน มี 2 ระดับ คือ 

 ระดับกอนประถมศึกษา มีสถานศึกษา 2 แหง คือ 

             - โรงเรียนอนบุาลสระโบสถ 

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนเทศบาลตําบลสระโบสถ 

 ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษา 1 แหง คือ 

     - โรงเรียนสระโบสถวทิยาคารของกรมสามญัศึกษา 

 การศึกษานอกโรงเรียน แบงเปน  การศึกษาสายสามัญ 
2) การศาสนาและวัฒนธรรม 

                   - ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตเทศบาล 2 แหง  คือ  

วัดสวางอารมณ และวัดรองเพกา  สํานักสงฆ 3  แหง  คือ  สํานักสงฆโพธิปติขัติธรรม  สํานักสงฆอดิเรกสาร 

สํานักสงฆสระใหญ  ศาล 1 แหง คือ ศาลเจาฟากลาโหม ซึ่งเปนที่สักการบูชาของคนในเขตเทศบาล 

                                         - ประเพณีวัฒนธรรม มีลักษณะเปนแบบไทยประยุกต ประเพณีที่ควร

อนุรักษสงเสริมที่สําคัญ ไดแก การสวดพระมาลัย ประเพณีสงกรานต ประเพณีแหหลวงพอยอ ประเพณี

ฉลองอุปสมบท ประเพณีในวันเขาพรรษา และออกพรรษา เปนตน 

 3) การสาธารณสุข ในเขตเทศบาลมีคลินิกทางการแพทย จํานวน 5 แหง มี

โรงพยาบาลสระโบสถ ซึ่งตั้งอยูตําบลนิยมชัย  หางจากเขตเทศบาลประมาณ  3  กิโลเมตร  เทศบาลมี

ศูนยบริการสาธารณสุขเพื่อใหบริการทางการแพทยข้ันพื้นฐาน  และมีศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจํา        

ทุกชุมชน 
1.1.6 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

                          - คลองระบายน้ํา   1  แหง 

                   - สระน้ํากลางลานนอย  1  แหง  ใชในการอุปโภค 

                   - สระน้ําวัดสวางอารมณ  1  แหง  ใชในการอุปโภค 

                   - หวยหนองสาํลี   1  แหง  ใชในการเกษตรกรรม 

                   - คลองตากัง    1  แหง  ใชในการเกษตรกรรม 

                   - คลองหวยใหญ   1  แหง  ใชในการเกษตรกรรม 
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1.2 ขอมูลทั่วไปของตําบลมหาโพธิ ์
1.2.1 สภาพทั่วไป 

1) ลกัษณะทีต้ั่ง องคการบรหิารสวนตําบลมหาโพธิ ์ มีระยะหางจากอาํเภอสระโบสถ

ประมาณ  10  กิโลเมตร  และหางจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ  80  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  

43.75  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  27,344  ไร 

2) ลักษณะภูมิประเทศ ขององคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ์  สวนใหญเปนที่

ราบสลับดวยภูเขา 
1.2.2 ดานการปกครอง 

แบงเขตการปกครองออกเปน 1 ตําบล คือ จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน ไดแก        

หมูที่ 1-10 

ประชากร ทัง้สิ้น 4,749 คน แยกเปนชาย 2,361 คน หญงิ 2,388 คน 

(ขอมูล ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม 2552) 

1.2.3 ดานเศรษฐกิจ ประชากรสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณรอยละ 90 และอื่น ๆ อีกประมาณรอยละ 10 เชน คาขาย รับจาง  

รับราชการ  เปนตน 
หนวยธุรกิจในเขต อบต. 

- ปมน้าํมนัและกาซ 4 แหง 

- โรงส ี  6 แหง 
1.2.4 ดานทางสังคม 

                     1) การศกึษา 
          การศึกษาในระดับโรงเรียนมี 2 ระดับ คือ 

                        ระดับกอนประถมศึกษา มีสถานศึกษา 2 แหง คือ 

     - โรงเรียนบานมหาโพธ ิ

     - โรงเรียนคลอง 

              ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษา 1 แหง  
  2) สถาบนัและองคกรทางศาสนา   

                            - วัด/สํานักสงฆ  8 แหง 
  3) สาธารณสุข 

      - สถาบนัอนามัยประจําตาํบล/หมูบาน 2 แหง 

                - สถานพยาบาลเอกชน   2 แหง 
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1.2.5 ดานการบริการพื้นฐาน 
                     1) การคมนาคม   เปนถนนลาดยาง 
                      2) การโทรคมนาคม 
               - ทีท่ําการไปรษณียโทรเลข    1 แหง 

                                       - สถานโีทรคมนาคมอื่นๆ โทรศัพททางไกลชนบท  10 แหง 
                     3) ทุกหมูบานในเขตองคการบรหิารสวนตําบลมหาโพธ ิ
                                               - มีไฟฟาใชอยางทัว่ถึง 
                     4) แหลงน้าํธรรมชาติ    

          - ลําน้ํา, ลําหวย  4  สาย 

             - บึง, หนองและอืน่ๆ  6  แหง 
                     5) แหลงน้าํที่สรางขึ้น 
             - ฝาย             16   แหง   

          - สระน้าํ    6   แหง 

          - ประปาหมูบาน   13  แหง  

          - บอน้าํดื่ม   1  แหง 

             - บอโยก     21 แหง 
1.3 ขอมูลทั่วไปของตําบลนิยมชัย 

1.3.1 สภาพทั่วไป 
        1) ลักษณะที่ต้ัง  องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย  ต้ังอยูที่หมู 7 บานวังแขม          

ตําบลนิยมชัย อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี มีระยะหางจากที่วาการอําเภอสระโบสถ จํานวน                      

4  กิโลเมตร และหางจากจังหวัดลพบุรี 73  กิโลเมตร เนื้อที่องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย มีพื้นที่ 

73.62 ตารางกิโลเมตร จํานวน 46,012.5 ไร 

2) ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา มีที่ราบลุมดินปนทรายอยูระหวาง

ทรายกับหุบเขา และเชิงเขา น้ําที่ใชในการอุปโภคสวนใหญไดมาจากบอบาดาลและน้ําประปา สําหรับ

บริโภคจะไดจากน้ําฝนที่เก็บใสภาชนะไว พื้นที่เหมาะสมแกการทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว และพืชลมลุก 

หรือไมยืนตนประเภททนแลง 

3) ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ เปนลักษณะแบบรอนมาก อยู

ภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้ง

สองแลวยังไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใตฝุน 

 

 

 

 



 - 14 - 

         1.3.2 ดานการปกครอง  
แบงเขตการปกครองออกเปน  1  ตําบล คือ จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน ไดแก 

หมูที่ 1-12   

    หมูที ่1  บานซับตะกั่ว  หมูที ่2 บานดงนอย 

    หมูที ่3 บานดงหลุม  หมูที ่4 บานเขาหมมูนั 

    หมูที ่5 บานรังเตี้ย  หมูที ่6 บานดานจนัทร 

    หมูที ่7 บานวังแขม  หมูที ่8 บานคลองมะเกลือ 

    หมูที ่9 บานหวยเขวา  หมูที ่10 บานนิยมชยั 

    หมูที ่11บานสามแยกประดูงาม หมูที ่12 บานวังมโนราห 

ประชากร ทั้งสิ้น 5,404 คน แยกเปนชาย 2,715 คน หญิง 2,689 คน มีความหนาแนน

เฉลี่ย 73.40 คน/ตารางกิโลเมตร  และมีครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น 1,813  ครัวเรือน  

                   1.3.3 ดานเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เชน 

ทําไร ทํานา และเลี้ยงสัตว ประมาณรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมดและอื่น ๆ อีกประมาณรอยละ 20 

เชน คาขาย รับจางทั่วไป 
หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
      -  ธนาคาร    1 แหง 

      -  สถานทีจ่ําหนายเชื้อเพลิง  5 แหง 

      -  โรงส ี                          1 แหง  (โรงสีชุมชนตําบลนิยมชยั หมู 6)  
            1.3.4 ดานสังคม 
                   1) การศึกษา   
                                               การศึกษาในระดับโรงเรยีนม ี2 ระดับ คือ 

            ระดับกอนประถมศึกษา  มีสถานศึกษา 7 แหง คือ 

  -  หมูที ่1  โรงเรียนซับตะกั่ว  

      -  หมูที ่2 โรงเรียนบานดงนอย 

        -  หมูที ่3  โรงเรียนบานดงหลุม 

      -  หมูที ่4 โรงเรียนบานเขาหมูมัน 

-  หมูที ่6  โรงเรียนบานดานจันทร  

                         -  หมูที่ 7  โรงเรียนบานวังแขม  

-  หมูที ่9  โรงเรียนบานหวยเขวา และมีทีอ่านหนงัสือพมิพ  

    ประจําหมูที่บาน 1 แหง 
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  ระดับมธัยมศึกษา  

- จํานวน 1 แหง (ขยายโอกาส)  

 ที่อานหนังสือพิมพประจาํหมูบาน จาํนวน 4 แหง ดังนี ้

-  หมูที ่6  โรงเรียนบานดานจันทร และมีทีอ่านหนงัสือพมิพ

ประจําหมูบาน 

-  หมูที ่7  โรงเรียนบานวังแขม  และมีที่อานหนงัสือพมิพ

ประจําหมูบาน 

-  หมูที ่9  โรงเรียนบานหวยเขวา และมีทีอ่านหนงัสือพมิพ

ประจําหมูที่บาน 

-  หมูที ่11 มีทีอ่านหนงัสือพมิพประจาํหมูที่บาน  
  2) สถาบันและองคกรศาสนา   
                           -   วัด/สํานักสงฆ   15 แหง 

              3) สาธารณสขุ 
-  โรงพยาบาลของรัฐ  10 เตียง   1 แหง 

-  สถานีอนามยัประจําตําบล/หมูบาน  1 แหง 

-  สถานพียาบาลเอกชน    1 แหง 

-  อัตราการมแีละใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 
1.3.5 ดานการบริการพื้นฐาน 

                 1) การโทรคมนาคม   มีสถานีโทรคมนาคม 1 แหง 
            2) ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย   
                                              - มีไฟฟาใช  ทุกหมูบาน มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

3) แหลงน้ําธรรมชาติ   จํานวน 5 แหง คือ 

 - ลําหวยทาชาง   

 - ลําหวยวงัสาํโรง 

             - ลําหวยแหลมหลัก 

             - ลําหวยยายลอ  

          - ลําหวยซับสอง 
4) แหลงน้ําทีส่รางขึ้น 

             - บอโยก  6  แหง 

          - สระน้าํ  1  แหง 

 - ฝาย  4  แหง  

 - ประปา             11 แหง 
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   1.3.6) ขอมูลอ่ืนๆ  
                           ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ ตําบลนิยมชัย คือ แรเพอรไลต  มีเนื้อที่จํานวน 

1,000 ไร อยูบริเวณภูเขาหมูบานสามแยกประดูงาม หมูที่ 11 และหมูบานวังมโนราห หมูที่ 12 ตําบลนิยมชัย 

อําเภอสระโบสถ  จ.ลพบุรี 
 

2. แนวคิดเกีย่วกับการบรหิารจัดการแหลงน้าํอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ1 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงใหความสนพระทัยใน

การศึกษาพัฒนาและ จัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหราษฎรมีน้ํากิน น้ําใชและเพื่อการเพาะปลูก เนื่องจาก

ทรงตระหนักดีวา “น้ําคือชีวิต” ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งที่ทรงพระราชทานไวใจความวา: 

        “...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช เพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ํา

คนอยูได ถาไมมีน้ํา คนอยูไมได  ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถาไมมีไฟฟาไมมีน้ํา คนอยูไมได...” 
       พระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา 

              วันที่ 17 มีนาคม 2529 
ในขณะเดียวกัน จากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว  และการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมทําใหน้ําถูกนํามาเพื่อการอุปโภคมากขึ้น  ผนวกกับการใชน้ําแบบไรประสิทธิภาพทําให

สถานการณเกี่ยวกับน้ํา ในปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นอยางมาก ทั้งในดานการขาดแคลนน้ํา ตามทองที่ 

ตาง ๆ ทั่วประเทศในฤดูแลง และภาวะน้ําทวมในฤดูแลง  สรางความเสียหายแกพืชผลและชุมชนใน

หลายทองที่เปนประจําทุกป  ตลอดจนการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่ทําใหคุณภาพน้ําตามแหลงน้ําของ

ชุมชนเมืองใหญ ๆ เสียไปไมอาจใชประโยชนไดเหลานี้ทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคล  สัตว  พืชและ

ทรัพยสินตาง ๆ ของสวนรวม ปญหาที่สําคัญ คือ 

การขาดแคลนน้ํา เนื่องจากความตองการใชน้ําที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกป เพราะ         

การขยายตัวของทางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง การขาดจิตสํานึกการใชน้ําอยางประหยัด

ของผู ใชน้ําไดแก  การใช เพื่อการอุปโภค-บริโภค  การใชน้ําเพื่อการเกษตร  และการใชน้ําเพื่อ                  

การอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบกับปญหาความไมสามารถเก็บกักน้ําและการรวมน้ําจาก

แหลงน้ําธรรมชาติใหเกิดประโยชนมากที่สุด  ขาดการพัฒนาแหลงน้ํา  หรือการบริหารจัดการอยางมีแบบแผน

ภาวการณเปลี่ยนแปลงฤดูกาล หรือ การกระจายไมสม่ําเสมอหรือภาวะฝนนอย และการขาดแคลน

แหลงกักเก็บน้ําผิวดิน  เนื่องจากภูมิประเทศที่ไมเอื้ออํานวยตอการจัดเก็บน้ําทําให  เกิดปญหา               

การขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อใชประโยชนอยางมาก 

 

 

 

 

 

1 น้ํา คือ ชีวิต หนา 3 
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     การบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา2 
       จากการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองประเด็นการศึกษาวิจัยในดานการจัดการ

ทรัพยากรน้าํ, 2539 พบวา รูปแบบการจัดสรรทรัพยากรลุมน้ํามีดังนี ้

  - แบบจําลองกระบวนการจัดการน้ําในลุมน้ํา ทั้งขนาดใหญ กลาง เล็ก และระหวางลุมน้ํา 

  - ระบบกระบวนการจัดการน้ํา ทําใหเกิดความคลองตัวทั้งในระดับ Macro และ Micro 

  - แผนปฏิบัติการเมื่อมีภัยแลง 

  - การจัดสรรน้ําในพื้นที่ที่ดินมีปญหา เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินพรุ 

  - จัดอันดับความสําคัญกอนหลัง และเกณฑกําหนดอัตราสวนในการใชน้ํา ในแตละลุมน้ํา 

รวมทั้งพิจารณากลไก สิทธิ และการปรับปรุงดานกฎหมาย  

 - จําแนกประเภทการประกอบการ ที่มีผลตอการกําหนดอัตราคาน้ํา และดานกฎหมาย 

เชน การประมง จัดอยูในประเภทการเกษตร หรืออุตสาหกรรม 

 - จางภาคเอกชนทําการบริหารจัดการน้ํา และดูแลรักษาโครงการชลประทาน 

 - การขัดแยงในเรื่องการใชน้ําและวิธีการแกปญหา 

 - กฎ ระเบียบ สิทธิการใชน้ํา 

 - วิธีการและอัตราในการเก็บคาน้ําของภาคการใชน้ําตาง ๆ  

 - คาน้ําทั้งน้ําประปาและน้ําดิบ 

- ปรับปรุงกฎระเบียบในการเก็บและใชจายคาน้ําเพื่อการเกษตร คาน้ําสวนหนึ่ง 

อยางเชน 90 % ควรสงกลับใหแกผูใชน้ํา โดยผานสภาตําบล สวนที่เหลือ 10 %  เขากระทรวงการคลงั ดัชน ี

(Performance indicators) ทางเศรษฐศาสตร และอื่น ๆ ในการประเมินการใชน้ําและประสิทธิภาพของ

โครงการ (Project Performance)  

 - ดัชนี (Performance indicators) ทางเศรษฐศาสตรและอื่น ๆ ในการประเมินการใชน้ํา  

และประสิทธิผลของโครงการ (Project Performance)  

 - พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณตาง  ๆ  เชน เครื่องวัดการใชน้ําของพืช  เครื่องมือวัดน้ํา 

เครื่องมือและอุปกรณในการควบคุมการสงน้ําในระบบสงน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หนา 17-20 
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รายงานการจัดสัมมนาเรื่องการจัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการใชและอนุรักษทรัพยากรน้ํา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ, 2536 ไดขอสรุปและขอเสนอแนะ             

ทางวิชาการเพื่อจัดทําแผนกฎหมายแมบทเกี่ยวกับการใชและอนุรักษทรัพยากรน้ํา สรุปความไดวา        

การใชอํานาจของรัฐในการควบคุม การใช การอนุรักษ  การพัฒนาและการฟนฟูแหลงน้ํา  รัฐจะตองเปน

ผูจัดการโดยจะตองมีองคกรใดองคกรหนึ่งขึ้นมาเปนตัวแทนในการใชอํานาจนี้แทน รัฐควรกําหนด

อํานาจหนาที่และวัตถุประสงคขององคกรนั้นใหชัดเจน ไดแก  

- การออกใบอนุญาตในการใชน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ําจากทางน้ํา หรือแหลงน้ํา 

ธรรมชาติ  

- การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมคาใชน้ํา 

- การจัดลําดับความสําคัญในการใชน้ําวาควรจะใชน้ําชนิดใดกอนหลัง  โดยเฉพาะใน

กรณีเกิดการขาดแคลน ใครควรจะมีสิทธิกอน 

- การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียรวมทั้งการเก็บคาบําบัดน้ําเสีย 

- การกําหนดโทษที่ รัฐสามารถจะลงโทษแกผูละเมิดอํานาจรัฐดังกลาวขางตน 

ขณะเดียวกันก็จะตองมีบทลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่เปนฝายละเมิดเสียเองดวย 

ทั้งนี้ การจัดตั้งองคกรที่จะบริหารจัดการเรื่องน้ํา จะมีอํานาจในการวางแผนกําหนด

นโยบายควบคุมการกอสรางใด ๆ ที่ไปกระทบกับการใชน้ําธรรมชาติ ตลอดจนมีหนาที่ในการพัฒนา

อนุรักษและจัดการดวยองคกรที่จัดตั้งขึ้น  ซึ่งควรมี 2 ระดับ คือ  ระดับชาติเพื่อทําหนาที่ครอบคลุมได        

ทั่วราชอาณาจักร  และควรมีองคกรระดับทองถิ่นดวย  โดยอาจจะจําลองรูปแบบมาจากระดับชาติ แต

อยูในระดับทองถิ่น  ขณะเดียวกันก็เปนองคกรระดับลุมน้ํา  เพื่อใหทุกระดับสามารถประสานกันได และ

ควรเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการประชาสัมพันธดวย  โดยระดมความรวมมือจากภาคเอกชนเพื่อทํา

ความเขาใจกับประชาชนตอไป 

ปราโมทย  ไมกลัด, 2534 กลาวถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานไวใน

งานสัมมนาทิศทางการพัฒนาแหลงน้ําในทศวรรษหนา  วาดวยวัตถุประสงคของกรมชลประทานที่สราง

อางเก็บน้ําที่สามารถระบายออกมาใชงานได   โดยกรมชลประทานจะเปนผูบริหารและจัดสรรน้ําเอง ซึ่ง

มีการใชน้ําตามลําดับความสําคัญ  ดังนี้ 

-  การใชน้ําเปนน้ําเสริมการปลูกพืชฤดูฝน (นาป)  ในเขตโครงการชลประทาน  รวมทั้ง

น้ําเสริมการอุปโภค บริโภค และอื่น ๆ ในฤดูฝน 
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-  การใชน้ําเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ในฤดูแลง  จะพิจารณาตามจํานวนน้ําในอางเก็บน้ําที่

สามารถระบายออกมาใชงานได ปจจุบันจะวางแผนจัดสรรไปใชในกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับ

ความสําคัญกอนหลัง  ดังนี้ 

 เพื่อการอุปโภค – บริโภคของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปตลอดชวงฤดูแลง 

จัดสรรใหเปนอันดับแรก 

 การผลักดันน้ําเค็มที่บริเวณปากแมน้ํา 

เพื่อการปลูกพืชฤดูแลง  การอุตสาหกรรม และอื่น ๆ โดยจัดสรรแบงปนน้ําที่

เหลือตามความเหมาะสม 

สําหรับอัตราสวนการจายน้ําใหกับกิจกรรมตาง ๆ นั้น ยอมข้ึนอยูกับปริมาณน้ําตนทุน

ในอางเก็บน้ําที่มีใหระบายออกมาใชไดเปนหลัก โดยหลักการแลวตลอดฤดูแลงจะตองจัดสรรน้ําให

เพียงพอกับความตองการของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่จําเปนตองใชน้ําเพื่อการยังชีพขั้นพื้นฐานกอน  

ไดแก น้ําใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค แลวจัดสรรใหกิจกรรมอื่นตอไปตามความเหมาะสม 

  ดร.อภิชาต  อนุกูลอําไพ , 2534 กลาวถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมชลประทาน

ในการบริหารจัดการน้ํา ในงานสัมมนาทิศทางการพัฒนาแหลงน้ําในทศวรรษหนา วามีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

  1) สํารวจสภาพระบบสงน้ํา  ระบบระบายน้ํา ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตาม

คลองตาง ๆ ที่ใชงานอยูในปจจุบัน  เพื่อ 

    วิเคราะหประสิทธิภาพการชลประทานของคลองสงน้ําแตละสายและรวมทั้ง

โครงการ  เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของระบบชลประทานที่ใชงาน 

    หากคลองสงน้ําสายใดมีประสิทธิภาพต่ํา จึงจัดทําแผนซอมแซมหรือ

ปรับปรุงคลองและอาคารในคลองใหมีสภาพสมบูรณ  เพื่อเพิ่มการใชงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2) ตรวจสอบ  และวิเคราะหพื้นที่ซึ่งใชน้ําชลประทานใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน

ของระบบสงน้ํา  โดยการปรับเพิ่มลดขนาดพื้นที่ที่สมควรสงน้ําไปชวยเหลือตามสภาพน้ําตนทุนที่เปนจริง 

  3) จัดทําแผนการซอมแซม  ปรับปรุงคลอง และอาคารในคลองที่ควรดําเนินการทั้งหมด 

  4) เรงรัดดําเนินการซอมแซม ปรับปรุงคลอง  อาคารในคลองและสิ่งกอสรางตาง ๆ ให

แลวเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กําหนดและเงินงบประมาณที่ไดรับ  เพื่อใหสามารถใชในการควบคมุและ

สงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกตอการใชงาน 

  5) จัดตั้งองคกรเกษตรกร  “กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา” ใหทั่วถึงในเขตโครงการชลประทาน  

เพื่อใหเกษตรกรผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการจัดสรร  และใชน้ําชลประทานอยางถูกตองกับหลัก

วิชาการและมีหลักความเปนธรรมระหวางกลุมเกษตรกร 

  6) จัดทําโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร  ประกอบดวยเจาหนาที่ของรัฐ  ผูทํา

หนาที่ควบคุมการสงน้ํา และดูแลการจัดการน้ําขอชลประทานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  สําหรับกลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน  ควรจะมีการจัดทําโครงการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธเร่ืองการใชน้ําที่ถูกวิธีกับการปลูกพืชชนิดตาง ๆ รวมทั้งรณรงคใหมีการใชน้ําอยาง

ประหยัดและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของทางราชการในการดูแลซอมแซมคลองและอาคารที่ชํารุด

เสียหายเล็กนอยใหคงสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดไป 
 

3. แนวพระราชดํารเิรื่อง ทฤษฎีใหมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวักบัการจัดการทรัพยากรการผลิต 
    ทางการเกษตร3 

                    ทฤษฎีใหม: แนวทางการจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรทีย่ั่งยืน 

ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร  เปนปญหาสําคัญยิ่งในปจจุบัน และ

การประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใชน้ําฝนทํานาเปนหลัก เกษตรกรจะมคีวามเสีย่งสงู 

เปนเหตุใหผลผลิตขาวอยูในระดับตํ่า ไมเพียงพอตอการบริโภค ดวยพระอัจฉริยะในการแกปญหา จึงได

พระราชทาน  "ทฤษฎีใหม" ใหดําเนินการในพื้นที่ทํากินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ 15 ไร ดวยวิธีการ

จัดการทรัพยากรระดับไรนาอยางเหมาะสม ดวยการจัดสรรการใชประโยชนในที่ดินโดยใหมีการจัดสราง          

แหลงน้ําในที่ดินสําหรับการทําการเกษตรแบบผสมผสานอยางไดผล เพื่อใหเกษตรกรสามารถ           

เลี้ยงตัวเองได ใหมีรายไดไวใชจายและมีอาหารไวบริโภคตลอดป (กรมวิชาการเกษตร, 2539: 77) ซึ่งได

ดําเนินการอยางแพรหลายในปจจุบัน เพื่อการผลิตทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืนสําหรับเกษตรกรชาวไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัสวา  

"…ถึงบอกวาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม สองอยางนี้จะทําความเจริญแก

ประเทศได แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน…"    

      (สํานักพระราชวัง, 2542) 

                พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงทําการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ  เกี่ยวกับทฤษฎีใหม

มาเปนเวลานานตั้งแตป พ.ศ. 2532 ในพื้นที่สวนพระองคขนาด 16 ไร 2 งาน 23  ตารางวา ใกลวัดมงคล 

ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทรงมอบใหมูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเสริม

โครงการของรัฐ ทั้งนี้กอนที่จะทรงนําเอกสารออกเผยแพรอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2537 นั้น ทรงให

จัดตั้ง "ศูนยบริการพัฒนา" ตามแนวพระราชดําริ อยูในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเปน

ตนแบบสาธิตการพัฒนาดานการเกษตรโดยประสานความรวมมือระหวาง วัด ราษฎรและรัฐ ทําการ

เผยแพรอาชีพการเกษตรและจริยธรรมแกประชาชนในชนบท โดยทรงหวังวาหากประสบความสําเร็จก็

จะใชเปนแนวทางสาธิตในทองที่อ่ืน ๆ ตอไป ทั้งนี้ในสวนของการพัฒนาดานการเกษตรนั้น ก็คือแนวคิด

และมรรควิธีที่รูจักกันในนาม "เกษตรทฤษฎีใหม" (อําพล, 2542:3-4)  

 

 
3  http://www.ku.ac.th/king72/2542-09/res05_02himl : 19 ตุลาคม 2552  
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พระราชดําริ "ทฤษฎีใหม" เปนแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากร            

ระดับไรนา  คือ  ที่ดินและน้ํา เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการดําเนินการทฤษฎีใหม 

ไดพระราชทานขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหมขั้นตน สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่นอย คอนขางยากจน 

อยูในเขตเกษตรน้ําฝนเปนหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพของการผลิต 

เสถียรภาพดานอาหารประจําวัน ความมั่นคงของรายได ความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงของชุมชนชนบท 

เปนเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัย ใหแบงพื้นที่ ออกเปน 4 สวน 

ตามอัตราสวน  30:30:30:10  ซึ่งหมายถึง พื้นที่สวนที่หนึ่งประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใช

เก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและ ใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง  ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ 

(สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉดฯ ไดดวย) พื้นที่สวนที่สองประมาณ 30% ใหปลูกขาวใน

ฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารประจําวันในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถ

พึ่งตนเองได พื้นที่สวนที่สามประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อ

ใชเปนอาหารประจําวัน  หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย และพื้นที่สวนที่ส่ีประมาณ  10%  ใชเปนที่อยู

อาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือนอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด 

คอกสัตว ไมดอกไมประดับ พืชผักสวนครัวหลังบาน เปนตน)  

ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหมขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของ

ตนจนไดผลแลว ก็ตองเริ่มข้ันที่สอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือ สหกรณ รวมแรง รวมใจ

กันดําเนินการในดาน  

   1. การผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเริ่มต้ังแต ข้ันเตรียมดิน การหา

พันธุพืช ปุย การหาน้ํา และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก  

   2. การตลาด เมื่อมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพื่อการขายผลผลิตใหได

ประโยชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว 

ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดี และลดคาใชจายลงดวย  

   3. ความเปนอยู ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมี 

ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตาง ๆ กะป น้ําปลา เสื้อผา ที่พอเพียง  

   4. สวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จําเปน เชน มีสถานีอนามัย

เมื่อยามปวยไข หรือมีกองทุนไวใหกูยืมเพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ  

   5. การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุน

เพื่อการศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชนของชุมชนเอง  

   6. สังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนศูนยกลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมี

ศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวกิจกรรมทั้งหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ไมวาสวนราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ  
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ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกรจะมี

รายไดดีข้ึน ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูข้ันที่สามตอไป คือ 

ติดตอประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางรานเอกชน มาชวยในการ

ทําธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับ

ประโยชนรวมกัน กลาวคือ  

    เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง (ไมถกูกดราคา)  

    ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อขาวบรโิภคในราคาต่าํ (ซื้อขาวเปลอืกตรงจาก

เกษตรกรและมาสีเอง)  

    เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก 

(เปนรานสหกรณ ซื้อในราคาขายสง)  

   ธนาคารกบับริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ 

ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น)  

ในปจจุบันนี้ไดมีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหมไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนยศึกษา

การพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการจัดทํา 

แปลงสาธิต จํานวน 25 แหงกระจายอยูทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองบัญชาการทหารสูงสุด  กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการดําเนินงานใหมีการนําเอาทฤษฎีใหมนี้ไปใชอยางกวางขวางขึ้น  
 

4.  แนวความคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวมของประชาชน 
การดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ               

จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายไมวาจะเปนเจาหนาที่ดําเนินงาน

เกษตรกรหรือประชาชนผูเขารวมโครงการ ดังนั้น การมีสวนรวมจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสําคัญใน           

การดําเนินงานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ เปนกระบวนการสรางชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน เพราะการมี

สวนรวมเปนเครื่องมือที่ชวยใหประชาชนเกิดการยอมรับและเห็นความสําคัญของโครงการตาง ๆ การมี               

สวนรวมยังมีความสําคัญในแงของการชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและแสดงศักยภาพของผูที่

อยูในสังคมนั้นดวย มีผูใหความหมายและกระบวนการของการมีสวนรวมไวดังนี้ 

เสนห จามริก (2527:22) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา ไมไดหมายความเพียงวา

ดึงประชาชนเขามามีสวนรวมกิจกรรมตามที่นักวิชาการหรือองคการพัฒนาตั้งขึ้น แทจริงแลวตองให

ชุมชนมีกิจกรรม และวิธีการดําเนินการของเขาเองในชุมชน 
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อคิน รพีพัฒน (2531:15) กลาวถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบทซึ่ง

เกี่ยวของไปถึงการพึ่งตนเองวา เปนความสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตไดดวยตนเอง พรอมทั้ง

ยกตัวอยางเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนขึ้นอีกวา คือ การที่เด็กจะพัฒนาเปนผูใหญไดก็ดวยการอบรม           

ส่ังสอนใหวิชาความรู เพื่อที่จะใหเขากับสภาพของสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถกําหนดทิศทางและ

ชะตาชีวิตของตนได หมูบานตลอดจนถึงประเทศถาพึ่งตนเองไดก็ควรที่จะสามารถกําหนดทิศทางและ

ชะตาชีวิตของตนเองได การพัฒนาชนบททั้งปวงก็กระทําเพื่อสรางใหชาวชนบทมีความสามารถเชนนี้ 
รูปแบบและขั้นตอนของการมสีวนรวม 
Chapin (อางถึงในอนุภรณ,2529:24) ไดศึกษารูปแบบของการมีสวนรวมและไดแบง

รูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

                 1. การมีสวนรวมประชุม  (attendance at meeting) 

                 2. การมีสวนรวมออกเงนิ  (financial contribution) 

                 3. การมีสวนรวมเปนกรรมการ  (membership on  contribution) 

                 4. การมีสวนรวมเปนผูนาํ  (position of leadership) 

ไพรัตน เตชะรนิทร (อางถึงในทวีทอง,2527:6) ไดเสนอวธิีการสําคัญเรือ่งนโยบายการมี

สวนรวมของชมุชนในการพฒันาไว ดังนี ้

   1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน

ความตองการของชุมชน 

     2. รวมคิดสรางแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชน หรือเพื่อ

สรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

     3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกไขปญหา

และสนองความตองการของชุมชน 

    4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

     5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     6. รวมการลงทนุในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขดีความสามารถของตนเอง และ

ของหนวยงาน 

    7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

    8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการ 
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                    เจิมศักดิ์ ปนทอง (อางถงึในทวทีอง,2527:10) ไดอธิบายขั้นตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวม 

ไว 4 ข้ันตอน คือ 

   1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของชาวชนบท 

   2. การมีสวนรวมในการวางแผนดาํเนนิกิจกรรม 

   3. การมีสวนรวมในการลงทนุและปฏิบัติงาน 

   4. การมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผล 



บทที่  3 
วิธีการประเมินผล 

 

  วิธีการศึกษา และการประเมินผลโครงการหวยใหญวังแขม (เกษตรทฤษฎีใหมตามแนว

พระราชดําริ) อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้เปนการประเมินผลแบบพรรณนาเชิงสํารวจ

วิเคราะห(Descriptive and Survey Research) โดยจะศึกษาในเชิงปริมาณ  ควบคูกับการศึกษา 

เชิงคุณภาพ  ใชวิธีดําเนินการประเมินผล  2  ลักษณะ  คือ 

1. ศึกษาคนควา จากเอกสาร (Documentary Research) ดวยการศึกษาจาก

เอกสารขอมูลที่เกี ่ยวของ  เชน  พระราชดําริและความเปนมาของโครงการหวยใหญวังแขม  

(เกษตรทฤษฏีใหมตามแนวพระราชดําริ) รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ  ที่ผานมาจนกระทั่งปจจุบัน  เปนตน  และนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหใน

เร่ืองความครบถวนสอดคลองของกิจกรรมดําเนินงานกับพระราชดําริ  ความกาวหนาในการดําเนินงาน

ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย      

2. การศึกษาภาคสนาม  (Field Work Study)  เปนการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ

(Primary  Data) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลสําหรับการประเมินผลใน  

2  ลักษณะดังนี้ 

  - ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม

ของโครงการฯ โดยการสัมภาษณเจาหนาที่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ที่

รวมโครงการฯ  เพื่อวิเคราะหความครบถวน  สอดคลอง  และความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมในการ

สงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม 

                          - ลักษณะที่สอง ประเมินผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของ

ประชาชนในระดับครัวเรือน รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะของประชาชนในเขตพื้นที่ของโครงการฯ  
                               

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                    ประชากรและกลุมตัวอยางในการประเมินผลครั้งนี้ไดจากการสุมตัวอยาง ดังนี้ 

1. เจาหนาที่ของรัฐ เปนผูใหสัมภาษณกับผูทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการ

ดําเนินงานของโครงการหวยใหญวังแขม(เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ) ประกอบดวย

คณะกรรมการระดับจังหวัด ที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 533/2546 ลงวันที่ 11 

เมษายน 2546 ซึ่งปฏิบัติงานระดับนโยบายมาเปนตัวอยางในการศึกษาดวยการสุมอยางมีวัตถุประสงค 

คือจากหนวยงานหลักที่เกี่ยวของโดยตรงในการพัฒนาอาชีพและงานขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 

11 ตัวอยาง  และคณะทํางานระดับอําเภอ  ที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 534/2546           

ลงวันที ่ 11  เมษายน  2546 ซึ ่ง รับผิดชอบและปฏิบัติงานอยู ใน เขตพื้นที ่ อํา เภอสระโบสถ 
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จํานวน 8 ตัวอยาง  และผูนําชุมชน จํานวน 10 ตัวอยาง เพื่อทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการ

โครงการฯ โดยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In-depth Interview)   
2. การสัมภาษณประชาชนในเขตพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม 

และเปนสมาชิกของกลุมผูใชน้ําตามที่กรมชลประทานจัดตั้ง จํานวน 489 ราย (เอกสารอางเก็บน้ํา       

หวยใหญวังแขม :15)  ซึ่งอยูในเขตพื้นที่จํานวน 3 ตําบล 1 อําเภอ 18 หมูบาน  รวมพื้นที่ 1,891-3-93  ไร   

ประกอบดวย 

        -  ประชาชน หมูที่ 1- 7 , 10  ตําบลมหาโพธิ์  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 

          -  ประชาชน  หมูที่ 1-10 ,12  ตําบลสระโบสถ อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี 

           -  ประชาชน  หมู 4  ตําบลนิยมชัย  อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี 

                                ทําการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น 126 ราย โดยแบงเปน 3 กลุมคือ   

                                กลุม 1  ไดแก  ประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา และปจจัยการ

ผลิต ป 2545 จํานวน 31 ราย 

                                กลุม  2  ไดแก  ประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา ป  2547  

จํานวน 30 ราย  

                               โดยประชาชนในกลุม 1 และกลุม 2 จะทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกหมดทุกราย 

เนื่องจากเปนประชาชนที่เขารวมโครงการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม 

                                 กลุม  3   ไดแก  ประชาชนที่ใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม โดย

ไมไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา และปจจัยการผลิต  จํานวน  428  ราย  ซึ่งเปนตัวอยางที่ไดรับการ

คัดเลือกโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางและใชเกณฑประชากรที่มีเลขหลักรอย ไดกลุมตัวอยาง

มารอยละ 15  เปนจํานวนตัวอยาง  65  ราย (พื้นฐานงานวิจัย, 2545 :105) ทําการสุมอยางมีระบบ

(Systematic Random Sampling) 
                    
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
  การประเมินผลครั ้งนี ้ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเมื ่อวันที ่ 27 เมษายน –               

2 พฤษภาคม 2552 รวมระยะเวลา  6 วัน 
 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการประเมินผลคร้ังนี้ นอกจากการศึกษาคนควาและ

รวบรวมจากเอกสารแลว การศึกษาขอมูลภาคสนามเปนสวนหนึ่งของการศึกษาที่สําคัญยิ่ง โดยการใช 

แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนลักษณะคําถามปลายปด  (Close-ended questions)  ไวให

ผูตอบไดเลือกตอบ  และคําถามปลายเปด  (open-ended  questions)  ใหผูตอบไดตอบอยางอิสระ  

ไมกําหนดคําตอบตายตัว  โดยแบงเปน 2 ชุด  ดวยกัน คือ 
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   ชุดที่ 1  แบบสอบถามในการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐ  ทั้งระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติจากกลุมตัวอยาง  เปนคูมือในการสัมภาษณ เกี่ยวกับเร่ืองการบริหารการดําเนินงาน  และ

บุคลากร การประสานงาน  งบประมาณ  การติดตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง  ตลอดจนปญหาและ

ขอเสนอแนะ 

   ชุดที่ 2 แบบสอบถามในการสัมภาษณกลุมตัวอยางผู ได รับผลประโยชนจาก

โครงการฯ  ซึ่งไดจากการสุมตัวอยาง  และทําการสัมภาษณโดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน        

การสัมภาษณ  มีสาระสําคัญของแบบสอบถาม 10 สวน  ดังนี้ 

- สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณรวมทัง้บุคคลที่อาศัยอยูในครัวเรือนใน

ปจจุบัน (รวมผูใหสัมภาษณ)  

- สวนที่ 2  ขอมูลดานการถือครองที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน 

- สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับสระน้ํา 

- สวนที่ 4  ขอมูลดานการปรับปรุงบํารุงดินและการกาํจัดศัตรูพืช        

- สวนที่ 5  ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงานโครงการหวยใหญวงัแขม 

- สวนที่ 6  ขอมูลเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาํริ 

- สวนที่ 7  ขอมูลดานรายได / รายจาย / หนี้สิน 

- สวนที่ 8  ขอมูลทางสังคม 

- สวนที่ 9  ขอมูลดานปญหา – อุปสรรคและขอเสนอแนะ  

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการประเมินผลในครั้งนี้มีดังนี้   

  1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอมูลประเภทตาง ๆ ที่จะใชการ

วิเคราะห  ไดแก  แนวพระราชดําริ  และความเปนมาของโครงการหวยใหญวังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม

ตามแนวพระราชดําริ) ขอมูลพื้นฐานของอําเภอสระโบสถ โครงการและกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการหวยใหญวังแขม (เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ) ระเบียบ

คําสั่ง และเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ  

  2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินงานโครงการหวยใหญวังแขม (เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ) และประชาชนในพื้นที่

เปาหมายที่ไดจากการสุมตัวอยาง 
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  สําหรับการเก็บขอมูลของเจาหนาที่หนวยงานหลักตาง ๆ เพื่อประเมินการบริหาร

จัดการเนื่องจากเปนเรื่องละเอียดออน  ดังนั้น  จึงใชเจาหนาที่ที่มีประสบการณในการประเมินผลของ

สํานักงาน  กปร.  เปนผูสอบถาม  ทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 28 - 29 เมษายน 2552   

  สวนการเก็บขอมูลในสวนของประชาชน (ระดับครัวเรือน)  เพื่อประเมินผลกระทบตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูและขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ  ใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย

และแผนของสํานักงาน  กปร.  ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และคณะทํางานติดตามประเมินผล

และจัดทําแผนพัฒนาอาชีพโครงการหวยใหญวังแขม  (เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ) 

ระดับพื้นที่  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากจังหวัดลพบุรี  เปนผูจัดเก็บขอมูล  โดยกอนออกปฏิบัติงานจะมีการ

ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดในเนื้อหาของแบบสอบถามและเทคนิคในการสัมภาษณ  ซึ่งในระยะเวลา

ปฏิบัติงานได  แบงออกเปน  2  ชวง  คือ 

  ชวงแรก  เปนการทดสอบแบบสอบถาม  (Pretest) โดยไดทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 

27  เมษายน  2552  เพื่อจะไดทราบถึงขอบกพรองตาง  ๆ  ของแบบสอบถาม  แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ใหสมบูรณครบถวนตรงกับสภาพความเปนจริง  และสอดคลองกับวัตถุประสงคที่จะทําการศึกษา 

  ชวงที่สอง  เปนการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม โดยเก็บขอมูลระหวาง วันที่ 28 

เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552  ในแตละวันภายหลังจากปฏิบัติงานจะมีการประชุมสรุปปญหาตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงแกไข 

 
วิธีวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติ 
  หลังจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถามแลว  นําขอมูลจาก

แบบสอบถามมาทําการบรรณาธิกรขอมูล  (Edit)  และทําการสรุปคําถามปลายเปดที่มีในแบบสอบถาม   

เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับจัดทําคูมือลงรหัส  (Code Book)  และนําขอมูลทีไดมาลงในแบบฟอรมลงรหสั  

(Coding Form)  สําหรับใชในการคํานวณคาสถิติตาง  ๆ  โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชวิเคราะห

ขอมูลเชิงสังคมศาสตร  ที่เรียกวา  Statistical Package for the Social Sciences / For  Windows  

(SPSS/FW  Version 9)  โดยใชคาทางสถิติสําคัญ  คือ 

1.  คารอยละ  (Percentage)  เพื่อใชวัดการกระจายของขอมูลและนําเสนอในรูปตาราง 

2.  คาตัวกลางเลขคณิต  (Arithmetic Mean)  เพื่อนําขอมูลที่แสดงจํานวนมาพิจารณา

คาเฉลี่ย 

 ทั้งนี้ คาทางสถิติทั้งหมดไดนําเสนอในรูปของตารางขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data)  และนํามาแปลความหมายเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Data)  สําหรับใชในการ

วิเคราะหในเชิงตรรกโดยการอธิบายและพรรณนาจากเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของดวย  จากนั้นนํา

ผลที่ไดมาจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ 
 



บทที่  4 
ผลการประเมินผล 

 
  การประเมินผลโครงการหวยใหญวังแขม(เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ)  คร้ังนี้ 

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อจะไดทราบถึงผลการดําเนินงาน  ปญหาและขอจํากัดในการบริหารจัดการของ

โครงการฯ  ที่มีผลกับประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯในดานความเปนอยู เศรษฐกิจและสังคม โดย

ศึกษาคนควาจากเอกสารที่ เกี่ยวของและการศึกษาภาคสนาม โดยเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ของรัฐ 

ประกอบดวย  คณะกรรมการระดับจังหวัด  ซึ่งเปนขาราชการระดับหัวหนาสวนของจังหวัด  ซึ่งปฏิบัติงาน

ระดับนโยบายมาเปนตัวอยางในการศึกษาดวยการดวยการสุมอยางมีวัตถุประสงค  คือจากหนวยงานหลักที่

เกี่ยวของโดยตรงในการพัฒนาอาชีพและงานขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 11 ตัวอยาง กับ

คณะทํางานโครงการฯ  ระดับอําเภอ  เปนขาราชการที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่

อําเภอสระโบสถ  จํานวน  8  ตัวอยาง  และผูนําชุมชน  จํานวน  10  ตัวอยาง  สําหรับประชาชนที่เปนตัวอยาง

ในคร้ังนี้  ประกอบดวย  ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ  และเปนสมาชิกผูใชน้ําตามที่กรมชลประทาน

จัดตั้ง จํานวน 489 คน โดยทําการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น 116 คน แบงเปน 3 กลุม คือ 

กลุม 1 ประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา และปจจัยการผลิต ป 2545 

จํานวน 25 ราย   

กลุม 2 ประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนเฉพาะสระน้ํา ป 2547 จํานวน 26 ราย  

กลุม 3 กลุมตัวอยางที่สุมจากประชาชนที่ไดใชน้ําจากโครงการฯเพียงอยางเดียว รอยละ 15 

เปนจํานวน 65 ราย 

ทั้งนี้  เดิมประชาชนกลุม 1 มีจํานวน 31 ราย  และกลุม 2 จํานวน 30 ราย  โดยกําหนดจะ

ทําการสัมภาษณทั้งหมด แตมีขอจํากัดไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกร      

บางรายขายที่ดินใหนายทุนและยายไปอยูตางจังหวัด  บางรายไปทํางานตางจังหวัด  เพิ่งเสียชีวิตไป             

1  ราย  โดยยังไมมีผูรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีเกษตรกรที่มีชื่อซ้ํากันในกลุม 1 และกลุม 2 จํานวน            

2 ราย เนื่องจากมีที่ดินทํากินหลายแปลงแตอยูตางหมูบานกัน โดยอยูในแนวเขตการกอสรางระบบสงน้ํา

ชลประทาน  
                   การนาํเสนอผลการศึกษาวิเคราะห แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย 
                              1. ผลการดําเนินงานของโครงการฯ 
                                     1.1 การบริหารจดัการ 

                                     1.2 ผลการการดําเนนิงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
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                                2. ผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  
                                     2.1 ผลจากการสมัภาษณเจาหนาที ่

                                     2.2 ผลจากการสมัภาษณประชาชนในเขตพืน้ที่โครงการฯ ประกอบดวย  

- ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

- ขอมูลดานการถือครองที่ดินและการใชประโยชนจากทีดิ่น 

- ขอมูลเกี่ยวกบัสระน้ํา 

- ขอมูลดานการปรับปรุงบํารุงดินและการกําจัดวัชพืช 

- ขอมูลเกี่ยวกบัการดําเนินงานโครงการฯที่มีตอประชาชน 

- ขอมูลการทาํเกษตรทฤษฎีใหมในเขตพื้นที่โครงการฯ 

- ขอมูลรายได รายจาย และหนี้สิน 

- ขอมูลทางสังคม 

- ขอมูลปญหา-อุปสรรคและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 

1. ผลการดําเนินงานของโครงการหวยใหญวงัแขม (เกษตรทฤษฏีใหมตามแนวพระราชดําริ)    
1.1 การบริหารจัดการ 

สํานักงาน  กปร. ไดประสานงานกับจังหวัดลพบุรี  เพื่อดําเนินการสนองพระราชดําริ 

และจังหวัดไดเชิญผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมดําเนินการโดยผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ไดมี

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไดแก 

ครั้งที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหวยใหญวังแขม(เกษตรทฤษฎีใหม

ตามแนวพระราชดําริ)  ระดับจังหวัด  โดยมีเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี เปนประธานกรรมการ 

หัวหนาฝายแผนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี เปนกรรมการและเลขานุการ และ

คณะทํางานดําเนินงานโครงการหวยใหญวังแขม  ระดับอําเภอ  มีนายอําเภอสระโบสถ  เปนประธาน

คณะทํางาน  เกษตรอําเภอสระโบสถ  เปนคณะทํางานและเลขานุการ  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544   

ครั้งที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม 

ในพื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม  ระดับจังหวัด  โดยมีเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบรีุ  เปน

ประธานกรรมการ หัวหนาฝายแผนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี  เปนกรรมการและ

เลขานุการ  และคณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจาก  พระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นที่โครงการ

ชลประทานหวยใหญวังแขม ระดับอําเภอ มีนายอําเภอสระโบสถ เปนประธานคณะทํางาน เกษตร

อําเภอสระโบสถ เปนคณะทํางานและเลขานุการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2546  
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คณะกรรมการในระดับจังหวัด ทําหนาที่ในการประสาน กํากับ  ดูแล  และแกไขปญหา

การดําเนินงาน  และคณะทํางานในระดับอําเภอ มีหนาที่คัดเลือกและกลั่นกรองเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

ดําเนินงานและประสานงานในการสนับสนุนเกษตรกรตามหลักเกณฑและวิธีการของเกษตรทฤษฎีใหม 

พรอมติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงาน ใชการปฏิบัติงานดวย

การประชุมเปนหลักซึ่งในระยะเริ่มแรกของโครงการจะมีการประชุมเฉพาะกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

โครงการหวยใหญวังแขม แตเมื่อภารกิจกอสรางอางเก็บน้ํา  การขุดสระน้ําและการสนับสนุนปจจัยการผลิต

ใหแกเกษตรกร  ในชวงป 2545-2547  แลวเสร็จ  การประชุมวางแผนรวมกันสวนใหญจะเปนการประชุม          

ตามแผนงานปกติทั่วไปของจังหวัด  เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสรางในรูปคณะกรรมการจะเห็นวา

ผูรับผิดชอบตามตําแหนงตาง ๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบันมาเปนเวลาถึง 6 ป ทําให                

การดําเนินงานชวงที่ผานมา ไมตอเนื่องเทาที่ควร อยางไรก็ดี  ขอจํากัดที่เกิดขึ้นนี้  ไดรับการแกไขโดย

จังหวัดลพบุรี ไดมีการปรับคําสั่ง ที่ 3568/2551 แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบเรื่องนี้  โดยมี

ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี  เปนประธานกรรมการใหการดําเนินงานตอเนื่องเปนระบบมากขึ้น 
                  1.2 ผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในโครงการหวยใหญวังแขม  (เกษตรทฤษฎีใหม

ตามแนวพระราชดําริ)  ต้ังแตป 2545 – ปจจุบัน  สามารถจําแนกออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 งานชลประทาน โดยโครงการชลประทานลพบุรี สํานักชลประทานที่ 10    

1) ดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม ที่บานมหาโพธิ์ ตําบลมหาโพธิ์ 

อําเภอสระโบสถ  เปนโครงการชลประทานขนาดกลาง  กอสรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2547 (มีการออกแบบ

และบรรจุเขาไวในแผนงานกอสรางตั้งแตป 2540 -2547 ใชงบประมาณคากอสราง 128,000,000 บาท) 

เพื่อเก็บกักน้ําในลําน้ําหวยใหญในฤดูฝน  ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําได 12 ลานลูกบาศกเมตร  และปลอยน้ํา

ลงมาตามลําหวยใหญมายังฝายวังแขม (ซึ่งอยูทางดานทายอางเก็บน้ําประมาณ 800 เมตร) เพื่อ

ชวยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลสระโบสถ ตําบลมหาโพธิ์ และตําบลนิยมชัย ประมาณ 7,000 ไรใหมี

แหลงน้ําไวใชสําหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและเลี้ยงสัตว    

2) การขุดสระเก็บน้ําตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ใหแกเกษตรกรที่เขารวม

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในปพ.ศ. 2545 จํานวน 30 สระ และในป 2547 จํานวน 31 สระ 

3) การกอสรางระบบสงน้าํ ไดสํารวจและออกแบบระบบสงน้าํโครงการหวยใหญวงัแขม

แลวเสร็จในป 2547 โดยเปนคลองดาดคอนกรีต โครงการหวยใหญวังแขม ต้ังอยูในเขตพื้นที่ตําบลมหาโพธิ ์ 

และตาํบลสระโบสถ อําเภอสระโบสถ จงัหวดัลพบุรี เพื่อกระจายน้าํใหแกพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีอ่ยูบริเวณทาย

อางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม ตามระยะเวลาและความตองการใชน้ําของพืชอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ทําการกอสรางเมื่อปพ.ศ. 2551 และคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2553  
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 ลักษณะของงานระบบสงน้ําโครงการหวยใหญวังแขม  เปนการสงน้ําโดยอาศัย แรงโนมถวง

ของโลก (Gravity) ใหแกพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูบริเวณดานทายอางฯ จํานวน 7,000 ไร โดยสงน้ําจาก

อางเก็บน้ําผานอาคารระบายน้ําไปตามลําน้ําเดิม  เพื่อใหฝายวังแขม  ซึ่งอยูทางดานทายน้ํา และมี

ระยะหางจากอางฯ ประมาณ 0.8 กิโลเมตร  ทําหนาที่ทดน้ําเขาคลองสงน้ํา ซึ่งเปนคลองดาดคอนกรีต

ทั้งฝงซาย-ฝงขวา  จํานวนทั้งสิ้น 7 สาย รวมความยาว 27.1 กิโลเมตร ประกอบดวย 

 -  คลองสงน้ําสาย LMC    ความยาว  5.9 กิโลเมตร 

 -  คลองสงน้ําสาย 1R-LMC ความยาว  4.7 กิโลเมตร 

 -  คลองสงน้ําสาย 2R-LMC ความยาว  3.9 กิโลเมตร 

 -  คลองสงน้ําสาย 3R-LMC   ความยาว  1.9 กิโลเมตร 

 -  คลองสงน้ําสาย RMC   ความยาว  2.7 กิโลเมตร 

 -  คลองสงน้ําสาย 1L-RMC  ความยาว  3.6 กิโลเมตร 

 -  คลองสงน้ําสาย 1L-1L-RMC ความยาว  4.4 กิโลเมตร 

                 4)  การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา   

4.1 ไดดําเนนิการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในเขตโครงการหวยใหญวงัแขม  โดยใชชื่อวา 

กลุมผูใชน้าํหวยใหญ-วังแขม สามัคคี  ในชวงเดือนมนีาคม พ.ศ. 2549  ต้ังอยูในเขตพื้นที่ตําบลมหาโพธิ ์

และตําบลสระโบสถ อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี จํานวน 4 กลุมรวมพื้นที่ 9,525 ไร มีจํานวนสมาชิก 

489 ราย ไดแก 

- กลุมผูใชน้าํของคลองสงน้าํฝงขวา กลุม 1 โดยนางเปรยีว  คนมัน่ เปนประธาน 

- กลุมผูใชน้ําของคลองสงน้ําฝงขวา กลุม 2 โดยนายโอกาส  พรมสมบัติ เปน

ประธาน 

- กลุมผูใชน้ําของคลองสงน้ําสายกลาง โดยนายณรงค  เจริญรัตน เปน

ประธาน 

- กลุมผูใชน้ําของคลองสงน้ําฝงซาย  โดยนายเพียง  โรจนนอย  เปนประธาน 

4.2 จัดประชมุกลุมผูใชน้าํ เพื่อรวมกนักําหนดปฏทินิการเพาะปลกูทั้งในชวงฤดฝูน

และฤดูแลง  เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทนุ 

4.3 ฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการสงน้ําและบํารุงรักษาแกเจาหนาที่และ 

กลุมผูใชน้าํ 

4.4 รณรงคใหเกษตรกรปรับระบบการเกษตรใหสอดคลอง และเหมาะสมกับ

ปริมาณน้ําตนทุนที่มีจํากัด 
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1.2.2  งานสงเสริมและขยายผลการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  โดยสํานักงาน

เกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี  ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมและสนับสนุนปจจัยการผลิต ใหแก

เกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ โดยมีวัตถุประสงคของโครงการดังนี้ 

1) เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน สามารถดํารงชีพอยู

ในสังคมไดอยางยั่งยืน 

2) เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดความเสี่ยงในการผลิตพืชเพียงอยางเดียว 

3) เพื่อลดการเคลื่อนยายแรงงาน 

4) มีแหลงกักเก็บน้ําไวใชในไรนาในฤดูแลง 

โดยมีหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความประสงคจะเขารวม

โครงการฯ  เพื่อใหคณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม  ในพื้นที่โครงการ

ชลประทานหวยใหญวังแขม ระดับอําเภอ  ใชในการคัดเลือกเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ  ดังนี้ 

1) มีพื้นถือครองทาํการเกษตร  ไมเกิน 25 ไร 

2) พืน้ที่รวมโครงการตองอยูในเขตพืน้ที่ที่รับประโยชนจากอางเก็บน้ําหวยใหญวงัแขม 

3) พื้นที่รวมโครงการตองมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย 

4) มีแรงงานในครัวเรือน 2-5 คน 

5) มีบานพักหรือโรงนาในแปลงโครงการ 

6) พื้นที่เหมาะสมสามารถขุดสระน้ําได และมีศักยภาพในการเก็บกักน้ําไดดี 

7) มีความสนใจ และมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  และความ

ตองการที่จะเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ  และตองปฏิบัติงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม 

8) ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด 

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมในเขต

โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  ไดเสนอของบประมาณจาก

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และไดรับการ

อนุมัติจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการดังนี้ 

1) สนับสนุนสระเก็บน้ําในปงบประมาณ  2545 ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ  

จํานวน 30 สระ งบประมาณ 3,204,000 บาท ขนาดของสระเก็บน้ําที่เกษตรกรตองการมีขนาด 1 ไร และ 

1.5 ไร รวมขนาดของสระเก็บน้ําทั้งหมด ประมาณ 35  ไร 2 งาน ประกอบดวย ตําบลสระโบสถ  5  สระ และ

ตําบลมหาโพธิ์ 25 สระ 
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2) สนับสนุนปจจัยการผลิตปงบประมาณ  2546 ใหกับเกษตรกรจํานวน 30 ราย ๆ ละ 

5,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท  โดยสนับสนุนพันธุไมผล ไดแก ขนุน มะมวง นอยหนา มะพราว

น้ําหอม ไผตง พุทรา กระทอน สมโอ  และปุยเคมี สูตร 15-15-15  

3) การฝกอบรม และดูงาน  งบประมาณ 20,000  บาท 

-  ฝกอบรมความรู “เกษตรทฤษฎีใหม” และทัศนศึกษาดูงานแปลงโครงการ

การเกษตรทฤษฎีใหม  ณ  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

-  ฝกอบรมการทําบัญชีฟารมเบื้องตน  โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ

จังหวัดลพบุรี  

 4) การติดตามผลการดําเนินงาน  งบประมาณ 30,000 บาท  เปนคาใชจายใน

การออกติดตามผลการดําเนินงานและเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่รวมโครงการ จํานวน 16 คร้ัง   

 5) สนับสนุนสระเก็บน้ํา  ใหแกเกษตรกร ปงบประมาณ 2547จํานวน 31 สระ 

งบประมาณ 4,153,400 บาท ขนาดของสระเก็บน้ําที่เกษตรกรตองการมีขนาด 1 ไร และ 1.5 ไร รวม

ขนาดของสระเก็บน้ําทั้งหมด  ประมาณ 37 ไร  

-  ตําบลทุงทาชาง    2  สระ 

-  ตําบลสระโบสถ  20 สระ 

-  ตําบลนิยมชัย    3  สระ 

-  ตําบลมหาโพธิ์  6  สระ 
 

                       สําหรับเกษตรกรที่รวมโครงการ  ในป 2547  จํานวน 31 ราย ไมไดรับการสนับสนุน

ปจจัยการผลิต  สืบเนื่องมาจากในป 2546 ปจจัยการผลิตไมผลที่สนับสนุนใหกับเกษตรกรที่รวม

โครงการจํานวน 30 ราย นั้น ไดรับความเสียหายในชวงฤดูแลง เพราะน้ําในสระเก็บน้ําไมเพียงพอ

เนื่องจากเกิดฝนทิ้งชวง  และในฤดูฝนปริมาณน้ําฝนมีนอย  และสระเก็บน้ําที่โครงการฯ  สนับสนุนนั้น 

ยังไมมีแหลงน้ํามาเติมเนื่องจากระบบชลประทาน  ยังไมไดงบประมาณดําเนินการ  ดังนั้น หาก

สนับสนุนปจจัยการผลิตไมผลใหกับเกษตรกรที่รวมโครงการ  ป  2547  อาจไดรับความเสียหายเพราะ

ถาพืชขาดน้ําเปนระยะเวลานานอันเนื่องมาจากขาดแคลนน้ําหรือฝนทิ้งชวงจะทําใหพืชเกิดอาการเหี่ยว

เฉาถาวร  และตายในที่สุด  จึงตองรอระบบชลประทานที่ทางสํานักกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 10 

กําลังดําเนินการกอสรางจะแลวเสร็จ ป 2553  
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    1.2.3 งานสงเสริมการเกษตร โดยดําเนินการตามแผนงานปกติของหนวยงาน ไดแก 

1) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร โดยการอบรมแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 20  ราย/ตําบล  

2) โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร ไดแก พัฒนาการแปรรูปผลผลิต

เกษตร 15 ราย พัฒนาองคกรดําเนินงานเครือขาย 15  ราย จัดเวทีเครือขายระดับอําเภอ 20 ราย 

3) โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ไดแก จัดเวทีเรียนรูตนแบบ 10 ราย 

จัดเวทีเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 10  ราย                 

4) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ไดแก 

พัฒนาเกษตรกรใหมีการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน  90  ราย  และถายทอดความรูเทคโนโลยี 

การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน  90  ราย 

1.2.4 งานพัฒนาที่ดิน  ไดแนะนําสงเสริมปรับปรุงบํารุงดินดวยเกษตรอินทรีย กิจกรรม

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  การพัฒนาหมอดินอาสา  และยุวหมอดิน  ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 

1.2.5 งานประมง  ไดดําเนินการฝกอบรมใหความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต พนัธุปลา   

และปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินของสระน้ํากอนเลี้ยงปลา และปลอยปลาในอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม 

1.2.6 งานปศุสัตว  สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก  พนยาฆาเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสัตวปก    

ทุกครัวเรือนใหคําแนะนําการเลี้ยงสุกรและแจกยาถายพยาธิ จัดตั้งกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 1 กลุม 

สมาชิกจํานวน  51  ราย ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย ปละ 2 ครั้ง ใหคําแนะนําการถาย

พยาธิโค – กระบือ  และสงเสริมการปลูกหญาแพงโกลา 
 

      จากการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ กลาวไดวาในระหวางป พ.ศ.2545 - 

ปจจุบัน มีผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมในหลาย ๆ  ดาน คือ ดานทรัพยากรน้ํา ดานพัฒนาอาชีพ                     

อันประกอบดวย งานสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม งานสงเสริมการเกษตร งานพัฒนาที่ดิน 

งานประมง และงานพัฒนาปศุสัตว  โดยใชแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของหนวยงาน

ตนสังกัดและใชงบประมาณปกติ  ยกเวนงานสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมซึ่งไดรับการ

อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน  กปร. ประกอบดวย การขุดสระน้ําประจําไรนา พรอม

สนับสนุนปจจัยการผลิต ปงบประมาณ 2545 จํานวน 30 สระและสนับสนุนสระน้ํา ปงบประมาณ  2547  

จํานวน 31 สระ แตการดําเนินงานดานการพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่โครงการยังไมมีความแตกตาง

ชัดเจนจากการดําเนินงานทั่วไปในพื้นที่ของอําเภอสระโบสถ เนื่องจากไมมีแผนงานประจําป             

หรือแผนแมบทโครงการเพื่อใชเปนหลักในการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2. ผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
2.1 ผลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ 

ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางแบบเจาะลึก  ประกอบดวย  คณะกรรมการโครงการ                    

อันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม  ในพื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม  ระดับ

จังหวัด ซึ่งเปนเจาหนาที่ระดับนโยบาย  จํานวน 11 คน ไดแก เกษตรและสหกรณจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด 

ประมงจังหวัด สหกรณจังหวัด หัวหนาโครงการชลประทานลพบุรี ฯลฯ และคณะทํางานโครงการ        

อันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม ระดับอําเภอ 

จํานวน 8 คน ไดแก นายอําเภอ หัวหนาหนวยพัฒนาที่ดิน ผูอํานวยการศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรตําบลสระโบสถ และเกษตรอําเภอสระโบสถ ฯลฯ รวมทั้งผูนําชุมชน จํานวน 10 คน 

ไดแก นายกเทศมนตรีตําบลสระโบสถ ประธาน อบต.มหาโพธิ์ ผูใหญบานหมู 1 ตําบลมหาโพธิ์ 

ผู ใหญบ านหมู  3  ผู ใหญบ านหมู  5  ผู ใหญบ านหมู  9  ผู ใหญบ านหมู  12  ตําบลสระโบสถ           

และหัวหนากลุมผูใชน้ํา หมู 2 ตําบลมหาโพธิ์ ฯลฯ ดังนี้ 
                           2.1.1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ 

 1) เจาหนาที่ระดับนโยบาย  กลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณทั้งหมดจําแนกเปนเพศชาย 

รอยละ 90.9 และเพศหญิงรอยละ 9.1 สวนใหญ มีชวงอายุอยูระหวาง 50-55 ป รอยละ 72.7 และ          

มีอายุนอยกวา 50 ป  รอยละ 27.3 โดยเปนขาราชการที่เพิ่งไดรับการโอนยายใหปฏิบัติราชการที่          

จังหวัดลพบุรีประมาณ 6 เดือน – 2 ป  รอยละ 90.9  และปฏิบัติราชการที่จังหวัดลพบุรีนานกวา 2 ป          

รอยละ 9.1 

 2) เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ  กลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณเปนเพศชายทั้งหมด สวนใหญ            

มีอายุมากกวา 50 ป รอยละ 62.5 และมีอายุนอยกวา 50 ป รอยละ 37.5 โดยมีอายุนอยที่สุด คือ 24 ป 

ซึ่งเปนขาราชการที่เพิ่งไดรับการโอนยายใหปฏิบัติราชการที่อําเภอสระโบสถ ประมาณ 1- 3 ป รอยละ 87.5 

และปฏิบัติราชการที่อําเภอสระโบสถนานกวา 3 ป รอยละ 12.5 

 3) ผูนําชุมชน กลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณเปนเพศชาย รอยละ 90 และเพศหญิง

รอยละ 10 มีอายุอยูระหวาง 50 – 60 ป และอายุนอยกวา 50 ป ในอัตราสวนที่เทากัน รอยละ 50 โดยมี

อายุนอยที่สุด คือ 32 ป 
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2.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ 
              1) การดําเนินงานและบุคลากร 
                   1.1) มุมมองในภาพความสําเร็จ ของเจาหนาที่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และ

ผูนําชุมชน ที่ทําการสัมภาษณทั้งหมด มีความเห็นสอดคลองกัน 

 -  การดําเนินงานโครงการฯเห็นผลสําเร็จในเรื่องวิศวกรรมชลประทาน

ชัดเจน  กลาวคือ  มีการกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมเสร็จเรียบรอยแลว  และระบบสงน้ําเมื่อมี

การกอสรางแลวเสร็จประมาณปงบประมาณ 2553 นั้น จะสามารถสงน้ําชวยเหลือราษฎรในการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตรไดเปนอยางมาก 

 -  การขุดสระเก็บน้ําประจําไรนาใหราษฎร ซึ่งหนวยงานชลประทานดําเนิน

ขุดใหทั้ง 2 กลุม  (ขุดป 2545 และ 2547)  รวมจํานวน 61 สระ สภาพสระเก็บกักน้ํามีสภาพใชการไดดี  

ซึ่งเกษตรกรสวนใหญสามารถนําน้ําจากสระไปใชในการเกษตรไดผลเปนอยางดี  

1.2) มุมมองที่สะทอนปญหา/ขอจํากัดในการดําเนินงาน 

เจาหนาที่ระดับนโยบาย มีความเห็นสอดคลองกัน ดังนี้ 

 - การประชุมวางแผนรวมกันระหวางหนวยงานเกี่ยวกับโครงการหวยใหญวังแขมฯ

มีนอย เนื่องจากสวนใหญยึดการปฏิบัติตามแผนงาน/นโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

- ยังไมมีการจัดทําแผนประจําปหรือแผนแมบทของโครงการ จึงทําให 

หนวยงานไมไดจัดเขาเปนภารกิจหลักในการดําเนินงาน 

- ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ โดยในระยะแรก

ของโครงการจะมีการประชุมวางแผนงานในระดับจังหวัด พรอมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ  ในระดับจังหวัด 

เพื่อกําหนดนโยบาย  วางแผนงานและกํากับการดําเนินงานโครงการฯ  อันไดแก การกอสรางอางเก็บน้ํา

หวยใหญวังแขม การขุดสระน้ําพรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกราษฎรที่เขารวมโครงการ           

ทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  เมื่อภารกิจเสร็จส้ิน  การดําเนินงานสานตอในดานการพัฒนาอาชีพ

อ่ืน ๆ เกิดขึ้นไมมากนัก  เนื่องจากรอการกอสรางระบบสงน้ํายังไมแลวเสร็จ  รวมทั้งมีการโยกยาย

ปรับเปลี่ยนขาราชการตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  จึงทําใหการสานตองานที่ไมใชภารกิจหลัก

ขาดความตอเนื่องไป 

เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ มีความเห็นสอดคลองกัน ดังนี้ 

- แผนการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการไมสอดคลอง หรือยังซ้ําซอนกันเปน       

สวนใหญ ทั้งนี้ ดวยสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ยึดหลักการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด

หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาในระดับจังหวัด 
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- เจาหนาที่ ผูปฏิบัติในพื้นที่มีไมเพียงพอ ทําใหตองดําเนินงานตาม         

ความรับผิดชอบในลักษณะภาพรวมของพื้นที่โดยทั่วไป  โดยไมเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

- ขาดความตอเนื่องในการเชื่อมประสานของหนวยงานกลาง เพื่อใหเกิด

การดําเนินงานในเขตพื้นที่โครงการ ดวยเหตุผลผูปฏิบัติในพื้นที่มีนอยจึงไมสามารถเชื่อมประสานกันเอง

ระหวางหนวยงานได ตางคนจึงตางทําตามหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตนสังกัด 

- การสงเสริมและขยายผลใหราษฎรทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมใน

พื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม มีขอจํากัดที่ราษฎรมีที่อยูอาศัยกับพื้นที่ทํากินอยูหางกัน และ

ในพื้นที่ทํากินยังขาดความสะดวกดานไฟฟา น้ําประปา ถนน รวมทั้งมีปญหาการขโมยผลผลิตใน

พื้นที่ทํากินในกรณีไมไดอยูเฝา 

- ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการสวนใหญ นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไดแก ขาว 

ออย  มันสําปะหลัง เนื่องจากไมยุงยาก ไดผลผลิตเร็วและมีรายไดที่เห็นไดชัดเจน  

- น้ํายังไมเพียงพอ ดวยการกอสรางระบบสงน้ํายังไมเสร็จ จึงไมสามารถ

ตอยอดขยายผลในการปลูกพืชผัก หรือไมผลที่ตองใชน้ํามาก 

ผูนําชุมชน  มีความเห็นสอดคลองกัน ดังนี้ 

- ขาดแคลนน้ํา เนื่องจากระบบน้ํายังกอสรางไมเสร็จ การเปลี่ยนแปลงใน

การปลูกพืชเชน ไมผลและพืชผัก  ยังทําไมได ถึงแมราษฎรบางกลุมจะมีสระน้ําประจําไรนาอยูแลวก็

ตามแตยังขาดแหลงน้ําตนทุนที่จะสูบน้ํามาเติม  

- แรงงานในครัวเรือนมีนอย  และสวนใหญจะเปนคนสูงอายุ จึงไมสามารถ

ทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  ซึ่งตองใชแรงงาน  เวลา  และความละเอียดมาก  

- ราษฎรสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม

ตามแนวทฤษฎีใหม 

- ราษฎรยังขาดระเบียบในการบริหารจัดการน้ํา  เพราะยังมีการแยงน้ําใช

เนื่องจากมีความตองการหรือความจําเปนในการใชน้ําไมพรอมกัน ราษฎรที่มีพื้นที่ทํากินอยูตนน้ําและ

ทายน้ํา  ปลูกพืชไมเหมือนกัน  เชน  กลุมหนึ่งทํานาอยูทายน้ําจะตองการใชน้ํามากแตกลุมตนน้ําปลูก

ออย ดังนั้นเมื่อมีการเปดน้ําก็จะกอใหเกิดปญหากับราษฎรกลุมใดกลุมหนึ่งขึ้น 

 - ขาดความตอเนื่องของเจาหนาที่สวนราชการที่สงเสริมดานพัฒนาอาชีพ 

ทําใหราษฎรขาดความมั่นใจ  และความกระตือรือรนในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช 

- พื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยอยูหางกัน รวมทั้งขาดไฟฟา ประปา ถนน ใน

พื้นที่ทํากิน จึงไมสะดวกที่จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนการทําเกษตรกรรมตามแนว

ทฤษฎีใหม 
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- ราษฎรสวนใหญมีหนี้สินเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

ซึ่งใหรายไดเร็ว  และเปนจํานวนมากในคราวเดียวกัน 

- การประชาสัมพันธโครงการยังมีนอย  ทําใหราษฎรไมทราบขอมูล

ขาวสารของโครงการหวยใหญวังแขม 
2) การประสานงาน 

 2.1) เจาหนาที่ระดับนโยบาย  สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา การติดตอ

ประสานงานระหวางหนวยงานไดรับความรวมมือดี  ไมมีปญหาใด  หากมีการขอความชวยเหลือกัน  ซึ่ง

ปจจุบันจะมีการประชุมหัวหนาสวนราชการในระดับจังหวัด เปนประจําทุกเดือน  แตไมไดมีการจัด

ประชุมเฉพาะกิจในเรื่องของโครงการหวยใหญวังแขม  ดังนั้นแตละหนวยงานตางทํางานตามนโยบาย

ของหนวยงานตนสังกัด มากกวาการเชื่อมประสานเพื่อใหภารกิจมีความสอดคลองกัน 

2.2) เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ สวนใหญมีความเหน็สอดคลองกันวา  การประสานงาน 

ระหวางหนวยงานขางเคียงยังมีนอย คือ เมื่อมีการปฏิบัติงานแตละหนวยงานยังถือนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัดหรือตามที่ผูบังคับบัญชาระดับจงัหวัดสั่งการ  ดังนั้น  จึงเกิดจุดออนของความรวมมือ

ในการดําเนินงานในลักษณะตางคนตางทํา  ทําแลวรายงานตนสังกัด หากตองเชื่อมประสานการปฏิบัติ

จะตองมีการสั่งการจากหนวยงานตนสังกัด  การปฏิบัติงานลักษณะนี้จึงขาดองคกรหรือหนวยงานหลัก

ประสานในพื้นที่ที่ชัดเจน  สงผลใหเกษตรกรขาดความมั่นใจไมกระตือรือรนในการรวมดําเนินงานใน

กิจกรรมของการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม 

โดยสรุปแลวเจาหนาที่ระดบันโยบายและระดับปฏิบัติของหนวยงานที่ใหสัมภาษณ 

รอยละ  84.2  มีความเห็นวา  การประสานงานในแนวตั้ง  ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสวนใหญ

เห็นวา  การประสานงานระหวางหนวยงาน  หากขอความรวมมือก็จะไดรับความรวมมือเปนอยางดี        

แตการประสานแผนงานยังมีนอย และยิ่งเปนเรื่องของการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ                    

ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม  และการเขาไปสงเสริมให

เกษตรกรทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมยังขาดประสานกันทั้งในดานแนวคิดและการปฏิบัติ 
3) งบประมาณ  

      ในเรื ่องงบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ  นั ้น  ไดใชงบประมาณจาก

สํานักงาน  กปร. ในการสนับสนุนสระน้ําและปจจัยการผลิต ในปงบประมาณ 2545 จํานวน 3,204,000 บาท 

และปงบประมาณ 2547 โดยสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมการขุดสระน้าํ เปนจาํนวนรวมทัง้สิน้ 4,153,400 บาท 

ซึ่งการดําเนินงานโครงการในระยะตอมาเปนการดําเนินงานตามแผนงานปกติและใชงบประมาณของ

หนวยงานตนสังกัดเปนงบประมาณที่ดําเนินการทั่วไปในอําเภอสระโบสถ  ซึ่งเจาหนาที่ระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติที่ทําการสัมภาษณทั้งหมด  มีความเห็นสอดคลองกันวา หนวยงานยังไมมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการหวยใหญวังแขมที่เนนแผนโครงการกิจกรรมในการ

ขยายผลทฤษฎีใหมโดยตรง 
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4) การติดตามงาน  
  เจาหนาที่ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ รอยละ 94.7 ของหนวยงานที่ทําการ

สัมภาษณ ทั้งหมด มีความเห็นวา ยังขาดการติดตามงานและการประชาสัมพันธการดําเนินงาน          

อยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมทั้งขาดการวางแผนรวมกันระหวางหนวยงานในการติดตามงาน         

การเก็บรวบรวมขอมูล การเปลี่ยนแปลงการใชน้ํา การปลูกพืช การแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อใหเกิด            

การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพในการสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  

  สําหรับการติดตามงาน เจาหนาที่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มีความเห็น

สอดคลองกันวา เปนผลสืบเนื่องจากสวนใหญไมไดปฏิบัติงานเฉพาะในพื้นที่ชลประทานหวยใหญวังแขม 

และงานบางชนิดจะมีการทํางานเปนบางชวง เชน การปรับปรุงบํารุงดิน การแจกจายพันธุ พืช         

การปลอยปลา ดังนั้น ผูรับผิดชอบจะเขาไปติดตามงานเปนบางครั้ง หรือหากมีโอกาสผานก็จะแวะไปดู 

โดยไมมีการจัดทําแผนการติดตามงานเปนรายเดือนหรือรายป  จึงเปนขอสังเกตวา  อาจเปนเพราะไมมี

แผนงานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ที่จะไดรับประโยชนจากโครงการ ก็ไมไดมีการ

กําหนดขอบเขตที่แนชัด จึงเปนเรื่องยากที่จะทําการติดตามงานได 
2.1.3 ขอเสนอแนะ 

เจาหนาที่ระดับนโยบาย ใหขอเสนอแนะที่สอดคลองกัน ดังนี้ 
1) ควรมีการจัดทําแผนในการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของใน

ลักษณะของการบูรณการ  โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 

2) ควรจัดจําแนกกลุมราษฎรตามความตองการที่แทจริง เพื่อจะไดสงเสริมและ

ขยายผลไดตรงกับความตองการและความพรอมของราษฎร 

3) ควรมีการประชาสัมพันธโครงการใหราษฎรมีความรู ความเขาใจ 

4) การสงเสริมและขยายผลการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม โดยดําเนินการ

ในลักษณะของการสรางตนแบบใหสําเร็จกอน 1-2 ราย/หมูบานหรือตําบล แลวถงึคอยขยายผลตอไป 

5) ควรจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด และคณะทํางานในระดับอําเภอ 

เกี่ยวกับ ภารกิจของโครงการฯ โดยตรง เพื่อรวมคิดและรวมวางแผนงานใหเกิดความตอเนื่อง 

6) ควรจัดงบประมาณสําหรับการดําเนินงานโครงการฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค หรือหนวยงานตนสังกัดควรจัด

งบประมาณไวรองรับกิจกรรมของโครงการหวยใหญวังแขมดวย 

      7) ควรเรงกอสรางระบบสงน้ําใหเสร็จเรียบรอย เพื่อความคลองตัวในการตอยอด

ขยายผล ดานการพัฒนาอาชีพของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
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      8) ควรมีการสงเสริมการเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการ โดยเนนการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม  

เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร 

9) ควรมีการสงมอบพื้นที่ความรับผิดชอบใหเรียบรอยระหวางกรมชลประทาน และ

อบต. เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 
 

  เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ ไดใหขอเสนอแนะที่สอดคลองกัน ดังนี้ 
1) ควรมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปของโครงการหวยใหญวังแขม  เพื่อให

หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน  

2) ควรสงเสริมและขยายผลการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  โดยการสงเสริมให

ราษฎร ที่มีความพรอมและตองการทําอยางจริงจัง เพียง 1-2 ราย/หมูบานหรือตําบล  เพื่อใชเปน

ตนแบบแกราษฎรอื่น ๆ  ตอไป หรือ อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเปนการสงเสริมการทําเกษตรแบบ

ผสมผสานแทนการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมในกรณีที่ราษฎรยังไมมีความพรอม 

3) ควรสนับสนุนสระเก็บน้ําประจําไรนาเพิ่มเติม เนื่องจากราษฎรใชประโยชนในการ

เก็บน้ําสํารอง และเลี้ยงปลาไวบริโภคในครัวเรือน 

4) ควรมีการจัดหาตลาดไวรองรับผลผลิตของราษฎร 

5) องคการบริหารสวนตําบลควรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ 
 

 ผูนําชุมชน ไดใหขอเสนอแนะที่สอดคลองกัน ดังนี้ 
1) ควรเรงรัดการทําระบบสงน้ําใหเสร็จเร็วขึ้น เพื่อราษฎรจะไดใชน้ําในการประกอบ 

อาชีพเกษตรไดมากขึ้น 

2) ควรเพิ่มระบบสงน้ําใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ทํากิน เนื่องจากบางพื้นที่ระบบสงน้ํา 

ยังไปไมถึงพรอมทั้งควรกอสรางฝายเก็บกักน้ําเพิ่มเติมเพื่อจะไดเก็บน้ําจากอางหวยใหญวังแขมไดมากขึ้น 

3) ควรเปลี่ยนแนวทางการสงเสริมในการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรใหเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ของตําบลสระโบสถ และตําบลมหาโพธิ์ ซึ่งนาจะทําการเกษตรแบบผสมผสานแทนการทํา

เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม 

4) ควรหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรหรือจัดการประกันราคาผลผลิตให

เกษตรกร 

5) ควรมีสถาบันการเงินที่จะชวยผอนผันการชําระหนี้สินของเกษตรกร 

6) ควรมีการจัดระเบียบการบริหารจัดการน้ําของราษฎรผูใชน้ําในเขตพื้นที่โครงการ 

7) ควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูดานการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพิ่มเติม 
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8) ควรมีความตอเนื่องในการสงเสริม ขยายผลหรือการเขามาเยี่ยมเยียนติดตามผลการ

ดําเนินงานของสวนราชการที่เกี่ยวของ  

9). สวนราชการควรหาแนวทางแกไขปญหาโจรขโมยผลผลิตในพื้นที่ทํากินของราษฎร 
 

2.2 ผลจากการสัมภาษณประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ 
ในการสัมภาษณประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง ประกอบดวยประชาชนซึ่งอยูในเขตพื้นที่

โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม และเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําตามที่กรมชลประทานจัดตั้ง จํานวน 489 คน  

โดยทําการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น 126 คน แบงเปน 3 กลุม คือ 

กลุม 1  ประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําประจําไรนา และปจจัยการผลิต ป 2545 

จํานวน  31  ราย   

กลุม 2  ประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนเฉพาะสระน้ํา ป 2547 จํานวน 30 ราย  

กลุม 3  ประชาชนซึ่งเปนผูใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม โดยการสงผาน

ฝายวังแขมไปตามแนวเหมืองหรือลําหวยธรรมชาติฝงซาย-ขวา  จํานวน  65  ราย 

โดยประชาชนในกลุมที่ 1 และ 2 ไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกหมดทุกราย             

สวนประชาชนในกลุมที่ 3 เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมอยางมีระบบ (Systematic Random Sampling) 

มารอยละ 15 ของจํานวนประชากรผูใชน้ําทั้งหมดที่มีรายชื่อไมซ้ํากับ 2 กลุมแรก จํานวน 428 ราย ได

ประชากรตัวอยาง จํานวน  65  ราย   

จากการไปเก็บขอมูลประชาชนกลุมเปาหมายในภาคสนาม กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 

ตามที่ผูศึกษากําหนดไวโดยการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนครบทุกครัวเรือน รวมจํานวนทั้งสิ้น 61 ราย 

แตไมสามารถเก็บขอมูลไดตามเปาหมายเนื่องจาก 

1. เกษตรกร บางรายมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน โดยขายที่ดินให

นายทุนและยายไปกรุงเทพฯ  

2. เกษตรกรบางรายไมอยูบาน เนื่องจากไปทํางานที่อําเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

3. เกษตรกรบางรายเพิ่งเสียชีวิต โดยยังไมมีผูรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

4. เกษตรกรมีชื่อซ้ํากันทั้ง 2 รุน จํานวน 2 คน โดยมีชื่อผูไดรับการสนับสนุนในการ 

ขุดสระน้ํา ในป 2545 และป 2547 เนื่องจากมีพื้นที่อยูในแนวเขตสงน้ําของระบบชลประทาน โดยมีพื้นที่

ทํากินหลายแปลง  แตอยูตางหมูบานกัน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทําใหการศึกษาครั้งนี้ มีความจําเปนตองลดจํานวนผูให

ขอมูลตามที่เก็บไดจริง ดังรายละเอียดตามตาราง 1 
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ผูใหสัมภาษณมีจํานวนทั้งหมด 116 ครัวเรือน แบงไดเปน 3 กลุม  คือ 

       - กลุม 1 หมายถึง ประชาชนที่มีพื้นที่ทํากินในพื้นที่โครงการฯ ไดรับการขุดสระ ป 2545 

และไดรับปจจัยการผลิต จํานวน 25 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 21.6 ของครัวเรือนที่ใหสัมภาษณทั้งหมด 

       - กลุม 2 หมายถึง ประชาชนที่มีพื้นที่ทํากินในพื้นที่โครงการฯ  ไดรับการขุดสระป 2547 

จํานวน 26  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 22.4 ของครัวเรือนที่ใหสัมภาษณทั้งหมด 

       - กลุม 3 หมายถึง ประชาชนที่มีพื้นที่ทํากินในพื้นที่โครงการฯ ไมไดรับการขุดสระ  

จํานวน 65 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 56.0 ของครัวเรือนที่ใหสัมภาษณทั้งหมด 
 

2.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  ดังรายละเอียดในตาราง 2  

1) เพศ  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ เปนเพศชาย (รอยละ 60.3 หรือจํานวน 70 คน) 

และเปนเพศหญิง (รอยละ 39.7 หรือจํานวน 46 คน) 

2) อายุ มีอายุอยูระหวาง  51- 60 ป มากที่สุด (รอยละ 32.8 หรือจํานวน 38 คน) 

รองลงมามีอายุอยูระหวาง 41-50 ป และอายุอยูระหวาง 61-70 ป ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 25.9 

หรือจํานวน 30 คน) อายุต้ังแต 71 ป ข้ึนไป (รอยละ 10.3 หรือจํานวน 12 คน) และนอยที่สุด มีอายุตํ่ากวา 

40 ป (รอยละ 5.2 หรือจํานวน 6 คน)  

3) ระดับการศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4/ ป.6/ป.7) มากที่สุด 

(รอยละ 75.0 หรือจํานวน 87 คน) รองลงมา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 10.3 หรือ

จํานวน 12 คน) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 6.0 หรือจํานวน 7 คน) และจบปริญญาตรี 

นอยที่สุด (รอยละ 1.7 หรือจํานวน 2 คน)  

4) ภูมิลําเนา พบวา ต้ังครัวเรือนอยูที่นี่ต้ังแตด้ังเดิมมากที่สุด (รอยละ 98.3 หรือ

จํานวน 114 คน) และยายมาจากตําบลอื่น ๆ ของอําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี เพราะยายตาม

ครอบครัว (รอยละ 1.7 หรือจํานวน 2 คน) 

5) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนตามชวงอายุ ดังรายละเอียดจากตาราง 3 

สามารถจําแนกตามกลุม ดังนี้  

- กลุม 1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ที่มีอายุระหวาง 13-60 ปมากที่สุด           

(รอยละ 61.1 หรือจํานวน 53 คน)  รองลงมา อายุมากกวา  61  ปข้ึนไป  (รอยละ 29.1 หรือจํานวน 25 คน) 

และอายุนอยกวา 13 ปนอยที่สุด (รอยละ 9.3 หรือจํานวน 8 คน)  

- กลุม 2 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ที่มีอายุระหวาง 13-60 ปมากที่สุด 

(รอยละ 66.7 หรือจํานวน 62 คน) รองลงมามีอายุมากกวา 61 ป ข้ึนไป (รอยละ 19.4 หรือจํานวน 18 คน)                 

และอายุนอยกวา 13 ปนอยที่สุด (รอยละ 14.0 หรือจํานวน 13 คน)  
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- กลุม 3 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ที่มีอายุระหวาง 13-60 ปมากที่สุด 

(รอยละ 68.2 หรือจํานวน 159 คน) รองลงมาอายุมากกวา 61 ปข้ึนไป (รอยละ 18.9 หรือจํานวน  44  คน) 

และอายุนอยกวา 13 ปนอยที่สุด (รอยละ 12.9 หรือจํานวน 30 คน)  

จากผลการศึกษา  แสดงใหเห็นไดวา  สมาชิกในครัวเรือนของประชาชนใน

เขตพื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม  สวนใหญมีอายุอยูในชวงวัยแรงงาน 

6) จํานวนสมาชิกตามสภาพแรงงาน  ดังรายละเอียดจากตาราง  4  จําแนก

ตามกลุมไดดังนี ้

- กลุม 1 มีจํานวนสมาชิกแรงงานในภาคเกษตร มากที่สุด (รอยละ 39.5 

หรือจํานวน 34 คน)  รองลงมาไมไดประกอบอาชีพใด ๆ  (รอยละ 25.6 หรือจํานวน 22 คน) เปนแรงงาน

นอกภาคเกษตร  (รอยละ 22.1 หรือจํานวน 19 คน)  และเปนแรงงานทั้งในและนอกภาคเกษตร           

นอยที่สุด (รอยละ 12.8 หรือจํานวน 11 คน)  

- กลุม 2 มีจํานวนสมาชิกแรงงานในภาคเกษตรมากที่สุด  (รอยละ 40.9 

หรือจํานวน 38 คน) รองลงมา ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ (รอยละ 24.7 หรือจํานวน 23 คน) เปนแรงงาน

ทั้งในและนอกภาคเกษตร  (รอยละ 18.3 หรือจํานวน 17 คน)  และเปนแรงงานนอกภาคเกษตร             

นอยที่สุด  (รอยละ 16.1หรือจํานวน 15 คน)   

- กลุม 3 มีจํานวนสมาชิกแรงงานในภาคเกษตรมากที่สุด (รอยละ 44.2  

หรือจํานวน 103 คน)  รองลงมาไมไดประกอบอาชีพใด ๆ  (รอยละ 29.2 หรือจํานวน 68 คน) เปน

แรงงานนอกภาคเกษตร  (รอยละ 14.2 หรือจํานวน 33 คน)  และเปนแรงงานทั้งในและนอกภาคเกษตร

นอยที่สุด  (รอยละ 12.4 หรือจํานวน 29 คน)  

จากผลการศึกษา จํานวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนของผูใหสัมภาษณ        

แตละกลุมสวนใหญมีแรงงานในภาคเกษตรมากที่สุด  แสดงใหเห็นวา  ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ        

สวนใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตร 

7) อาชีพหลัก  จากตาราง  5  ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีอาชีพหลัก  โดยแบงตาม

กลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 ทํานา มากที่สุด (รอยละ 52.0  หรือจํานวน 13 คน)  รองลงมาทําไร 

(รอยละ 20 หรือจํานวน 5 คน) ไมมีอาชีพหลัก (รอยละ 12.0  หรือจํานวน 3 คน) สวนรับราชการ 

หัตถกรรมในครัวเรือน เกษตรผสมผสานและประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน เลี้ยงสัตว ธุรกิจสวนตัว                 

มีอัตราสวนที่เทากัน นอยที่สุด  (รอยละ 4.0  หรือจํานวน 1 คน)  

- กลุม 2 ทํานา มากที่สุด (รอยละ 84.6  หรือจํานวน 22 คน) รองลงมาทําไร 

(รอยละ 11.5 หรือจํานวน 3 คน) และประกอบอาชีพอื่น  ๆ  เชน เลี้ยงสัตว ธุรกิจสวนตัว นอยที่สุด ( รอยละ 3.8

หรือจํานวน 1 คน)  
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- กลุม 3 ทํานา มากที่สุด (รอยละ 58.5 หรือจํานวน 38 คน)  รองลงมาทําไร          

(รอยละ 32.3 หรือจํานวน 21 คน)  สวนรับจางและไมมีอาชีพหลักมีอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 3.1หรือ

จํานวน 2 คน) และนอยที่สุด ทําหัตถกรรมในครัวเรือนและประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน เลี้ยงสัตว 

ธุรกิจสวนตัว มีจํานวนที่เทากัน  (รอยละ 1.5 หรือจํานวน 1 คน) 

จากผลการศ ึกษาแสดงให เห ็นว าประชาชนในเขตพื้นที่ โครงการฯ            

สวนใหญ ประกอบอาชีพหลักคือ ทํานามากที่สุด 

8) อาชีพรอง จากตาราง 6 ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีอาชีพรอง จําแนกตามกลุมได  ดังนี้   

- กลุม 1 สวนใหญไมมีอาชีพรอง (รอยละ 48.0 หรือจํานวน 12 คน) 

รองลงมาทําไร  และรับจาง  มีอัตราสวนที่เทากันคือ  (รอยละ 12.0หรือจํานวน 3 คน) อาชีพรองอื่น ๆ  

เชน เลี้ยงสัตว  รอยละ 8.0 หรือจํานวน 2 คน)  สวนอาชีพรอง  ทํานา  ทําสวน  คาขาย  รับราชการ  

รับจางและอื่น ๆ มีอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ4.0 หรือจํานวน 1 คน) ตามลําดับ 

- กลุม  2  ไมมีอาชีพรอง มากที่สุด (รอยละ 30.8หรือจํานวน 8 คน) รองลงมา

รับจาง (รอยละ 26.9 หรือจํานวน 7 คน)  คาขาย  (รอยละ 11.5 หรือจํานวน 3 คน)  ทําไร  (รอยละ 7.7 

หรือจํานวน  2  คน)  สวนอาชีพ  ทํานา  ปลูกผัก  พนักงานบริษัท/โรงงาน  หัตถกรรมในครัวเรือนอื่น ๆ 

เชน  เลี้ยงสัตว และรับจางอื่น  ๆ  มีอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ  3.8  หรือจํานวน  1  คน)  ตามลําดับ 

- กลุม 3 ไมมีอาชีพรอง (รอยละ 29.2 หรือจํานวน 19 คน) รองลงมา 

รับจาง  (รอยละ  23.1  หรือจํานวน  15  คน)  ทํานา  (รอยละ 15.4  หรือจํานวน  10  คน) ทําไร          

(รอยละ  13.8  หรือจํานวน  9  คน)  สวนอาชีพรองทํานาและรับจางมีอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 3.1 

หรือจํานวน  2  คน) 

จากผลการศึกษาแสดงใหเหน็วาประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ  สวนใหญ

ไมมีอาชีพรอง 
2.2.2 การถือครองที่ดินและการใชประโยชนจากทีดิ่น 

1) การถือครองที่ดิน  จากตาราง 7 ครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมด  มีจํานวน

พื้นที่ถือครองเฉลี่ย  40.68  ไรตอครัวเรือน  โดยมีพื้นที่ถือครองในโครงการฯ เฉลี่ย  29.66 ไรตอครัวเรือน   

2) การใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่โครงการฯ จากตาราง  8  ครัวเรือนผูให

สัมภาษณ  มีการใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่โครงการฯ  จําแนกตามพื้นที่ถือครอง  ไดดังนี้ 

 2.1) ที่อยูอาศัย ผูใหสัมภาษณจํานวน  99  ครัวเรือน  ที่ใชพื้นที่เพื่อเปนที่อยู

อาศัย โดยถือครองพื้นที่จํานวนเฉลี่ย  0.57  ไร  สวนใหญเปนที่ของตนเอง  (รอยละ 91.9 หรือจํานวน            

91 ครัวเรือน)  และมีเอกสารสิทธิเปนโฉนด  มากที่สุด  (รอยละ 94.9 หรือจํานวน 94 ครัวเรือน) รองลงมา

เปน  นส.3ก  (รอยละ  2.0  หรือจํานวน  2  ครัวเรือน)  และเอกสารสิทธิเปนสปก. 4-01 สทก. ภบท. 5 ใน

อัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ  1.0  หรือจํานวน  1  ครัวเรือน) 
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2.2) ที่ทํากิน  ผูใหสัมภาษณจํานวน  106  ครัวเรือน  ที่ใชพื้นที่เพื่อเปนทีท่าํกนิ

โดยถือครองพื้นที่เฉลี่ย 27.91 ไร  สวนใหญเปนที่ของตนเอง  (รอยละ 80.2  หรือจํานวน  85 ครัวเรือน) 

รองลงมาเปนที่เชา (รอยละ 7.5 หรือจํานวน 8 ครัวเรือน) เปนที่ของพอแม (รอยละ 6.6 หรือ

จํานวน 7 ครัวเรือน)  ที่ของตนเองและที่เชา  (รอยละ 5.7  หรือจํานวน  6  ครัวเรือน)  เอกสารสิทธิ  

สวนใหญเปนโฉนดมากที่สุด  (รอยละ  89.6  หรือจํานวน  95  ครัวเรือน)  รองสงมาเปน  นส. 3ก          

(รอยละ 2.8  หรือจํานวน  3  ครัวเรือน)  โฉนด และภบท.5  (รอยละ 1.9  หรือจํานวน  2  ครัวเรือน) 

สปก. 4-01  สทก.  ภบท.  5  โฉนด  และนส. 3ก  โฉนด  และสปก. 4-01 นส. 3ก  และภบท.5  ใน

อัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ  0.9  หรือจํานวน  1  ครัวเรือน)  ตามลําดับ 

ในกรณีที่เชาพื้นที่ทํากินของผูใหสัมภาษณ  จํานวน  14  ครัวเรือน  โดย

ใชเวลาในการเชา 1-5 ป  มากที่สุด  (รอยละ 50.0  หรือจํานวน  7  ครัวเรือน)  รองลงมาเชา 6 ปข้ึนไป          

(รอยละ  35.7  หรือจํานวน  5  ครัวเรือน)  ผูใหสัมภาษณที่จําไมไดวาเชากี่ป  (รอยละ 14.3 หรือจํานวน           

2  ครัวเรือน) ตามลําดับ  และมีการจายคาเชาเปนเงินสดทั้งหมด  เฉลี่ย  1,000  บาท  ตอไรตอป  

2.3) ที่ใหผูอ่ืนเชา ผูใหสัมภาษณจํานวน 10 ครัวเรือน  ที่มีพื้นที่ใหพื้นที่          

ผู อ่ืนเชา จํานวนพื้นที่เฉลี่ย 26.80 ไร  ซึ่งเปนที่ของตนเอง (รอยละ 80 หรือจํานวน 8 ครัวเรือน) 

เปนที่ของพอแม  (รอยละ  20  หรือจํานวน  2  ครัวเรือน) โดยเอกสารสิทธิ์ เปนโฉนดทั้งหมด  และ

จํานวนปที่ใหเชา สวนใหญ ใหเชา  1-5  ป  (รอยละ  60  หรือจํานวน  6  ครัวเรือน)  จําไมไดวาใหเชากี่ป 

(รอยละ  40  หรือจํานวน  4 ครัวเรือน)  โดยรับคาเชาเปนเงินสด  (รอยละ  30  หรือจํานวน  3 ครัวเรือน) 

รับคาเชาเปนผลผลิตขาว  (รอยละ  10  หรือจํานวน  1  ครัวเรือน)  สวนที่เหลือ  ไมระบุการรับคาเชา 

(รอยละ  60  หรือจํานวน  6  ครัวเรือน) 

2.4) ที่อยูอาศัยและที่ทํากินอยูในที่เดียวกัน ผูใหสัมภาษณ จํานวน  

3  ครัวเรือน  ที่ใชพื้นที่เปนอยูอาศัยและที่ทํากินอยูในที่เดียวกัน  มีพื้นที่เฉลี่ย 32.33 ไร  เปนทีข่องตนเอง

ทั้งหมด  โดยมีเอกสารสิทธิเปนโฉนดทั้งหมด 

2.5) ที่ทิ้งวางเปลา ผูใหสัมภาษณจํานวน 1 ครัวเรือน  ที่ทิ้งพื้นที่ใหวางเปลา 

จํานวนพื้นที่  9  ไร  เปนของตนเองทั้งหมด โดยมีเอกสารสิทธิ  เปน สปก. 4-10 

จากผลการศึกษา  แสดงใหเห็นไดวาประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ          

มีที่ดินสวนใหญเปนของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดโดยเปนโฉนดมากที่สุด  สวนใหญมีการใช

ประโยชนที่ดินเปนที่ทํากิน  

3) การใชพื้นที่ทํากินในกิจกรรมการประกอบอาชีพดานตางๆ ดังรายละเอียด

ตามตาราง 9 โดยจําแนกตามกลุม ไดดังนี้ 
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3.1) ทํานา  ผูใหสัมภาษณกลุม  1  ใชพื้นที่ในการทํานาเฉลี่ย  21.9  ไร  

กลุม 2 พื้นที่ในการทํานาเฉลี่ย 18.01 ไร  กลุม  3  พื้นที่ในการทํานาเฉลี่ย  23.37  ไร  และทาํนาเปน 

2  แบบ  ไดแก 

- นาป จากผูใหสัมภาษณที่ทํานาทั้งหมดของกลุม  1  ทํานาป  (รอยละ 76.0 

หรือจํานวน  19  ครัวเรือน)  กลุม 2 ทํานาป (รอยละ 88.5 หรือจํานวน  23  ครัวเรือน)  กลุม 3 ทํานาป              

(รอยละ 63.1 หรือจํานวน  41  ครัวเรือน)  โดยผูใหสัมภาษณทั้งหมดของกลุม 1 และกลุม 2 ปลูกขาว         

พันธุหอมมะลิ 105 ใหผลผลิตเฉลี่ย 54.31 ถัง/ไร และ 59.04 ถัง/ไร ตามลําดับ สวนผูใหสัมภาษณ        

กลุม 3 ปลูกขาวพันธุหอมมะลิ 105 (รอยละ 97.96 หรือจํานวน 40 ครัวเรือน) ใหผลผลิตเฉลี่ย 54.48  ถัง/ไร 

- นาปรัง จากผูใหสัมภาษณที่ทํานาทั้งหมดของกลุมที่ 1 ทํานาปรัง 

(รอยละ 20 หรือจํานวน 5 ครัวเรือน) ใชพันธุขาว คือพันธุชัยนาท 1 (รอยละ 60 หรือจํานวน 3 ครัวเรือน) 

พันธุหอมมะลิ  105  และหอมปทุม ปลูกในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 20 หรือจํานวน 1 ครัวเรือน)  

และกลุมที่ 2 ทํานาปรัง (รอยละ 15.4 หรือจํานวน 4 ครัวเรือน)  พันธุขาวที่ปลูกมากที่  คือพันธุหอมมะลิ 105  

(รอยละ  50  หรือจํานวน  2  ครัวเรือน พันธุชัยนาท 1 และพันธุหอมปทุม (รอยละ 25 หรือจํานวน            

1  ครัวเรือน)  สวนกลุมที่ 3 ทํานาปรัง (รอยละ 10.8  หรือจํานวน 7 ครัวเรือน) พันธุขาวที่ปลูกคือ               

พันธุหอมมะลิ  105  (รอยละ  57.1  หรือจํานวน  4  ครัวเรือน)  พันธุชัยนาท  1  และหอมปทุม  กข.  

ปลูกในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 14.3  หรือจํานวน  1  ครัวเรือน) 

จากผลการศึกษา  จะเห็นได ว าผู ให สัมภาษณในแตละกลุ ม                 

มีการทํานาปรังซึ่งเปนการทํานานอกฤดูกาลไมมากนัก  ทั้งนี้อาจเนื่องจากยังมีน้ําไมเพียงพอสําหรับ           

การทํานาปรัง  สวนที่มีบางครัวเรือนไดทํานาปรังนั้นมีอยูบางดวยเหตุผลมีพื้นที่ทํานา  อยูใกลแหลงน้ํา

ทําใหใชน้ําไดสะดวก และเพียงพอตลอดป 

3.1.1) วัตถุประสงคในการทํานา ผูใหสัมภาษณที่ทํานาทั้งหมด  

สวนใหญมีวัตถุประสงคในการปลูกขาวเพื่อบริโภครวมทั้งจําหนายเปนรายไดของครัวเรือน  โดยกลุม 1 

ปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือนรวมทั้งจําหนายเปนรายไดในครัวเรือน (รอยละ 84.2 หรือจํานวน             

16  ครัวเรือน)  กลุม  2  เพื่อบริโภครวมทั้งจําหนายเปนรายไดในครัวเรือน  (รอยละ 82.6 หรือจํานวน           

19  ครัวเรือน)  และ กลุม  3  เพื่อบริโภครวมทั้งจําหนายเปนรายไดในครัวเรือน  (รอยละ 90.7 หรือ

จํานวน  39  ครัวเรือน)  

3.1.2) สถานที่ขายขาว ผูใหสัมภาษณที่ทํานาทั้งหมดสวนใหญ          

มีแหลงในการขายขาว ดังนี้ 

 - กลุม 1 ขายใหพอคาที่มารับซื้อในหมูบานมากที่สุด  (รอยละ 47.1 

หรือจํานวน  8  ครัวเรือน)  รองลงมา  ขายตลาดในหมูบาน  (รอยละ 23.5 หรือจํานวน 4 ครัวเรือน) 

อื่น ๆ  เชน  การขายใหเพื่อนบาน (รอยละ 17.6  หรือจํานวน  3  ครัวเรือน) ขายตลาดในเมือง

นอยที่สุด  (รอยละ 11.8  หรือจํานวน  2  ครัวเรือน) 
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- กลุม  2  ขายใหพอคาที่มารับซื้อในหมูบานมากที่สุด  (รอยละ 

76.2 หรือจํานวน  16  ครัวเรือน)  รองลงมาขายเปนตลาดในหมูบานและอื่น ๆ  เชนขายเพื่อนบาน  

(รอยละ 4.8 หรือจํานวน 1 ครัวเรือน)  

- กลุม 3 ขายใหพอคาที่มารับซื้อในหมูบานมากที่สุด  (รอยละ  58.5 

หรือจํานวน 24 ครัวเรือน) รองลงมาขายตลาดในหมูบาน (รอยละ 29.3หรือจํานวน 12 ครัวเรือน) 

ขายใหเพื่อนบาน (รอยละ 9.8หรือจํานวน 4 ครัวเรือน) และขายตลาดในเมือง (รอยละ 2.4 หรือ

จํานวน 1 ครัวเรือน) 

3.2) การทําไร จากตาราง 10 การใชประโยชนที่ดินของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ

ทั้งหมด ใชพื้นที่ในการทําไร เฉลี่ย  25.6 ไร  ซึ่งจําแนกตามกลุม ไดดังนี้  

- กลุม 1 จากผูใหสัมภาษณทั้งหมดของกลุม 1 มีผูที่ใชพื้นที่ทํากินใน

การทําไร (รอยละ 36.0 หรือจํานวน 9 ครัวเรือน) ใชพื้นที่ทําไร เฉลี่ย 26.4 ไร สวนใหญปลูกออย (รอยละ 

66.7 หรือจํานวน 6 ครัวเรือน) ผลผลิตเฉลี่ย 11.8 ตัน/ไร  

- กลุม 2 จากผูใหสัมภาษณทั้งหมดของกลุม 2 มีผูที่ใชพื้นที่ทํากินในการ

ทําไร  (รอยละ  15.4  หรือจํานวน  4  ครัวเรือน) ใชพื้นที่ทําไรเฉลี่ย  25 ไร  โดยปลูกออยทั้งหมด  

ผลผลิตเฉลี่ย 10.8  ตัน/ไร  

- กลุม 3 จากผูใหสัมภาษณทั้งหมดของกลุม 3 มีผูที่ใชพื้นที่ทํากินในการ

ทําไร (รอยละ 47.7  หรือจํานวน 31 ครัวเรือน)  ใชพื้นที่เฉลี่ย 25.3 ไร โดยสวนใหญปลูกออย (รอยละ 

96.8 หรือจํานวน  30  ครัวเรือน)  มีผลผลิตเฉลี่ย  13.0  ตัน/ไร  ที่เหลือเปนไรขาวโพด  (รอยละ 3.2  

หรือจํานวน  1  ครัวเรือน)  มีผลผลิตขาวโพดเฉลี่ย  20  ตัน/ไร   

การจําหนายผลผลิต สวนใหญจะมีพอคามารับซื้อถึงในหมูบาน  โดยกลุม 1 

ขายใหพอคามารับซื้อในหมูบาน  (รอยละ 77.8  หรือจํานวน 7ครัวเรือน)  ขายโรงงานและอื่น ๆ ใน

อัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 11.1 หรือจํานวน 1  ครัวเรือน)  กลุม 2 ขายใหพอคามารับซื้อในหมูบาน 

(รอยละ  75  หรือจํานวน  3  ครัวเรือน)  ขายโรงงาน  (รอยละ  25  หรือจํานวน  1  ครัวเรือน)  และ          

กลุม 3  ขายใหพอคามารับซื้อในหมูบาน (รอยละ 80.6 หรือจํานวน 25 ครัวเรือน) ขายโรงงาน (รอยละ 

12.9  หรือจํานวน  4  ครัวเรือน)  ตลาดในหมูบาน  (รอยละ 6.5  หรือจํานวน  2  ครัวเรือน)       

จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ ใชพื้นที่ทําไร

ทั้งหมดโดยเฉลี่ย 25.5 ไร สวนใหญจะเปนไรออย เนื่องจากมีพอคามารับซื้อถึงในหมูบาน ขายไดงาย

และสะดวก รวมทั้งปจจุบันผลผลิตออยมีราคาดี 
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3.3) การทําสวน จากตาราง 11 การใชประโยชนที่ ดินของครัวเรือนผูให

สัมภาษณทั ้งหมด ใชพื ้นที ่ใน การทําสวนเฉลี่ย 3.3 ไร โดยมีผูทําสวนทั้งหมด (รอยละ 7.8 หรือ

จํานวน 9 คน) จําแนกตามกลุม ไดดังนี้  

- กลุม 1  สวนใหญปลูกไมผล เชน ฝร่ัง ชมพู (รอยละ 42.9 หรือจํานวน 

3 ครัวเรือน)  รองลงมา  มะมวง  กลวย  และอื่น ๆ (รอยละ 28.6 หรือจํานวน 2 ครัวเรือน) โดยใชพื้นที่ใน

การทําสวนเฉลี่ย 2.1 ไร 

- กลุม 2  ทําสวนโดยปลูกมะมวงทุกครัวเรือน (รอยละ 100 หรือจํานวน 

2 ครัวเรือน) โดยใชพื้นที่ในการทําสวนเฉลี่ย 4.5 ไร 

- กลุม 3  ไมมีผูที่ทาํสวน  

การจําหนายผลผลิต กลุม 1 สวนใหญขายผลผลิตโดยขายตลาดในหมูบาน 

(รอยละ 28.6 หรือจํานวน  2 ครัวเรือน) และอื่น ๆ เชนเพื่อนบาน (รอยละ 33.3 หรือจํานวน                    

1 ครัวเรือน) และกลุม 2 ขายใหพอคาที่มารับซื้อในหมูบานทั้งหมด (รอยละ 100 หรือจํานวน                   

1 ครัวเรือน)  

จากการศึกษาแสดงใหเหน็วา  ประชาชนในเขตพืน้ที่โครงการฯ  สวนใหญมีผูที่

ปลูกไมผลไมมากนักและใชพื้นที่ในการปลูกไมผลนอย    

3. 4) การปลูกผัก  จากตาราง  12  การใชประโยชนที่ดินของครัวเรือนผูให

สัมภาษณทั้งหมด  มีผูปลูกผัก  (รอยละ  4.3  หรือจํานวน 5 ครัวเรือน) ใชพื้นที่ในการปลูกพืชผัก 

เฉลี่ย  0.44 ไร  จําแนกตามกลุมไดดังนี้  

- กลุม 1  มีผูปลูกผัก (รอยละ  12  หรือจํานวน  3  ครัวเรือน)  โดยปลูก

ผักหลากหลายชนิด เชน  โหระพา  กระเพรา  มีพื้นที่ปลูกผักเฉลี่ย 0.83 ไร  เปนการปลูกเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน  (รอยละ  66.7  หรือจํานวน  2  ครัวเรือน) ปลูกเพื่อบริโภคและขาย (รอยละ 33.3 หรือจํานวน        

1  ครัวเรือน)  โดยขายตลาดในหมูบานทั้งหมด  

- กลุม 2  มีผูปลูกผัก (รอยละ 3.8 หรือจํานวน 1 ครัวเรือน) ปลูก

แตงกวา คะนา ชะอม โหระพา ใชพื้นที่ปลูกผักเฉลี่ย 0.25 ไร โดยปลูกเพื่อบริโภคและขาย ซึ่งจะขายให

พอคาโดยขายใหพอคาที่มารับซื้อในหมูบาน 

- กลุม 3  มีผูปลูกผัก (รอยละ 1.5 หรือจํานวน 1 ครัวเรือน) ปลูก

ถั่วฝกยาว ชะอม ใชพื้นที่ปลูกผักเฉลี่ย  0.25  ไร  เปนการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

จากการศึกษา  แสดงใหเห็นวามีประชาชนในเขตพื้นที่โครงการให

ความสําคัญกับการปลูกพืชผักไมมากนัก  โดยมีการปลูกผักในแปลงที่ทํากินทั้ง  3  กลุม  ใชพื้นที่ปลูก

ทั้งหมดเฉลี่ย  0.44  ไร  เปนการปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญ  
 



 - 50 - 

3.5) การเลี้ยงสัตว  จากตาราง  13  ครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมด  มีการเลี้ยงสัตว

ประเภทตาง ๆ (รอยละ 11.2 หรือจํานวน 13 ครัวเรือน) จําแนกตามกลุม ไดดังนี ้

- กลุม 1 มีครัวเรือนเลี้ยงสัตว (รอยละ 24.0  หรือจํานวน 6 ครัวเรือน) 

โดยมีการเลี้ยงหมู  (รอยละ 33.3  หรือจํานวน  2  ครัวเรือน) เลี้ยงวัว ควาย ปลา เปด ไก ในสัดสวน

เทากัน  (รอยละ 16.7 หรือจํานวน 1 ครัวเรือน) โดยเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ซึ่งมีสัดสวนเทากัน กับ

การเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและขาย  (รอยละ 50 หรือจํานวน 3 ครัวเรือน)  สําหรับครัวเรือนที่เลี้ยง

ไวเพื่อจําหนายนั้น  สวนใหญขายใหกับเพื่อนบาน  (รอยละ  66.7  หรือจํานวน  3  ครัวเรือน)                       

- กลุม 2 มีครัวเรือนเลี้ยงสัตว (รอยละ  23.1  หรือจํานวน 6  ครัวเรือน) 

โดยเลี้ยงวัว เลี้ยงปลาในสัดสวนที่เทากัน  (รอยละ 33.3  หรือจํานวน 2 ครัวเรือน)  สวนใหญเปนการ

เลี้ยงไวเพื่อขาย  (รอยละ 50  หรือจํานวน 3 ครัวเรือน)  โดยขายใหพอคาที่มารับซื้อในหมูบาน 

- กลุม 3 มีครัวเรือนเลี้ยงสัตว (รอยละ 1.5  หรือจํานวน 1 ครัวเรือน) โดย

เลี้ยงปลาเพียงอยางเดียว เพื่อบริโภคและขาย  ซึ่งจะขายใหพอคาที่มารับซื้อในหมูบาน 

จากการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการให

ความสนใจกับการเลี้ยงสัตวทั้ง  3  กลุม โดยสวนใหญเลี้ยงไวเพื่อบริโภค และขายแตมีจํานวนไมมากนัก 
2.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับสระน้ํา 

               1) การมีสระน้ํา จากตาราง  14  การมีสระน้ําของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ

ทั้งหมดมีสระน้ํา (รอยละ 62.9 หรือจํานวน 73 ครัวเรือน) จําแนกตามกลุม ไดดังนี้  คือ 

- กลุม 1  ผูให สัมภาษณมีสระน้ําทั้งหมด  (รอยละ  100 หรือจํานวน                  

25 ครัวเรือน) และมีบางครัวเรือนที่มสีระน้ํามากกวา 1 สระ โดยผูใหสัมภาษณที่มีสระน้ําจํานวน 1  สระ 

มากที่สุด  (รอยละ 84.0  หรือจํานวน 21 ครัวเรือน) รองลงมามี 2 สระ (รอยละ 8 หรือจํานวน 2 

ครัวเรือน) มีสระน้ํา จํานวน 3 สระ และ 5 สระ มีอัตราสวนที่ เทากัน (รอยละ 4.0 หรือจํานวน                      

1 ครัวเรือน)  ตามลําดับ 

- กลุม 2  ผูให สัมภาษณมีสระน้ําทั้งหมด  (รอยละ  100 หรือจํานวน            

26 ครัวเรือน) และมีบางครัวเรือนมีสระน้ํามากกวา 1 สระ  โดยผูใหสัมภาษณที่มีสระน้ําจํานวน 1 สระ 

(รอยละ 65.4  หรือจํานวน 17 ครัวเรือน)  รองลงมามี 2 สระ  (รอยละ 23.1  หรือจํานวน 6 ครัวเรือน) มี

จํานวน 3 สระ (รอยละ 7.7  หรือจํานวน 2 ครัวเรือน) จํานวน 4 สระ (รอยละ 3.8  หรือจํานวน 1 

ครัวเรือน) นอยที่สุด ตามลําดับ 

- กลุม 3 จากจํานวนผูใหสัมภาษณที่ศึกษา  คร้ังนี้  65  ครัวเรือน  สวนใหญ          

ไมมีสระน้ํา (รอยละ  66.2  หรือจํานวน 43 ครัวเรือน)  มีสระน้ํา   (รอยละ  33.8  หรือจํานวน                    

22 ครัวเรือน) โดยมีสระน้ําจํานวน 1 สระ (รอยละ 72.7  หรือจํานวน 16 ครัวเรือน) มีสระน้ําจํานวน            

2 สระ (รอยละ  27.3  หรือจํานวน 6 ครัวเรือน)  ทั้งนี้เนื่องจากเปนกลุมที่ไมไดรับการสนับสนุนสระน้ําจาก

โครงการหวยใหญวังแขม 
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จากผลการศึกษา จะเห็นไดวาผูใหสัมภาษณมีสระน้ําประจําไรนาทุกกลุม 

แสดงวาครัวเรือนสวนใหญ เห็นความสําคัญของการมีสระน้ําประจําไรนา เพื่อเก็บน้ําไวทําการเกษตร 
 

2) หนวยงานที่ขุดสระน้ํา จากตาราง 15 หนวยงานที่ขุดสระน้ําใหครัวเรือน

ของผูใหสัมภาษณที่มีสระน้ําทั้งหมด จําแนกตามกลุมไดดังนี้  

- กลุม 1 กรมชลประทาน มาขุดใหทั้งหมด (รอยละ 100 หรือจํานวน 25 สระ) 

- กลุม 2 หนวยงานรัฐขุดให(รอยละ 78.9 หรือจํานวน 30 สระ) ที่เหลือ          

ขุดเอง  (รอยละ  21.1  หรือจํานวน  8  สระ)  แบงเปนกรมชลประทานขุดให  (รอยละ  86.7 หรือจํานวน              

26  สระ)  ที่เหลือเปน  รพช. (รอยละ 10 หรือจํานวน 3 สระ)  และจําไมไดวาหนวยงานไหนมาขุด      

(รอยละ 3.3  หรือจํานวน 1 สระ)   

- กลุม 3 เกษตรกรขุดเอง  (รอยละ 72.7 หรือจํานวน 16 สระ)  ทีเ่หลอืเปน

หนวยงานของรัฐมาขุดให  (รอยละ 27.3  หรือจํานวน 6 สระ)  หนวยงานอื่น ๆ เชน กรมพัฒนาที่ดิน 

รพช. (รอยละ 66.7 หรือจํานวน 4 สระ)  และจําไมไดวาหนวยงานไหนมาขุด  (รอยละ 33.3 หรือจํานวน  

2 สระ)   

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา  มีการสงเสริมใหมีสระเพื่อทําโครงการทฤษฎีใหม 

หรือสระน้ําประจําไรนา  หนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินการขุดสระใหกับผูเขารวมโครงการฯ  ของกลุม 1 

และกลุม 2 โดยเกษตรกรขุดเองหรือเกิดจากการขายหนาดิน  สวนครัวเรือนในกลุม  3  ถึงจะไมไดรับ         

การสนับสนุนสระน้ําจากโครงการหวยใหญวังแขม  แตเห็นความสําคัญของการมีสระน้ําโดยมีการ

ขุดสระน้ําเองถึง  16  สระ 

3) การใชประโยชนจากสระน้ํา จากตาราง  16  การใชประโยชนจากสระน้ํา

ของครัวเรือนผูใหสัมภาษณที่มีสระน้ําทั้งหมด  จําแนกตามกลุม  ไดดังนี้  

- กลุม 1  สวนใหญใชน้ําทํานา (รอยละ 24 หรือจํานวน 6 ครัวเรือน)

รองลงมาใชน้ํา ทํานาปลูกผกัและเลี้ยงสัตว ในอัตราสวน ที่เทากัน (รอยละ 12 หรือจํานวน 3 ครัวเรือน) 

- กลุม 2  สวนใหญใชน้ําทํานา (รอยละ 57.7  หรือจํานวน  15 ครัวเรือน)

รองลงมา ใชน้ําทํานาและเลี้ยงสัตว (รอยละ 11.5 หรือจํานวน 3 ครัวเรือน) 

- กลุม 3 สวนใหญใชน้ําทํานา (รอยละ 31.8  หรือจํานวน 7 ครัวเรือน)

รองลงมา ใชน้ําทําไร (รอยละ 27.3หรือจํานวน 6 ครัวเรือน) 

จากการศึกษาจะเห็นไดวา  การใชประโยชนจากสระน้ําของครัวเรือนผูให

สัมภาษณที่มีสระน้ําทั้งหมดจะนําน้ําไปใชในหลาย ๆ กิจกรรม  โดยสวนใหญจะใชเพื่อการทํานา ทําไร  

และเลี้ยงสัตวมากกวากจิกรรมใด ๆ 
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4) การเก็บน้ําของสระ จากตาราง  17  การเก็บน้ําของสระของครัวเรือนผูให

สัมภาษณที่มีสระน้ําทั้งหมด  จําแนกตามกลุมไดดังนี้  

- กลุม 1 สระเก็บน้ําไดดี  (รอยละ  92  หรือจํานวน 23 สระ)  และมีสระที่

เก็บน้ําไมไดเลย  (รอยละ 1.0  หรือจํานวน 1 สระ) 

- กลุม 2 สระเก็บน้ําไดดี (รอยละ 65.4  หรือจํานวน 17 สระ)  และมีสระที่

เก็บน้ําไมไดเลย (รอยละ 7.7 หรือจํานวน 2 สระ) 

- กลุม 3 สระเก็บน้ําไดดี  (รอยละ 63.6 หรือจํานวน 14 สระ) และไม

สามารถเก็บน้ําไดเลย  (รอยละ  31.8  หรือจํานวน 7 สระ) 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา  การขุดสระน้ําของกลุมตัวอยาง  ยังมี

บางราย ที่ไมไดใชประโยชน เนื่องจากสระเก็บน้ําไมไดดวยสภาพพื้นที่ที่ขุดสระน้ํานั้นเปนดินทราย 

5) ความพอเพียงของน้ําในสระ  จากตาราง 18  ความพอเพียงของน้ําในสระ 

ของครัวเรือนผูใหสัมภาษณที่มีสระน้ําทั้งหมด  แบงไดดังนี้  

5.1) มีน้ําพอใช จําแนกตามกลุม โดย กลุม 1 (รอยละ  52.0  หรือจํานวน  

13 สระ) กลุม 2 (รอยละ 42.3  หรือจาํนวน 11 สระ)  กลุม 3 (รอยละ 27.3  หรือจํานวน 14 สระ)    

5.2) น้าํไมพอใชและไมมีน้ําเติม จาํแนกตามกลุม โดย กลุมที่ 1 

รอยละ 28  หรือจํานวน 7 สระ)  กลุมที่ 2 (รอยละ 38.5 หรือจํานวน 10 สระ)  กลุมที่ 3 (รอยละ 40.9 

หรือจํานวน 9 สระ) 

5.3) กรณนี้ําพอใช แตตองเติม  จําแนกตามกลุมไดดังนี ้

- กลุม 1 พอใชแตตองเติม (รอยละ 20.0 หรือจํานวน 5 สระ) 

โดยรอรับน้ําธรรมชาติ (รอยละ  60  หรือจํานวน 3 สระ) เติมจากอางหวยใหญ และฝายในอัตราสวน

เทากัน  (รอยละ 20.0  หรือจํานวน 1 สระ)    

- กลุม 2 รับน้าํธรรมชาติ (รอยละ 60 หรือจํานวน 3 สระ)  จากฝาย

(รอยละ 40  หรือจํานวน 2 สระ)   

- กลุม 3 รับน้ําธรรมชาติ (รอยละ 66.7 หรือจํานวน 2 สระ) เติม

จากฝาย รอยละ 33.3  หรือจํานวน 1 สระ)   

จากผลการศึกษา  จะเห็นไดวาสระที่ขาดน้ําจะรอรับน้ําจากธรรมชาติ 

เพื่อเก็บน้ําไวใชในการเพาะปลูก  เนื่องจากสระน้ําของเกษตรกรบางรายอยูหางจากแนวคลองธรรมชาติ 
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2.2.4 การปรบัปรุงบํารงุดินและการกาํจัดศัตรูพืช 
1) การปรับปรุงบํารุงดิน จากตาราง 19 การปรับปรุงบํารุงดินของครัวเรือนผูให

สัมภาษณทั้งหมด  สวนใหญมีการปรับปรุงบํารุงดิน  (รอยละ 92.2 หรือจํานวน 107 ครัวเรือน)  วิธีการ

ปรับปรุงโดยการใชปุยเคมีมากที่สุด (รอยละ 43.0 หรือจํานวน  43  ครัวเรือน)  รองลงมาใชทั้งปุยคอก   

ปุยหมัก  และปุยเคมี  (รอยละ 13.1  หรือจํานวน  14  ครัวเรือน) ใชปุยคอกและปุยเคมี  (รอยละ 11.2 

หรือจํานวน  12  ครัวเรือน)  และใชปุยคอกรวมกับปุยหมัก  ปุยเคมี  ปลูกพืชหมุนเวียน นอยที่สุด 

(รอยละ 0.9หรือจํานวน 1 ครัวเรือน) และไมไดปรับปรุงดิน (รอยละ 7.8หรือจํานวน9 ครัวเรือน) 

 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา  ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการอางเก็บน้ํา          

หวยใหญวังแขมเห็นความสําคัญของการใชปุยอินทรียวัตถุรวมกับปุยเคมี  มากกวาการใชปุยเคมี       

เพียงอยางเดียว  ซึ่งทําใหดินแข็ง  คุณภาพดินไมดี  

2) การปลูกหญาแฝก จากตาราง 20 การปลูกหญาแฝกของครัวเรือนผูให

สัมภาษณทั้งหมด สวนใหญไมไดปลูกหญาแฝก (รอยละ 87.9 หรือจํานวน 102 ครัวเรือน) ผูให

สัมภาษณที่ปลูกหญาแฝก (รอยละ 12.1 หรือจํานวน 14 ครัวเรือน) โดยปลูกไวรอบขอบสระ                   

(รอยละ  71.4  หรือจํานวน  10  ครัวเรือน)  และปลูกที่อ่ืน ๆ เชน ตามขอบเหมือง ขอบแปลงปลูกพืช          

(รอยละ  28.6  หรือจํานวน  4  ครัวเรือน) 

 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา  การสงเสริมและการรณรงคการปลูกหญา

แฝกในเขตพื้นที่โครงการฯ  ประชาชนยังไมนิยมปลูกแฝกเทาที่ควร  เพราะสวนใหญทํานา  ทําไร  

สําหรับเกษตรกรที่ปลูกก็จะปลูกตามขอบสระเปนสวนใหญ 

3) ปญหาเรื่องดิน  จากตาราง  21  จากจํานวนครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมด 

สวนใหญไมมีปญหาเรื่องดิน  (รอยละ  61.2  หรือจํานวน  71  ครัวเรือน)  สวนครัวเรือนผูใหสัมภาษณที่

มีปญหาเรื่องดิน  เชน  ดินแนนแข็ง  เปนดินเหนียว ดินลูกรัง ดินเสื่อมสภาพ  (รอยละ 31.9 หรือจํานวน          

37  ครัวเรือน)  และที่ไมทราบวาพื้นที่ทํากินของตนเองมีปญหาหรือไมมีปญหาเกี่ยวกับดิน  (รอยละ 6.9 

หรือจํานวน  8  ครัวเรือน)  

3.1) กรณีมีปญหาเรื่องดิน จากตาราง  21  โดยทราบจากประสบการณของ

ตนเอง  (รอยละ 81.1  หรือจํานวน  30  ครัวเรือน)  รองลงมาทราบจากประสบการณของตนเองรวมกับ

ทราบจากเจาหนาที่เขามาใหคําแนะนํา และทราบจากหมอดิน/เพื่อนบานบอกใหทราบ ในสัดสวนที่

เทากัน  (รอยละ  8.1 หรือจํานวน  3  ครัวเรือน  
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3.2) การแกปญหาเรื่องดิน จากตาราง 22 การแกปญหาเรื่องดิน ของ

ครัวเรือนผูใหสัมภาษณที่ดินมีปญหา  จํานวน  37  ครัวเรือน  พบวา  ไมไดแกไขปญหาเรื่องดิน  (รอยละ 81.1         

หรือจํานวน  71  ครัวเรือน)  ไดดําเนินการแกไข (รอยละ 18.9 หรือจํานวน 7 ครัวเรือน) โดยแกไข            

ดวยตนเอง  (รอยละ 71.4 หรือจํานวน 5 ครัวเรือน) ปรึกษาเจาหนาที่ เชน หมอดินอาสา หนวยงาน

เกษตรรวมทั้งใชวิธีการแกไขเองรวมกับการปรึกษาเจาหนาที่ในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ  14.3  หรือ

จํานวน 1 ครัวเรือน)   

3.3) แหลงความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน จากตาราง  23 แหลงความรู

เกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดินของผูใหสัมภาษณทั้งหมดที่ทําการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 107 ครัวเรือน 

พบวา ศึกษาเอง/ทดลองทําดวยตนเองเองมากที่สุด (รอยละ 35.5 หรือจํานวน 38 ครัวเรือน) รองลงมา 

ไดรับความรูจากเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ เชน  เกษตรอําเภอ  เกษตรจังหวัด  (รอยละ  12.1 หรือ

จํานวน  13 ครัวเรือน) ใชแหลงจากที่อื่น  ๆ เชน อบรม โทรทัศน กรรมการหมูบาน เพื่อนบาน 

(รอยละ 10.3 หรือจํานวน 11 ครัวเรือน)  

4) การกําจัดศัตรูพืช จากตาราง 24 การกําจัดศัตรูพืช ของครัวเรือนผูให

สัมภาษณทั้งหมด  พบวา  มีการกําจัดศัตรูพืช (รอยละ 79.3 หรือจํานวน 92 ครัวเรือน)  โดยใชสารเคมี  

(รอยละ 78.3 หรือจํานวน 72 ครัวเรือน)  มากที่สุด  รองลงมาใชสารสกัดจากธรรมชาติและสารเคมี  

(รอยละ 8.7 หรือจํานวน 8 ครัวเรือน)  สารสกัดจากธรรมชาติ (รอยละ 5.4 หรือจํานวน 5 ครัวเรือน)  

และใชวิธีชีวภาพรวมกับสารสกัดจากธรรมชาติ สารเคมี(รอยละ 1.1หรือจํานวน 1 ครัวเรือน) นอยที่สุด  

และไมไดกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีใด ๆ (รอยละ 20.7  หรือจํานวน  24  ครัวเรือน) 

5) ผลเสียตอสุขภาพจากการใชสารเคมี จากตาราง 25 ผลเสียตอสุขภาพ

จากการใชสารเคมีของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ  จํานวน  84  ครัวเรือน  พบวา  สามารถใชสารเคมไีดโดย

ไมมีผลเสียตอสุขภาพ  (รอยละ 41.7  หรือจํานวน  5  ครัวเรือน)  มีผลเสียตอสุภาพ  (รอยละ  58.3  

หรือจํานวน  49  ครัวเรือน)  และแกปญหาโดยลดการใชสารเคมีมากที่สุด (รอยละ  32.7  หรือจํานวน 

16  ครัวเรือน)  รองลงมาจางคนอื่นฉีด  (รอยละ 28.6  หรือจํานวน  14  ครัวเรือน)  แกปญหาอื่น ๆ เชน 

ใชผาปดจมูก , แตงกายมิดชิด  (รอยละ 18.4 หรือจํานวน  9  ครัวเรือน)  แกปญหาโดยเปลี่ยนมาใชวิธี

ชีวภาพ/สารสกัดจากธรรมชาติ  (รอยละ 10.2 หรือจํานวน  5  ครัวเรือน)  ตามลําดับ 
 

2.2.5 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการฯที่มีตอประชาชน 
1) การไดรับประโยชนจากโครงการฯของประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ

จากตาราง 26 ครัวเรือนผูใหสัมภาษณกลุม 1 และ กลุม 2 ไดรับประโยชนจากโครงการหวยใหญวังแขม  

ไดรับประโยชนทั้งหมด  สวนกลุม 3 ไดรับประโยชน  (รอยละ  92.3  หรือจํานวน  60  ครัวเรือน)  

ประโยชนที่ไดรับแบงไดดังนี้ 
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- กลุม 1 ประโยชนที่ไดมากที่สุด คือ ไดใชน้ําหมดทกุครัวเรือน  (รอยละ 100   

หรือจํานวน 25 ครัวเรือน)  รองลงมาไดใชน้ํารวมกับไดรับการสงเสริมอาชีพและไดใชน้ํารวมกับไดรับ

ปจจัยการผลิตในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 12.0 หรือจํานวน 3 ครัวเรือน) 

- กลุม 2 ประโยชนที่ไดมากที่สุด คือ ไดใชน้ํา  (รอยละ 88.5 หรือจํานวน  

23 ครัวเรือน)  รองลงมาไดใชน้ํา  และไดรับการสงเสริมอาชีพ  (รอยละ 11.5 หรือจํานวน 3 ครัวเรือน) 

- กลุม 3 ประโยชนที่ไดมากที่สุด คือ ไดใชน้ํา (รอยละ 83.3 หรือจํานวน           

50  ครัวเรือน)  รองลงมาไดใชน้ําและไดรับการสงเสริมอาชีพ (รอยละ 13.3 หรือจํานวน 8 ครัวเรือน) 

จากผลการศึกษา  แสดงใหเห็นวาประโยชนที่ประชาชนไดรับที่เปนรูปธรรม

เดนชัด  คือ  การไดใชน้ําจากโครงการ 

1.1) การใชน้ําในกิจกรรม  จากตาราง 27 การใชน้ําของครัวเรือนผูให

สัมภาษณทั้งหมด  จําแนกตามกลุม  ไดดังนี้  

- กลุม 1 ใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกเพียงอยางเดียวมากที่สุด  (รอยละ  64 

หรือจํานวน  16  ครัวเรือน)  รองลงมาการเพาะปลูกรวมกับการเลี้ยงสัตวน้ํา (รอยละ 16 หรือจํานวน                    

4  ครัวเรือน) 

- กลุม 2 ใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกเพียงอยางเดียว (รอยละ 76.9 หรือ

จํานวน 20 ครัวเรือน)  รองลงมาใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกรวมกับการเลี้ยงสัตวน้ํา  และใชน้ําเพื่อ           

การเลี้ยงสัตวรวมกับการเลี้ยงสัตวน้ํา  การอุปโภค-บริโภคในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 7.7 หรือ

จํานวน 2 ครัวเรือน) 

- กลุม 3 ใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกเพียงอยางเดียว  (รอยละ  96.6  

หรือจํานวน 58 ครัวเรือน)  รองลงมาใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกรวมกับการเลี้ยงสัตว  และใชน้ําเพื่อ       

การเพาะปลูก  รวมกับการอุปโภค  บริโภค  ในสัดสวนที่เทากัน  คือ  รอยละ 1.7 หรือจํานวน 1 ครัวเรือน 

ตามลําดบั                      

1.2) วิธีการนําน้ําเขาพื้นที่ทําการเกษตร  จากตาราง  28  วิธีการนําน้ําที่

ผานแนวเหมืองหรือแนวคลองธรรมชาติฝงซาย-ขวาเขาแปลงเกษตรของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ   

จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 จากจํานวนผูใหสัมภาษณที่ไดใชน้ําทั้งหมด จํานวน 14  คน 

ไดใชน้ําโดยใชเครื่องสูบน้ําของตนเองสูบน้ําเขาแปลง  (รอยละ 64.3 หรือจํานวน 9 คน)  รองลงมา ใชน้าํ

โดยเปดทางใหน้ําเขาแปลง (รอยละ 21.4 หรือจํานวน 3 คน) และใชน้ําโดยวิธีอื่น ๆ เชน  ตอทอไป

ยังแปลง  ทําประตูเปด-ปด  ใชเครื ่องสูบน้ําของตนเองสูบน้ําเขาแปลง  เปดทางใหน้ําเขาแปลง           

ในสัดสวนที่เทากัน  (รอยละ 7.1 หรือจํานวน 1 คน)  ตามลําดับ 
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- กลุม 2 จากจํานวนผูใหสัมภาษณที่ไดใชน้ําทั้งหมด จํานวน 14 คน 

ไดใชน้ําโดยใชเครื่องสูบน้ําของตนเองสูบน้ําเขาแปลง (รอยละ  50.0  หรือจํานวน  7  คน)  รองลงมาใช

น้ําโดยวิธีอ่ืน ๆ เชน ตอทอไปยังแปลง ทําประตูเปด-ปด (รอยละ  42.9  หรือจํานวน  6  คน)  และใชน้ํา

โดยเปดทางใหน้ําเขาแปลง  (รอยละ 7.1 หรือจํานวน 1 คน)  ตามลําดับ 

- กลุม 3 จากจํานวนผูใหสัมภาษณที่ไดใชน้ําทั้งหมด  จํานวน  48 คน 

ไดใชน้ําโดยใชเครื่องสูบน้ําของตนเองสูบน้ําเขาแปลง  (รอยละ  66.7  หรือจํานวน  32  คน)  รองลงมา

ใชโดยเปดทางใหน้ําเขาแปลง  (รอยละ 18.8  หรือจํานวน  9  คน) อ่ืน ๆ เชน  ตอทอไปยังแปลง  ทําประตู         

เปด-ปด  (รอยละ 14.6 หรือจํานวน  9  คน)  ตามลําดับ 

2) การไดรับปจจัยการผลิตจากโครงการฯ  จากตาราง 29 ครัวเรือน  ผูให

สัมภาษณไดรับปจจัยการผลิตจากโครงการหวยใหญวังแขม  จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 ผูใหสัมภาษณไดรับปจจัยการผลิตทั้งหมด (รอยละ 100 หรือ 

จํานวน  25  ครัวเรือน)  โดยสวนใหญไดรับมะมวงเพียงอยางเดียว  และไดรับมะมวง มะพราว ปลา          

ในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 20 หรือจํานวน  5  คน)  และมีการสนับสนุนพันธุไมอีกหลากหลายชนิด 

ไดแก  กลวย  ไผหวาน  ฯลฯ 

- กลุม 2 ผูใหสัมภาษณไดรับปจจัยการผลิต (รอยละ 26.9 หรือจํานวน 

7 คน)  สวนใหญไดรับแจกพันธุมะมวง (รอยละ  42.9  หรือจํานวน 3 คน)  รองลงมาพันธุมะมวง  

กลวย  มะพราว  (รอยละ  28.6  หรือจํานวน  2  คน)  และปจจัยการผลิตมะมวงรวมกับไผหวานและ

มะพราว ในอัตราสวนที่เทากับ  มะมวงรวมกับไผหวานและปลา (รอยละ 14.3  หรือจํานวน 1 คน)         

สวนที่ไมไดรับปจจัยการผลิต  (รอยละ  73.1  หรือจํานวน 19 คน) 

- กลุม 3 ผูใหสัมภาษณไมไดรับปจจัยการผลิตทั้งหมด  (รอยละ 100 หรือ

จํานวน  65  คน) 

จากผลการศึกษา  แสดงใหเห็นวา  โครงการหวยใหญวังแขมไดปฏิบัติ

ไดครบตามเปาหมายที่กําหนด  โดยสํานักงาน กปร. ใหการสนับสนุน สระน้ําพรอมปจจัยการผลิตแก

ประชาชนที่เขารวมโครงการ กลุมที่ 1 สวนกลุมที่ 2 ใหการสนับสนุนเฉพาะสระน้ํา  แตมีบางรายไดรับ

ปจจัยการผลิตดวยนั้น  ทําใหเห็นไดวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความสนใจ  และจัดหาปจจัยการผลิต

ใหตามที่พอมีอยูของงบประมาณปกติของตนสังกัด 
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2.1) การเจริญเติบโตของปจจัยการผลิตจากตาราง  30  การเจริญเตบิโต

ของปจจัยการผลิตที่ไดรับของครัวเรือนผูใหสัมภาษณที่ไดรับปจจัยการผลิตทั้งหมด  โดยใชปลูกตาม

แนวดินรอบขอบสระ  จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 จากครัวเรือนผูใหสัมภาษณที่ไดรับปจจัยการผลิตทั้งหมด 

โดยไดรับปจจัยการผลิตมาปลูกแลวตาย  (รอยละ 48.0 หรือจํานวน 12 คน) รองลงมาเจริญเติบโต

ชา/แคระแกรน  (รอยละ 20.0  หรือจํานวน  5  คน)  เจริญเติบโตดีและใหผลผลิตดี  ในอัตราสวนที่

เทากัน (รอยละ 16.0  หรือจํานวน  4  คน) 

- กลุม 2 จากครัวเรือนผูใหสัมภาษณที่ไดรับปจจัยการผลิตทั้งหมด 

จํานวน  7  คน  ไดรับปจจัยการผลิตมาปลูกแลวตาย  (รอยละ 71.4  หรือจํานวน  5  คน)  เจริญเติบโตดี            

(รอยละ  28.6  หรือจํานวน  2  คน) 

- กลุม 3 ไมไดรับปจจัยการผลิต  

  จากการศึกษา  แสดงใหเห็นวาปจจัยการผลิตที่ไดรับและปลูกตาม         

คันดินรอบขอบสระน้ํา สวนใหญจะเจริญเติบโตชาและตายแลว  อาจจะเนื่องจากรอบแรกที่ไดรับปจจัย

การผลิตนั้น  เพิ่งจะขุดสระน้ํา  ซึ่งสระยังเก็บน้ําไดนอย  จึงไมพอใชในการปลูกไมผล  ประกอบกับ              

การขุดสระใหประชาชนในรอบแรกนั้น  มีการขุดเอาดินลางมาทับดินบนของขอบสระ  จึงเปนดินที่มี         

ธาตุอาหารนอย  ตนไมจึงไมเจริญเติบโต  

2.2) หนวยงานที่แจกปจจัยการผลิต จากตาราง 31 หนวยงานที่แจก

ปจจัยการผลิต จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 ไดรับปจจัยการผลิตจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

(รอยละ  64  หรือจํานวน 16 คน)  รองลงมาอื่น ๆ เชน ประมงจังหวัด  สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 

(รอยละ 16 หรือจํานวน 4 คน) กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดรวมกับ

หนวยงานอื่น ๆ เชนประมงจังหวัด พัฒนาที่ดินในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 4 หรือจํานวน 1 คน)  

ตามลําดับ 

- กลุม 2 ไดรับปจจัยการผลิตจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

(รอยละ 85.7หรือจํานวน 6 คน)  รองลงมาอื่น ๆ เชน ประมงจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี                  

(รอยละ 14.3 หรือจํานวน 1 คน) ตามลําดับ 
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3) การเปลี่ยนแปลงดานการเพาะปลกู ภายหลังป  2548  ของครัวเรือนผูให

สัมภาษณทัง้หมด  ดังรายละเอียดตามตาราง  32  จาํแนกตามกลุม  ไดดังนี้ 

- กลุม 1 มีการเปลี่ยนแปลง  (รอยละ  32.0  หรือจํานวน  8  คน)  โดยไดทํา

นาปและทํานาปรังเพิ่มข้ึน (รอยละ  62.5  หรือจํานวน  6  คน)  รองลงมา  เปลี่ยนจากปลูกขาว เปน 

ออย  มันสําปะหลัง  (รอยละ  25.0  หรือจํานวน  2  คน)  เปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก  เชน  จากออยเปนขาว                

(รอยละ  12.5  หรือจํานวน 1 คน)  ตามลําดับ  สวนครัวเรือนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานเพาะปลูก            

(รอยละ  68.0  หรือจํานวน  17  คน)    

- กลุม 2 มีการเปลี่ยนแปลง  (รอยละ 15.4 หรือจํานวน 4 คน) เปลี่ยนโดย

ไดทําทั้งนาปและนาปรังเพิ่มข้ึน  สวนครัวเรือนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานเพาะปลูก  (รอยละ 84.6 หรือ

จํานวน 22 คน)   

- กลุม 3 มีการเปลี่ยนแปลง  (รอยละ 36.1หรือจํานวน  22  คน)  โดย

เปลี่ยนจากปลูกขาว  เปนออย มันสําปะหลัง  (รอยละ  63.6  หรือจํานวน 4 คน)  รองลงมา ไดทํานาป           

และนาปรังเพิ่มข้ึน  (รอยละ 31.8 หรือจํานวน 7 คน) เปลี่ยนชนิดพืช เชน จากออยเปนขาว รอยละ 4.5 

หรือจํานวน 1 คน)  ตามลําดับสวนครัวเรือนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานเพาะปลูก (รอยละ 63.9 หรือ

จํานวน  39  คน) 

จากผลการศึกษาสรุปไดวาครัวเรือนของผูใหสัมภาษณทั้ง  3 กลุม มี

การเปลี่ยนแปลงดานการเพาะปลูกเกี่ยวกับชนิดของพืชยังไมมากนัก  โดยเปลี่ยนแปลงจากทํานา                 

ปเพียงอยางเดียวเปนทํานาปรังเพิ่ม  และเปลี่ยนจากปลูกขาวเปนออย  มันสําปะหลัง 

4) การเปลี่ยนแปลงดานผลผลิต  ภายหลังป  2548  ของครัวเรอืนผูใหสัมภาษณ

ทั้งหมด  ดังรายละเอียดตามตาราง  33  จาํแนกตามกลุม ไดดังนี ้

- กลุม 1 พืชที่ปลูกมีการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตเพิ่มข้ึนของผูใหสัมภาษณ 

(รอยละ  52.0  หรือจํานวน  13  คน)  โดยเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตของขาวนาป มากที่สุด มีผลผลิต

เฉลี่ยขาวนาป กอนป  2548 ได  44.58  กก./ไร  หลังป  2548  เพิ่มข้ึนเปน  62.5  กก./ไร  (รอยละ 91.7 

หรือจํานวน 11 คน)  รองลงมาผลผลิตขาวนาปรัง  กอนป  2548  ได  42.5  กก./ไร  หลังป 2548 เพิ่มข้ึน

เปน 52 กก./ไร  (รอยละ 8.3  หรือจํานวน 1 คน)  และผลผลิตของพืชไร  ไดแก ออย ผลผลิตเฉลี่ยออย

กอนป 2548  ได 15 ตัน/ไร หลังป 2548 เพิ่มขึ้นเปน 17 ตัน/ไร (รอยละ 8.3 หรือจํานวน 1 คน) 

ตามลําดับ  สวนที่ไมเปลี่ยนแปลงดานผลผลิต  (รอยละ 48.0  หรือจํานวน  12  คน) 

- กลุม 2 พืชที่ปลูกมีการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตเพิ่มข้ึนของผูใหสัมภาษณ 

(รอยละ 61.5  หรือจํานวน 16 คน)  โดยเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตของขาวนาป  โดยผลผลิตเฉลี่ย 

ขาวนาป กอนป 2548  ได 42.06 กก./ไร  หลังป 2548 เพิ่มข้ึนเปน  57.1 กก./ไร  (รอยละ 75.0 หรือ

จํานวน 12 คน)  มากที่สุด รองลงมาผลผลิตขาวนาปรัง กอนป 2548 ได 43.5 กก./ไร หลังป 2548          

เพิ่มข้ึนเปน  51.5 กก./ไร  (รอยละ 12.5  หรือจํานวน  2  คน)  และผลผลิตของพืชไร  ไดแก  ออย  
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ผลผลิตเฉลี่ยออยกอนป 2548 ได 17 ตัน/ไร  หลังป 2548 เพิ่มข้ึนเปน 20 ตัน/ไร (รอยละ 12.5หรือ

จํานวน 2 คน) ตามลําดับ สวนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิต (รอยละ 38.5หรือจํานวน 10 คน) 

- กลุม 3 พืชที่ปลูกมีการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตเพิ่มข้ึนของผูใหสัมภาษณ 

(รอยละ 49.2หรือจํานวน 30 คน) โดยผลผลิตเฉลี่ยขาวนาป กอนป 2548 ได 46.76 กก./ไร หลังป 2548 

เพิ่มข้ึนเปน  62.5  กก./ไร  (รอยละ 50  หรือจํานวน 15 คน)  รองลงมาผลผลิตขาวนาปรัง กอนป 2548 

ได 58.57 กก./ไร หลังป 2548  เพิ่มข้ึนเปน  78.6  กก./ไร  (รอยละ  23.3  หรือจํานวน 7 คน)  และ

ผลผลิตของ  พืชไร  ไดแก  ออย  ผลผลิตเฉลี่ยออยกอนป 2548 ได  10.73 ตัน/ไร  หลังป  2548  เพิ่มข้ึนเปน 

14.18 ตัน/ไร  (รอยละ 26.7 หรือจํานวน 8 คน)  ตามลําดับ  สวนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง (รอยละ 50.8 

หรือจํานวน  31  คน)   

จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา  ประชาชนสวนใหญที่รับประโยชนโดยการได

ใชน้ําจากโครงการฯ  เพื่อการเพาะปลูกนั้น  ผลผลิตของพืชเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดเจนทั้ง  3  กลุม  ไมวา

จะเปนขาวนาป  ขาวนาปรัง  และพืชไร  (ออย) 

5) ปญหาจากการใชน้ําเพื่อการเกษตร โดยเปรียบเทียบกอนป 2548 ซึ่งยัง

กอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมไมเสร็จ  กับหลังป 2548 ที่กอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม          

เสร็จแลว  โดยจําแนกรายละเอียดไดตามกลุมดังนี้ 

5.1) ครัวเรือนผูใหสัมภาษณ กลุม 1จากตาราง 34   

- กอนป 2548 ครัวเรือนผูใหสัมภาษณ กลุม 1มีปญหาจากการใชน้ํา

เพื่อการเกษตร  (รอยละ  52  หรือจํานวน  13  คน)  ไมมีปญหา  (รอยละ  48  หรือจํานวน  12  คน) 
                       กรณีมีปญหา   
                             แหลงน้ําตามธรรมชาติ  โดยผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้  มีเพียง

จํานวน 1 คน  หรือคิดเปน รอยละ  100  ขาดน้ําชวงหนาแลงในเดือนเมษายน  

                             น้ําฝน ขาดน้ําชวงหนาแลง  จากจํานวนผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ 

จํานวน  7  คน  โดยขาดน้ําเดือนกุมภาพันธ  (รอยละ  28.6  จํานวน  2  คน)  รองลงมาขาดน้ําเดือน

มีนาคมเมษายน มีนาคม-เมษายน พฤษภาคม – มิถุนายน และมิถุนายน-สิงหาคม ในอัตราสวนที่

เทากัน  (รอยละ 14.3 หรือจํานวน 1 คน) 

                             ฝายวังแขม  และไหลผานแนวเหมืองฝงซายขวา  ขาดน้ําหนาแลง

จากจํานวนผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้  จํานวน  2  คน  โดยขาดน้ําในชวงเมษายน และ กุมภาพันธ – 

พฤษภาคม  ในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ  50  หรือจํานวน 1 คน) 

                             สระน้ํา จากจํานวนผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 6 คน เก็บน้ํา

ไมได  (รอยละ 33.3  หรือจํานวน 2 คน)  ขาดน้ําในหนาแลง ในระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน  เมษายน 

- พฤษภาคม  มิถุนายน-สิงหาคม  และกรกฎาคม-สิงหาคม ในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 16.7 หรือ

จํานวน 1 คน) 
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-หลังป 2548 ปญหาในการใชน้ําเพื่อการเกษตรนอยลงเหลือเพียง    

(รอยละ 17.4  หรือจํานวน  4  คน) ไมมีปญหา  (รอยละ  82.6  หรือจํานวน 19 คน)  สวนใหญเปน

ปญหาจากการขาดน้ําฝนในหนาแลง โดยขาดน้ําฝนในเดือนมีนาคม  เมษายน  และชวงระหวาง

มิถุนายน-สิงหาคม  ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ  33.3  หรือจํานวน 1 คน) และสระน้ําจะขาดน้ําใน

หนาแลงระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม (รอยละ 60 หรือจํานวน 3 คน) มากที่สุด รองลงมาคือระหวาง

เดือนมีนาคม-เมษายน กรกฎาคม-สิงหาคม ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 20.0 หรือจํานวน 1 คน) 

                                  จากผลการศึกษาดังกลาว  แสดงใหเห็นวา  เมื่อมีการกอสรางอางเก็บน้าํ

หวยใหญวังแขมเสร็จสามารถลดปญหาการขาดน้ําของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ กลุมที่ 1 เนื่องจาก              

ไดใชน้ําจากอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมเพิ่มขึ้น และในอนาคตเมื่อกอสรางระบบสงน้ําเสร็จจะชวย

แกปญหาการขาดน้ําในหนาแลงของประชาชนไดดีข้ึน 

2) ครัวเรือนผูใหสัมภาษณ  กลุม  2  จากตาราง  35  มีปญหาจากการ        

ใชน้ําเพื ่อการเกษตรโดยเปรียบเทียบกอนป  2548  ซึ่งยังกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม             

ไมเสร็จ  กับหลังป  2548  ที่กอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมเสร็จแลว   

กอนป 2548  ครัวเรือนผูใหสัมภาษณ กลุม 2 มีปญหาจากการใชน้ํา

เพื่อการเกษตร  (รอยละ  53.8  หรือจํานวน  14 คน)  ไมมีปญหา  (รอยละ 46.2 หรือจํานวน 12 คน) 
                           กรณีมีปญหา 
                          แหลงน้ําตามธรรมชาติ จากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 5 คน  

 ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือนมกราคม-เมษายน  (รอยละ  40  หรือจํานวน 12 คน)  มากที่สุด 

                         น้ําฝน จากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 10 คน ขาดน้ํา

ระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเมษายน-พฤษภาคม ในอัตราสวนที่เทากัน(รอยละ 40.0 หรือ

จํานวน 4 คน) รองลงมาขาดน้ําระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  (รอยละ 20.0 หรือจํานวน 2 คน)  

                                     สระน้ํา จากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 10 คน ขาดน้ํา

ระหวางเดือนมีนาคม -เมษายน  (รอยละ  66.7 หรือจํานวน  2 คน) รองลงมาขาดน้ําระหวาง                      

เดือนกันยายน-ตุลาคม  (รอยละ 33.3  หรือจํานวน  1  คน) 

                      หลังป 2548 มีปญหาในการใชน้ําเพื่อการเกษตรนอยลง (รอยละ 38.5

หรือจํานวน  10  คน) ไมมีปญหา  (รอยละ 61.5 หรือจํานวน 1 คน)  เปนเพราะอางเก็บน้ําหวยใหญ       

วังแขมสรางเสร็จแลว  เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ  ไดใชน้ําจากอางเพิ่มข้ึน 
                กรณีมีปญหา 

 แหลงน้ําธรรมชาติ จากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 4 คน        

ขาดน้ําชวงหนาแลง โดยขาดน้ําเดือนเมษายน - พฤษภาคม  (รอยละ 50.0  จํานวน  2  คน) รองลงมา

ขาดน้ําเดือนมกราคม-เมษายน และมีนาคม-เมษายน  ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ  25.0  หรือจํานวน 

1 คน) 
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 น้ําฝน ขาดน้ําหลังแลง จากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 6 คน 

โดยขาดน้ําระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม (รอยละ 80.3 หรือจํานวน 5 คน) รองลงมาระหวางเดือน

เมษายน-พฤษภาคมในอัตราสวนเทากัน (รอยละ 16.7 หรือจํานวน 1 คน) 

 ฝายวังแขม และไหลผานแนวเหมืองฝงซายขวา ขาดน้ําหนาแลงจาก

จํานวนผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 1 คน โดยขาดน้ําในชวงเดือนกุมภาพันธ   

 สระน้ํา จากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 4 คน สระขาดน้ําใน

ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน (รอยละ 50.0 หรือจํานวน 2 คน) รองลงมาสระน้ําขาดน้ําตลอดป               

และเก็บน้ําไมได ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 25.0 หรือจํานวน 1 คน) 

จากผลการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวา เมื่อมีการกอสรางอางเก็บน้ํา

หวยใหญวังแขมเสร็จสามารถลดปญหาการขาดน้ําของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ กลุมที่ 2 เนื่องจาก          

ไดใชน้ําจากอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมเพิ ่มขึ ้น  และในอนาคตเมื ่อกอสรางระบบสงน้ําเสร็จ             

จะชวยแกปญหาการขาดน้ําในหนาแลงของประชาชนไดดีข้ึน 

5.3) ครัวเรือนผูใหสัมภาษณ  กลุม  3  จากจํานวนครัวเรือนผูใหสัมภาษณ        

ที่ใชน้ําเพื่อทําการเกษตรจํานวน 61 ครัวเรือน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 36 มีปญหาจากการใชน้ํา

เพื่อการเกษตรโดยเปรียบเทียบกอนป 2548 ซ่ึงยังกอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมไมเสร็จ กับหลังป 2548           

ที่กอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมเสร็จแลว   

กอนป 2548 มีปญหา (รอยละ 36.1 หรือจํานวน 22 คน) ไมมีปญหา 

(รอยละ 63.9 หรือจํานวน 39 คน) 
กรณีมีปญหา  

 แหลงน้ําธรรมชาติ ขาดน้ําหนาแลง จากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ 

จํานวน 9 คน โดยขาดน้ําเดือนเมษายน-พฤษภาคม  (รอยละ 55.6 หรือจํานวน 5 คน)  และขาดน้ําเดือน

เมษายน-พฤษภาคม กรกฎาคม-สิงหาคม  ในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 22.2 หรือจํานวน 2 คน)  

 น้ําฝน ขาดน้ําในชวงหนาแลงจากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 

17 คน โดยขาดชวงเดือนเมษายน  มีนาคม-พฤษภาคม ในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 23.5 หรือจํานวน   

4  คน) รองลงมาเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน (รอยละ 17.6 หรือจํานวน 3 คน) มิถุนายน-

กรกฎาคม ( รอยละ 11.8 หรือจํานวน 2 คน) 

 ฝายวังแขมและไหลผานแนวเหมืองซายขวา ขาดน้ําหนาแลงจากผูให

สัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 8 คน โดยขาดน้ําในชวงเดือนมีนาคม เมษายน ในอัตราสวนที่เทากัน  

(รอยละ 37.5 หรือจํานวน 3 คน) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน (รอยละ 25.0หรือจํานวน 2 คน) 

 สระน้ํา ขาดน้ําในชวงหนาแลงจากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 

2 คน โดยขาดน้ําชวงเดือนเมษายน  และเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 50 

หรือจํานวน 1 คน)  
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หลังป 2548 มีปญหา  (รอยละ 29.5 หรือจํานวน 18 คน) ไมมีปญหา 

(รอยละ  70.5 หรือจํานวน  18  คน) 
กรณีมีปญหา 

 แหลงน้ําตามธรรมชาติ ขาดน้ําหนาแลง จากผูใหสัมภาษณที่ตอบ        

ขอนี้ จํานวน 10 คน ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม (รอยละ60.0 หรือจํานวน 6 คน) รองลงมา        

เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม  (รอยละ 30.0  หรือจํานวน 6 คน)  ไมระบุเดือนที่ขาดน้ํา (รอยละ 10.0          

หรือจํานวน 1 คน) 

 น้ําฝน ขาดน้ําชวงหนาแลงจากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 13 คน 

โดยขาดน้ําเดือนเมษายน (รอยละ 23.1 หรือจํานวน 3 คน) มากที่สุด 

 ฝายวังแขมและไหลผาน แนวเหมืองฝงซายขวา ขาดน้ําหนาแลงจาก

ผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ จํานวน 1 คน โดยขาดน้ําเฉพาะชวงเดือนมีนาคม 

 สระน้ํา ขาดน้ําขาดน้ําชวงหนาแลงจากผูใหสัมภาษณที่ตอบขอนี้ 

จํานวน 4 คน ซึ่งจะขาดน้ําชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม (รอยละ 50.0  หรือจํานวน 2 คน) มากที่สุด 

รองลงมาขาดน้ําเดือนเมษายน และมิถุนายนในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ  25.0  หรือจํานวน 2 คน) 

จากผลการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวา เมื่อมีการกอสรางอางเก็บน้ํา

หวยใหญวังแขมเสร็จสามารถลดปญหาการขาดน้ําของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ กลุมที่ 3 เนื่องจากไดใช

น้ําจากอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมเพิ ่มขึ้น และในอนาคตเมื ่อกอสรางระบบสงน้ําเสร็จจะชวย

แกปญหาการขาดน้ําในหนาแลงของประชาชนไดดีข้ึน 

             6) การมีสวนรวมในโครงการ จากตาราง 37 การมีสวนรวมในโครงการ

หวยใหญวังแขมของผูใหสัมภาษณทั้งหมด จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

   - กลุม 1 มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการหวยใหญวังแขม (รอยละ 52.0 หรือ

จํานวน 13 คน)  และไมมีสวนรวมในกิจกรรมใดของโครงการฯ (รอยละ 48.0 หรือจํานวน 12 คน)  

สําหรับกิจกรรมที่เขารวม  ไดแก ประชุม อบรมอาชีพและการเขารวมกิจกรรมรวมทั้งการเปนสมาชิกกลุม

ในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 23.1 หรือจํานวน 3 คน) มากที่สุด 

- กลุม 2 มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการหวยใหญวังแขม รอยละ 46.2 หรือ

จํานวน 12 คน) และไมมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ ของโครงการฯ (รอยละ 53.8  กิจกรรมหรือจํานวน          

14 คน) สําหรับกิจกรรมที่เขารวม  ไดแก ประชุม อบรมอาชีพ  กิจกรรมใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 

และการเขารวมกิจกรรมในการประชุม อบรมอาชีพ  รวมทั้งการเปนสมาชิกกลุม ในอัตราสวนที่เทากัน 

(รอยละ 33.3 หรือจํานวน 4 คน) มากที่สุด  
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                - กลุม 3 มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการหวยใหญวังแขม (รอยละ 55.4 หรือ

จํานวน  36  คน) และไมมีสวนรวมในกิจรรมใด ๆ ของโครงการฯ (รอยละ 44.6 หรือจํานวน 36 คน)

สําหรับกิจกรรมที่เขารวมกิจกรรม ไดแก ประชุม อบรมอาชีพ  (รอยละ  38.9  หรือจํานวน  14 คน)  มากที่สุด                    

                                         จากการศึกษา  สรุปไดวาครัวเรือนที่ทําการศึกษา สวนใหญมีสวนรวมใน

โครงการหวยใหญวังแขมทั้ง 3 กลุม  โดยจะเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ เชน เขารวมประชุม 

เขารับการอบรมสงเสริมอาชีพ ฯลฯ 

                  7) ความพึงพอใจกิจกรรมของโครงการฯ จากตาราง 38 ความพึงพอใจจาก

โครงการฯ ของผูใหสัมภาษณทั้งหมด จําแนกตามกลุม  

- กลุม 1 มีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ (รอยละ 80.0 หรือ

จํานวน 20 คน) ไมพอใจ  (รอยละ 12.0 หรือจํานวน 3 คน) ไมแสดงความคิดเห็น (รอยละ  8.0 จํานวน  

2 คน)  กรณีพอใจ เพราะไดใชน้ํามากที่สุด (รอยละ 50.0 หรือจํานวน 10 คน) รองลงมาไดใชน้ําและ

ไดรับการสงเสริมอาชีพ  (รอยละ 25.0 หรือจํานวน  5  คน)  ไดใชน้ํา  และไดรับการสนับสนุนปจจัย      

การผลิต  (รอยละ 15.0 หรือจํานวน 1 คน)  ตามลําดับ 

- กลุม 2 มีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ (รอยละ 84.6 หรือ

จํานวน 22 คน) ไมพอใจ (รอยละ 7.7 หรือจํานวน 2 คน) ไมแสดงความคิดเห็น (รอยละ 7.7 หรือจํานวน 

2 คน)  กรณีพอใจ เพราะไดใชน้ํา มากที่สุด (รอยละ 59.1หรือจํานวน 13 คน) รองลงมา ไดรับการ

สนับสนุนปจจัยการผลิต (รอยละ 18.2 หรือจํานวน 4 คน) ไดใชน้ํา รวมกับไดรับการสงเสริมอาชีพ         

(รอยละ 13.6 หรือจํานวน 3 คน) และไดใชน้ํา รวมกับไดรับการสงเสริมอาชีพ การไดรับปจจัยการผลิต

(รอยละ 9.1 หรือจํานวน 2 คน) ตามลําดับ 

                         - กลุม 3 มีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ (รอยละ 75.4 หรือ

จํานวน 49 คน) ไมพอใจ (รอยละ 15.4 หรือจํานวน 10 คน)  ไมแสดงความคิดเห็น (รอยละ 9.2             

หรือจํานวน 6 คน) กรณีพอใจ เพราะไดใชน้ํา มากที่สุด(รอยละ 81.6  หรือจํานวน 40 คน)  รองลงมาได

ใชน้ําและไดรับการสงเสริมอาชีพ (รอยละ 12.2  หรือจํานวน 6 คน) ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

ไดใชน้ํารวมกับไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดใชน้ํารวมกับไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตและ          

การสงเสริมอาชีพ ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ  2.0  หรือจํานวน 1 คน)  ตามลําดับ 

                                        จากผลการศึกษา จะเห็นไดวา ครัวเรือนผูใหสัมภาษณสวนใหญ มีความพึง

พอใจในกิจกรรมของโครงการหวยใหญวังแขมในดานการไดใชน้ําจากโครงการมากที่สุด ทั้ง 3 กลุม  

รองลงมา คือ ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต และไดรับการสงเสริมอาชีพ 
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 2.2.6 ขอมลูเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม 
 1) การรบัทราบเกีย่วกับการทาํเกษตรทฤษฎีใหม 

จากตาราง 39 การรับทราบเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมของผูให

สัมภาษณทั้งหมด จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

                 - กลุม 1 ผูใหสัมภาษณที่ทราบเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม มากที่สุด 

(รอยละ 60.0 หรือจํานวน 15 คน) โดยมีครัวเรือนที่ทราบและทําเกษตรทฤษฎีใหม(รอยละ26.7 หรือ

จํานวน 4 คน)   และมีครัวเรือนที่ไมทราบในการทําเกษตรทฤษฎีใหม (รอยละ 40.0 หรือจํานวน 10 คน)   

               - กลุม 2 ผูใหสัมภาษณที่ทราบเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมในสัดสวนที่

เทากับไมทราบ(รอยละ 50.0 หรือจํานวน 13 คน)  โดยมีครัวเรือนที่ทราบและทําการเกษตรทฤษฎีใหม 

(รอยละ 15.4หรือจํานวน 2 คน)  

               - กลุม 3 ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีครัวเรือนที่ไมทราบเกี่ยวกับการทําเกษตร

ทฤษฎีใหมมากที่สุด (รอยละ 73.8 หรือจํานวน 48 คน) สําหรับครัวเรือนที่ทราบเกี่ยวกับการทําเกษตร

ทฤษฎีใหม (รอยละ 26.2หรือจํานวน 17คน) โดยครัวเรือนที่ทราบและทําเกษตรทฤษฎีใหม (รอยละ 5.2 

หรือจํานวน 1คน) 

            กรณีมี ผูที่ทราบและทํา เกษตรทฤษฎี ใหมของผู ให สัมภาษณทั้ งหมด           

(รอยละ6.0 หรือจํานวน 7 ราย) ทั้งนี้แบงการทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรดังกลาว ได  2  กลุม   

1. กลุมทําเกษตรทฤษฎีใหมไดสมบูรณครบตามสัดสวน สามารถเปนตนแบบ

ใหกับเกษตรกรผูสนใจรายอื่น ๆ ได (รอยละ 4.3  หรือจํานวน  5 คน) โดยทํานา ปลูกพืชผัก ไมผล และ

เลี้ยงสัตว เจริญเติบโตดี    

2. กลุมทําเกษตรทฤษฎีใหมแตยังไมสมบูรณตามสัดสวน (รอยละ 1.7 หรือ

จํานวน  2 คน)  โดยมีการทํานา ปลูกพืชผัก ไมผล และเลี้ยงสัตว แตมีจํานวนนอย ยังไมเปนรูปธรรมที่

ชัดเจน 

จากผลการศ ึกษา  จะเห ็นได ว าคร ัว เร ือนของผู ให ส ัมภาษณทั ้งหมด             

สวนใหญจะทราบเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมมากที่สุดคือ กลุม1รองลงมากลุม 2 และกลุม 3 

ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากกลุม 1 ไดรับการสนับสนุนมากกวากลุมอื่น ๆ แตทุกกลุมมีครัวเรือนที่

ทราบและทําเกษตรทฤษฎีใหมอยูแลว ถึงแมจะมีจํานวนไมมากนัก โดยทุกครัวเรือนมีที่พกัอาศยัชัว่คราว

อยูในแปลง ทั้งนี้เนื่องจากยังไมสะดวกดานการคมนาคม ไฟฟา ประปา แสดงใหเห็นวาในอนาคต

สามารถตอยอดขยายผลสงเสริมใหเกิดเปนตนแบบการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมไดตอไป 
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2) ความเขาใจในการทําเกษตรทฤษฎีใหม จากตาราง 40 ความเขาใจใน

การทําเกษตรทฤษฎีใหม ของผูใหสัมภาษณที่ตอบวาทราบเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมทั้งหมด 

จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 จากผูใหสัมภาษณที่ทราบเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม           

15 คน มีความเขาใจในการทําเกษตรทฤษฎีใหม(รอยละ 60.0 หรือจํานวน 15คน) โดยเขาใจวาตองมีที่

ทํานาเพื่อปลูกขาว มีสระน้ําประจําไรนา ปลูกพืชผสมผสาน และเลี้ยงสัตว (รอยละ 40.0 หรือจํานวน          

6คน)  รองลงมา มีความเขาใจที่ถูกตองวาตองมีที่นาเพื่อปลูกขาว มีสระน้ําประจําไรนา ปลูกพืช

ผสมผสาน เลี้ยงสัตว และมีบานอยูในพื้นที่ทํากิน (รอยละ 26.7 หรือจํานวน 4 คน) และมี

บางรายเขาใจวามีสระน้ําประจําไรนาและแหลงน้ําเทานั้น (รอยละ 13.3 หรือจํานวน 2 คน)   

- กลุม 2 จากผูใหสัมภาษณเขาใจและไมเขาใจการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

ในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 50.0 หรือจํานวน 13 คน)  โดยมีความเขาใจที่ถูกตองวามีที่ทํานาเพื่อ
ปลูกขาว มีสระน้ําประจําไรนา ปลูกพืชผสมผสาน เลี ้ยงสัตว มีบานอยูในพื้นที่ทํากิน 
(รอยละ 76.9 หรือจํานวน 10คน)  รองลงมาเขาใจวามีที่นาเพื่อปลูกขาว ปลูกพืชผสมผสาน , มีที่นา

เพื่อปลูกขาว มีสระน้ําประจําไรนา  และมีบานอยูในพื้นที่ทํากิน  มีสระน้ํา  ปลูกพืชผสมผสานและมีบาน

ในพื้นที่ทํากินในสัดสวนที่เทากัน  (รอยละ 7.7 หรือจํานวน 1 คน) 

- กลุม 3 จากผู ใหสัมภาษณครัวที ่เขาใจการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

(รอยละ 26.2 หรือจํานวน 17 คน)  โดยมีความเขาใจที่ถูกตองวามีที่ทํานาเพื่อปลูกขาว  และมี 
สระน้ําประจํา ไ ร นา  ปลูกพ ืชผสมผสาน  เลี ้ย งส ัตว  และม ีบ านอยู ในพื ้นที ่ทําก ิน          
(รอยละ 29.4 หรือจํานวน 5 คน)  เขาใจวามีที่ทํานาเพื่อปลูกขาว มีสระน้ําประจําไรนาและปลูกพืช

ผสมผสาน  (รอยละ 17.6  หรือจํานวน  3  คน) 

                         จากผลการศึกษา  แสดงใหเห็นวาประชาชนถึงแมจะตอบวาทราบ

เกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม  แตสําหรับผูที่เขาใจเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมที่ถูกตอง มี

จํานวนไมมากนัก มีขอสังเกตไดจากกลุม 1 ซึ่งเปนกลุมที่ไดรับการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม การไปศึกษา

ดูงานที่วัดมงคลชัยพัฒนา  และการไดรับสระน้ําพรอมปจจัยการผลิต  แตมีความเขาใจเกี่ยวกับเกษตร

ทฤษฎีใหมในจํานวนที่ไมมากนัก 

            3) แหลงความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม จากตาราง 41 แหลง

ความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม ของจํานวนผูใหสัมภาษณที่เขาใจทฤษฎีใหม จําแนกตามกลุม

ไดดังนี้ 

- กลุม  1  จากผูใหสัมภาษณที่เขาใจทฤษฎีใหม จํานวน 15 คน ไดรับ

ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีใหมจากโทรทัศน  เจาหนาที่จากหนวยงานราชการและเอกสารเผยแพร ใน

อัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 13.3 มากที่สุด หรือจํานวน 1คน) 
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- กลุม  2  จากผูใหสัมภาษณที่เขาใจทฤษฎีใหม จํานวน 13 คน ไดรับ

ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีใหมจากเอกสารเผยแพรและโทรทัศน มากที่สุด (รอยละ 38.5 หรือจํานวน 5 คน) 

รองลงมาโทรทัศน (รอยละ 30.8 หรือจํานวน 4 คน) เจาหนาที่หนวยงานราชการ โทรทัศน  และ

เจาหนาที่จากหนวยงานราชการ  เพื่อนบาน  และผูนําชุมชน  เจาหนาที่หนวยราชการ  เอกสารเผยแพร

และโทรทัศน  เพื่อนบาน  ผูนําชุมชน  ในอัตราสวนที่เทากันคือ  (รอยละ 7.7 หรือจํานวน 1 คน) 

- กลุม  3  จากผูใหสัมภาษณที่เขาใจทฤษฎีใหม จํานวน 17 คน ไดรับ

ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีใหมจากเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ มากที่สุด (รอยละ 29.4หรือจํานวน 5

คน) รองลงมาโทรทัศน (รอยละ 23.5หรือจํานวน 4คน) และเอกสารเผยแพร(รอยละ 17.6หรือจํานวน 3

คน) สวนทีเหลือไดรับจากหลายแหลงรวมกัน 

                                              จากผลการศึกษา  แสดงใหเห็นวาทฤษฎีใหมมีการประชาสัมพันธ

เผยแพรทั่วไปแลว  โดยเฉพาะเอกสารเผยแพรและโทรทัศน  ดังนั้นจึงไมเปนการยากสําหรับ               

การทําความรูความเขาใจใหประชาชนไดหันมาสนใจและทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  โดยปลูก

พืช หรือเลี้ยงสัตวไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน 

 4) การมีเจาหนาที่เขามาชี้แจงเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม จาก

ตาราง 42 เจาหนาที่เขามาชี้แจงเกี่ยวกับการเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของผูใหสัมภาษณ

ทั้งหมด จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม  1 มี เจาหนาที่ เขามาชี้ แจงเกี่ยวกับการเขารวมโครงการ          

เกษตรทฤษฎีใหม (รอยละ 52.0 หรือจํานวน 13 คน) ไมมีเจาหนาที่เขามา (รอยละ 44.0 หรือ

จํานวน 11 คน)  และไมระบุวามีเจาหนาที่เขามาชี้แจงหรือไมมี  (รอยละ 4.0 หรือจํานวน 1 คน) 

- กลุม 2 ไมมีเจาหนาที่เขามา ชี้แจงเกี่ยวกับการเขารวมโครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม  (รอยละ 61.5 หรือจํานวน 16 คน)  มีเจาหนาที่เขามา  (รอยละ 26.9 หรือจํานวน 7 คน)  

และไมระบุวามีเจาหนาที่เขามาชี้แจงหรือไมมี (รอยละ 11.5 หรือจํานวน 3 คน) 

- กลุม 3 ไมมีเจาหนาที่เขามาชี้แจงเกี่ยวกับการเขารวมโครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม (รอยละ 81.5 หรือจํานวน 53 คน)  มีเจาหนาที่เขามา  (รอยละ 15.4 หรือจํานวน 10 คน) 

และไมระบุวามีเจาหนาที่เขามาชี้แจงหรือไมมี  (รอยละ 3.1 หรือจํานวน  2  คน)   

จากผลการศ ึกษาจะเห ็นได ว า  มีเจ าหนาที ่เข ามาชี ้แจงเกี ่ยวก ับ           

การเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมแลว โดยกลุม 1 จะตอบวามีเจาหนาที่เขามาชี้แจงเกี่ยวกับ

การทําเกษตรทฤษฎีใหม มากที่สุด รองลงมาเปนกลุม 2 และกลุม 3 ทั้งนี้ดวยเหตุผลกลุมที่ 1 เปน

กลุมที่ไดรับการสนับสนุนครบทุกอยาง แตจะเห็นไดวาเจาหนาที่ไดดําเนินการกับผูใหสัมภาษณทุกกลุม  

สําหรับผูที่ตอบวาไมมีเจาหนาที่เขามาชี้แจง อาจดวยเหตุผลวันที่เจาหนาที่เขาไปชี้แจงประชาชนอาจ            

ไมทราบหรือไมอยูจึงไมพบเจาหนาที่ดังกลาว 
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5) เหตุผลการเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม จากตาราง 43 เหตุผลการ

เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของผูใหสัมภาษณทั้งหมด จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 ทุกครัวเรือนเขารวมโครงการฯ ใหเหตุผลวาเขารวม เพราะอยากได

สระน้ํา มากที่สุด  (รอยละ  52.0  หรือจํานวน 13 คน) รองลงมา อยากไดทั้งสระน้ําและปจจัยการผลิต           

(รอยละ  20.0  หรือจํานวน  5  คน)  อยากไดทั้งสระน้ํา  และอยากทําเกษตรทฤษฎีใหม  อยากไดสระน้ํา

ปจจัยการผลิตและอยากทําเกษตรทฤษฎีใหม  ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 12.0  หรือจํานวน 3 คน) 

อยากทําทฤษฎีใหม  (รอยละ  4.0  หรือจํานวน 1 คน)  นอยที่สุด ตามลําดับ 

- กลุม 2 ทุกครัวเรือนเขารวมโครงการฯ เพราะอยากไดสระน้ํา มากที่สุด

(รอยละ 61.5 หรือจํานวน16 คน) รองลงมา อยากไดทั้งสระน้ํา ปจจัยการผลิต และอยากทําเกษตร

ทฤษฎีใหม (รอยละ 19.2 หรือจํานวน 5 คน) อยากไดสระน้ําและอยากไดปจจัยการผลิต (รอยละ 7.7

หรือจํานวน 2 คน) และอยากทําทฤษฎีใหม (รอยละ 3.8 หรือจํานวน 1 คน) นอยที่สุด ตามลําดับ 

- กลุม 3 ไมมีครัวเรือนที่เขารวมโครงการฯ  จากผลการศึกษา จะเห็นไดวา

ผูใหสัมภาษณที่เขารวมโครงการฯ  เพราะอยากไดสระน้ํามากที่สุด รองลงมา อยากไดปจจัยการผลิต

และอยากทําเกษตรทฤษฎีใหมนอยที ่สุดตามลําดับ ทั้งนี้ ดวยประชาชนในเขตพื้นที่โครงการให

ความสําคัญกับการทํานา และปลูกพืชไร แตก็อยากไดสระน้ําไวเพื่อเก็บน้ําไวใชสําหรับพืชที่ปลูก ดวยใน

ปจจุบันประชาชนยังไมไดใชน้ําจากอางเก็บน้ํา เพราะระบบสงน้ํายังกอสรางไมเสร็จ 

6) วิธีการเขารวมโครงการทฤษฎใีหม จากตาราง 44 วิธีการเขารวมโครงการ

ทฤษฎีใหมของผูใหสัมภาษณที่เขารวมโครงการฯทั้งหมด จําแนกตามกลุมไดดังนี ้

- กลุม 1 ไดรับการชักชวนจากผูนําชุมชน มากที่สุด (รอยละ 40.0 หรือ

จํานวน 10 คน) รองลงมาไดรับการชักชวนจากเจาหนาที่ชลประทาน (รอยละ 24.0 หรือจํานวน 6 คน) 

ไดรับการชักชวนจากผูนําชุมชนและสนใจและสมัครดวยตนเอง (รอยละ 12.0  หรือจํานวน 3 คน)   

- กลุม 2 ไดรับการชักชวนจากผูนําชุมชน  (รอยละ 34.6 หรือจํานวน 9 คน) 

รองลงมาไดรับการชักชวนจากเจาหนาที่ชลประทาน (รอยละ 30.8 หรือจํานวน 8 คน)  สนใจและสมัคร

ดวยตนเอง (รอยละ 26.9 หรือจํานวน 7 คน)  ตามลําดับ 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาการเขารวมโครงการทฤษฎีใหมของผูให

สัมภาษณ  สวนใหญเขารวมโดยไดรับการชักชวนจากผูนําชุมชนมากที่สุด รองลงมาไดรับการชักชวน

จากเจาหนาที่ชลประทาน  สนใจและสมัครดวยตนเอง จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นถึง             

การใหความเชื่อถือในตัวผูนําชุมชนและการทํางานในลักษณะเขาถึงประชาชนในหมูบานของผูนําชุมชน 
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7) การเขาอบรม/ดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหมวัดมงคลชัยพัฒนา 
จังหวัดสระบุรี  จากตาราง  45  การเขาอบรม/ดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหมวัดมงคลชัยพัฒนา 

จังหวัดสระบุรี  ของผูใหสัมภาษณทั้งหมด  จําแนกตามกลุมไดดังนี้  

- กลุม 1 ผูใหสัมภาษณที่เคยเขาไปอบรม/ดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม

วัดมงคลชัยพัฒนา (รอยละ 56.0 หรือจํานวน 14 คน) ไมเคยเขาไป (รอยละ 44.0  หรือจํานวน 11 คน)   

กรณีไมเคยเขาไปดูและมีความตองการเขาไปดูงาน (รอยละ 54.5 หรือ

จํานวน 6 คน)  และไมตองการไป (รอยละ 45.5 หรือจํานวน 5 คน) 

- กลุม 2 ผูใหสัมภาษณที่เคยเขาไปอบรม/ดูงานมีเพียง โครงการเกษตร

ทฤษฎีใหมวัดมงคลชัยพัฒนา  (รอยละ 15.4 หรือจํานวน 4 คน)  ไมเคยเขาไป  (รอยละ 84.6 หรือ

จํานวน 22 คน)  

กรณีไมเคยเขาไปดูและมีครัวเรือนตองการไปดูงาน (รอยละ 40.9 หรือ

จํานวน 9 คน) ไมเคยเขาไปและไมตองการไป (รอยละ 59.1 หรือจํานวน 13 คน) 

- กลุม 3 ผูใหสัมภาษณที่เคยเขาไปอบรม/ดูงานมีเพียงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

วัดมงคลชัยพัฒนา (รอยละ 3.1 หรือจํานวน 2 คน) ไมเคยเขาไป (รอยละ 96.9 หรือจํานวน  63 คน) 
 

กรณีไมเคยเขาไปและไมตองการไป (รอยละ 74.6 หรือจํานวน 47 คน)  
 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการสงเสริมการทํา

เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  ไดดําเนินงานโดยไปชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนทุกกลุมแลวและ

ไดนําไปดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหมวัดมงคลชัยพัฒนาแกผูสนใจทั่วไปแลว เพื่อใหผูที่สนใจ            

ดานทฤษฎีใหมใชเปนตนแบบในการทําเกษตรทฤษฎีใหมในแปลงของตนเองไดตอไป 

8) การทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมในอนาคต จากตาราง 46         

การทําเกษตรทฤษฎีใหมในอนาคต  (ถาไดรับน้ําจากระบบสงน้ําของโครงการฯเมื่อกอสรางแลวเสร็จ)  

ของผูใหสัมภาษณทั้งหมด จําแนกตามกลุม ไดดังได 

- กลุม 1 ผูใหสัมภาษณที่สนใจและจะทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม

ในอนาคต (รอยละ 56.0 หรือจํานวน 14 คน)  ไมทํา (รอยละ 32.0 หรือจํานวน 8 คน) ทําอยูเดิมและ         

จะทําตอไป (รอยละ 12.0 หรือจํานวน 3 คน) ทั้งนี้จากตาราง 39 มีผูทําเกษตรทฤษฎีใหมจํานวน 4 ราย 

แตเมื่อถามถึงอนาคตจะทําตอไปหรือไม ไดลดลง 1 ราย เนื่องจากมีอายุมากแลว และไมมีผูสืบทอด   

- กลุม 2 ผูใหสัมภาษณที่สนใจและจะทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม

ในอนาคต (รอยละ  61.5  หรือจํานวน 16 คน)  ไมทํา (รอยละ  26.9  หรือจํานวน 7 คน)  ทําอยูเดิมแลว

และจะทําตอไป  (รอยละ 7.7  หรือจํานวน 2 คน) ไมระบุ (รอยละ 3.8  หรือจํานวน 1 คน) 
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- กลุม 3 ผูใหสัมภาษณที่สนใจและจะทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎใีหมใน

อนาคต (รอยละ 33.8 หรือจํานวน 22 คน)  ไมทํา (รอยละ 56.9 หรือจํานวน 37 คน) ไมระบุวาสนใจที่จะ

ทําหรือไม (รอยละ 7.7 หรือจํานวน 5 คน) และทําอยูแลวและจะทําตอไป(รอยละ 1.5 หรือจํานวน 1 คน) 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาหากระบบสงน้ํากอสรางเสร็จมีผูสนใจจะทาํ

เกษตรทฤษฎีใหมอีกหลายราย  ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจะขยายผลตอยอดจากบุคคลกลุมที่

สนใจ สวนกลุมที่ตอบทําอยูแลว  และจะทําตอไป หากเขาไปดูแลใหการสนับสนุนอยางใกลชิด เพื่อให

เปนตนแบบของประชาชนคนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่โครงการตอไป 

9) การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของบุตร-หลาน จากตาราง 47 การสืบทอดอาชีพ

เกษตรกรรมของบุตร-หลาน ของผูใหสัมภาษณทั้งหมด จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 ผูใหสัมภาษณที่ตอบวามีบุตร-หลานสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม 

(รอยละ 48.0 หรือจํานวน 12 คน) ไมมี  (รอยละ 32.0 หรือจํานวน  8  คน)  ไมแนใจ  (รอยละ 20.0 หรือ

จํานวน 5 คน) ตามลําดับ  

- กลุม 2 ผูใหสัมภาษณที่ตอบวามีบุตร-หลานสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม

(รอยละ 42.3 หรือจํานวน 11 คน)  ไมมี (รอยละ 30.8 หรือจํานวน 19 คน)  ไมแนใจ (รอยละ 26.9 หรือ

จํานวน 7 คน) ตามลําดับ 

- กลุม 3 ผูใหสัมภาษณที่ตอบวา มีบุตร-หลานสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม

ครัวเรือน (รอยละ 46.2 หรือจํานวน 30 คน) ไมมี (รอยละ 29.2 หรือจํานวน 19 คน) ไมแนใจ 

(รอยละ  24.6  หรือจํานวน 16 คน)  ตามลําดับ  

จากผลศึกษา  พบวาสวนใหญ ผูใหสัมภาษณทั้ง  3 กลุม มีผูสืบทอด

อาชีพทางการเกษตร  ซึ่งหากสวนราชการจะเขาไปสงเสริมอาชีพการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม 

หรือการพัฒนาอาชีพทางเกษตรกรรมในอนาคตไดตอไป 
 

  2.2.7 ขอมูลรายได รายจายและหนี้สิน 
1) แหลงที่มาของรายได จากตาราง 48 แหลงที่มาของรายไดสุทธิใน

ครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมดในป 2551 จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 ครัวเรือนผูใหสัมภาษณมีรายไดจากการเพาะปลูก มากที่สุด  

(รอยละ  88.0  หรือจํานวน 22 คน)  รองลงมาเปนรายไดจากที่บุตรหลานสงให  (รอยละ 32.0 หรือ

จํานวน 8 คน) และมีรายไดจากการเลี้ยงสัตวและจากโรงงานในอัตราสวนที่เทากัน นอยที่สุด 

(รอยละ 4.0 หรือจํานวน 1 คน) 

- กลุม  2 ครัวเรือนผูใหสัมภาษณมีรายไดจากการเพาะปลูก มากที่สุด 

(รอยละ 96.2 หรือจํานวน 25 รองลงมาเปนรายไดจากการรับจาง (รอยละ 38.5 หรือจํานวน 10 คน) 

และนอยที่สุดเปนรายไดจากการรับราชการ และคาเชาในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 7.7 หรือจํานวน 2 คน)   
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- กลุม 3 ครัวเรือนผูใหสัมภาษณมีรายไดจากการเพาะปลูก มากที่สุด 

(รอยละ 95.4 หรือจํานวน 62 คน)  รองลงมาเปนรายไดจากการรับจาง (รอยละ 27.7 หรือจํานวน            

18 คน)  และนอยที่สุดมีรายไดจากการคาขาย (รอยละ 1.5 หรือจํานวน 1 คน)  

ทั้งนี้ กลุม 1 รายไดสุทธิมากที่สุดจากการรับราชการ โดยเฉลี่ยเปนเงิน 

205,200 บาท/ครัวเรือน  สวนกลุม 2 รายไดสุทธิมากที่สุดจากรายไดอ่ืน ๆ เชน เงินสงเคราะห , ธุรกิจ

สวนตัว โดยเฉลี่ยเปนเงิน 168,466.70 บาท/ครัวเรือน และกลุม 3 มีรายไดสุทธิมากที่สุดจาก            

การเพาะปลูกโดยเฉลี่ยเปนเงิน 132,113 บาท/ครัวเรือน  สวนรายไดเฉลี่ยรวมของแตละกลุม มีดังนี้ 

                        - กลุม 1 รายไดสุทธิเฉลี่ย 129,624 บาท/ครัวเรือน  

                        - กลุม 2 มีรายไดสุทธิเฉลี่ย 162,669.20 บาท/ครัวเรือน                 

                        - กลุม 3 รายไดสุทธิเฉลี่ย 147,670.80 บาท /ครัวเรือน 

จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาของรายไดของจํานวน

ครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมดนั้น สวนใหญในเขตพื้นที่โครงการฯมีรายไดจากการเพาะปลูกเปนหลัก  

โดยมีรายไดสุทธิเฉลี่ย  91,850.13 บาท/ครัวเรือน 
2) รายจายการลงทุนในการประกอบอาชีพของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ 

จากตาราง 49  รายจายของครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมดในป 2551จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 รายจายจากการลงทุนในภาคเกษตร  (รอยละ  88  หรือจํานวน         

22 คน)  มากที่สุดคิดเปนเงินโดยเฉลี่ย 55,122.73 บาท  รองลงมาเปนรายจายจากการลงทุนนอก         

ภาคเกษตร (รอยละ 12.0 หรือจํานวน 3 คน) และรายจายอื่น ๆ  (รอยละ 4.0 หรือจํานวน 1 คน) คิดเปน

เงินโดยเฉลี่ย 160,000 บาท และ 36,000 บาท ตามลําดับ 

- กลุม 2 รายจายจากการลงทุนในภาคเกษตร (รอยละ 96.2 หรือจํานวน  

25 คน) มากที่สุด คิดเปนเงินโดยเฉลี่ย 32,990.91 บาท รองลงมาเปนรายจายจากการลงทุนนอก            

ภาคเกษตร (รอยละ 11.5 หรือจํานวน 4 คน) คิดเปนเงินโดยเฉลี่ย 120,000 บาท และรายจายอื่น ๆ 

(รอยละ 3.8 หรือจํานวน 1 คน) เปนเงินโดยเฉลี่ย 50,000 บาท 

                 - กลุม 3 รายจายจากการลงทุนในภาคเกษตร (รอยละ 95.4 หรือจํานวน           

62 คน) มากที่สุดคิดเปนเงินโดยเฉลี่ย 77,273.77 บาท รองลงมาเปนรายจายจากการลงทุนนอก         

ภาคเกษตร (รอยละ 1.5 หรือจํานวน 1 คน) เปนเงินโดยเฉลี่ย 114,800 บาท และรายจายอื่น ๆ (รอยละ 3.1          

หรือจํานวน 2 คน) นอยที่สุด เปนเงินเฉลี่ย 102,500 บาท  

                    จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้ง 3 กลุม ใชเงินใน

การลงทุนนอกภาคเกษตรในป 2551 ในจํานวนเงินที่สูงมากกวาการลงทุนในภาคเกษตร ถึงแมจะมี

จํานวนผูที่ดําเนินการนอกภาคเกษตรไมมากก็ตาม เนื่องจากใชในการซื้อรถบรรทุกเพื่อรับจางขนออย 

และลงทุนซื้อสินคามาขายในหมูบาน เปนตน นอกนั้นจะเปนรายจายสวนใหญที่เปนการลงทุนใน           

ภาคเกษตร โดยเฉลี่ย 55,129.11 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้รายจายในการลงทุนในภาคเกษตร ของกลุม 3          
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สูงกวารายจายของเกษตรกรกลุม 1 และกลุม 2 เนื่องจากเกษตรกรกลุม 3 ใชพื้นที่ปลูกออยเปน           

สวนใหญ ดังรายละเอียดตามตาราง 10 จึงมีคาใชจายสูงในการซื้อปุย และคาจางแรงงาน 

                3) หนี้สินของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จากตาราง 50 ผูใหสัมภาษณ จํานวน 

116  ครัวเรือน  พบวา ครัวเรือนที่ไมมีหนี้สินมีเพียง (รอยละ 18.1 หรือจํานวน 21 คน)  และเปน

ครัวเรือนที่มีหนี้สิน (รอยละ 81.9 หรือจํานวน 95 คน) สวนใหญ แหลงที่มาของเงินกู จะกูจากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) มากที่สุด (รอยละ 52.6 หรือจํานวน 50 คน) รองลงมา

กองทุนหมูบานและสหกรณการเกษตรมีอัตราสวนที่เทากันคือ (รอยละ 8.4 หรือจํานวน  8 คน)   สําหรับ

จํานวนเงินที่กูมีจํานวน มากกวา  150,000  บาทขึ้นไป  (รอยละ 33.7 หรือจํานวน 32 คน)  มากที่สุด  รองลงมามี

จํานวนเงินกูนอยกวา 30,000 บาท  (รอยละ 22.1 หรือจํานวน 21 คน) และมีเงินกูอยูระหวาง 120,001-

150,000 บาทนอยที่สุด (รอยละ 5.3 หรือจํานวน 5 คน) ทั้งนี้มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 155,000 บาท

โดยแตละครัวเรือนกูเงินมาเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนในภาคการเกษตรมากที่สุด  (รอยละ 54.7 หรือ

จํานวน 52 คน) รองลงมาเพื่อลงทุนในภาคการเกษตรและเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน (รอยละ 14.7 หรือ

จาํนวน  14  คน)  จากตาราง  51 ในป 2551 ครัวเรือนผูใหสัมภาษณ ที่มีหนี้สินทั้ง 3 กลุม มีจํานวนรวม

ทั้งสิ้น 95 ครัวเรือนโดยมีหนี ้สินเฉลี ่ย 141,162.30 บาท /ครัวเรือน  จําแนกหนี้สินของครัวเรือน          

ตามกลุม ไดดังนี้   

- กลุม 1  ครัวเรือนมีหนี้สิน (รอยละ 84.0 หรือจาํนวน 21 คน)  และ 

มีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 105,285.70 บาท 

- กลุม 2  ครัวเรือนมีหนี้สิน (รอยละ 88.5 หรือจาํนวน 23 คน) และ 

มีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 132,652.20 บาท 

- กลุม 3  ครัวเรือนมีหนี้สิน (รอยละ 78.5 หรือจาํนวน 51 คน) และ 

มีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 185,549.00 บาท 

จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นถึงครัวเรือนของประชาชนแตละกลุมมี 

หนี้สินในจํานวนที่คอนขางสูง 

4) ความพอเพียงของรายไดในครัวเรือน จากตาราง 52 ความพอเพียงของ

รายไดในครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม ไดดังนี้ 

- กลุม 1 มีรายไดเหลือเก็บ (รอยละ 52.0 หรือจํานวน 13 คน) มากที่สุด 

รองลงมามีรายไดไมเพียงพอ (รอยละ 32.0 หรือจํานวน 8 คน) และมีรายไดพอดี (รอยละ 16.0 หรือ

จํานวน 4 คน) ตามลําดับ 

- กลุม 2 รายไดไมเพียงพอ (รอยละ 50.0 หรือจํานวน 13 คน) มากที่สุด 

รองลงมามีรายไดพอดี (รอยละ 26.9 หรือจํานวน 7 คน) และมีรายไดเหลือเก็บ (รอยละ 23.1 หรือ

จํานวน 6 คน) ตามลําดับ 
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- กลุม 3 มีรายไดพอดี (รอยละ 52.3 หรือจํานวน 34 คน) มากที่สุด 

รองลงมามีรายไดเหลือเก็บ (รอยละ 27.7 หรือจํานวน 18 คน)  และมีรายไดไมเพียงพอ (รอยละ 20.0 

หรือจํานวน 13 คน) ตามลําดับ 

จากผลการศึกษา  แสดงใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญมีรายไดพอดีกับ

รายจายและมีเหลือเก็บเปนเงินออมของครัวเรือน 
2.2.8 ขอมูลทางสังคม  

1) สถานภาพทางสังคมของผูใหสัมภาษณ จากตาราง 53 สถานภาพทาง

สังคมของผูใหสัมภาษณทั้งหมด สวนใหญไมมีสถานภาพทางสังคม (รอยละ 51.7 หรือจํานวน 60 คน)

และมีสถานภาพเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย มากที่สุด (รอยละ 20.0 หรือจํานวน 12 คน) รองลงมาเปน

สมาชิกกลุมสตรี  สมาชิกกลุมออมทรัพย  รวมกับกลุมสตรี  ในอัตราสวนที่เทากันคือ (รอยละ 15.0 

หรือจํานวน 9 คน) ผูนําทองถิ่น กรรมการหมูบานและสมาชิกกลุมออมทรัพยในอัตราสวนที่เทากัน คือ         

(รอยละ 10.0หรือจํานวน 6 คน) กรรมการหมูบาน (รอยละ 8.3 หรือจํานวน 5 คน)  

จากผลการศึกษา  แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ  สวนใหญมี

การรวมกลุมเปนสมาชิกทางสังคมไมมากนัก  โดยกลุมที่รวมกันไดมากที่สุดคือการรวมกลุมเพื่อ         

การออมทรัพย 

2) การเปนสมาชิกกลุมดานอาชีพ จากตาราง 54  การเปนสมาชิกกลุม 

ดานอาชีพของผูใหสัมภาษณทั้งหมดสวนใหญพบวา  เปนสมาชิกกลุมอาชีพ  (รอยละ 31.0  หรือจํานวน            

36 คน) โดยกลุมทํานา  (รอยละ 25.6 หรือจํานวน 10 คน) มากที่สุด รองลงมากลุมแมบาน 

(รอยละ  17.9  หรือจํานวน  7 คน )  กลุมสหกรณการเกษตร  อื่น  ๆ  เชน  กลุมวิสาหกิจชุมชน         

กลุมสงขาวพันธุ  กลุมเลี้ยงปลาดุก  ในสัดสวนที่เทากัน  (รอยละ 10.3 หรือจํานวน 4 คน)  ตามลําดับ 

และไมไดเปนสมาชิกกลุมอาชีพ (รอยละ 69.0 หรือจํานวน 80 คน) 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมทางอาชีพ ซึ่งมีรวมกลุมอยูบาง 

ที่มีมากที่สุด  ไดแก  กลุมทํานา รองลงมา กลุมแมบาน  จากการสอบถามถึงเหตุผลที่มีการรวมกลุมไมมาก 

สวนใหญจะตอบวาไมคอยมีเวลาไดพบปะหรือประชุมกันมากนัก  เนื่องจากตางก็มีภารกิจของตนเอง

ในการทําไรทํานาและพื้นที่อยูหางกันมากจึงตางคนตางทํา แตหากมีปญหาก็สามารถขอคําปรึกษาหารือกัน

ไดกับผูนําชุมชน  และเพื่อนบาน 

3) การรวมกิจกรรมการลงแขก จากตาราง 55 สมาชิกในครัวเรือนของผูให

สัมภาษณทั้งหมด  มีการรวมกิจกรรมการลงแขก (รอยละ  42.2  หรือจํานวน 49 คน) ในกิจกรรมทํานา 

(รอยละ 83.7 หรือจํานวน 41 คน) รองลงมาทําไร (รอยละ  14.3  หรือจํานวน 7 คน)  และกิจกรรมทํานา

รวมกับทําไร (รอยละ 2.0 หรือจํานวน 1 คน) ตามลําดับ และไมมีการเขารวมกิจกรรมลงแขก 

(รอยละ  57.8  หรือจํานวน  67  คน) 
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จากผลการศึกษา  ทําใหทราบวาประชาชนในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน

หวยใหญวังแขมมีกิจกรรมการลงแรงชวยกันในกิจกรรมการประกอบอาชีพไมมากนัก อาจจะเปน

ดวยปจจุบันมีการจางแรงงานแทน 

4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามัคคีระหวางชาวบาน จากตาราง 56  

ผูใหสัมภาษณทั้งหมด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามัคคีระหวางชาวบานในหมูบาน สวนใหญตอบวา      

ไมแนใจวามีความสามัคคีระหวางคนในหมูบาน  มากที่สุด (รอยละ 81.9 หรือจํานวน 95 คน) รองลงมา       

มีความสามัคคีกันดี (รอยละ 9.5 หรือจํานวน 11 คน)  ไมมีความสามัคคี (รอยละ 8.6 หรือจํานวน 10 คน) 

ตามลําดับ 

5) การขอรับคําปรึกษาเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับตนเองหรือครอบครัว จาก

ตาราง 57 ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีการขอรับคําปรึกษาเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับตนเองหรือครอบครัว       

สวนใหญขอรับคําปรึกษาจากผูนําชุมชนและแกปญหาดวยตนเอง ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 30.1 

หรือจํานวน 34 คน) รองลงมาปรึกษาญาติพี่นองและเพื่อนบาน (รอยละ 23.0 หรือจํานวน 26 คน) 

ปรึกษาบิดามารดา (รอยละ 8.8 หรือจํานวน 10 คน) เจาหนาที่โครงการชลประทาน (รอยละ 6.2 หรือ

จํานวน 7 คน) ปรึกษาพระหรือเจาอาวาส  ครูหรืออาจารย ในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 0.9 หรือ

จํานวน 1 คน) 

จากผลการศึกษา  แสดงใหทราบวาประชาชนในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน

หวยใหญ  ยังใหความสําคัญกับผูนําชุมชน  ดังนั้นหากจะมีการสงเสริมอาชีพโดยการใหผูนําชุมชนเขา

มามีสวนรวมหรือบทบาทในการดําเนินการดวย 

6) แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค จากตาราง  58 แหลงน้ํา เพื่อ

การอุปโภค-บริโภคของครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมด พบวา ครัวเรือนสวนใหญใชแหลงน้ําเพื่อ

อุปโภค-บริโภค จากน้ําฝนและน้ําประปาหมูบาน (รอยละ 69.8 จํานวน 81 คน) มากที่สุด รองลงมา

ใชน้ําฝน  (รอยละ  14.7 หรือจํานวน  17 คน )ใชทั้งน้ําฝน  น้ําประปาหมูบาน  และบอบาดาล 

(รอยละ 3.4 หรือจํานวน 4 คน)  ตามลําดับ  

7) ปญหาของแหลงน้ําใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค จากตาราง 59 ปญหา

ของแหลงน้ําใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค  ของผูใหสัมภาษณทั้งหมด พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการใชน้ํา

เพื่อการอุปโภค-บริโภค (รอยละ 80.2 หรือจํานวน 93 คน)  มีปญหา (รอยละ 19.8 หรือจํานวน 23 คน) 

ปญหาที่พบ  ไดแก  น้ํามีตะกอน  (รอยละ 52.2 หรือจํานวน 12 คน) รองลงมาอื่น ๆ เชน เปนสนิมหินปูน 

น้ําไมคอยไหล  (รอยละ 21.7 หรือจํานวน 5 คน) ขาดน้ําบางชวง (รอยละ 17.4 หรือจํานวน 4 คน)        

และมีกลิ่น (รอยละ 8.7 หรือจํานวน 2 คน) ตามลําดับ 
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8) สถานที่ไปรับการรักษาพยาบาล จากตาราง 60 สถานที่ไปรับการ

รักษาพยาบาลของผูใหสัมภาษณทั้งหมด สวนใหญสถานพยาบาลที่ไปรับการรักษาเปนโรงพยาบาล

ประจําอําเภอ/จังหวัด (รอยละ 61.2 หรือจํานวน 71 คน) มากที่สุด รองลงมาไดแก ซื้อยากินเอง รวมกับ

สถานีอนามัยประจําหมูบาน และโรงพยาบาลประจําอําเภอ/จังหวัด (รอยละ 6.9 หรือจํานวน 8 คน) 

สถานีอนามัยประจําหมูบานรวมกับซื้อยากินเอง โรงพยาบาลประจําอําเภอ/จังหวัด ในอัตราสวนที่เทากัน 

(รอยละ 6.0 หรือจํานวน 7 คน) ตามลําดับ  

9) การประกันสุขภาพ จากตาราง 61 การประกันสุขภาพของครัวเรือนผูให

สัมภาษณทั้งหมด สวนใหญพบวา ครัวเรือนมีการประกันสุขภาพ โดยมีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท 

มากที่สุด (รอยละ 72.4 หรือจํานวน 84 คน) รองลงมาเปนบัตรทอง (รอยละ 6.9 หรือจํานวน 8 คน) อ่ืน ๆ 

เชน บัตรผูสูงอายุ (รอยละ 5.2 หรือจํานวน 6 คน) บริษัทประกันชีวิต เชน AIA และบัตรประกันสุขภาพ 

30 บาท (รอยละ 4.3 หรือจํานวน 5 คน) สิทธิขาราชการ (รอยละ 3.4 หรือจํานวน 4 คน) ตามลําดับ 
2.2.9 ขอมลูเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1) ปญหาในการประกอบอาชีพของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จากตาราง 62 

ปญหาในการประกอบอาชีพ ของครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมด จําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

- กลุม 1 ผูใหสัมภาษณทั้งหมดที่ครัวเรือนประสบปญหาในการประกอบอาชีพ 

มากที่สุด (รอยละ 84.0 หรือจํานวน 21 คน) ปญหาที่พบ คือ ขาดน้ํา (รอยละ 28.6 หรือจํานวน 6 คน) 

มากที่สุด รองลงมาปญหาการตลาด (รอยละ 23.8 หรือจํานวน 5 คน) ขาดเงินทุน ขาดแรงงาน และ

ปจจัยการผลิตในอัตราสวนที่เทากัน (รอยละ 9.5 หรือจํานวน 2 คน) ตามลําดับ และมีครัวเรือนที่            

ไมประสบปญหาในการประกอบอาชีพ (รอยละ 16.0 หรือจํานวน 4 คน) 

- กลุม 2 ผูใหสัมภาษณทั้งหมดที่ครัวเรือนที่ประสบปญหาในการประกอบอาชพี 

มากที่สุด (รอยละ  84.6  หรือจํานวน  22  คน) ปญหาที่พบ คือ ขาดน้ํา (รอยละ27.3 หรือจํานวน 6 คน)  

รองลงมาปญหาการตลาด (รอยละ 22.7 หรือจํานวน 5 คน) ขาดเงินทุน ขาดแรงงาน และอื่น ๆ เชน        

ดินไมดี ปุยราคาแพงศัตรูพืช พันธุขาว เปนตน และมีครัวเรือนที่ไมประสบปญหาในการประกอบอาชีพ 

(รอยละ 15.4 หรือจํานวน 4 คน) 

- กลุม 3 ผูใหสัมภาษณทั้งหมดที่ครัวเรือนที่ประสบปญหาในการประกอบอาชพี 

มากที่สุด  (รอยละ  70.8  หรือจํานวน  46  คน)  ปญหาที่พบ คือ ขาดน้ํา  และขาดเงินทุนในอัตราสวนที่เทากัน  

คือ (รอยละ 21.7 หรือจํานวน 10 คน) รองลงมาขาดแรงงาน  ขาดความรูทางวิชาการ  ปญหาการตลาด

ในอัตราสวนที่เทากัน  (รอยละ 10.9 หรือจํานวน 5 คน)  ตามลําดับ  และมีครัวเรือนที่ไมประสบปญหา

ในการประกอบอาชีพ (รอยละ 15.4 หรือจํานวน 4 คน) 

จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 3 

กลุมสวนใหญประสบปญหาในการประกอบอาชีพ  คือ  ขาดน้ํามากที่สุด  เนื่องจากครัวเรือนในเขตพื้นที่

โครงการฯสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
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2) การแกปญหาในการประกอบอาชีพของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จาก

ตาราง 63 การแกปญหาในการประกอบอาชีพของครัวเรือน จากครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จํานวน 89 ครัวเรือน 

จําแนกตามกลุมไดดังนี้ พบวา    

- กลุม 1 การแกปญหาในการประกอบอาชีพของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ   

(รอยละ 61.9 หรือจํานวน 47 คน) โดยมีแนวทางแกปญหา คือ มีการรวมกลุมสมาชิกเพื่อการตอรอง

เร่ืองราคาผลผลิต มากที่สุด (รอยละ 30.8 หรือจํานวน 42 คน) รองลงมา กูเงินจากสถาบันการเงินที่

ดอกเบี้ยต่ํา ไดแก ธกส. , สหกรณการเกษตร ฯลฯ ปรึกษาสวนราชการหรือผูนําชุมชนเพื่อรวมกันหาแนว

ทางแกไขปญหา การใสปุยตามคําแนะนําของสวนราชการ  และใหมีการรวมกลุมทําปุยอินทรียและปุยหมัก

ไวใชเอง  และประสานเจาหนาที่ชลประทานใหปลอยน้ําเพิ่ม  ในอัตราสวนที่เทากันคือ  (รอยละ  15.4  หรือ

จํานวน 2 คน) ประสานหัวหนากลุมใชน้ําเพื่อบริหารการจัดสรรน้ํา (รอยละ 7.7 หรือจํานวน 1 คน) 

ตามลําดับ  และมีครัวเรือนที่ไมแกปญหา (รอยละ 38.1 หรือจํานวน  8  คน) 

- กลุม 2 การแกปญหาในการประกอบอาชีพของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ   

(รอยละ 54.5 หรือจํานวน 12 คน)มีแนวทางแกปญหา คือ กูเงินจากสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยต่ํา ไดแก 

ธกส. สหกรณการเกษตร  ฯลฯ  มากที่สุด (รอยละ 50.0  หรือ จํานวน 10 คน) รองลงมา มีการรวมกลุม

สมาชิกเพื่อการตอรองเร่ืองราคาผลผลิตและปรึกษาสวนราชการหรือผูนําชุมชนเพื่อรวมกันหาแนว

ทางแกไขปญหาในอัตราสวนที่เทากัน คือ (รอยละ 16.7 หรือจํานวน 2 คน) ประสานเจาหนาที่

ชลประทานใหปลอยน้ําเพิ่ม และประสานหัวหนากลุมผูใชน้ําเพื่อบริหารการจัดสรรน้าํในอตัราสวนทีเ่ทากนั 

คือ (รอยละ 8.3 หรือจํานวน 1 คน) และมีครัวเรือนที่ไมแกปญหา (รอยละ 45.5 หรือจํานวน 10 คน) 

- กลุม 3 ครัวเรือนที่แกปญหา (รอยละ 47.8 หรือจํานวน 22 คน) โดยมี

แนวทางแกปญหา คือ กูเงินจากสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยต่ํา ไดแก ธกส. สหกรณการเกษตร ฯลฯ      

(รอยละ 40.9 หรือจํานวน 9 คน) มากที่สุด รองลงมา มีการรวมกลุมสมาชิกเพื่อการตอรองเรื่อง      

ราคาผลผลิต  และปรึกษาสวนราชการหรือผูนําชุมชนเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา ในอัตราสวนที่

เทากัน คือ (รอยละ 13.6 หรือ จํานวน 3 คน) การใสปุยตามคําแนะนําของสวนราชการ และใหมีการ

รวมกลุมทําปุยอินทรียและปุยหมักไวใชเอง ประสานเจาหนาที่ชลประทานใหปลอยน้ําเพิ่ม  ประสาน

หัวหนากลุมผูใชน้ําเพื่อบริหารการจัดสรรน้ํา ในอัตราสวนที่เทากันคือ (9.1 หรือจํานวน 2 คน) และมี

ครัวเรือนที่ไมแกปญหา (รอยละ 52.2 หรือจํานวน 24 คน) 
3) ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่โครงการฯ 

จากตาราง 64 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่โครงการฯ ของผูใหสัมภาษณ

ทั้งหมด จําแนกตามกลุมได ดังนี้ 
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- กลุม 1 ผูใหสัมภาษณทั้งหมดแสดงความคิดเห็น (รอยละ 56.0 หรือ

จํานวน 14 คน) โดยแสดงความคิดเห็นวา ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมในการประกอบ

อาชีพเสริมรายไดในชุมชน  และควรสนับสนุนระบบสงน้ําเขาถึงพื้นที่ทําการเกษตรโดยตรงทกุหมูบานใน

อัตราสวนที่เทากัน คือ (รอยละ 21.4 หรือจํานวน 3 คน) รองลงมาควรสงเสริมและใหความรูเร่ืองการ

ปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุยอยางถูกวิธี ควรมีการติดตาม และจัดสรรการใชน้ําเพื่อการเกษตรอยาง

ตอเนื่อง และสวนราชการควรเขามาสงเสริมและใหความรูในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและมีการ

ติดตามผลอยางตอเนื่อง ควรมีถนนและไฟฟาใหเขาถึงพื้นที่ทําการเกษตร ในอัตราสวนที่เทากัน คือ (รอยละ 

7.1 หรือจํานวน 1 คน)  ตามลําดับ  และมีครัวเรือนที่ไมแสดงความคิดเห็น  (รอยละ 44.0 หรือจํานวน  

11 คน) 

- กลุม 2 ผูใหสัมภาษณทั้งหมดแสดงความคิดเห็น (รอยละ 76.9 หรือ

จํานวน 20 คน) โดยแสดงความคิด เห็นวา ควรสนับสนุนระบบสงน้ําเขาถึงพื้นที่ทําการเกษตรโดยตรง

ทุกหมูบาน (รอยละ 50.0 หรือจํานวน 10 คน) มากที่สุด รองลงมาควรมีการขุดลอกและปรับปรุงลําน้ํา

ธรรมชาติในพื้นที่การเกษตร (รอยละ 20.0หรือจํานวน  4 คน) ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี                

การรวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมรายไดในชุมชน ควรมีการติดตาม และจัดสรรการใชน้ํา            

เพื่อการเกษตรอยางตอเนื่องในอัตราสวนที่เทากัน คือ (รอยละ 10.0 หรือจํานวน 4 คน) ควรสงเสริมและ

ใหความรูเร่ืองการปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุยอยางถูกวิธี และควรมีถนนและไฟฟาใหเขาถึงพื้นที่        

ทําการเกษตร ในอัตราสวนที่เทากัน คือ (รอยละ 5.0 หรือจํานวน 1 คน)  ตามลําดับ  และมีครัวเรือนที่ 

ไมแสดงความคิดเห็น (รอยละ 23.1 หรือจํานวน 6 คน) 

- กลุม 3  ผูใหสัมภาษณทั้งหมดแสดงความคิดเห็น (รอยละ 49.2 หรือ

จํานวน 32 คน) โดยแสดงความคิด เห็นวา ควรสนับสนุนระบบสงน้ําเขาถึงพื้นที่ทําการเกษตรโดยตรง

ทุกหมูบาน(รอยละ 40.6 หรือจํานวน 13 คน) มากที่สุด รองลงมาควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

รวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมรายไดในชุมชน และควรมีการขุดลอกและปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติ

ในพื้นที่การเกษตรในอัตราสวนที่เทากันคือ  (รอยละ 15.6 หรือจํานวน 5 คน) สวนราชการควรเขา

มาสงเสริมและใหความรูในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง (รอยละ 12.5 

หรือจํานวน 4 คน) ตามลําดับ และมีครัวเรือนที่ไมแสดงความคิดเห็น (รอยละ 50.8 หรือจํานวน 33 คน) 

จากผลการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ

ทั้ง 3 กลุม สวนใหญมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนระบบสงน้ําใหเขาถึงพื้นที่ทําการเกษตรโดยตรง

ทุกหมูบานเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ  
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จากผลการการศึกษาวิเคราะหทั้งหมดในขางตน สามารถสรุปผลการศึกษาใน
ระดับตาง ๆ ได ดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงาน  จากการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ต้ังแต ป 2541 จนถึงปจจุบัน ไดมีผลการดําเนินงานสําเร็จในระดับหนึ่งแลว ไดแกมีการกอสรางอางเก็บน้ํา

หวยใหญวังแขมเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําได 12,000,000  ลูกบาศกเมตร  และปลอยน้ําไปยัง

ฝายวังแขมซึ่งอยูดานทายอางเก็บน้ํา เพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลสระโบสถ ตําบลมหาโพธิ์และ

ตําบลนิยมชัย ประมาณ  7,000 ไร  ใชสําหรับอุปโภค – บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว รวมทั้งกําลัง

กอสรางระบบสงน้ําเปนคลองดาดคอนกรีตฝงซาย – ขวา จํานวนทั้งสิ้น 7 สาย มีความยาวรวม             

27.1 กิโลเมตร ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2553 และมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา ขุดสระเก็บน้ําประจําไรนาใหแก

เกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม จํานวน 61 สระ  อบรมการทําเกษตรกรรม

ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม พรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิต พันธุปลา นอกจากนั้นไดมีการ

สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร  สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สงเสริมผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

และไดมาตรฐาน  แนะนําสงเสริมปรับปรุงดินดวยเกษตรอินทรีย กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่           

การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน  สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก  จัดตั้งกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ และสงเสริม

การปลูกหญาแพงโกลา เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ แตกิจกรรมดานการพัฒนาอาชีพตาง ๆ 

ยังมีไมมากนัก เนื่องจากหนวยงานของสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินงานในลักษณะของแผนงานปกติ

ทั่วไปในอําเภอสระโบสถ เนื่องจากโครงการฯยังไมมีการการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือ แผนแมบทจึงทํา

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดจัดเปนภารกิจหลักในการดําเนินงาน ประกอบกับการกอสรางระบบสงน้ํา

ยังไมแลวเสร็จ การตอยอดขยายผลในดานการเกษตรจึงยังคงชะลออยู 

2. การบริหารจัดการโครงการ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด

และคณะทํางานในระดับอําเภอ มีหนาที่หลักในการดําเนินงาน โดยงบประมาณในสวนของการกอสราง 

และการพัฒนาอาชีพเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบ และไดรับการสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งจาก

สํานักงาน  กปร.  เพื่อเปนการขุดสระและปจจัยการผลิตในการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 

ซึ่งในระยะตอมาเปนการดําเนินงานตามแผนงานปกติ และใชงบประมาณของหนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้

ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการที่เนนแผนโครงการกิจกรรมในการขยายผล

ทฤษฎีใหมโดยตรง   
3. ผลตอประชาชนในระดับครัวเรือน   

 3.1. ผลตอการประกอบอาชีพ โดยประชาชนผูใหสัมภาษณทั้งหมด มีพื้นที่

ทํากินตั้งอยูรอบ ๆ พื้นที่รับประโยชนของโครงการฯ ไดมีแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร แตในดานการพฒันา

อาชีพตอครัวเรือนเปาหมายยังมีนอย ผูที่ไดรับประโยชนอยางชัดเจน คือครัวเรือน สวนใหญที่ไดรับการ

สงเสริมใหทําเกษตรทฤษฎีใหมเทานั้น โดยมีเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม 

รอยละ 6.0 สวนประชาชนผูใหสัมภาษณรายอ่ืน ๆ ยังคงปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนหลัก ไดแก ขาว ออย      
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มันสําปะหลัง  และขาวโพด  เปนอาชีพหลัก  และอาชีพรอง  เนื่องจากมีตลาดในการขายผลผลิตไดงาย 

และมีราคาดี  โดยมีพอคาเขามารับซื้อผลผลิตถึงหมูบาน  รวมทั้งมีตลาด  และโรงงานในหมูบานรับซื้อ 

โดยขาวมีราคาเกวียนละ 12,000 – 12,500 บาท ออย ตันละ 650 – 850 บาท 

- การถือครองที่ดินและการใชประโยชน ประชาชนสวนใหญมีที่อยูอาศัยเฉลี่ย 

0.6 ไร และแยกออกจากที่ทํากิน มีพื้นที่ถือครองในเขตพื้นที่ในโครงการโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 29.7 ไร 

สวนใหญเปนที่ของตนเองและถือเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดรอยละ 95 สวนการใชประโยชนที่ดินของ

ประชากรตัวอยางทั้งหมด ใชในการทําไรพื้นที่เฉลี่ย 25.6  ไร ทํานาพื้นที่เฉลี่ย 20.9 ไร ทําสวนพื้นที่เฉลี่ย        

3.3 ไร และปลูกผักพื้นที่เฉลี่ย 0.4 ไร สวนใหญยังไมมีการเปลี่ยนแปลง ในดานการเพาะปลูก  

ทั้งนี้มีเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงดานการเพาะปลูกอยูบาง (รอยละ 29.3 หรือจํานวน 34 ราย) โดยมีการ

ทํานาปและนาปรังจากเดิมที่เคยทํานาปเพียงอยางเดียว จํานวน 16 ครัวเรือน ไดเปลี่ยนจาก

ปลูกขาวมาปลูกออย มันสําปะหลัง จํานวน 16 ครัวเรือน และเปลี่ยนจากออย เปนขาว จํานวน 2 ราย 

โดยเกษตรกร (รอยละ 50.9 หรือจํานวน 59 ราย) ของผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวามีการเปลี่ยนแปลง

ดานผลผลิตเพิ่มข้ึน ไดแก ผลผลิตขาวนาป กอนป 2548 จากเดิมเฉลี่ย  44.5  ถัง/ไร  ภายหลังป 2548 มี

ผลผลิตเฉล่ีย 60.7 ถัง/ไร ขาวนาปรัง เดิมผลผลิตเฉล่ีย 48.2 ถัง/ไร  ภายหลังป 2548 มีผลผลิตเฉลี่ย 

60.7 ถัง/ไร พืชไร ไดแก ออย ผลผลิตเฉลี่ยจากเดิม 14.2 ตัน/ไร  ภายหลังป 2548  ผลผลิตเฉลี่ยเปน 

17.1 ตัน/ไร ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากประชากรไดใชน้ําจากอางเก็บน้ําหวยใหญที่กอสรางแลวเสร็จและ

ปลอยน้ําใหแกราษฎร ไดใชเพื่อการเกษตรโดยผานฝายวังแขม     

- การใชน้ําจากสระ จากจํานวนประชากรทั้งหมดที่ทําการศึกษาสวนใหญมีสระน้ํา 

รอยละ 62.9 โดยครัวเรือนกลุม 1 และกลุม 2 มีสระน้ําทุกครัวเรือน เนื่องจากมีสวนราชการ คือ 

กรมชลประทานดําเนินการขุดให สวนกลุม 3 มีสระน้ํา รอยละ 33.8 โดยขุดเอง รอยละ 72.7 และมี

หนวยงาน เชน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ขุดใหรอยละ 27.3 ตามลําดับ และ        

เมื่อสอบถามถึงความพอเพียงของน้ําในสระของครัวเรือนผูมีสระน้ําทั้งหมดใน แตละกลุมจะมีน้ําพอใช

และไมตองเติมโดยกลุม 1 รอยละ 52  กลุม 2 รอยละ 42.3  และกลุม 3 รอยละ 27.3  รองลงมา             

จะตอบวาไมพอใชและไมมีน้ําเติม รวมทั้งพอใชแตตองเติมน้ํา เนื่องจากจะขาดน้ําในหนาแลงระหวาง

เดือนมีนาคม – สิงหาคม ซึ่งจะแกไข โดยรับจากธรรมชาติ ทั้งนี้ ดวยระบบสงน้ํายังกอสรางไมเสร็จ           

จึงใชน้ําไดยังไมเต็มที่ 
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สําหรับการขุดสระน้ํานั้น กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม มีความเห็นวาเก็บน้ําไดดี 

(กลุม 1 รอยละ 92.0 กลุม 2 รอยละ 65.4 และกลุม 3 รอยละ 63.6 ) ตามลําดับ โดยจะมีอยูบาง          

ที่ตอบวาสระที่ขุดใหเก็บน้ําไมไดเลย ไดแก กลุม 1 รอยละ 4.0 (จํานวน 1 ราย) กลุม 2 รอยละ 7.7 

(จํานวน 2 ราย) และกลุม 3  รอยละ 31.8 (จํานวน 7 ราย) ทั้งนี้ จากปญหาดังกลาวยังไมมีการแกไข ใด ๆ 

เนื่องจากเกิดจากสภาพบริเวณพื้นที่ของสระน้ํานั้นเปนดินทราย  ครัวเรือนสวนใหญใชน้ําจากสระในการ

ทํากิจกรรมการเกษตรที่มีอยูในแปลง  ไดแก  การทํานา  รอยละ 38.4  ทําไร รอยละ 11.0  ปลูกผัก รอยละ 1.4 

และเลี้ยงสัตว รอยละ 4.1 นอกนั้นเปนการใชน้ําจากสระในลักษณะของเกษตรสมผสาน เปนสวนใหญ  

- กิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดิน และการกําจัดศัตรูพืช ในการเพาะปลูกของผูให

สัมภาษณทั้งหมด พบวา สวนใหญ จะมีการปรับปรุงบํารุงดิน รอยละ 92.2 และใหความสําคัญกับ  

การปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยรวมกันแทนการใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว โดยมีเกษตรกรที่ใสปุยเคมี

เพียงอยางเดียว รอยละ43.0 ที่เหลือเปนการใชปุยหลายชนิดรวมกัน ไดแก ใชปุยคอกรวมกับปุยหมัก  

ปุยพืชสดและปลูกพืชหมุนเวียน  สวนการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน

ประชาชนยังไมนิยมปลูกแฝกเทาที่ควร มีปลูกหญาแฝกเพียงรอยละ 12.1 โดยสวนใหญจะปลูกไว

รอบขอบสระน้ํา สําหรับแหลงความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงดินนั้น จะศึกษาเอง รอยละ 35.5 แสดงใหเห็นถึง

ราษฎรมีความกระตือรือรน ในการศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง ซึ่งจะเปนการงาย          

ในการที่สวนราชการจะเขาไปตอยอดขยายผลในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการพัฒนา

อาชีพสวนในการกําจัดศัตรูพืชนั้นราษฎรสวนใหญ รอยละ 79.2 ใชสารเคมี ทั้งที่ทราบดีวามีผลเสียตอสุขภาพ 

โดยผูใหสัมภาษณเห็นวา จําเปนตองใชเนื่องจากปลูกพืชเปนพื้นที่จํานวนมากถาไมใชสารเคมีจะทําให

ผลผลิตเสียหายได 

- การสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม โดยสวนราชการได

สนับสนุนสระน้ํา ปจจัยการผลิตและพาไปศึกษาดูงานดานเกษตรทฤษฎีใหมที่วดัมงคลชยัพฒันา 

ซึ่งผูใหสัมภาษณทั้งหมดทราบเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม  โดยกลุม 1, 2 และ 3 ในสัดสวน

รอยละ 60.0 , 50.0 และรอยละ 26.2 โดยมีผูที่ทราบและทําเกษตรทฤษฎีใหม (รอยละ 6.0 หรือ

จํานวน 7 ราย) โดยทุกครัวเรือนมีที่พักอาศัยชั่วคราวอยูในแปลง เนื่องจากยังไมสะดวกดานการคมนาคม 

ไฟฟา ประปา ทั้งนี้แบงการทําทฤษฎีใหมของเกษตรกรดังกลาว ได  2  กลุม   

1. กลุมทําทฤษฎีใหมไดสมบูรณครบตามสัดสวน  สามารถเปนตนแบบใหกับ

เกษตรกรผูสนใจรายอื่น ๆ ได (รอยละ 4.3 หรือจํานวน 5 คน) โดยทํานา ปลูกพืชผัก ไมผล และเลีย้งสตัว 

เจริญเติบโตดี                        

2. กลุมทําทฤษฎีใหมแตยังไมสมบูรณตามสัดสวน (รอยละ 1.7 หรือจํานวน 

2 ราย) โดยมกีารทาํนา ปลูกพืชผัก ไมผล และเลี้ยงสัตว แตมีจํานวนนอย ยงัไมเต็มพื้นที่แปลงทํากิน 
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สําหรับการเขารวมโครงการที่เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม สวนใหญจะให

เหตุผลวาที่เขารวมเพียงเพราะอยากไดสระน้ําไวสําหรับทําการเกษตรตามที่เคยทําอยูเดิม และวิธีการ

เขารวมโครงการฯ โดยการชักชวนจากผูนําชุมชน ซึ่งราษฎรที่เขารวมโครงการทั้งหมดของกลุม 1 และ 

กลุม 2 ไดรับการอบรมและไปดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหมที่วัดมงคลชัยพัฒนาแลว รอยละ 56.0 

และรอยละ 15.4 หากในอนาคตถาระบบน้ําเสร็จสมบูรณ ประชาชนผูใหสัมภาษณทั้งหมดสนใจที่จะ

ทําเกษตรทฤษฎีใหมดังนี้กลุม 1,2 และ 3 ในสัดสวนรอยละ 56.0 รอยละ 61.5 และ 35.4 ตามลําดับ  

ดังนั้นในอนาคตสามารถตอยอดขยายผลกิจกรรมการสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใน         

เขตพื้นที่โครงการฯ ไดเนื่องจากมีผูใหความสนใจจะทําตอไป 

- ประชาชนตามเปาหมายไดรับประโยชนจากโครงการฯ สําหรับประโยชน

ทางตรงของประชาชนแตละครัวเรือน ผูใหสัมภาษณ กลุมที่ 1 และกลุม 2 ทุกคนจะตอบวาไดรับ

ประโยชน สวนกลุมที่ 3 ตอบวาไดรับประโยชน รอยละ 92.3 โดยประโยชนสวนใหญที่ไดรับจากโครงการฯ คือ

ไดใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม ทั้งนี้กลุม 1 ผูใหสัมภาษณทุกคนจะตอบวา ไดใชน้ําจาก

โครงการฯ  รวมกับใชน้ําจากสระที่ขุดใหและไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตพรอมการสงเสริมอาชีพ

ในการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม สวนกลุม 2 ไดใชน้ําจากโครงการฯ  รวมกับใชน้ําจากสระ           

ที่ขุดให และกลุม 3 ไดใชน้ําจากโครงการฯ สวนการไดรับการสงเสริมอาชีพการเกษตรมีจํานวน                 

ไมมากนัก เนื่องจากการสงเสริมอาชีพในเขตพื้นที่ที่โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ ยังไมทั่วถึงดวย

ขอจํากัดของเจาหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของในการพัฒนาอาชีพมีนอยและการดําเนินงานเปนไป        

ตามแผนงานปกติของตนสังกัดที่ไมไดมุงเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สวนในดานปจจัยการผลิต           

ที่ราษฎรไดรับนั้น สวนใหญจะเจริญเติบโตชา และตายแลว เนื่องจาก ไดรับปจจัยการผลิตมาปลูกเปน

ชวงเพิ่งขุดสระยังเก็บน้ําไดนอย ประกอบกับการขุดสระในรอบแรกของกลุม 1 มีการขุดเอาดินลางมาทับ

ดินบนของขอบสระ ซึ่งเปนดินที่มีธาตุอาหารต่ํา แตมีบางบางรายที่ปลูกแลวเจริญเติบโตและใหผลผลิตด ี 

มีจํานวนทั้งสิ้น 13 ราย 

ทั้งนี้ การมีอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม และการสนับสนุนสระน้ําใหประชาชนใน

เขตพื้นที่โครงการฯ ทําใหปญหาการใชน้ําเพื่อการเกษตรของราษฎรลดลง โดยกอนป 2548 ราษฎร กลุม 1,2 

และ 3 มีปญหา ขาดแคลนน้ําในหนาแลง ระหวางชวงเดือนกุมภาพันธ – สิงหาคม รอยละ 52.0 รอยละ53.8 

และรอยละ 36.1  ตามลําดับ  ภายหลังป 2548  ปญหาการขาดน้ําในหนาแลงของราษฎรกลุม 1,2          

และ 3  มีนอยลง เปน รอยละ 17.4 รอยละ 38.5 และ รอยละ 29.5  ตามลําดับ   
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- การมีสวนรวมในโครงการหวยใหญวังแขมของประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ 
พบวา ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการฯโดยกลุม 1 , 2 และ 3 มีสวนรวมรอยละ 52  รอยละ 46.2 

และรอยละ  55.4  ตามลําดับ  ไดแก  กิจกรรมการประชุม  การเขารับอบรมอาชีพ  การสงเสริมอาชีพและการ

เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา และกลุมอาชีพตาง ๆ  ทั้งนี้ประชาชนกลุม 1, 2 และกลุม 3 มีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานของโครงการในสัดสวน รอยละ 80.0  รอยละ 84.6 และรอยละ 75.4 โดยมีความพอใจเรื่อง

การไดใชน้ําจากโครงการเพื่อใชในการเพาะปลูกมากกวาเรื่องใด ๆ         

 3.2 ผลทางเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญมีรายไดสุทธิจากการเพาะปลูกพืช

เชิงเดี่ยว เฉลี่ย 91,850 บาทตอครัวเรือน ทั้งนี้ รายไดของประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีรายไดที่

สําคัญของครัวเรือนมาจาก 3 แหลงดวยกัน คือ จากการรับราชการ เปนรายไดสุทธิเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

คือ รายไดจากการเพาะปลูก และรายไดการทํางานโรงงาน นอกนั้นเปนรายไดจากประเภทอื่น ๆ เชน 

ธุรกิจสวนตัว คาขาย บุตรหลานสงมาให เปนตน ในป 2551 เมื่อรวมรายไดสุทธิจากทุกแหลงที่มาแลวมี

รายไดสุทธิเฉลี่ยปละ 146,655 บาท/ครัวเรือน สําหรับการศึกษาครั้งนี้พบไดอยางชัดเจนวารายไดของ

คนในครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีรายไดเฉลี่ยคนละ 48,885 บาท ซึ่งเปนรายไดอยูในเกณฑที่ดีเมื่อ

เทียบกับเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) หมวดเศรษฐกิจ ที่วาครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาคนละ 

23,000 บาท/ป และเมื่อดูจากรายงาน จปฐ. ของครัวเรือนประชาชนทั้งหมดในอําเภอสระโบสถ ในเวลา 

3 ปที่ผานมา คือป 2549 – 2551 มีรายไดเฉลี่ยตอคน (31,024 บาท,49,231 บาท และ 44,705 บาท) ซึ่ง

ยังต่ํากวารายไดของประชากรในเขตพื้นที่โครงการฯ แตราษฎรยังมีหนี้สินที่คอนขางสูง เฉลี่ยจํานวน 

141,162 บาทตอครัวเรือนของผูใหสัมภาษณที่ตอบวามีหนี้สิน จํานวน 95 คน โดยเปนหนี้สินที่กูมาแต

เดิมและผอนใชในเวลาระยะยาวซึ่งกูมาเพื่อใชในการลงทุนในภาคการเกษตรเพียงอยางเดียวถึง          

รอยละ  54.7  นอกจากนั้นเปนการกูมาใชเพื่อการลงทุนในภาคการเกษตรรวมกับการคาขาย          

การศึกษาบุตร  การรักษาพยาบาล การซื้อทรัพยสินที่จําเปนและการใชจายในชีวิตประจําวัน สําหรับ

แหลงกูนั้นสวนใหญกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเกษตร  รอยละ  52.6  และสถาบันการเงิน

อ่ืน ๆ ไดแก  กองทุนหมูบาน  สหกรณการเกษตร  พระราชดําริทฤษฎีใหมเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ 

ประชาชนทั้ง 3 กลุม ยังมีปญหาในเรื่องของการขาดน้ําสูงกวาปญหาอื่น ๆ รองลงมาก็เปนปญหา     

ขาดเงินทุน  ราคาผลผลิต  ขาดปจจัยการผลิต  ขาดแรงงาน  และขาดความรู ผูที่ตอบวาไมมีปญหาใด ๆ          

มีเพียงรอยละ  23.3  
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3.3 ผลทางสังคม ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯมีการรวมกลุมทางสังคม รอยละ 48.3 

โดยเปนกลุมออมทรัพยมากที่สุด นอกจากนั้นเปนกลุมสตรี  กรรมการหมูบาน  ฯลฯ  สวนกลุมทางอาชีพนั้น     

มีการรวมกลุมรอยละ  31.0 ไดแก  กลุมทํานา  กลุมแมบาน  กลุมสหกรณการเกษตร  อยางไรก็ตาม 

สําหรับการลงแขกใชแรงกันในการทํานา ทําไร ในหมูบานก็ยังคงมีเหลืออยู แมวาปจจุบันจะมีการวาจาง

แรงงานกันเปนสวนใหญ โดยชาวบานจะเรียกวาการเอาแรง ซึ่งเปนผลสะทอนไดถึงความสามัคคี         

ในหมูบานวายังมีความสามัคคีกันอีกมากทีเดียว  โดยเห็นไดชัดเจนจากเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับตนเองหรือ

ครอบครัวจะไปปรึกษาหารือกับผูนําชุมชน  เพื่อนบานและญาติ  เปนสวนใหญ ดังนั้นการดําเนิน               

กิจกรรมใด ๆ ของโครงการในอนาคตหากสนับสนุนใหผูนําชุมชนเขามามีบทบาทในกิจกรรมดวย              

ก็จะทําใหประชาชนเกิดการยอมรับไดดีกวา 
3.4 ผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ 

- การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประชาชนสวนใหญรอยละ 80.2 ตอบวามีน้ํา

ด่ืมน้ําใชพอเพียง และไมมีปญหาในเรื่องน้ําดื่มน้ําใช แตมีบางครัวเรือนรอยละ 19.2 ที่ตอบวามีปญหาบาง

คือน้ําประปามีตะกอน  เปนสนิม  ไหลไมคอยดี  และขาดน้ําในชวงหนาแลง แหลงน้ําดื่มน้ําใชสวนใหญ     

จะใชจาก 2 แหลงดวยกันคือ  จากน้ําฝนกับน้ําประปาหมูบาน   รอยละ  69.8  ประชาชนสวนใหญจะใช

น้ําฝนรวมกับน้ําที่ไดจากแหลงอื่น ๆ  เชน  ซื้อน้ําดื่ม  บอบาดาล  อางเก็บน้ําหวยใหญ  เปนตน 

- การดูแลสุขภาพของราษฎรในโครงการฯ ราษฎรสวนใหญเมื่อเจ็บไขไมสบาย 

จะไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลประจําอําเภอ และจังหวัด โดยใชบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท  แตมี

บางรายที่มีการรับการรักษาพยาบาลโดยบัตรประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิต  แสดงใหเห็นถึงการให

ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของราษฎรไดทั่วถึงขององคกรภาครัฐ  รวมทั้งราษฎรเองก็เห็น

ความสําคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองดวย  

จึงกลาวไดวาจากการดําเนินงานของโครงการหวยใหญวังแขมฯ ไดชวยให

ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีความอยูดี มีสุขมากขึ้นกวาเดิมจากการมีอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม 

ถึงแมราษฎรยังนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็ตาม แตราษฎรไดรับผลผลิตมากขึ้นกวาเดิม ประกอบกับปจจุบัน

ราคาผลผลิตของขาว  และออยมีราคาดีทําใหราษฎรมีรายไดมากขึ้น  มีการดูแลสุขภาพที่ทั่วถึงจาก

สถาบันของรัฐ มีน้ําดื่มน้ําใชที่พอเพียง มีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง รวมทั้ง

ประชาชนไดรับการศึกษาทั่วถึง โดยสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ และอื่น ๆ ไดแก จบชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย และปริญญาตรี แตจะมีผูที่ไมเคยเรียนหนังสืออยูบาง รอยละ 4.3 ซึ่ง

เปนผูสูงอายุแลว  ประชาชนแตละครัวเรือนใหความสําคัญกับการรวมกลุมเพื่อการออมทรัพย รวมทั้งมี

การชวยเหลือกันในชุมชน  เชนยังมีการลงแขกชวยเหลือเอาแรงกัน  มีการปรึกษาหารือผูนําชุมชนและ

เพื่อนบานในยามที่มีปญหา  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรัก และความสามัคคีในหมูบาน  



บทที่  5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

                
สรุปผลการประเมินผล 

การประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้  สรุปผลการประเมินผลในประเด็นสําคัญได 4 ประการ

คือ   
1. ความครบถวน สอดคลอง ความสําเร็จและความกาวหนาของกิจกรรม

ดําเนินงานสนองพระราชดําริ  
การดําเนินงานโครงการหวยใหญวังแขมฯไดมีการประสาน การแตงตั้งหนวยงานและ

ดําเนินกิจกรรมสนองพระราชดําริ มีความครบถวนตามแนวพระราชดําริและสามารถดําเนินงาน

โครงการฯ ไดสําเร็จแลวในระดับหนึ่ง  ไดแก        

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม ใน

พื้นที่โครงการชลประทานหวยใหญวังแขม ระดับจังหวัด จํานวน 17 คน เชน เกษตรและสหกรณ

จังหวัดลพบุรี เกษตรจังหวัดลพบุรี ปศุสัตวจังหวัดลพบุรี ประมงจังหวัดลพบุรี หัวหนาโครงการ

ชลประทานจังหวัดลพบุรี ฯลฯ โดยเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนประธานกรรมการ หัวหนา 
ฝายแผนงานพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี เปนกรรมการและ
เลขานุการ   และคณะทํางานโครงการฯระดับอําเภอ  เปนผูปฏิบัติงาน  จํานวน  11 คน  เชน 

ผูแทนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี  ผูแทนสํานักงานประมงจังหวัดลพบุรี  ผูแทนโครงการชลประทาน

จังหวัดลพบุรี ฯลฯ โดยนายอําเภอ เปนประธานคณะทํางาน เกษตรอําเภอสระโบสถเปน
คณะทํางานและเลขานุการ         

1.2 การดําเนินงานมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ คือ 

1) ในระยะแรกเปนภารกิจในการซอมแซมฝายวังแขม ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ และ

สามารถรับน้ําไดดีในชวงฤดูฝน             

2) กอสรางอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม  มีความจุของอางฯ  ที่ระดับเก็บกัก 

12,000,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งในป 2548 ไดเร่ิมสงน้ําใหพื้นที่ของเกษตรกรผานทางคลองธรรมชาติ 

(หวยใหญ) และปลอยน้ําลงมาตามลําหวยใหญมายังฝายวังแขมเพื่อใหราษฎรในเขตพื้นที่

ตําบลสระโบสถ  ตําบลมหาโพธิ์  และตําบลนิยมชัย ประมาณ 7,000 ไร ไดมีแหลงน้ําไวใชสําหรับ         

การอุปโภค – บริโภค  และทําเกษตรกรรมโดยการใชน้ําจากระบบของฝายกอน  และกอสรางระบบสงน้าํ

เปนคลองดาดคอนกรีตฝงซาย-ขวา จํานวนทั้งสิ้น 7 สาย รวมความยาว  27.1 กิโลเมตร จะกอสราง

แลวเสร็จในป 2553 จะสามารถสงน้ําไดครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน ประมาณ 23,700 ไร   
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3) กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม โดยการการขุดสระน้ํา  

และการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร ในชวงป 2545-2547 จํานวน 61 ราย  

1.3 ความกาวหนาในการดําเนินงานชวงป 2548 - ปจจุบัน สวนใหญเปนงานดานการ

พัฒนาอาชีพเกษตร  เปนกิจกรรมที่ใชแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของ

หนวยงานตนสังกัด และใชงบประมาณปกติ ซึ่งไดดําเนินการไปแลวในลักษณะของการดําเนินกิจกรรม

ทั่ว ๆ ไปของอําเภอสระโบสถ  ไมมุงเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ขาดการกําหนดจุดมุงหมายและเปาหมาย

ของแตละกิจกรรมตลอดเปาหมายในการดําเนินงานรวมกัน  ทําใหทราบเฉพาะผลในการดําเนินงาน แต

ไมสามารถชี้ไดวาโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ  มีความกาวหนาและบรรลุเปาหมายตามแนวพระราชดําริ

หรือไม  เนื่องจากโครงการฯ ยังไมมีการการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือแผนแมบทในเชิงบูรณาการ  จึงทําให

หนวยงานที่เกี่ยวของไมไดจัดเปนภารกิจหลักในการดําเนินงาน 
 

2. ความพรอมในดานการบริหารจัดการโครงการฯ เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ ฯประกอบดวย  
 2.1 แนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 

 - คณะกรรมการโครงการฯ ของหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดําเนินงานในโครงการฯ ที่

ทําการสัมภาษณทั้งหมด  เห็นวา  คณะกรรมการโครงการฯปฏิบัติงานดวยการประชุมเปนหลักเพื่อให

นโยบายและติดตามงานผูใตบังคับบัญชาของตนในระดับอําเภอ  ซึ่งในระยะเริ่มแรกของโครงการฯจะมี

การประชุมเฉพาะกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการฯ  เพื่อภารกิจกอสรางอางเกบ็น้าํการขดุสระน้าํ

และการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร ในชวงป 2545-2547 ไดแลวเสร็จ  สวนในชวงป 2548 - 

ปจจุบัน สวนใหญจะเปนการประชุมปกติตามแผนงานทั่วไปของจังหวัด ประกอบกับคณะกรรมการ

โครงการฯ  มีการปรับเปลี่ยนโอนยายตามแผนอัตรากําลังของสวนราชการ  ซึ่งขาราชการที่ปฏิบัติงานใน

ปจจุบันสวนใหญเพิ่งยายมารับตําแหนงที่จังหวัดลพบุรีประมาณ  6  เดือน – 2 ป  รอยละ 90.9  ดังนั้น
ความตอเนื่องเชิงบูรณาการในการดําเนินงานของโครงการจึงเกิดขึ้นนอย 

 -  คณะทํางานโครงการฯ มีนายอําเภอสระโบสถเปนประธานคณะทํางาน และผูแทน

จากสวนราชการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในระดับอําเภอเปนผูปฏิบัติงาน  ซึ่งบุคคลเหลานี้  สวนใหญจะไดรับการ

โอนยายมารับตําแหนงที่  อําเภอสระโบสถไดประมาณ 1-3 ป  รอยละ 87.5  มีการทํางานตามนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัด ในลักษณะภาพรวมของพื้นที่โดยทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  

รวมทั้งงานสงเสริมและขยายผลใหราษฎรทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฏีใหมในพื้นที่โครงการฯ            

มีขอจํากัดที่ราษฎรมีที่อยูอาศัยกับพื้นที่ทํากิน  อยูหางกัน  รวมทั้งพื้นที่ทํากินยังขาดความสะดวก            

ดานไฟฟา  น้ําประปา  ถนน  รวมทั้งระบบสงน้ํา  ยังกอสรางไมเสร็จ  จึงมีน้ําไมเพียงพอ ตลอดจนทั้ง

ราษฎรเองยังนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ไดแก  ขาว  ออย  มันสําปะหลัง  เนื่องจากมีตลาดรองรับและขายได

ราคาดี 
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 2.2 การประสานงาน หนวยงานตาง ๆ ที่รวมโครงการฯ รอยละ 84.2 ของหนวยงานที่

ทําการสัมภาษณทั้งหมดเห็นวา การประสานงานระหวางหนวยงาน หากขอความรวมมือก็จะไดรับความ

รวมมือเปนอยางดี แตการประสานแผนงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่โครงการฯ 

และการเขาไปสงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม ยังขาดการประสานทั้งในดาน

แนวคิดและการปฏิบัติ   

 2.3 งบประมาณ หนวยงานตาง ๆ ที่รวมโครงการฯ ที่ทําการสัมภาษณทั้งหมด เห็นวา          

การดําเนินงานโครงการฯ ภายหลังจากที่สํานักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณในการขุดสระ และปจจยั

การผลิต รวมทั้งสิ้น  7,357,400  บาท  ในระยะแรกของการพัฒนามีความชัดเจนเปนรูปธรรม  แตในระยะ

ตอมาเปนการดําเนินงานตามแผนงานปกติ  และใชงบประมาณของหนวยงานตนสังกัด  ซึ่งยังไมมีการจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินงานโครงการที่เนนแผน โครงการ  กิจกรรมในการขยายผลทฤษฎีใหมโดยตรง  

 2.4 การติดตามงาน หนวยงานตาง ๆ ที่รวมโครงการฯ รอยละ 94.7 ของหนวยงาน              

ที่ทําการสัมภาษณทั้งหมดเห็นวา  ยังขาดการติดตามงานและการประชาสัมพันธการดําเนินงานของโครงการฯ 

อยางเปนระบบและตอเนื่อง  เนื่องจากยังไมมีแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมทั้งยังไมมีการกําหนด

ขอบเขตโดยเฉพาะพื้นที่ของโครงการฯที่ชัดเจนจึงเปนเรื่องยากที่จะทําการติดตามงานได 
3. ผลตอประชาชนในระดับครัวเรือน   

3.1 ผลตอการประกอบอาชีพ จากการดําเนินงานโครงการฯกอใหเกิดประโยชนตอประชาชน

ในระดับครัวเรือนอยางชัดเจน คือ ผูใหสัมภาษณทั้งหมดของกลุม 1 ไดรับประโยชนโดยตรงจากไดใชน้ํา

จากโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมรวมกับใชน้ําจากสระที่ขุดใหและไดรับการสนับสนุนปจจัย          

การผลิตพรอมการสงเสริมอาชีพในการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม และกลุม 2 ไดใชน้ํา              

จากโครงการฯ รวมกับใชน้ําจากสระที่ขุดให สวนกลุมที่ 3 ไดรับประโยชน รอยละ 92.3 คือ ไดใชน้ํา          

จากโครงการ ซึ่งเกษตรกรทั้ง 3 กลุม ไดใชน้ําเพื่อทําการเกษตร โดยทํานาและทําไรเปนอาชีพหลัก          

และอาชีพรอง ทั้งนี้  มีการเปลี่ยนแปลงดานการเพาะปลูกยังไมมากนัก  โดยเกษตรกร เพียงรอยละ 29.3 

ทํานาปและนาปรัง  จากเดิมที่เคยทํานาปเพียงอยางเดียว  จํานวน 16 ครัวเรือน  และเปลี่ยนจาก        

ปลูกขาวมาปลูกออย  มันสําปะหลัง  จํานวน 16 ครัวเรือน  รวมทั้งเปลี่ยนจากออย  มาปลูกขาว   

จํานวน 2 ครัวเรือน  ซึ่งเกษตรกรรอยละ 50.9  มีความเห็นวา  มีการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตของพืชที่

ปลูกเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ไดแก ผลผลิตขาวนาป  กอนป 2548 จากเดิมเฉลี่ย 44.5 ถัง/ไร  ภายหลังป  2548  

มีผลผลิตเฉลี่ย 60.7 ถัง/ไร ขาวนาปรัง มีผลผลิตจากเดิมเฉล่ีย 48.2 ไร ภายหลังป 2548 มีผลผลิตเฉลี่ย 

60.7 ถัง/ไร พืชไร ไดแก ออย ผลผลิตจากเดิมเฉลี่ย 14.2 ตัน/ไร ภายหลังป 2548 มีผลผลิตเฉลี่ย 

17.1 ตัน/ไร  สวนการไดรับการสงเสริมในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  ผูที่ไดรับประโยชน คือ

ครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมใหทําเกษตรทฤษฎีใหมเทานั ้น  โดยมีเกษตรกรที ่ปรับเปลี ่ยนมาทํา

เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  รอยละ  6.0  สวนประชาชนรายอื่น ๆ ยังคงปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนหลัก 
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ไดแก  ขาว  มีรอยละ  73.3  และพืชไร  รอยละ 37.9 เนื่องจากผลผลิตมีราคาดี โดยขาวมีราคา

เกวียนละ 12,000 – 12,500 บาท ออย ตันละ 650 – 850 บาท  รวมทั้งมีตลาดมารับซื้อในหมูบาน 

- การถือครองที่ดิน และการใชประโยชน ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีที่อยู

อาศัยและที่ทํากินแยกกัน  ครัวเรือนสวนใหญมีที่อยูอาศัยเฉลี่ย 0.6 ไร  และที่ทํากินในเขตพื้นที่

โครงการฯ เฉลี่ยครัวเรือนละ 29.7 ไร  ซึ่งเปนที่ของตนเองและถือเอกสารสิทธิเปนโฉนด มีการใช

ประโยชนที่ดินในการทําไรมากที่สุดพื้นที่เฉลี่ย  25.6 ไร  ทํานาพื้นที่เฉลี่ย  20.9 ไร  ทําสวนพื้นที่เฉลี่ย          

3.3 ไร  และปลูกผักพื้นที่เฉลี่ย  0.4 ไร  

- การใชน้ําจากสระ ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ เห็นความสําคัญและเขาใจถึง

ประโยชนของการมีสระน้ําไวประจําไรนา  สวนใหญมีสระน้ํา  ถึงรอยละ 62.9  โดยครัวเรือนกลุม 1 และ

กลุม 2 มีสระน้ําทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีสวนราชการ คือ กรมชลประทานดําเนินการขุดให สวนกลุม 3 

มีสระน้ํา รอยละ 33.8 โดยขุดเอง จํานวน 16 ครัวเรือน  และมีหนวยงาน  เชน  กรมพัฒนาที่ดิน 

สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  จํานวน  6 ครัวเรือน สวนใหญใชน้ําจากสระในการทํากิจกรรมการเกษตรที่มี

อยูในแปลง  ไดแก  ทํานา มีรอยละ 38.4 ทําไร รอยละ 11.0  เลี้ยงสัตว รอยละ 4.1 และปลูกผัก 

เพียงรอยละ1.4  นอกนั้นเปนการใชน้ําจากสระในลักษณะของการทําเกษตรสมผสาน เปนสวนใหญ  

- กิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดิน และการกําจัดศัตรูพืช ในการเพาะปลูกของผูให

สัมภาษณทั้งหมด สวนใหญ จะมีการปรับปรุงบํารุงดิน ถึงรอยละ 92.2 และใหความสําคัญกับการ

ปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยรวมกันแทนการใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว โดยมีเกษตรกรที่ใชปุยเคมี

เพียงอยางเดียว รอยละ 43.0  ที่เหลือเปนการใชปุยหลายชนิดรวมกัน ไดแก ใชปุยคอกรวมกับปุยหมัก 

ปุยพืชสดและปลูกพืชหมุนเวียน  สวนการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

ประชาชนยังไมนิยมปลูกแฝกเทาที่ควรมีเพียงรอยละ 12.1 โดยจะปลูกไวรอบขอบสระน้ํา สวนในการ

กําจัดศัตรูพืชนั้นราษฎรสวนใหญ  รอยละ 79.2 ใชสารเคมี  ทั้งที่ทราบดีวามีผลเสียตอสุขภาพ  โดยผูให

สัมภาษณเห็นวา จําเปนตองใชเนื่องจากปลูกพืชเปนพื้นที่จํานวนมากถาไมใชสารเคมีจะทําใหผลผลิต

เสียหายได 

- การสงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม ครัวเรือนที่ไดรับการสนับสนุน

สระน้ํา  กลุม 1 และกลุม 2 สวนใหญใหเหตุผลวาที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  เพียงเพราะอยากได

สระน้ําไวสําหรับทําการเกษตรตามที่เคยทําอยูเดิม และวิธีการเขารวมโครงการฯ โดยการชักชวนจาก

ผูนําชุมชน  ทั้งนี้  มีผูที่ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม เพียงรอยละ 6.0 ประกอบดวย

เกษตรกร กลุม1 จํานวน 4 ราย เกษตรกรกลุม 2 จํานวน 2 ราย และเกษตรกรกลุม 3 จํานวน 1 ราย         

โดยทุกครัวเรือนมีที่พักอาศัยชั่วคราวอยูในแปลง เนื่องจากยังไมสะดวกดานการคมนาคม ไฟฟา ประปา   

ทั้งนี้แบงการทําทฤษฎีใหมของเกษตรกรดังกลาว ได 2 กลุม   
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1. กลุมทําทฤษฎีใหมไดสมบูรณครบตามสัดสวน สามารถเปนตนแบบใหกับเกษตรกร

ผูสนใจรายอื่น ๆ  ได  มีรอยละ 4.3 โดยทํานา  ปลูกพืชผัก  ไมผล  และเลี้ยงสัตว เจริญเติบโตดี                         

2. กลุมทําทฤษฎีใหมแตยังไมสมบูรณตามสัดสวน มีรอยละ 1.7 โดยมีการทํานา          

ปลูกพืชผัก ไมผล และเลี้ยงสัตว แตมีจํานวนนอยโดยปลูกพืชไมเต็มพื้นที่แปลงทํากิน     

 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง ราษฎรสวนใหญยังไมมีความพรอมในการทําเกษตรกรรม
ตามแนวทฤษฎีใหม ซ่ึงหากจะสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหมในอนาคตเจาหนาที่เกี่ยวของควรจะ
ปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของราษฎร ตอไป 

- ปญหาดานการประกอบอาชีพ ผูใหสัมภาษณทั้งหมด ยังมีปญหาในเรื่องของการ

ขาดน้ําสูงกวาปญหาอื่น ๆ รองลงมาก็เปนปญหาขาดเงินทุน ราคาผลผลิต ขาดปจจัยการผลิต           

ขาดแรงงาน  และขาดความรู  ผูที่ตอบวาไมมีปญหาใด ๆ มีเพียงรอยละ 23.3 จากปญหาดังกลาว แสดง

ใหเห็นไดชัดเจนวา การกอสรางอางเก็บน้ํา และปลอยน้ําผานแนวคลองธรรมชาตินั้น ราษฎรยังไดรับน้ํา

ไมเพียงพอตอ  ความตองการในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  ซึ่งในอนาคตเมื่อการกอสราง

ระบบสงน้ําเสร็จ  จึงจะสามารถแกปญหาการขาดแคลนน้ําได 

3.2 ผลทางเศรษฐกิจ ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ สวนใหญมีรายไดหลักจากการ

ทํานา  และทําไร  ซึ่งมีรายไดสุทธิจากการเพาะปลูก เฉลี่ย 91,850 บาทตอครัวเรือน ทั้งนี้ รายไดของ

ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ  มีรายไดที่สําคัญของครัวเรือนมาจาก 3 แหลงดวยกัน  คือ  จากการ        

รับราชการ  เปนรายไดสุทธิเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ  รายไดจากการเพาะปลูก  และรายไดการทํางาน

โรงงาน นอกนั้นเปนรายไดจากประเภทอื่น ๆ  เชน ธุรกิจสวนตัว คาขาย บุตรหลานสงมาให เปนตน 

ในป 2551 เมื่อรวมรายไดสุทธิจากทุกแหลงที่มาแลวมีรายไดสุทธิเฉลี่ยปละ 146,655 บาท/ครัวเรือน   

สําหรับการศึกษาครั้งนี้พบไดอยางชัดเจนวา  รายไดของคนในครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการฯ  มีรายได

เฉลี่ยคนละ  48,885 บาท ซึ่งเปนรายไดอยูในเกณฑที่ดีเมื่อเทียบกับเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

หมวดเศรษฐกิจ ที่วาครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาคนละ 23,000 บาท/ป  และจากรายงาน จปฐ.  

ของครัวเรือนประชาชนทั้งหมดในอําเภอสระโบสถ  ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา  คือป 2549 – 2551 

รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนยังต่ํากวารายไดของประชากรในเขตพื้นที่โครงการฯ แตราษฎรยังคงมี

หนี้สินที่คอนขางสูง  เฉลี่ยจํานวน 141,162 บาทตอครัวเรือนของผูใหสัมภาษณที่ตอบวามีหนี้สิน 

จํานวน 95 คน โดยเปนหนี้สินที่กูมาแตเดิมและผอนใชในเวลาระยะยาว ซึ่งกูมาเพื่อใชในการลงทุนใน

ภาคการเกษตรเพียงอยางเดียวถึงรอยละ 54.7 นอกจากนั้นเปนการกูมาใชเพื่อการลงทุนในภาค

การเกษตรรวมกับการคาขาย  การศึกษาบุตร  การรักษาพยาบาล  การซื้อทรัพยสินที่จําเปนและการใช

จายในชีวิตประจําวัน  สําหรับแหลงกูนั้นสวนใหญกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเกษตร      

รอยละ 52.6 และสถาบันการเงินอื่น ๆ ไดแก กองทุนหมูบาน สหกรณการเกษตร  
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3.3 ผลทางสังคม  ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีการรวมกลุมทางสังคมเพื่อทํา

กิจกรรมรวมกัน รอยละ 48.3 ซึ่งเปนกลุมออมทรัพยมากที่สุด นอกจากนั้นเปน กลุมสตรี กรรมการ

หมูบาน ฯลฯ สวนกลุมทางอาชีพนั้น มีการรวมกลุมรอยละ 31.0 ไดแก กลุมทํานา กลุมแมบาน กลุม

สหกรณการเกษตร  อยางไรก็ตาม  สําหรับการลงแขกใชแรงกันในการทํานา ทําไร ในหมูบานก็ยังคงมี

เหลืออยูแมวาปจจุบันจะมีการวาจางแรงงานกันเปนสวนใหญ  โดยชาวบานจะเรียกวาการเอาแรง ซึ่ง

เปนผลสะทอนไดถึงประชาชนในหมูบาน  ยังมีความสามัคคีกันอีกมาก  และเห็นไดชัดเจนจากเมื่อมี

ปญหาเกี่ยวกับตนเองหรือครอบครัวจะไปปรึกษาหารือกับผูนําชุมชน  เพื่อนบานและญาติ เปนสวนใหญ 

ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของโครงการฯ  ในอนาคตหากสนับสนุนใหผูนําชุมชนเขามามีบทบาทใน

กิจกรรมดวยก็จะทําใหประชาชนเกิดการยอมรับเปนผลดีตอการพัฒนา 

4. การมีสวนรวมของประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ สวนใหญมีสวนรวม

ในกิจกรรมของโครงการฯ ไดแก กิจกรรมการประชุม การเขารับอบรมอาชีพ การสงเสริมอาชีพและการ

เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา  และกลุมอาชีพตาง ๆ ทั้งนี้ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานของโครงการฯ ในเรื่องการไดใชน้ําจากโครงการฯเพื่อใชในการเพาะปลูกมากกวาเรือ่งใด ๆ ซึง่

แสดงถึงความสําเร็จของโครงการฯ ในดานการกอสรางอางเก็บน้ํา และการสนับสนุนสระน้ําใหกับ

ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการมากกวาเรื่องใด ๆ       

จึงกลาวไดวาจากการดําเนินงานของโครงการหวยใหญวังแขมฯ  ไดชวยใหประชาชนใน

เขตพื้นที่โครงการฯ  มีความเปนอยูที่ดีข้ึนกวาเดิมจากการมีอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม  ถึงแมราษฎร         

สวนใหญยังนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว  แตราษฎรไดรับผลผลิตมากขึ้นกวาเดิม  ประกอบกับปจจุบันราคา

ผลิตของขาว  และออยมีราคาดี  มีการดูแลสุขภาพที่ทั่วถึงจากสถาบันของรัฐ  มีน้ําดื่มน้ําใชที่พอเพียง มี

ที่ดินทํากิน  และที่อยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง  รวมทั้งประชาชนไดรับการศึกษาทั่วถึง โดย

สวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ  และอื่น ๆ  ไดแก  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ตอนปลาย  และ

ปริญญาตรี แตจะมีผูที่ไมเคยเรียนหนังสืออยูบาง  รอยละ 4.3 ซึ่งเปนผูสูงอายุแลว ประชาชนแตละ

ครัวเรือนใหความสําคัญกับการรวมกลุมเพื่อการออมทรัพย  รวมทั้งมีการชวยเหลือกันในชุมชน  เชนยัง

มีการลงแขกชวยเหลือเอาแรงกัน  มีการปรึกษาหารือผูนําชุมชนและเพื่อนบานในยามที่มีปญหา          

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรัก และความสามัคคีในหมูบาน  
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ขอเสนอแนะของผูทําการศึกษา 
จากผลการประเมินผลโครงการหวยใหญวังแขม  (เกษตรทฤษฏีใหมตามแนว

พระราชดําริ)  ดังกลาว เห็นควรมีการดําเนินการในประเด็นสําคัญตาง ๆ  ดังนี้ 
1. ดานการบริหารจัดการ 

 1) หนวยงานกลางที่เปนเลขานุการของคณะทํางานทั้งในระดับจังหวัด และระดับ

อําเภอ ควรจัดประชุมเพื่อวางแผนรวมกันในการดําเนินงานของโครงการฯในเชิงบูรณาการใหมีความ

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ                

 2) ควรมีการจัดแผนการปฏิบัติงานประจําป หรือแผนแมบทโครงการฯ รวมทั้งแผน

ในการพัฒนาอาชีพ  โดยใหบุคลากรทุกฝายไดรวมกันแสดงความคิด  ประกอบดวยประชาชนผูที่จะ

ไดรับผลตอบแทน เจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ  ทั้งนี้  จะตองเปนแผนซึ่งมีขอบเขต

ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดและมีงบประมาณสนับสนุนรองรับ 

 3) ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ต้ังแตจัดทําแผนปฏิบัติงาน      

แผนแมบท และแผนพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ตองประสานสอดคลองกัน ทั้งดานแนวคิดและการปฏิบัติ โดยผู

ปฏิบัติทุกระดับของทุกหนวยงานควรใชแผนเปนหลักในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 

 4) ควรมีการประชาสัมพันธหลายรูปแบบ และอยางตอเนื่องกับประชาชนในพื้นที่เปาหมาย

ของโครงการฯ ไดเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการฯ รวมทั้งใหทั่วถึงกับประชาชนเปาหมายทั้งหมด 

 5) ควรจัดงบประมาณปกติรองรับตามแผนปฏิบัติหรือแผนแมบท  และแผนพัฒนา

อาชีพ  ขณะเดียวกันจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลควรไดมีสวนรวมเร่ืองงบประมาณดําเนินการ

ดวย  ทั้งนี้กิจกรรมทุกอยางผูปฏิบัติงานทุกระดับ  ควรมีกรอบดําเนินงานที่ชัดเจน  และทราบวงเงิน

งบประมาณและเวลาสําหรับดําเนินการดวย 

 6) ควรมีการติดตามผลการดําเนินการในเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง  โดยมีความถี่ และชวงเวลาการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง โดยหนวยงานกลางในการประสานควรมีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 

 7) องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทั้งเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

รวมทั้งผูนําชุมชนควรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการฯ  เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่

โครงการฯ  สวนใหญใหความสําคัญ  และไววางใจในตัวผูนําชุมชน   
2. ดานการสงเสริมอาชีพ 

 1) ควรสงเสรมิและใหความรูในการพฒันาอาชพีทางการเกษตรใหแกเกษตรกรอยาง

ตอเนื่อง  โดยเฉพาะอาชีพหลักที่ราษฎรทาํอยูเดิม  ไดแก  การทาํนา  ทําไรออย  มันสัมปะหลงั  

 2) ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง ในการประกอบอาชีพหลัก

และอาชีพเสริมรายไดในชุมชน  เชนกลุมทํานา  กลุมแมบานกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนา

คุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑของชุมชนใหไดมาตรฐาน 
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 3) ควรจําแนกกลุมราษฎรตามความตองการที่แทจริง ในการสงเสริมและขยายผล

การพัฒนาอาชีพ  รวมทั้ง  ควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  แรงงานที่มีอยูในชุมชน และ

ความพรอมของราษฎร 

 4) ควรหาตลาดรองรับผลผลิตหรือจัดการประกันราคาผลผลิตใหเกษตรกร 
3. การสงเสริมการทาํทฤษฏีใหม 

 1) การสงเสริมและขยายผลการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม  ควรดําเนินการ

ในลักษณะของการสรางตนแบบใหสําเร็จกอน  1-2 ราย/หมูบานหรือตําบล  แลวถึงคอยขยายผลตอไป 

โดยพิจารณาจากความพรอม และความเหมาะสมของพื้นที่ 

 2) การสงเสริมและขยายผลการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม หากราษฎร

ไมสามารถทําได  ควรใหความรูและทําความเขาใจถึงการปลูกพืชแบบผสมผสาน เชน พืชผัก ไมผล และ

เลี้ยงสัตวเพิ่มในพื้นที่ทํากิน  สําหรับไวบริโภคในครัวเรือนเพิ่มเติมจากพืชหลักที่เกษตรกรปลูกอยูเดิม  

เพื่อลดรายจายของครัวเรือน 
4. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1) ควรเรงดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําใหแลวเสร็จ  เพื่อใหประชาชนในเขตพืน้ที่

โครงการไดใชประโยชน 

 2) ควรมีการดูแลและบํารุงรักษาแนวคลองธรรมชาติ  โดยเนนการมสีวนรวมของ

ประชาชน   

 3) ควรมีการดูแลอํานวยความสะดวกดานไฟฟา ประปา ถนนในพื้นทีท่ํากนิ ในกรณี

ที่ประชาชนมคีวามประสงคจะทาํเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎใีหมเต็มรูปแบบ 
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ตาราง 1  การจําแนกกลุมของผูใหการสัมภาษณ 
 

      จํานวนตัวอยาง  = 116 

กลุมตัวอยาง จํานวนครัวเรือน รอยละ 

 กลุม  1 25 21.6 

 กลุม  2 26 22.4 

 กลุม  3 65 56.0 
 

   หมายเหต ุกลุม 1 หมายถึง ประชาชนที่มีพืน้ที่ทาํกนิในพืน้ที่โครงการฯ ไดรับการขุดสระป 2545  

                                และไดรับปจจัยการผลิต  

              กลุม 2 หมายถงึ ประชาชนทีม่ีพืน้ทีท่าํกินในพืน้ที่โครงการฯ ไดรับการขุดสระป 2547 

     กลุม 3 หมายถงึ ประชาชนทีม่ีพืน้ทีท่าํกินในพืน้ที่โครงการฯ ไมไดรับการขุดสระ  
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ตาราง 2  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
   

      จํานวนตัวอยาง = 116 

ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ จํานวนคน รอยละ 

เพศ     

  1. ชาย 70 60.3 

  2. หญิง 46 39.7 

อายุ   

  1. ตํ่ากวา 40 ป 6 5.2 

  2. 41-50 ป 30 25.9 

  3. 51-60  ป 38 32.8 

  4. 61-70  ป 30 25.9 

  5. ต้ังแต 71 ปข้ึนไป 12 10.3 

  อายุตํ่าสุด   32 ป   

  อายุสูงสุด  83 ป   

  เฉลี่ยอายุผูรับการสัมภาษณ 56.5 ป  

ระดับการศึกษา   

  1. ไมเคยเรียนหนงัสือ 5 4.3 

  2. จบการศึกษาชัน้ประถมศึกษา (ป.4/ป.6/ป.7) 87 75.0 

  3. จบการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาตอนตน 7 6.0 

  4. จบการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 12 10.3 

  5. จบปริญญาตรี 2 1.7 

  6. อ่ืน ๆ โรงเรยีนนายรอย  พยาบาล 3 2.6 

ภูมิลําเนา   

  1. ต้ังแตด้ังเดิม 114 98.3 

  2. โยกยายจากที่อ่ืน 2 1.7 
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ตาราง 3  ขอมูลจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตามชวงอายุ จําแนกตามกลุม    

       

กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 
ขอมูลจาํนวนสมาชิก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

     อายนุอยกวา 13 ป 8 9.3 13 14.0 30 12.9 

     อายุ 13-60 ป 53 61.6 62 66.7 159 68.2 

     อายุมากกวา 61 ปข้ึนไป 25 29.1 18 19.4 44 18.9 

รวมจาํนวน (คน) 86 93 233 
 

 
 
 
ตาราง 4  ขอมูลจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตามสภาพแรงงาน จาํแนกตามกลุม 

    

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 รวม คาเฉลี่ย 
ขอมูลจํานวนสมาชิก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวน
สมาชิก 

ตอ
ครัวเรือน 

แรงงานในภาคเกษตร 34 39.5 38 40.9 103 44.2 175 1.5 

แรงงานนอกภาคเกษตร 19 22.1 15 16.1 33 14.2 67 0.6 

แรงงานทั้งใน  และนอก

ภาคเกษตร 

  

    11 12.8 17 18.3 29 12.4 57 0.5 
     รวมจํานวนแรงงาน    
ไมไดประกอบอาชพีใด ๆ 

    64 
    22 

74.4 
25.6 

70 
23 

75.3 
24.7 

165 
68 

70.8 
29.2 

299 
113 

2.6 
1 

รวมจํานวน (คน) 86 93 233 412 4 
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ตาราง 5  อาชีพหลกัของผูใหสัมภาษณ จาํแนกตามกลุม 
     

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
รวม

จํานวน รอยละ อาชีพหลัก 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ ครัวเรือน   

  1. ทํานา 13 52.0 22 84.6 38 58.5 73 62.9 

  2. ทําไร 5 20.0 3 11.5 21 32.3 29 25 

  3. รับจาง - - - - 2 3.1 2 1.7 

  4. รับราชการ 1 4.0 - - - - 1 0.9 

  5. หัตถกรรมในครัวเรือน 1 4.0 - - 1 1.5 2 1.7 

  6. เกษตรผสมผสาน 1 4.0 - - - - 1 0.9 

  7. อื่น ๆ เชน  เล้ียงสัตว   

      ธุรกิจสวนตัว 1 4.0 1 3.8 1 1.5 3 2.6 

  8.  ไมมอีาชพีหลัก 3 12.0 - - 2 3.1 5 4.3 

รวมจํานวน (ครัวเรือน) 25 26 65 116 100 
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ตาราง 6 อาชีพรองของผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม 
 

 

กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 อาชีพรอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  1. ทํานา 1 4.0 1 3.8 10 15.4 

  2. ทําไร 3 12.0 2 7.7 9 13.8 

  3. ทําสวน 1 4.0 - - - - 

  4. ปลูกผัก - - 1 3.8 1 1.5 

  5. คาขาย 1 4.0 3 11.5 1 1.5 

  6. รับจาง 3 12.0 7 26.9 15 23.1 

  7. รับราชการ 1 4.0 - - - - 

  8. พนักงานบริษัท/โรงงาน - - 1 3.8 1 1.5 

  9. หัตถกรรมในครัวเรือน - - 1 3.8 1 1.5 

  10. อ่ืน ๆ เชน  เลี้ยงสัตว   

        ธุรกิจสวนตัว  
2 8.0 1 3.8 3 4.6 

  11. ทํานา+รับจาง - - - - 1 1.5 

  12. ทําไร+รับจาง - - - - 2 3.1 

  13. ทําไร+หตัถกรรมในครัวเรือน - - - - 2 3.1 

  14. ทําสวน+พนกังานบริษทั/โรงงาน - - - - - - 

  15. รับจาง+อ่ืน ๆ 1 4.0 1 3.8 - - 

  16. ไมมีอาชพีรอง 12 48.0 8 30.8 19 29.2 

รวมจาํนวน (ครัวเรือน) 25 26 65 
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ตาราง 7  การจําแนกพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ  
 
                     จํานวนตวัอยาง = 116 

จํานวนพื้นที่เฉลี่ย รวมพื้นที่ 
ขอมูลพ้ืนที่ 

(ไร/ครัวเรือน) ไร) 

พ้ืนที่ถือครองทั้งหมด 40.7 4,719.1  

      จํานวนพื้นที่นอยที่สุด 0.12 ไร   

      จํานวนพื้นที่มากที่สุด 200.25  ไร   

พ้ืนที่ในโครงการฯ 29.7 3,440.2  

      จํานวนพื้นที่นอยที่สุด 0.12 ไร   

      จํานวนพื้นที่มากที่สุด 101 ไร   
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ตาราง 8  การจําแนกพื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ  
   

ขอมูลพ้ืนที่ จํานวน รอยละ 

ที่อยูอาศัย จํานวนตัวอยาง = 99 

      ลักษณะการถือครอง   

       - ที่ของพอแม 8 8.1 

       - ที่ของตนเอง 91 91.9 

      เอกสารสิทธิ์   

       - โฉนด 94 94.9 

       - นส.3 ก 2 2.0 

       - สปก 4-01 1 1.0 

       - สทก. 1 1.0 

       - ภบท. 5 1 1.0 

พ้ืนที่ เฉลี่ย  0.6 ไร     
 
ที่ทํากิน จํานวนตัวอยาง = 106 

      ลักษณะการถือครอง   

       - ที่ของพอแม 7 6.6 

       - ที่ของตนเอง 85 80.2 

       - ที่เชา 8 7.5 

       - ที่ของตนเอง+ที่เชา 6 5.7 

      เอกสารสิทธ ิ   

       - โฉนด 95 89.6 

       - นส.3 ก 3 2.8 

       - สปก 4-01 1 0.9 

       - สทก. 1 0.9 

       - ภบท. 5 1 0.9 

       - โฉนด+นส.3 ก 1 0.9 

       - โฉนด+สปก 4-01 1 0.9 

       - โฉนด+ภบท. 5 2 1.9 

       - นส.3 ก+ภบท. 1 0.9 
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ตาราง 8 (ตอ)  
 

 ขอมูลพ้ืนที่ จํานวน รอยละ 
     จํานวนปที่เชา จํานวนตัวอยาง = 14 
       -1-5 ป 7 50.0 

       - ตั้งแต 6 ป ขึ้นไป 5 35.7 
       - จําไมได 2 14.3 
     การจายคาเชา จํานวนตัวอยาง = 14 
       - เงินสด 14 100.0 

         เฉล่ีย 1,000 บาท     

พ้ืนที่ เฉลี่ย  27.9  ไร   

ที่ใหผูอ่ืนเชา จํานวนตัวอยาง = 10 
      ลักษณะการถือครอง   

       - ที่ของพอแม 2 20.0 
       - ที่ของตนเอง 8 80.0 
     เอกสารสิทธิ   
       -โฉนด 10 100.0 
     จํานวนปที่ใหเชา จํานวนตัวอยาง = 10 
       -1-5 ป 6 60.0 
       - จําไมได 4 40.0 
     การจายคาเชา จํานวนตัวอยาง = 10 
       - เงินสด 3 30.0 
       - ผลผลิต (ขาว) 1 10.0 
       - ไมระบุ 6 60.0 

พ้ืนที่ เฉลี่ย  26.8 ไร   
ที่อยูอาศัยและที่ทํากิน จํานวนตัวอยาง = 3 
           ที่ของตนเอง 3.00 100.0 
      เอกสารสิทธ ิ   

       -โฉนด 3 100.0 

พ้ืนที่ เฉลี่ย  32.3 ไร   
ที่ทิ้งวางเปลา จํานวนตัวอยาง = 1 
         -ที่ของตนเอง 1.00 100.0 
      เอกสารสิทธ ิ   
          -สปก.4-01 1 100.0 

พ้ืนที่ เฉลี่ย 9 ไร   
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ตาราง 9  การใชประโยชนที่ดินโดยใชในการทํานาของครัวเรือนผูใหสัมภาษณจําแนกตามกลุม 
 

การทํานา กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ประเภทการทาํนา จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

 1. นาป 19 76.0 23 88.5 41 63.1 

      พันธุขาว จํานวนตัวอยาง = 19 จํานวนตัวอยาง = 23 จํานวนตัวอยาง = 41 

     - หอมมะลิ 105 19 100.0 23 100.0 40 97.6 

     - กข. - - - - 1 2.4 

        ผลผลิตเฉลี่ย  (ถัง/ไร) 54.31 59.04 54.48 

         ผลผลิตเฉลี่ยทั้งหมด 55.9 ถัง/ไร 

 2. นาปรัง 5 20.0 4 15.4 7 10.8 

      พันธุขาว จํานวนตัวอยาง = 5 จํานวนตัวอยาง = 4 จํานวนตัวอยาง = 7 

     - หอมมะลิ 105 1 20.0 2 50.0 4 57.1 

     - ชัยนาท 1 3 60.0 1 25.0 1 14.3 

     - หอมปทมุ 1 20.0 1 25.0 1 14.3 

     - กข. - - - - 1 14.3 

        ผลผลิตเฉลี่ย  (ถัง/ไร) 54.0 55.75 77.14 
ผลผลิตเฉลี่ยทั้งหมด 67.3 ถัง/ไร 

พื้นที่ทํานา    

      พื้นที่เฉลี่ย (ไร) 21.91 18.01 23.37 

พื้นที่ทํานาเฉลี่ยทั้งหมด  20.9  ไร 

ทํานาเพือ่... จํานวนตัวอยาง = 19 จํานนตัวอยาง = 23 จํานวนตัวอยาง = 43 

     - เพื่อบริโภคในครัวเรือน 2 10.5 2 8.7 2 4.7 

     - เพื่อขาย 1 5.3 2 8.7 2 4.7 

     - เพื่อบริโภคในครัวเรือนและขาย 16 84.2 19 82.6 39 90.7 

การจําหนายขาว จํานวนตัวอยาง = 17 จํานวนตัวอยาง = 21 จํานวนตัวอยาง = 41 

         ตลาดในหมูบาน 4 23.5 4 19.0 12 29.3 

         ตลาดในเมือง 2 11.8 - - 1 2.4 

         พอคามารับซื้อ 8 47.1 16 76.2 24 58.5 

         อื่นๆ (เชน เพื่อนบาน) 3 17.6 1 4.8 4 9.8 

ครัวเรือนที่ทํานา 19 76.0 23 88.5 43 66.2 

รวมครัวเรือนทั้งหมดที่ทาํนา 85  ครัวเรือน   รอยละ  73.3   
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ตาราง 10  การใชประโยชนที่ดินโดยใชทําไรของครัวเรือนผูใหสัมภาษณจําแนกตามกลุม 
 

                                           จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง  = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

การทาํไร กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  1. ออย 6 66.7 4 100.0 30 96.8 

       ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร) 11.8 10.8 13.0 

  2. มันสําปะหลัง 3 33.3 - - - - 

       ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร) 3      

  3. ขาวโพด - - - - 1 3.2 

       ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร)       20 

พื้นที่ทําไร       

        พืน้ที่เฉลีย่ (ไร) 26.4   25  25.3  

พื้นที่ทําไรเฉลี่ยรวม  25.6 ไร 
       พื้นที่ปลูกต่ําสุด (ไร) 10   5  5  

       พื้นที่ปลูกสูงสุด (ไร) 50   75  100  

การจาํหนายผลผลิต          

       ตลาดในหมูบาน - - - - 2 6.5 

       พอคามารับซื้อ 7 77.8 3 75.0 25 80.6 

       ขายโรงงาน 1 11.1 1 25.0 4 12.9 

       อ่ืน ๆ   1 11.1 - - - - 

รวมครัวเรือนที่ทําไร 9 36.0 4 15.4 31 47.7 
รวมครัวเรือนทั้งหมดที่ทาํไร 44   ครัวเรือน    รอยละ 37.9    
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ตาราง 11  การทําสวนของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ  จําแนกตามกลุม 
 

                                             จาํนวนตัวอยาง = 25 จํานวนตวัอยาง  = 26 จาํนวนตวัอยาง = 65 
การทําสวน กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  1. มะมวง 1 14.3 2 100.0 - - 

  2. มะมวง+กลวย+มะละกอ 1 14.3 - - - - 

  3. มะมวง+กลวย+อื่น ๆ 2 28.6 - - - - 

  4.  อื่น ๆ (ฝร่ัง ชมพู) 3 42.9 - - - - 

ใชพื้นที่ในการทําสวน       

       พื้นที่เฉลี่ย (ไร) 2.1 4.5 - - 

พื้นที่ในการทาํสวนเฉลี่ยรวม  3.3  ไร 

       พื้นที่ปลูกต่ําสุด (ไร) 0.5 2 - - 

       พื้นที่ปลูกสูงสุด (ไร) 4.5 7 - - 

ทําสวนเพื่อ...          

     - เพื่อบริโภคในครัวเรือน 4 57.1 1 50.0 - - 

     - เพื่อบริโภคในครัวเรือนและขาย 3 42.9 1 50.0 - - 

การจําหนายผลผลิต          

         ตลาดในหมูบาน 2 66.6 - - - - 

         พอคามารับซื้อ - - 1 50.0 - - 

         อื่น ๆ (เพือ่นบาน)  1 33.3 - - - - 

รวมครัวเรือนที่ทําสวน 7 28.0 2 7.7 - - 

รวมครัวเรือนทั้งหมดที่ทาํสวน 9  ครัวเรือน   รอยละ  7.8   
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ตาราง 12  การปลกูพืชผักของผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม       
 

      จํานวนตวัอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26  จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 
     ประเภทของการปลกูพืชผัก  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  1. โหระพา/กระเพรา 1 33.3 - - - - 

  2. ถั่วฝกยาว+ชะอม - - - - 1 100.0 

  3. แตงกวา+คะนา+ชะอม+โหระพา - - 1 100.0 - - 

  4. อ่ืน ๆ เชน พริก ตะไคร 3 100.0     

พื้นที่ปลกูผัก       

        พืน้ที่เฉลีย่ (ไร) 0.83  0.25  0.25  

พื้นที่ปลกูผักเฉลี่ยรวม 0.4 ไร 

        พืน้ที่ปลูกต่ําสุด  (ไร) 0.5  0.25  0.25  

        พืน้ที่ปลูกสูงสุด  (ไร) 1  0.25  0.25  

ปลูกผัก เพื่อ...       

     - เพื่อบริโภคในครัวเรือน 2 66.7 - - 1 100.0 

     - เพื่อบริโภคในครัวเรือนและขาย 1 33.3 1 100.0 - - 

การจาํหนายผลผลิต       

         ตลาดในหมูบาน 1 100.0 - - - - 

         พอคามารับซื้อ - - 1 100.0 - - 

         อ่ืนๆ   - - - - - - 

รวมครัวเรือนที่ปลกูพืชผัก 3 12.0 1 3.8 1 1.5 

รวมครัวเรือนที่ปลูกผักทั้งหมด 5  ครัวเรือน   รอยละ  4.3  

 

หมายเหต ุ :  มี 2 ครัวเรือน ที่ปลกูทั้ง โหระพา พรกิ ตะไคร 
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ตาราง 13  ประเภทการเลีย้งสัตวของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม     
 

   จํานวนตวัอยาง = 25   จํานวนตัวอยาง  = 26  จํานวนตัวอยาง = 65 

ประเภทของการเลี้ยงสัตว กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  1. วัว 1 16.7 2 33.3 - - 

  2. ควาย 1 16.7 1 16.7 - - 

  3. หมู 2 33.3 1 16.7 - - 

  4. ปลา 1 16.7 2 33.3 1 100.0 

  5. เปด/ไก 1 16.7 - - - - 

เลี้ยงเพื่อ...       

     - เพื่อบริโภคในครัวเรือน 3 50.0 2 33.3 - - 

     - เพื่อขาย - - 3 50.0 - - 

     - เพื่อบริโภคในครัวเรือนและขาย 3 50.0 1 16.7 1 100.0 

การจาํหนาย       

         เพื่อนบาน 2 66.7 - - - - 

         พอคามารับซื้อ - - 4 100.0 1 100.0 

         อ่ืนๆ   1 33.3 - - - - 

รวมครัวเรือนที่เลีย้งสัตว 6 24.0 6 23.1 1 1.5 

รวมครัวเรือนทั้งหมดที่เลี้ยงสัตว 13  ครัวเรือน   รอยละ  11.2  
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ตาราง 14 การมีสระน้ําของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ  จําแนกตามกลุม  
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 
การมสีระน้าํ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - ไมมีสระน้าํ - - - - 43 66.2 

 - มีสระน้าํ 25 100.0 26 100.0 22 33.8 

    จํานวน จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 22 

    จํานวน 1 สระ 21 84.0 17 65.4 16 72.7 

    จํานวน 2 สระ 2 8.0 6 23.1 6 27.3 

    จํานวน 3 สระ 1 4.0 2 7.7 - - 

    จํานวน 4 สระ - - 1 3.8 - - 

    จํานวน 5 สระ 1 4.0 - - - - 

รวมครัวเรือนที่มีสระน้ําทั้งหมด  73 ครัวเรือน  รอยละ 62.9  
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ตาราง 15 ลักษณะการขุดสระน้ําของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม 
 

 
จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 22 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
การขุดสระน้ํา 

จํานวนสระ รอยละ จํานวนสระ รอยละ จํานวนสระ รอยละ 

 - ขุดเอง - - 8 21.1 16 72.7 

 - หนวยงานขุดให 25 100.0 30 78.9 6 27.3 

   จาก จํานวนสระ = 25 จํานวนสระ = 30 จํานวนสระ = 6 

     กรมชลประทาน 25 100.0 26 86.7 - - 

     หนวยงานอื่นๆ  เชน   

       กรมพัฒนาที่ดิน  , รพช. 
- - 3 10 4 66.7 

     จําไมได - - 1 3.3 2 33.3 
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จํานวนตัวอยาง = 73

ตาราง 16  การใชประโยชนจากสระน้ําของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ  จําแนกตามกลุม 
 

                  จํานวนตัวอยาง = 25   จํานวนตัวอยาง = 26   จํานวนตัวอยาง=22    

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
การใชประโยชน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม
ครัวเรือน 

รอยละ 

1. ทํานา 6 24.0 15 7 7 31.8 28 38.4 

2. ทําไร 1 4.0 1 6 6 27.3 8 11.0 

3. ปลูกผกั 1 4.0 - - - - 1 1.4 

4. ทําสวน - - - - - - - - 

5. เลี้ยงสัตว 1 4.0 - - 2 9.1 3 4.1 

6. อื่น ๆ 1 4.0 - - - - 1 1.4 

7. ทํานา+ทําไร 1 4.0 2 7.7 1 4.5 4 5.5 

8. ทํานา+ทําสวน 2 8.0 - - - - 2 2.7 

9. ทํานา+เลี้ยงสตัว 3 12.0 3 11.5 2 9.1 8 11.0 

10. ทํานา+ใชในครัวเรือน - - 1 3.8 - - 1 1.4 

11. ทํานา+ทําไร+เลี้ยงสัตว 2 8.0 - - - - 2 2.7 

12. ทํานา+ปลูกผัก+เลีย้งสัตว 3 12.0 - - - - 3 4.1 

13. ทํานา+ทําสวน+เลี้ยงสัตว 2  1 3.8 - - 3 4.1 

14. ทําไร+ทําสวน+เลี้ยงสัตว 1 4.0 1 3.8 - - 2 2.7 

15. ปลูกผกั+ทําสวน+เลี้ยงสัตว 1 4.0 2 3.8 - - 3 4.1 

16. ไมไดใชน้ําจากสระ - - - 7.6 4 18.2 4 5.5 
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ตาราง 17  การเก็บน้าํในสระ  จําแนกตามกลุม 
 

      จํานวนตวัอยาง = 25   จํานวนตัวอยาง = 26   จํานวนตัวอยาง = 22 

กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 
ความพอพยีง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เก็บน้ําไดดี 23 92.0 17 65.4 14 63.6 

2. เก็บน้ําไดนอย  - - 4 15.4 3 13.6 

3. เก็บน้ําไดบางไมไดบาง 1 4.0 3 11.5 3 13.6 

4. เก็บน้ําไมไดเลย 1 4.0 2 7.7 7 31.8 

5. ไมระบ ุ 1 4.0 2 7.7 2 9.1 
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ตาราง 18  ความพอเพียงของน้ําในสระของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จาํแนกตามกลุม  
 

      จํานวนตวัอยาง = 25   จํานวนตัวอยาง = 26   จํานวนตัวอยาง = 22 

กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 
ความพอพยีง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - พอใช 13 52.0 11 42.3 6 27.3 

 - ไมพอใช และไมมีน้าํเติม 7 28.0 10 38.5 9 40.9 

 - ไมระบุ - - - - 4 18.2 

 - พอใช แตตองเติม 5 20.0 5 19.2 3 13.6 

   โดยเติมจาก จํานวนตัวอยาง = 5 จํานวนตัวอยาง = 5 จํานวนตัวอยาง = 3 

    รับน้ํา ธรรมชาติ 3 60.0 3 60.0 2 66.7 

    อางหวยใหญ 1 20.0 - - - - 

    ฝาย 1 20.0 2 40.0 1 33.3 
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ตาราง 19 การปรับปรุงบํารุงดินของครัวเรือนผูใหสัมภาษณทั้งหมด 
 
 จํานวนตัวอยาง  = 116 

การปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน รอยละ 
1. ไมไดปรับปรุง 9 7.8 
2. ปรับปรุง 107 92.2 

    โดย จํานวนตัวอยาง = 107 
  - ปุยคอก 8 7.5 

  - ปุยเคมี 46 43.0 

  - ปุยอินทรีย 4 3.7 

  - ปุยคอก+ปุยหมัก 8 7.5 

  - ปุยคอก+ปุยเคมี 12 11.2 

  - ปุยหมัก+ปุยเคมี 11 10.3 

  - ปุยเคมี+ปุยอินทรีย 1 0.9 

  - ปุยคอก+ปุยหมัก+ปุยเคมี 14 13.1 

  - ปุยคอก+ปุยเคมี+ปุยพืชสด 2 1.9 

  - ปุยคอก+ปุยหมัก+ปุยเคมี+ปลูกพืชหมุนเวียน 1 0.9 

 
 
ตาราง 20 การปลูกหญาแฝกของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ 
 
 จํานวนตัวอยาง  = 116 

การปลูกหญาแฝก จํานวน รอยละ 
1. ไมไดปลูก 102 87.9 
2. ปลกู 14 12.1 

   โดย จํานวนตัวอยาง = 14 

  - ปลูกรอบขอบสระ 10 71.4 

  - อ่ืน ๆ  เชน ขอบเหมือง ขอบแปลงปลูกพืช 4 28.6 
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ตาราง 21 จํานวนของผูใหสัมภาษณถึงการมีปญหาเรื่องดิน 
 

 จํานวนตัวอยาง  = 116 

ปญหาเรื่องดนิ จํานวน รอยละ 
1. ไมทราบ 8 6.9 
2. ไมมีปญหา 71 61.2 
3. มี 37 31.9 

   การทราบถงึปญหาดิน จํานวนตัวอยาง = 37 
    - ทราบจากประสบการณของตนเอง 30 81.1 

    - ทราบจากเจาหนาที่เขามาใหคําแนะนํา 1 2.7 

    - ทราบจากประสบการณของตนเอง+ทราบจากเจาหนาที่เขามาให

คําแนะนํา 
3 8.1 

    - ทราบจากประสบการณของตนเอง+ทราบจากการสอบถามหมอดิน/

เพื่อนบาน 
3 8.1 
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ตาราง 22 การแกปญหาเรื่องดินของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ 
 

 จํานวนตัวอยาง  = 37 

การแกปญหา จํานวน รอยละ 
1. ไมไดแกไข 30 81.1 
2. แกไข 7 18.9 
   โดย จํานวนตัวอยาง = 7 
    - แกไขเอง 5 71.4 

    - ปรึกษาเจาหนาที่ เชน หมอดินอาสา หนวยงานเกษตร 1 14.3 

    - แกไขเอง+ปรึกษาเจาหนาที่ เชน หมอดนิอาสา หนวยงานเกษตร 1 14.3 
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ตาราง 23 แหลงความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดินของผูใหสัมภาษณ 
 
 จํานวนตัวอยาง  = 107 

แหลงความรู จํานวน รอยละ 

1. เอกสารเผยแพรตาง ๆ 1 0.9 

2. เจาหนาที่จากหนวยราชการ เชน เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด 13 12.1 

3. รานคา 6 5.6 

4. ศึกษาเอง/ทดลองทําเอง 38 35.5 

5. หมอดินอาสา 9 8.4 

6. อื่น ๆ เชน อบรม โทรทัศน กรรมการหมูบาน เพื่อนบาน 11 10.3 

7. เอกสารเผยแพรตาง ๆ+เจาหนาที่หนวยราชการ 3 2.8 

8. เอกสารเผยแพรตาง ๆ+รานคา 2 1.9 

9. เอกสารเผยแพรตาง ๆ+ศึกษาเอง/ทดลองทําเอง 2 1.9 

10. เอกสารเผยแพรตาง ๆ+หมอดินอาสา 2 1.9 

11. เอกสารเผยแพรตาง ๆ+อืน่ ๆ 2 1.9 

12. เจาหนาที่จากหนวยราชการ+ศึกษาเอง/ทดลองทําเอง 1 0.9 

13. เจาหนาที่จากหนวยราชการ+หมอดินอาสา 5 4.7 

14. รานคา+ศึกษาเอง/ทดลองทําเอง 2 1.9 

15. รานคา+หมอดินอาสา 1 0.9 

16. ศึกษาเอง/ทดลองทําเอง+หมอดินอาสา 2 1.9 

17.หมอดินอาสา+อื่น ๆ 1 0.9 

18. เอกสารเผยแพรตาง ๆ+เจาหนาที่หนวยราชการ+รานคา 2 1.9 

19. เจาหนาที่จากหนวยราชการ+ศึกษาเอง/ทดลองทําเอง+หมอดินอาสา 1 0.9 

20. รานคา+ศึกษาเอง/ทดลองทําเอง+หมอดินอาสา 1 0.9 

21. ศึกษาเอง/ทดลองทําเอง+หมอดินอาสา+อื่น ๆ 1 0.9 

22. เอกสารเผยแพรตาง ๆ+เจาหนาที่หนวยราชการ+รานคา+หมอดินอาสา 1 0.9 
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ตาราง 24 การกําจัดศัตรูพืชของครัวเรือนผูใหสัมภาษณของผูใหสัมภาษณ 
 

  จํานวนตัวอยาง  = 116 

การกําจัดศตัรพูืช จํานวน รอยละ 
1. ไมกําจัด 24 20.7 
2. กําจัด 92 79.3 

     โดย จํานวนตัวอยาง = 92 
    - วิธีชีวภาพ 3 3.3 

    - สารสกัดจากธรรมชาต ิ 5 5.4 

    - สารเคมี 72 78.3 

    - วิธีชีวภาพ+สารเคมี 3 3.3 

    - สารสกัดจากธรรมชาติ+สารเคมี 8 8.7 

    - วิธีชีวภาพ+สารสกัดจากธรรมชาติ+สารเคมี 1 1.1 

 
 
 ตาราง 25 ผลเสียตอสุขภาพจากการใชสารเคมีของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ 
 
 จํานวนตัวอยาง  = 84 

การกําจัดศตัรพูืช จํานวน รอยละ 
1. ไมม ี 35 41.7 
2. มี 49 58.3 

   แกปญหาโดย จํานวนตัวอยาง = 49 
   - ลดการใชสารเคมี 16 32.7 

   - เลิกใชสารเคมี 2 4.1 

   - เปล่ียนมาใชชีวภาพ/สารสกัดจากธรรมชาติ 5 10.2 

   - จางคนอื่นฉีด 14 28.6 

   - อื่น ๆ ไดแก  ใชผาปดจมูก  แตงกายมิดชิด 9 18.4 

    - ลดการใชสารเคมี+เปลี่ยนมาใชชวีภาพ/สารสกัดจากธรรมชาติ 1 2.0 

   - ลดการใชสารเคมี+จางคนอื่นฉีด 1 2.0 

   - ลดการใชสารเคมี+อื่น ๆ 1 2.0 
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ตาราง 26  การไดรับการประโยชนจากโครงการหวยใหญวังแขมของครัวเรือน 
              ผูใหสัมภาษณจําแนกตามกลุม 
 
             จํานวนตวัอยาง = 25  จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
การไดรับประโยชน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 - ไมไดรับประโยชน - - - - 5 7.7 
 - ไดรับประโยชน 25 100.0 26 100 60 92.3 

   ประโยชนที่ไดรับ..... จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 60 

1. ไดใชน้ํา 14 56.0 23 88.5 50 83.3 

2. ไดใชน้ํา+ไดรับการสงเสริมอาชีพ 3 12.0 3 11.5 8 13.3 

3. ไดใชน้ํา+ไดรับปจจัยการผลิต 3 12.0 - - 2 3.4 

4. ไดรับการสงเสริมอาชีพ+ 1 4 - - - - 

    ไดรับปจจัยการผลิต       

5. ไดใชน้ํา+ไดรับการสงเสริมอาชีพ+ 4 16 - - - - 

ไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต       

 
ตาราง 27  การใชน้ําเพื่อประโยชนดานตางๆ ของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ 

    จําแนกตามกลุม 
 
                                                        จํานวนตัวอยาง= 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง=60 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
การใชน้าํ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การเพาะปลูก 16 64 20 76.9 58 96.6 

2. การเลี้ยงสัตวน้ํา 1 4 - - - - 

3. การเพาะปลูก+เล้ียงสัตว 2 8 21 3.8 1 1.7 

4. การเพาะปลูก+การเลี้ยงสัตวน้ํา 4 16 2 7.7 - - 

5. การเพาะปลูก+การอุปโภค+บริโภค   1 3.8 1 1.7 

6.การเพาะปลกู+เล้ียงสัตว+เล้ียงสัตวน้ํา 1 4 - - - - 

7.เล้ียงสัตว+เล้ียงสัตวน้ํา+คุณภาพชีวิตดีขึน้ 1 4 - - - - 

8. เล้ียงสัตว+เล้ียงสัตวน้ํา+การอุปโภค+บริโภค - - 2 7.7 - - 

+ ลดการอพยพแรงงานนอกพื้นที่       
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ตาราง 28  วิธีการนําน้ําเขาแปลงเกษตรของผูใชน้ําในกรณีที่ไดใชน้ําจากฝายวังแขม 

ผานแนวเหมืองหรือแนวคลองธรรมชาติฝงซาย-ขวา 
 

 จํานวนตัวอยาง=14 จํานวนตัวอยาง=14 จํานวนตัวอยาง=48 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
การนําน้ําเขาแปลง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ใชเครื่องสูบน้ําของตนเองสูบน้ําเขาแปลง 9 64.3 7 50.0 32 66.7 

2.  เปดทางใหน้ําเขาแปลง 3 21.4 1 7.1 9 18.8 

3.  อื่น ๆ เชน ตอทอไปยังแปลง ทําประต ู

     เปด-ปด 1 7.1 6 42.9 7 14.6 

4. ใชเครื่องสูบน้ําของตนเองสูบน้ําเขาแปลง+ 

    เปดทางใหน้ําเขาแปลง 1 7.1 - - - - 

รวมจํานวน (ครัวเรือน) 14 14 48 

 
  
ตาราง 29  การไดรับปจจัยการผลิตจากโครงการหวยใหญวังแขมของครัวเรือน 

     ผูใหสัมภาษณ 
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
ปจจัยการผลติ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ไมไดรับ - - 19 73.1 65 100.0 
2. ไดรบั 25 100.0 7 26.9 - - 
    เชน จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 7   
     - มะมวง 5 20 3 42.9 - - 

     - มะมวง+กลวย+มะพราว 4 16.0 2 28.6 - - 

     - มะมวง+ปลา 4 16.0 - - - - 

     - ปลา 1 4.0 - - - - 

     - มะมวง+ไผหวาน+มะพราว 4 16.0 1 14.3 - - 

     - มะมวง+ไผหวาน+ปลา 1 4.0 1 14.3 - - 

     - มะมวง+มะพราว+ปลา 5 20.0 - - - - 

     - มะมวง+กลวย+ไผหวาน 1 4.0 - - - - 
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ตาราง 30  การเจริญเติบโตของปจจัยการผลิตของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ 
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 7 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
การเจริญเติบโต 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เจริญเติบโตดี 4 16.0 5 71.4 - - 

2. ใหผลผลิตดี 4 16.0 - - - - 

3. เจริญเติบโตชา/แคระแกร็น 5 20.0 - - - - 

4. ตายแลว 12 48.0 2 28.6 - - 

 
 
ตาราง 31 หนวยงานที่แจกปจจัยการผลิต 
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 7 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. กรมพัฒนาที่ดิน 3 12 - - - - 

2. เกษตรและสหกรณจังหวัด 16 64 6 85.7 - - 

3. อื่น ๆ เชน ประมงจังหวัด , 4 16 1 14.3 - - 

    สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี       

4. เกษตรและสหกรณจังหวัด+อื่น ๆ 1 4 - - - - 

5. กรมพัฒนาที่ดิน 1 4 - - - - 
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ตาราง 32 การเปลีย่นแปลงดานการเพาะปลกูหลงัป 2548 ของผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม  
 

 
จํานวนตัวอยาง = 25 

จํานวนตัวอยาง = 
26 

จํานวนตัวอยาง = 61 รวมคัวอยาง = 116 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 รวม 
การเปลี่ยนแปลง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ รอยละ จํานวน รอยละ 

 - ไมมี 17 68.0 22 39 39 63.9 78 67.2 

 - มี 8 32.0 4 22 22 36.1 34 29.3 

  ความเปล่ียนแปลง จํานวนตัวอยาง = 8 จํานวนตัวอยาง = 4 จํานวนตัวอยาง = 22 จํานวนตัวอยาง =34 

  1. ไดทํานาป และนาปรัง 5 62.5 4 7 7 31.8 16 47.1 

  2. เปล่ียนจากปลูกขาว เปน  

ออย มันสําปะหลัง 
2 25.0 - 14 14 63.6 16 47.1 

 3.  เปล่ียนชนิดพืช เชน  ออยเปน ขาว 1 12.5 - 1 1 4.5 2 5.9 

  
ตาราง 33  การเปลี่ยนแปลงดานการผลผลิตหลัง ป 2548 ของครัวเรือนผูใหสัมภาษณจําแนกกลุม  

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 61 จํานวนตัวอยาง = 116 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 รวม 

การเปลี่ยนแปลง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ  

   - ไมมีการเปลี่ยนแปลง 12 48 10 38.5 31 50.8 51 44.0 

   - มีการเปลี่ยนแปลง 13 52 16 61.5 30 49.2 59 50.9 

มีการเปลี่ยนแปลง โดย จํานวนตวัอยาง= 13 จํานวนตวัอยาง = 16 จํานวนตวัอยาง = 30 ผลผลิตเฉล่ียรวม 

ผลผลิตขาวและออย กอนป48 หลังป48 กอนป48 
หลังป 

48 
กอน 
ป48 หลังป48 กอนป 48 

หลัง 
ป 49 

1. ขาวนาป  (ครัวเรือน) 11 91.7 12 75 15 50    

     ผลผลิตเฉล่ียขาวนาป  

     (กก./ไร) 44.6 62.5 42.1 57.1 46.8 62.5 44.5 60.7 

2. ขาวนาปรัง (ครัวเรือน) 1 8.3 2 12.5 7 23.3    

    ผลผลิตเฉลี่ยขาวนาปรัง  

   (กก./ไร) 42.5 52 43.5 51.5 58.57 78.6 48.2 60.7 

3. พืชไร ไดแก ออย (ครัวเรือน) 1 8.3 2 12.5 8 26.7    

    ผลผลิตเฉลี่ยพืชไร (ออย) 

    (ตัน/ไร) 15 17 17 20 10.7 14.2 14.2     17.1  
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ตาราง 34  ปญหาการใชน้ําเพื่อการเกษตรครัวเรือนผูใหสัมภาษณกลุม 1 กอนป 2548/ 
      หลัง ป 2548 
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 25 

กอนป 48 หลังป 48 
แหลงน้ํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - ไมมีปญหา 12 48.0 19 82.6 

 - มีปญหา  เชน 13     52 4 17.4 

1. แหลงน้ําตามธรรมชาต ิ     

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน จํานวนตัวอยาง = 1   

    - เมษายน 1 100.0 - - 

2. น้ําฝน     

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน จํานวนตัวอยาง = 7 จํานวนตัวอยาง = 3 

    - กุมภาพันธ 2 28.6 - - 

    - มีนาคม 1 14.3 1 33.3 

    - เมษายน 1 14.3 1 33.3 

    - มีนาคม-เมษายน 1 14.3 - - 

    - พฤษภาคม-มิถุนายน 1 14.3 - - 

    - มิถุนายน-สิงหาคม 1 14.3 1 33.3 

3. ฝายวังแขมและไหลผานแนวเหมืองซายขวา     

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน จํานวนตัวอยาง = 2   

    - เมษายน 1 50.0 - - 

    - กุมภาพันธ-พฤษภาคม 1 50.0 - - 

4. สระน้ํา จํานวนตัวอยาง = 6 จํานวนตัวอยาง = 4 

    เก็บน้ําไมได 2 33.3 - - 

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน     

    - มีนาคม-เมษายน 1 16.7 1 20.0 

    - เมษายน-พฤษภาคม 1 16.7 - - 

    - มิถุนายน-สิงหาคม 1 16.7 3 60.0 

    - กรกฎาคม-สิงหาคม 1 16.7   

 

หมายเหตุ บางครัวเรือนมีปญหาจากแหลงน้ํามากกวา 1 แหลง 
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ตาราง 35   ปญหาการใชน้ําเพื่อการเกษตรของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ กลุม 2 กอนป  
      2548/หลงัป 2548   
 

 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 26 

กอนป 48 หลังป 48 
แหลงน้ํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - ไมมีปญหา 12 46.2 16 61.5 

 - มีปญหา  เชน 14 53.8 10 38.5 

1. แหลงน้ําตามธรรมชาต ิ    

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน จํานวนตัวอยาง = 5 จํานวนตัวอยาง = 4 

    - มกราคม-เมษายน 2 40.0 1 25.0 

    - มีนาคม-เมษายน 1 20.0 1 25.0 

    - เมษายน-พฤษภาคม 1 20.0 2 50.0 

    - ธันวาคม-เมษายน 1 20.0 - - 

2. น้ําฝน     

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน จํานวนตัวอยาง = 10 จํานวนตัวอยาง = 6 

    - มีนาคม-พฤษภาคม 4 40.0 5 80.3 

    - เมษายน-พฤษภาคม 4 40.0 1 16.7 

    - กรกฎาคม-สิงหาคม 2 20.0 - - 

3. ฝายวังแขมและไหลผานแนวเหมืองซายขวา     

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน   จํานวนตัวอยาง = 1 

    - กุมภาพันธ - - 1 100.0 

4. สระน้ํา จํานวนตัวอยาง = 3 จํานวนตัวอยาง = 4 

    ขาดน้ําตลอดป - - 1 25.0 

    เก็บน้ําไมได - - 1 25.0 

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน     

    - มีนาคม-เมษายน 2 66.7 2 50.0 

    - กันยายน-ตุลาคม 1 33.3 1 25.0 

 
ตาราง 36   ปญหาการใชน้าํเพื่อการเกษตรของครัวเรอืนผูใหสัมภาษณ  กลุม 3 กอนป 2548/  
 
 

หมายเหตุ บางครัวเรือนมีปญหาจากแหลงน้ํามากกวา 1 แหลง 
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ตาราง 36   ปญหาการใชน้ําเพื่อการเกษตรของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ กลุม 3 กอนป 2548/ 
               หลังป 2548   
 
 
 

 จํานวนตัวอยาง = 61 จํานวนตัวอยาง = 61 

กอนป 48 หลังป 48 
แหลงน้ํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - ไมมีปญหา 39 63.9 43 70.5 

 - มีปญหา  เชน 22 36.1 18 29.5 

1. แหลงน้ําตามธรรมชาต ิ    

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน จํานวนตัวอยาง = 9 จํานวนตัวอยาง = 10 

    - เมษายน-พฤษภาคม 5 55.6 6 60.0 

    - กรกฎาคม-สิงหาคม 2 22.2 3 30.0 

    - ไมระบ ุ 2 22.2 1 10.0 

2. น้ําฝน     

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน จํานวนตัวอยาง = 17 จํานวนตัวอยาง = 13 

    - เมษายน 4 23.5 3 23.1 

    - พฤษภาคม 1 5.9 1 7.7 

    - กรกฎาคม 1 5.9 1 7.7 

    - มีนาคม-พฤษภาคม 4 23.5 2 15.4 

    - พฤษภาคม-มิถุนายน 1 5.9 2 15.4 

    - มิถุนายน-กรกฎาคม 2 11.8 2 15.4 

    - กรกฎาคม-สิงหาคม 1 5.9 1 7.7 

    - กันยายน-พฤศจิกายน 3 17.6 1 7.7 

3. ฝายวังแขมและไหลผานแนวเหมืองซายขวา     

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน จํานวนตัวอยาง = 8 จํานวนตัวอยาง = 1 

    - มีนาคม 3 37.5 1 100.0 

    - เมษายน 3 37.5   

    - ตุลาคม-พฤศจิกายน 2 25.0   

4. สระน้ํา จํานวนตัวอยาง = 2 จํานวนตัวอยาง = 4 

    ขาดน้ําหนาแลง  ในชวงเดือน     

    - เมษายน 1 50.0 1 25.0 

    - มิถุนายน - - 1 25.0 

    - มีนาคม-พฤษภาคม 1 50.0 2 50.0 

 
หมายเหตุ บางครัวเรือนมีปญหาจากแหลงน้ํามากกวา 1 แหลง 
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ตาราง 37 การมีสวนรวมในโครงการหวยใหญวังแขมของผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม 
 
 

                                                จํานวนตัวอยาง = 25   จํานวนตวัอยาง = 26  จํานวนตัวอยาง = 65 
กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

การมีสวนรวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

- ไมม ี 12 48.0 14 53.8 29 44.6 
- มี 13 52.0 12 46.2 36 55.4 

กิจกรรมที่รวม จํานวนตัวอยาง = 13 จํานวนตัวอยาง = 13 จํานวนตัวอยาง = 13 
1. ใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน - - - - 2 5.6 
2. รวมแสดงความคิดเห็น - - 1 8.3 2 5.6 
3. การเขารวมกิจกรรม เชน  3 23.1 4 33.3 14 38.9 
    ประชุม อบรมชีพ       
4. การเปนสมาชิกกลุม เชน 2 15.4 - - 6 16.7 
    กลุมผูใชน้ํา กลุมอาชีพ       
5. ใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน - - 1 8.3 1 2.8 
     +การเขารวมกิจการเขารวม       
     กจิกรรม เชน ประชมุ  อบรมอาชีพ       
6. รวมแสดงความคิดเห็น+ 2 15.4 2 16.7 1 2.8 
    การเขารวมกิจกรรมฯ       
7. การเขารวมกิจกรรม เชน  ประชุม 3 23.1 - - 8 22.2 
    อบรมอาชพี+การเปนสมาชิกกลุม       
    เชน กลุมผูใชน้ํา  กลุมอาชพี       
8. ใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน + - - - - 1 2.8 
    รวมแสดงความคิดเห็น +         
    การเขารวมกิจกรรมฯ       
9. ใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน +   
    รวมแสดงความคิดเห็น + การเปน 

- - - - 1 2.8 

    สมาชิกกลุมฯ       
10. รวมแสดงความเห็น +การเขารวม 1 7.7 - - - - 
     กจิกรรมฯ การเปนสมาชิกกลุม เชน       
     กลุมใชน้ํา กลุมอาชีพ       
11.ใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 2 15.4 4 33.3 - - 
     + รวมแสดงความเห็น+การเขารวม       
     กจิกรรมฯ+การเปนสมาชิกกลุม  
    เชนกลุมผูใชน้ํา กลุมอาชีพ 

      

       



 - 122 - 

 
ตาราง 38 ความพึงพอใจจากโครงการหวยใหญวังแขมของผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม 
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
ความพึงพอใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

- ไมแสดงความคิดเหน็ 2 8.0 2 7.7 6 9.2 

- ไมพอใจ 3 12.0 2 7.7 10 15.4 

- พอใจ 20 80.0 22 84.6 49 75.4 

เหตุที่พอใจ จํานวนตัวอยาง = 20 จํานวนตัวอยาง = 22 จํานวนตัวอยาง = 49 

1. ไดใชน้ํา 10 50.0 13 59.1 40 81.6 

2. ไดรับการสงเสริมอาชีพ 1 5.0 - - - - 

3. ไดรับการสนับสนุนปจจัย 

    การผลิต 
- - 4 18.2 1 2.0 

4. ไดใชน้ํา+ไดรับการสงเสริมอาชพี 5 25.0 3 13.6 6 12.2 

5. ไดใชน้ํา+ไดรับการสนับสนุน 

    ปจจัยการผลิต 
3 15.0 - - 1 2.0 

7. ไดใชน้ํา+ไดรับการสงเสริมอาชีพ+ 1 5.0 2 9.1 1 2.0 

    ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต       
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ตาราง 39  การรับทราบเกี่ยวกับการทาํเกษตรทฤษฎีใหมของครวัเรือนผูใหสมัภาษณ  
     จาํแนกตามกลุม 
 
                                          จํานวนตวัอยาง = 25  จํานวนตัวอยาง = 26  จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
การรับทราบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - ไมทราบ 10 40.0 13 50.0 48 73.8 

 -  ทราบ 15 60.0 13 50.0 17 26.2 

     ไมสนใจทํา 5 33.3 3 23.1 10 58.8 

     สนใจทํา 6 40.0 8 61.5 6 35.2 

     ทําอยู 4 26.7 2 15.4 1 5.8 

        - ทําไดอยางสมบูรณ 3 20 1 7.7 1 5.9 

        - ทําไดบางสวน 1 6.6 1 7.7 0 - 

                                     จํานวน    รอยละ    ตัวอยาง = 116 

รวมจํานวนผูทาํทฤษฎีใหมทั้งหมด 7 6.0     

        - ทําไดอยางสมบูรณ 5 4.3     

        - ทําไดบางสวน 2 1.7     
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ตาราง 40  ความเขาใจในการทําเกษตรทฤษฎีใหมของผูใหสัมภาษณทั้งหมด  
    จําแนกตามกลุม 

 
 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
ความเขาใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - ไมเขาใจ 10 40.0 13 50.0 48 73.8 

 - เขาใจ 15 60.0 13 50.0 17 26.2 

   เรื่องที่เขาใจ จํานวนตัวอยาง = 15 จํานวนตัวอยาง = 13 จํานวนตัวอยาง = 17 

 - มีที่ทํานา เพือ่ปลูกขาว - - - - 1 5.9 

 - มีสระน้ําประจําไรนา/แหลงน้ํา 2 13.3 - - - - 

 - ปลูกพืชผสมผสาน - - - - 1 5.9 

- มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+มีสระน้ําประจําไรนา 1 6.7 - - 1 5.9 

 - มีที่ทํานา เพือ่ปลูกขาว+ปลูกพืชผสมผสาน - - 1 7.7 - - 

-  มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+มีสระน้ําประจํา ไรนา + 

  ปลูกพชืผสมผสาน 
1 6.7 - - 3 17.6 

 - มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+มีสระน้ําประจาํไรนา+ 

   มีบานอยูในพื้นที่ทํากิน 
- - 1 7.7 - - 

 - มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+ปลูกพืชผสมผสาน+ 

   มีบานอยูในพื้นที่ทํากิน 
- - - - 1 5.9 

 - มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+มีสระนํ้าประจําไรนา+ 1 6.7 - - - - 

   เล้ียงสัตว       

-  มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+มีสระน้ําประจําไรนา+    

  ปลูกพชืผสมผสาน+เล้ียงสัตว 
6 40.0 - - 1 5.9 

 -  มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+มีสระนํ้าประจําไรนา+ - - 1 7.7 2 11.8 

   ปลูกพืชผสมผสาน+มีบานอยูในพื้นที่ทํากิน       

 - มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+มีสระนํ้าประจําไรนา+ - - - - 1 5.9 

   เล้ียงสัตว+มบีานอยูในพื้นที่ทํากิน       

 - มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+ปลูกพืชผสมผสาน+ - - - - 1 5.9 

   เล้ียงสัตว+มบีานอยูในพื้นที่ทํากิน       

 - มีที่ทํานา เพื่อปลูกขาว+มีสระนํ้าประจําไรนา+ 4 26.7 10 76.9 5 29.4 

   ปลูกพืชผสมผสาน+เล้ียงสัตว+มีบานอยูในพื้นที่ทํากิน      
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ตาราง 41  แหลงความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม ของจํานวนผูใหสัมภาษณที่ 
    เขาใจทฤษฎีใหม จําแนกตามกลุม 
 

                                                   จํานวนตัวอยาง =15  จํานวนตวัอยาง =13 จํานวนตัวอยาง =17 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
การแหลงความรู 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เอกสารเผยแพร - - - - 3 17.6 

2. โทรทัศน 2 13.3 4 30.8 4 23.5 

3. ผูนําชุมชน 1 6.7 - - - - 

4. เจาหนาที่หนวยงานราชการ 2 13.3 1 7.7 5 29.4 

5. เอกสารเผยแพร+โทรทัศน 2 13.3 5 38.5 2 11.8 

6. โทรทัศน+เพื่อนบาน 1 6.7 - - - - 

7. โทรทัศน+ผูนําชุมชน 1 6.7 - - - - 

8. โทรทัศน+เจาหนาที่จากหนวยงานราชการ 1 6.7 1 7.7 - - 

9. โทรทัศน+การประชมุ/อบรม 1 6.7 - - - - 

10. เพื่อนบาน+ผูนําชุมชน - - - - 1 5.9 

11. ผูนําชุมชน+เจาหนาที่จากหนวยงานราชการ 1 6.7 - - - - 

12. เจาหนาที่หนวยงานราชการ+การประชุม/อบรม 1 6.7 - - 1 5.9 

13. เพื่อนบาน+ผูนําชุมชน+เจาหนาที่หนวยงานราชการ - - 1 7.7 - - 

14. เอกสารเผยแพร+โทรทัศน+เพื่อนบาน+          

     ผูนําชุมชน 
- - 1 7.7 - - 

15. เอกสารเผยแพร+โทรทัศน+ผูนําชุมชน+ 1 6.7 - - 1 5.9 

      เจาหนาที่หนวยงานราชการ          
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ตาราง 42  การมีเจาหนาที่เขามาชี้แจงเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมของผูใหสัมภาษณ  
      จําแนกตามกลุม  
                                             จํานวนตัวอยาง=25   จํานวนตัวอยาง=26  จํานวนตัวอยาง=65 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
การเขามาของเจาหนาที ่

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - มี 13 52.0 7 26.9 10 15.4 

 - ไมม ี 11 44.0 16 61.5 53 81.85 

 -  ไมระบุ 1 4.0 3 11.5 2 3.1 

 
 
 
ตาราง 43  เหตุผลการเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของผูใหสัมภาษณทั้งหมด  
     จําแนกตามกลุม 
 
 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
การเขารวมโครงการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 - ไมไดเขารวม - - - - - - 

 - เขารวม 25 100.0 26 100.0 - - 

   เพราะ จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 0 

    - อยากไดสระน้ํา 13 52.0 16 61.5 - - 

    - อยากทําเกษตรทฤษฎีใหม 1 4.0 1 3.8 - - 

    - อยากไดสระน้ํา+อยากไดปจจัยการผลิต 5 20.0 2 7.7 - - 

      - อยากไดสระน้ํา+อยากทําเกษตรทฤษฎีใหม 3 12.0 1 3.8 - - 

    - อยากไดสระน้ํา+อยากไดปจจัยการผลิต 3 12.0 5 19.2 - - 

      อยากทําเกษตรทฤษฎีใหม          

    - อยากไดสระน้ํา+อยากไดปจจัยการผลิต - - 1 3.8 - - 

      อยากทําเกษตรทฤษฎีใหม+อยากทํานาปรัง          
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ตาราง 44  วธิีการเขารวมโครงการทฤษฎีใหมของผูใหสัมภาษณ จาํแนกตามกลุม  
 

          จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 

กลุม 1 กลุม 2 
การเขารวมโครงการฯ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ไดรับการชักชวนจากเจาหนาที่ชลประทาน 6 24.0 8 30.8 

2. ไดรับการชักชวนจากผูนําชมุชน 10 40.0 9 34.6 

3. สนใจและสมัครดวยตนเอง 2 8.0 7 26.9 

4. อื่น ๆ 1 4.0 - - 

5. ไดรับการชักชวนจากเจาหนาที่ชลประทาน+ผูนําชุมชน 2 8.0 2 7.7 

6. ไดรับการชักชวนจากเจาหนาที่ชลประทาน+สนใจและสมคัร

ดวยตนเอง 
1 4.0 - - 

7. ไดรับการชักชวนจากผูนําชมุชน+สนใจและสมัครดวยตนเอง 3 12.0 - - 

 

 
ตาราง 45  การเขารับการอบรม/ดูงานโครงการเกษตรทฤษฎใีหมวัดมงคลชยัพัฒนา  
     จาํแนกตามกลุม 
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
การใชประโยชน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - เคย 14 56.0 4 15.4 2 3.1 

 - ไมเคย 11 44.0 22 84.6 63 96.9 

    กรณีไมเคย ตองการไปดูงาน จํานวนตัวอยาง = 11 จํานวนตัวอยาง = 22 จํานวนตัวอยาง = 63 

    - ตองการ 6 54.5 9 40.9 16 25.4 

    - ไมตองการ 5 45.5 13 59.1 47 74.6 
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ตาราง 46  การทําเกษตรทฤษฎีใหมในอนาคต (ถาไดรับน้ําจากระบบสงน้ําของ 
             โครงการฯ เมื่อกอสรางเสร็จ) ของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม 

 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
การทําเกษตรทฤษฎีใหม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 -  ทํา 14 56.0 16 61.5 22 33.8 

 -  ทําอยูแลว และจะทําตอไป 3 12.0 2 7.7 1 1.5 

 -  ไมทํา 8 32.0 7 26.9 37 56.9 

 -  ไมระบุ - - 1 3.8 5 7.7 

 
 
ตาราง 47  การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของบุตร-หลาน ของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ 

    จําแนกตามกลุม 
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 - ไมม ี 8 32.0 8 30.8 19 29.2 

 - ม ี 12 48.0 11 42.3 30 46.2 

 - ไมแนใจ 5 20.0 7 26.9 16 24.6 
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ตาราง 48  แหลงที่มาของรายไดสุทธิในครัวเรือนผูใหสัมภาษณในป 2551  จําแนกตามกลุม 
  

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

   กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

รายไดสุทธิ (บาท) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. รายไดสุทธิการเพาะปลูก 22 88.0 25 96.2 62 95.4 

  เฉลี่ย (บาท) 63,477.27 79,960.00 132,113.10 

รายไดสุทธิการเพาะปลูกเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด  91,850.13  บาท 

2 รายไดสุทธิการเลี้ยงสัตว 1 4.0 3 11.5 - - 

  เฉลี่ย (บาท) 5,000.00 24,000.00 - 

รายไดสุทธิจากการเลี้ยงสัตวเฉล่ียของครัวเรือนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2  14,500 บาท  

3. รายไดสุทธิการเลี้ยงสัตวน้ํา 2 8.0 - - - - 

  เฉลี่ย (บาท) 15,000.00 - - 

4. รายไดสุทธิการคาขาย 3 12.0 4 15.4 1 1.5 

  เฉลี่ย (บาท) 34,000.00 45,600.00 22,200.00 

รายไดสุทธิการคาขายเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด  33,933.33 บาท 

5. รายไดสุทธิการรับจาง 4 16.0 10 38.5 18 27.7 

 

  
เฉลี่ย (บาท) 6,900.00 104,250.00 24,194.00 

รายไดสุทธิการรับจางเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 45,114.66 บาท 

6. รายไดสุทธิการทํางานโรงงาน 1 4.0 3 11.5 5 7.7 

  เฉลี่ย (บาท) 112,000.00 61,666.67 56,560.00 

รายไดสุทธิการทํางานโรงงานเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 76,742.22 บาท 

7. รายไดสุทธิการรับราชการ 5 20.0 2 7.7 3 4.6 

  เฉลี่ย (บาท) 205,200.00 36,000.00 105,333.30 

รายไดสุทธิการรับราชการเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 115,511.1 บาท 

8. รายไดสุทธิบุตรหลานสงมาให 8 32.0 3 11.5 10 15.4 

  เฉลี่ย (บาท) 41,857.14 27,000.00 21,000.00 

รายไดสุทธิบุตรหลานสงมาใหเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 29,952.38 บาท 

9. รายไดสุทธิคาเชา 6 24.0 2 7.7 4 6.2 

  เฉลี่ย (บาท) 26,633.33 22,250.00 33,250.00 

รายไดสุทธิคาเชาเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 27,377.77 บาท 
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ตาราง  48 (ตอ)   
    

   กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

รายได (บาท) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

10. รายไดสุทธิการจําหนายพันธุไม 3 12.0 - - - - 

  เฉลี่ย (บาท) 1,233.33 - - 

11. รายไดสุทธอิื่น ๆ  เชน เงินสงเคราะห 

ธุรกิจสวนตัว 

7 28.0 3 11.5 8 12.3 

  เฉลี่ย (บาท) 17,000.00 168,466.70 14,750.00 

รายไดสุทธิอื่น ๆ เชน เงินสงเคราะห ธุรกิจสวนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 66,738.90 บาท 

รายไดเฉลี่ยรวม (บาท) 129,624.00 162,669.20 147,670.80 

รายไดเฉลี่ยรวมทั้งหมด 146,654.66 บาท 

 
หมายเหต ุ  รายไดในครัวเรอืนมีมากกวา 1 อาชีพ  

 

 
ตาราง 49  รายจายการลงทุนในการประกอบอาชีพของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ ในป 2551  
              จํานวนตามกลุม 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65 

 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
 

รายจาย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. รายจายสุทธิการลงทุนในภาคเกษตร 22 88.0 25 96.2 62 95.4 

 เฉลี่ย (บาท) 55,122.73 32,990.91 77,273.77 

รายจายจากการลงทุนในภาคเกษตรเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 55,129.11 บาท 

2. รายจายสุทธิการลงทุนนอกภาคเกษตร 3 12.0 4 11.5 1 1.5 

 เฉลี่ย (บาท) 160,000 120,000 114,800 

รายจายจากการลงทุนนอกภาคเกษตรเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 131,600 บาท 

3. รายจายอื่น ๆ  1 4.0 1 3.8 2 3.1 

 เฉลี่ย (บาท) 36,000 50,000 102,500 

รายจายอื่นๆ เฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 62,833.33 บาท 
รายจายเฉลี่ยรวม (บาท) 251,122.73 202,990.91 294,573.77 

รวมรายจายเฉลี่ยทั้งหมด  249,562.47 บาท 

 
หมายเหตุ: รายจายในครัวเรือนมีไดมากกวา 1 อยาง 
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ตาราง 50  หนี้สิ้นของครัวเรือนผูใหสัมภาษณในป 2551 

จํานวนตัวอยาง =116 
หนี้สิน จํานวน รอยละ 

1. ไมมีหนีส้นิ 21 18.1 
2. มีหนีส้ิน 95 81.9 
    ชวงของหนี้สิน จํานวนตัวอยาง = 95 
          - นอยกวา 30,000 บาท 21 22.1 
          - 30,001-60,000 บาท 18 18.9 
          - 60,001-90,000 บาท 6 6.3 
          - 90,001-120,000 บาท 13 13.7 
          - 120,0001-150,000 บาท 5 5.3 
          - มากกวา150,000 บาทขึ้นไป 32 33.7 
    แหลงที่มาของเงินกู จํานวนตัวอยาง = 95 
          - บิดา/มารดา/ญาติพี่นอง 1 1.1 
          - ธนาคาร/สถาบันการเงิน 1 1.1 
          - กองทนุหมูบาน 8 8.4 
          - สหกรณการเกษตร 8 8.4 
          - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 50 52.6 
          - นายทนุ 5 5.3 
          - อ่ืน ๆ เชน  ที่ทํางาน 2 2.1 
          - ธนาคาร/สถาบันการเงิน+ธกส. 1 1.1 
          - กองทนุหมูบาน+สหกรรการเกษตร 4 4.2 
          - กองทนุหมูบาน+ธกส. 5 5.3 
          - กองทนุหมูบาน+นายทนุ 1 1.1 
          - สหกรณการเกษตร+นายทนุ 2 2.1 
          - สหกรณการเกษตร+อ่ืน ๆ 1 1.1 
          - บิดา/มารดา/ญาติพี่นอง+กองทนุหมูบาน+เพือ่นบาน 1 1.1 
          - บิดา/มารดา/ญาติพี่นอง+สหกรณการเกษตร+นายทุน 1 1.1 
          - กองทนุหมูบาน+สหกรณการเกษตร+นายทนุ 2 2.1 
          - กองทนุหมูบาน+ธกส.+เพื่อนบาน 1 0.6 
          - บิดา/มารดา/ญาติพี่นอง+กองทนุหมูบาน+เพือ่นบาน+นายทุน 1 0.6 
                  หนี้สนิเฉลี่ยครัวเรือนละ 141,162.30 บาท     
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ตาราง 50 (ตอ)   
 

หนี้สิน จํานวน รอยละ 

   วัตถุประสงคของการกู จํานวนตัวอยาง = 95 

         - ลงทนุในภาคการเกษตร 52 54.7 

         - ลงทนุนอกภาคการเกษตร 2 2.1 

         - กอสราง/ซอมแซมทีอ่ยูอาศัย 1 1.1 

         - ซื้อทรัพยสินตาง ๆ เชน รถยนต ทีดิ่น ทองคํา 3 3.1 

         - เพื่อใชจายในชีวิตประจําวนั 1 1.1 

         - ลงทนุในภาคการเกษตร+ลงทุนนอกภาคการเกษตร 2 2.1 

         - ลงทนุในภาคการเกษตร+ลงทุนคาขาย 1 1.1 

         - ลงทนุในภาคการเกษตร+เพื่อการศึกษาบุตรหลาน 5 5.2 

         - ลงทนุในภาคการเกษตร+เพื่อการรักษาพยาบาล 2 2.1 

         - ลงทนุในภาคการเกษตร+ซื้อทรัพยสินที่จําเปน 7 7.3 

         - ลงทนุในภาคการเกษตร+เพื่อใชจายในชวีิตประจําวนั 14 14.7 

         - เพื่อการศึกษาบุตรหลาน+เพื่อใชจายในชีวิตประจําวนั 1 1.1 

         - เพื่อการรักษาพยาบาล+เพื่อใชจายในชีวิตประจาํวนั 1 1.1 

         - ลงทุนในภาคการเกษตร+ลงทุนนอกภาคการเกษตร+ลงทุนคาขาย 1 1.1 

         - ลงทนุในภาคการเกษตร+กอสราง/ซอมแซมที่อยูอาศัย 1 1.1 

            เพื่อใชจายในชีวิตประจําวนั   

         - ลงทนุนอกภาคการเกษตร+เพื่อการศึกษาบุตรหลาน+ 1 1.1 

           ซื้อทรัพยสินที่จาํเปน+เพื่อใชจายในชีวิตประจาํวัน     
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ตาราง 51  หนี้สินของครัวเรือนผูใหสัมภาษณในป 2551 จําแนกตามกลุม    
 
            จํานวนตัวอยาง  = 95 

กลุมที ่1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 
หนี้สิน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  หนี้สินของครัวเรือน 21 84.0 23 88.5 51 78.5 

  เฉล่ีย (บาท) 105,285.70 132,652.20 185,549.00 

หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมด 141,162.30 บาท 

จํานวนครัวเรือน 21 23 51 

 

      

 
ตาราง 52  ความพอเพียงของรายได จาํแนกตามกลุม 
 

    จาํนวนตัวอยาง = 25 จํานวนตวัอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง 65 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
ความพอเพียงของรายได 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  1. ไมเพียงพอ 8 32.0 13 50.0 13 20.0 

  2. พอดี 4 16.0 7 26.9 34 52.3 

  3. เหลือเก็บ 13 52.0 6 23.1 18 27.7 
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ตาราง 53  สถานภาพทางสังคมของผูใหสัมภาษณ 
 

 จํานวนตัวอยาง  = 116 

สถานภาพทางสังคม จํานวน รอยละ 
1. ไมม ี 60 51.7 

2. ม ี 56 48.3 

   โดย จํานวนตัวอยาง = 56 

  - ผูนําทองถิน่ 6 10.0 

  - กรรมการหมูบาน 5 8.3 

  - กลุมออมทรัพย 12 20.0 

  - กลุมสตรี 9 15.0 

  - อสม. 3 5.0 

  - ผูนําทองถิน่+กรรมการหมูบาน 1 1.7 

  - กรรมการหมูบาน+กลุมออมทรัพย 6 10.0 

  - กรรมการหมูบาน+กลุมสตรี 1 1.7 

  - กลุมออมทรัพย+กลุมสตรีและแมบาน 9 15.0 

  - ผูนําทองถิน่+กรรมการหมูบาน+กลุมออมทรัพย 1 1.7 

  - กรรมการหมูบาน+กลุมออมทรัพย+กลุมสตรี 3 5.0 
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ตาราง 54  การเปนสมาชกิกลุมดานอาชีพของผูใหสัมภาษณ 
 

 จํานวนตัวอยาง  = 116 

สมาชิกลุมอาชีพ จํานวน รอยละ 
1. ไมเปน 80 69.0 

2. เปน 36 31.0 

   อาชีพ จํานวนตัวอยาง = 36 
    - กลุมทํานา 10 25.6 

    - กลุมชาวไรออย 3 7.7 

    - กลุมแมบาน 7 17.9 

    - กลุมสหกรณการเกษตร 4 10.3 

    - กลุมทําปุย 2 5.1 

    - อื่น ๆ เชน กลุมวิสาหกิจชมุชน  กลุมเลี้ยงปลาดุก 4 10.3 

    - กลุมทํานา+กลุมชาวไรออย 1 2.6 

    - กลุมทํานา+สหกรณการเกษตร 3 7.7 

    - กลุมชาวไรออย+กลุมปลูกมันสําปะหลัง 1 2.6 

    - กลุมแมบาน+สหกรณการเกษตร 1 2.6 

 
 
ตาราง 55  การรวมกิจกรรมการลงแขกของสมาชกิในครัวเรือนของผูใหสัมภาษณ 
 

 จํานวนตัวอยาง  = 116 

การลงแขก จํานวน รอยละ 
1. ไมม ี 67 57.8 

2. ม ี 49 42.2 

   กิจกรรม จํานวนตัวอยาง = 49 

    - ทํานา 41 83.7 

    - ทําไร 7 14.3 

    - ทํานา+ทาํไร 1 2.0 
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ตาราง 56  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามัคคีระหวางชาวบานในหมูบานของ 
               ผูใหสัมภาษณ 

 จํานวนตัวอยาง  = 116 

ความสามัคคี จํานวน รอยละ 

    - ไมมี 10 8.6 

    - ไมแนใจ 95 81.9 

    - ดี 11 9.5 

 

 
ตาราง 57  ขอรับคําปรึกษา เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับตัวเองหรือครอบครัวของ 

    ผูใหสัมภาษณ  เรียงลําดับความสําคัญ 
 

 จํานวนตัวอยาง  = 113 

การขอรับคําปรึกษา จํานวน รอยละ 

   - ผูนําชุมชน 34 30.1 

   - ตัวเอง 34 30.1 

   - ญาติพี่นอง/เพื่อนบาน 26 23.0 

   - บิดา-มารดา 10 8.8 

   - เจาหนาที่โครงการฯ 7 6.2 

   - พระ/เจาอาวาส 1 0.9 

   - ครู/อาจารย 1 0.9 

 
หมายเหต ุ ครัวเรือนที่ตอบเรื่องการรับคําปรึกษา จํานวน 113 ครัวเรอืน 

 

 



 - 137 - 

ตาราง 58  แหลงน้ําอุปโภค-บริโภค 
 

                                                                                         จํานวนตัวอยาง =116 

แหลงน้ํา จํานวน รอยละ 

  - น้ําฝน 17 14.7 

  - ประปาหมูบาน 2 1.7 

  - บอบาดาล 1 0.9 

  - ซื้อน้ําดื่ม 2 1.7 

  - น้ําฝน+ประปาหมูบาน 81 69.8 

  - น้ําฝน+บอบาดาล 1 0.9 

  - น้ําฝน+ซื้อน้ําดื่ม 2 1.7 

  - น้ําฝน+สระเก็บน้ํา 1 0.9 

  - ประปาหมูบาน+บอน้ําประจําบาน 1 0.9 

  - น้ําฝน+ประปาหมูบาน+บอบาดาล 4 3.4 

  - น้ําฝน+ประปาหมูบาน+น้ําจากอางฯ หวยใหญ 2 1.7 

  - ประปาหมูบาน+บอบาดาล+ซื้อน้ําดื่ม 1 0.9 

  - น้ําฝน+ประปาหมูบาน+บอน้ําประจําบาน+บอบาดาล 1 0.9 
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ตาราง 59  ปญหาของน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
จํานวนตัวอยาง = 116 

ปญหา จํานวน รอยละ 
1. ไมม ี 93 80.2 
2. มี 23 19.8 

   ปญหาที่พบ จํานวนตัวอยาง = 23 
       - มีกล่ิน 2 8.7 

       - มีตะกอน 12 52.2 

       - ขาดน้ําบางชวง 4 17.4 

       - อื่น ๆ เชน  เปนสนิม  หินปูน  น้ําไมคอยไหล เปนตน 5 21.7 

 
 
 
 



 - 139 - 

 
ตาราง 60  สถานที่ไปรับการรักษาพยาบาล 
 

 จํานวนตัวอยาง  = 116 

การรักษา จํานวน รอยละ 

    - ซื้อยากินเอง 1 0.9 

    - สถานีอนามัยประจําหมูบาน 7 6.0 

    - โรงพยาบาลประจําอําเภอ/จังหวัด 71 61.2 

    - คลินิกในตัวเมือง 2 1.7 

    - โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 1 0.9 

    - ซื้อยากินเอง+โรงพยาบาลประจําอําเภอ/จังหวัด 7 6.0 

    - ซือ้ยากินเอง+คลินิกในตัวเมือง 1 0.9 

- สถานีอนามัยประจําหมูบาน+โรงพยาบาลประจําอําเภอ/

จังหวัด 
7 6.0 

    - สถานีอนามัยประจําหมูบาน+คลินิกในตัวเมือง 1 0.9 

    - โรงพยาบาลประจําอําเภอ/จังหวัด+คลินิกในตัวเมือง 3 2.6 

    - ซื้อยากินเอง+สถานีอนามัยประจําหมูบาน+โรงพยาบาลประจํา

อําเภอ/จังหวัด 
8 6.9 

    - ซื้อยากินเอง+โรงพยาบาลประจําอําเภอ/จังหวัด+คลินิกในตัว

เมือง 
2 1.7 

    - ซื้อยากินเอง+คลินิกในตัวเมือง+โรงพยาบาลเอกชน 1 0.9 

    - ซื้อยากินเอง+สถานีอนามัยประจําหมูบาน+โรงพยาบาล 

ประจําอําเภอ/จังหวัด+คลินิกในตัวเมือง 
2 1.7 

    - สถานีอนามัยประจําหมูบาน+โรงพยาบาลประจําอําเภอ/ 

จังหวัด+คลินิกในตัวเมือง+โรงพยาบาลเอกชน 
1 0.9 

    - ซื้อยากินเอง+สถานีอนามัยประจําหมูบาน+โรงพยาบาล 

       ประจาํอําเภอ/จังหวัดคลนิิกในตัวเมือง+โรงพยาบาลเอกชน 
1 0.9 
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ตาราง 61  ประกันสขุภาพของครัวเรอืนผูใหสัมภาษณ 
 

 จํานวนตัวอยาง  = 116 

การประกันสขุภาพ จํานวน รอยละ 

   - กองทุนประกันสังคม 3 2.6 

   - บริษัทประกันชีวิต  2 1.7 

   - บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท 84 72.4 

   - บัตรทอง 8 6.9 

   - สิทธิขาราชการ 4 3.4 

   - อื่น ๆ เชน บัตรผูสูงอายุ 6 5.2 

   - บริษัทประกันชีวิต+บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท 5 4.3 

   - บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท+บัตรทอง 3 2.6 

   - กองทุนประกันสังคม+บริษัทประกันชีวิต 1 0.9 
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ตาราง 62  ปญหาในการประกอบอาชีพของผูใหสัมภาษณ จําแนกตามกลุม   
 

 จํานวนตัวอยาง = 25 จํานวนตัวอยาง = 26 จํานวนตัวอยาง = 65   
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 รวม การทําเกษตรทฤษฎีใหม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ไมประสบปญหา 4 16.0 4 15.4 19 29.2 27 23.3 

2. ประสบปญหา 21 84.0 22 84.6 46 70.8 89 76.7 
           ปญหาที่พบ  คือ 
 

จํานวนตัวอยาง= 21 
 

จํานวนตัวอยาง = 22 
 

จํานวนตัวอยาง = 46 
   

 - ขาดน้ํา 6 28.6 6 27.3 10 21.7 22 19.0 

 - ขาดเงินทุน 2 9.5 3 13.6 10 21.7 15 12.9 

 - ขาดแรงงาน 2 9.5 3 13.6 5 10.9 10 8.6 

 - ปจจัยการผลิต 2 9.5 1 4.5 3 6.5 6 5.2 

 - ขาดความรูทางวิชาการ 1 4.8 1 4.5 5 10.9 7 6.0 

 - ปญหาการตลาด (ราคาผลิต) 5 23.8 5 22.7 5 10.9 15 12.9 

 - ขาดน้ํา+ขาดเงินทุน   1 4.8 - - 3 6.5 4 3.4 

- ขาดเงินทุน+ขาดแรงงาน 1 4.8 - - 4 8.7 5 4.3 

- อื่นๆ เชน ดินไมดี ปุยราคาแพง 

  ศัตรูพืช  พันธุขาว เปนตน   1 4.8 3 13.6 1 2.2 5 4.3 

รวมที่ประสบปญหา 21 100.0 22 100.0 46 100.0 89 76.7 
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ตาราง 63  แนวทางแกปญหาในการประกอบอาชพีของผูใหสมัภาษณทั้งหมด  
              จาํแนกตามกลุม 
 

  จํานวนตัวอยาง=21 จํานวนตัวอยาง=22 จํานวนตัวอยาง=46 

แนวทางแกปญหา จํานวน กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

  คําตอบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

    -  ไมแกปญหา 42 8 38.1 10 45.5 24 52.2 

    -  แกปญหา 47 13 61.9 12 54.5 22 47.8 

             แกปญหาโดย           

1. มีรวมกลุมสมาชิกเพื่อการตอรอง 

     เร่ืองราคาผลผลิต 9 4 30.8 2 16.7 3 13.6 

2. กูเงินจากสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยต่ํา 

     ไดแก ธกส. สหกรณการเกษตร ฯลฯ 17 2 15.4 6 50.0 9 40.9 

3. ปรึกษาสวนราชการหรือผูนําชุมชน  

    เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา 6 2 15.4 2 16.7 3 13.6 

4. การใสปุยตามคําแนะนําของสวน 

    ราชการ และใหมี 3 2 15.4 - - 2 9.1 

5. การรวมกลุมทําปุยอินทรียและ 

    ปุยหมักไวใชเอง 1 1 7.7 - -    

6. ใชน้ําจากสระที่มีในพื้นที่ 2 1 7.7 - - 1 4.5 

7. ประสานเจาหนาที่ชลประทานให 

   ปลอยน้ําเพิ่ม 5 2 15.4 1 8.3 2 9.1 

8. ประสานหัวหนากลุมผูใชน้ําเพื่อ 

    บริหารการจัดสรรน้ํา 4 1 7.7 1 8.3 2 9.1 
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ตาราง 64  ความคิดเห็นอืน่ๆ เกีย่วกับการพัฒนาในเขตพื้นที่โครงการฯ ของผูใหสัมภาษณ 
 

                                        จํานวนตวัอยาง = 25    จาํนวนตัวอยาง = 26  จํานวนตัวอยาง = 65 

แนวทางแกปญหา จํานวน กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

  คําตอบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

    -  ไมแสดงความคิดเห็น 50 11 44.0 6 23.1 33 50.8 

    -  แสดงความคิดเห็น 66 14 56.0 20 76.9 32 49.2 

โดยแสดงความคิดเห็น ดังนี ้           

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ รวมกลุม 

     ในการประกอบอาชีพเสริมรายได ในชุมชน 

      (เชน  กลุมทอผา , กลุมไขเค็ม  เปนตน) 10 3 21.4 2 10.0 5 15.6 

2. สวนราชการควรเขามาสงเสริมและใหความรู
ในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและมีการ

ติดตามผลอยางตอเนื่อง 5 1 7.1 - - 4 12.5 

3. ควรสงเสริมและใหความรูเรื่องการปรับปรุง
บํารุงดินและการใชปุยอยางถูกวิธี 3 2 14.3 1 5.0 - - 

4. ควรสนับสนุนระบบสงน้ําเขาถึงพื้นที่ทํา 

     การเกษตรโดยตรงทุกหมูบาน 26 3 21.4 10 50.0 13 40.6 

5. ควรมีการติดตามและจัดสรรการใชน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางตอเนื่อง 7 2 14.3 2 10.0 3 9.4 

6. ควรมีการขุดลอกและปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติ

ในพื้นที่การเกษตร 11 2 14.3 4 20.0 5 15.6 

7. ควรมีถนนและไฟฟาใหเขาถึงพื้นที่ 

  ทําการเกษตร 4 1 7.1 1 5 2 6.25 
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 อางเก็บนํ้าหวยใหญ  (วังแขม)
พิกัด  4 7 PQS 0 22-87 2 ระวาง  51 39 I

ตําบลมหาโพธ ิ   อําเภอสระโบสถ จงัหวัดลพบุรี

คลองสง นํ้าสายใหญ ฝงซ าย

ฝายวังแขม

คลองสงนํ้า สายใหญ ฝงขวา

คลอ งห ว ยใหญ

• ปริมาณน้ํากกัเก็บ 12 ลาน ลบ.ม .

อํา เภอสระโบสถ

  โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ(วังแขม) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

บริเวณอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม 
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ที่ต้ังหัวงานโครงการในแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ของกรมแผนทีท่หาร 

อยูที่พกิัด 47 PQS 022-872 ระวาง 5139 I SERIES L7017 อยูในทองที ่

ตําบลมหาโพธิ  อําเภอสระโบสถ จงัหวัดลพบุรี 
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ระบบการสงน้าํของโครงการหวยใหญวงัแขม 
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ความกาวหนาในการกอสรางระบบสงน้าํของโครงการหวยใหญวังแขม คาดวาจะแลวเสร็จป 2553 
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สระเก็บน้ําประจําไรนา โครงการเกษตรทฤษฏใีหม 

บริเวณโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญ (วังแขม)  

 
ขุดเมื่อป 2545 จํานวน 31 สระ และป 2547 จํานวน 30 สระ 
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สระเก็บน้าํประจําไรนาของนายเจียม  สรอยพูล  ซึ่งเขาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  เมื่อป 2545 

 
 

ปจจุบันบริเวณรอบขอบสระปลูกไมผล  เชน  กลวย  มะมวง  เปนตน 
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พื้นที่ทาํการเกษตรทฤษฎีใหมของนายเจยีม  สรอยพูล 
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สระเก็บจ้ําประจําไรนาของนางทองแดง  โพธิ์เอีย่ม  ซึ่งเขาโครงการฯ เมื่อป 2547 
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พื้นที่ทาํนาของนางทองแดง  โพธิ์เอี่ยม 



 - 153 - 

 

 
 

 

ผาทอมือ-มัดหมี่ ลวดลายตาง ๆ  เปนผลติภัณฑที่ผลิตจากฝมือชาวบานตําบลมหาโพธิ ์

เปนสินคา OTOP   ของจังหวดัลพบุรี  คุณชทูิพย  ภูเมือง  ประธานกลุมผาทอมือ 

หมูที ่1 และหมู 2  ต.มหาโพธิ์  อ.สระโบสถ  จ.ลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุมผาทอมือตําบลมหาโพธิ์ 
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ชุมชนแกวมรกต หมูที ่1 ต.สระโบสถ  ทาํปุยหมกัชีวภาพอัดเม็ดไวใชเอง 

ในกลุมและขายใหผูที่ตองการในราคากนัเอง   โดยขณะนี้ในหมู 7 หมู 10 และ 

หมู 12 ตําบลสระโบสถกาํลงัดําเนินการทาํปุยหมักเพิ่มข้ึนอีก 
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แผนที่แสดงที่ต้ังของกลุมผูใชน้ําโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม 
 

ฝายเขาสะพานหิน

ฝายลําปาบัว

ฝายวังขอน

ฝายหนองกระทุม

ฝายเขาดิน

อางเก็บนํ้าวังไผ

ฝายวังแขม

อางเก็บนํ้าหวยใหญ(วังแขม)

คลองสนามแจง ( หนา
ฝายบานอางทอง )

กลุมคลองสงน้ําฝงขวา กลุม 1

กลุมคลองสงน้ําฝงซาย

กลุมคลองสงนํ้าฝงขวา กลุม 2

กลุมคลองสงนํ้าสายกลาง

 
 

 
 
 

    

 

 

 
 
 

กลุมผูใชน้าํบริเวณอางเก็บน้าํหวยใหญวังแขม

ทํากจิกรรมรวมกัน 
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บริเวณถนนทางเขาบานหมู 1 ตําบลสระโบสถ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี 
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พื้นที่บริเวณทีท่ําการองคการบริหารสวนตาํบลมหาโพธิ์ อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี 
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งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการหวยใหญวังแขม 
ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 

ผูวาราชการจงัหวัดลพบุรี  (นายจารุพงศ  พลเดช)  กลาวเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การประเมนิผลโครงการหวยใหญวงัแขม   ณ โรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท  จงัหวัดลพบุรี  

วันพุธที่ 2 กันยายน 2552  



 - 159 - 

 
บรรยากาศการแบงกลุมระดมความคิดเหน็  เพื่อกําหนดแนวทางดาํเนินงานในระยะตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรวมประชุมกลุมตาง ๆ นาํเสนอประเด็นปญหา และแนวทางแกไข  

เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนนิงานตอไป 
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แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯในระยะตอไป 
การดําเนินงานโครงการฯ ไดสําเร็จแลวในระดับหนึ่งโดยราษฎรไดใชน้ําที่ปลอยผาน

ฝายวังแขมไปตามแนวเหมืองหรือแนวคลองธรรมชาติฝงซาย-ขวาแลว ถาระบบสงน้ําเสร็จเรียบรอย 

และหนวยงานที่เกี่ยวของมีการจัดประชุมวางแผนงานรวมกัน  รวมทั้งการจัดทําแผน การปฏิบัติงาน

ในเขตพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขมใหชัดเจน โดยเฉพาะการสงเสริมและขยายผลใน 

การพัฒนาอาชีพดานการเกษตร และการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมจะสามารถพัฒนา

โครงการฯไดอยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน  

อนึ่ง เพื่อใหเกิดการนําผลประเมินทางวิชาการไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปน 

รูปธรรม สํานักงาน กปร. จึงเปนแกนกลางในการประสานกับจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น 

เมื ่อวันที่  2 กันยายน  2552 เพื ่อยกรางจัดทําแผนพัฒนาอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต    

และสังคมในระดับพื้นที่ ไดเชิญคณะทํางานติดตามประเมินผล และจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ

โครงการหวยใหญวังแขมฯ เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด และระดับอําเภอของ

จังหวัดลพบุรี ประกอบดวย  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สํานักชลประทานที ่ 10 

สํานักงานปศุสัตว สํานักงานประมงจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย  จังหวัดและอําเภอ ฯลฯ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน   

ตลอดจนประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 75 คน  

การประชุมคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลการประเมินผล   

โครงการฯ และรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการฯ ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการ

บริหารที่สงผลถึงประชาชน  พรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกปญหา เพื่อจะไดใชเปนแนวคิดในการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาโครงการฯ อยางมีระบบสอดคลอง 

กับความตองการของราษฎรอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลจากการประชุมดังกลาว 

จังหวัดลพบุรี จะไดนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพโครงการหวยใหญวังแขมฯ เพื่อใหเกิด                 

การพัฒนาที่ตรงตอความตองการของราษฎรตอไป  
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  กลุม  1  เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ + ไดรับการขุดสระ ป 2545 + ปจจัยการผลิต   

 กลุม  2  เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ + ไดรับการขุดสระ ป 2547  

 กลุม  3  เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ  ไมมีสระน้าํ  แตไดรับประโยชนจากโครงการ 

                 หวยใหญ  (วังแขม)  

 
 

 

                        

 

 

 

ผูรับการสัมภาษณ (นาย/นาง/นางสาว) …………………นามสกุล…………………..  

บานเลขที่ ……………ชื่อบาน…….………………หมูที่………………..…………... 

ตําบล………………..อําเภอ………………………..จังหวัด…………………….….. 

หมายเลขโทรศัพท .............................................................................................. 

ผูสัมภาษณ……………………………………วันที่สัมภาษณ…..…/เมษายน /2552 

 

 

  
แบบแบบสอบถามสอบถาม  

การประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการหวยใหญ หวยใหญ ((วังแขมวังแขม) )   
อําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพอําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพบุรีบุรี  
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สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.  เพศ  

    1. ชาย   

                           2. หญงิ 

2.  อายุ ..................... ป  

3.  ระดับการศึกษา   

  1. ไมไดเรียนหนังสือ   

   2. ประถมศึกษา 4/6    

   3. มัธยมศึกษาตอนตน  

   4. มัธยมศึกษาตอนปลาย    

   5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

   6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 

   7. อนุปริญญา     

   8. ปริญญาตรี      

   9. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ 

4.  ครัวเรือนของทานอยูทีน่ีม่าตั้งแตด้ังเดมิ หรือยายมาจากที่อ่ืน  ต้ังแตเมื่อใด ยายเพราะเหตุใด 

   1. อยูที่นีม่าตั้งแตด้ังเดมิ  (ตองอยูกอนป 2540)  

   2. ยายมาจากหมูบาน........................ตําบล.......................อําเภอ.............................. 

จังหวัด........................เมื่อป พ.ศ.....................เพราะ........................................................ 

5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูจริง (รวมตัวผูรับการสมัภาษณ)  ............................ คน 

         แบงเปน  ชาย  ................. คน      หญิง ................ คน 

6.  จาํแนกจํานวนสมาชิกตามอาย ุ

จํานวนสมาชกิอายุไมเกิน 13 ป    จํานวน ........................ คน 

จํานวนสมาชกิวัยแรงงาน (อายุต้ังแต 13-60 ป)   จํานวน ........................ คน        

จํานวนสมาชกิอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป  จํานวน ........................ คน 

7.  จาํแนกจํานวนสมาชิกตามสถานภาพการทาํงาน  

   จํานวนสมาชกิในภาคเกษตร       จํานวน ........................ คน 

       จํานวนสมาชกินอกภาคเกษตร       จํานวน ........................ คน 

 จํานวนสมาชกิในและนอกภาคเกษตร จํานวน ........................ คน 

  จํานวนสมาชกิที่วางงาน (เด็ก นร. ชรา พิการ) จํานวน ........................ คน 
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8.  อาชีพหลักของครัวเรือนในปจจุบัน  (พจิารณาจากหวัหนาครัวเรือนเปนหลัก) 

  1.  ทํานา    

   2.  ทาํไร   

   3.  ทาํสวนไมผล   

   4.  ปลูกผัก    

   5.  คาขาย    

   6. รับจาง  

   7. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ       

   8. พนักงานรานคา/บริษัท/โรงงาน     

   9. หัตถกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน      

  10. เกษตรทฤษฎีใหม   

  11.  อ่ืนๆ ระบุ........................................... 

9. อาชพีรองของครัวเรือน 

  1.  ทํานา  

   2.  ทาํไร  

   3.  ทาํสวนไมผล  

   4.  ปลูกผัก    

   5.  คาขาย  

   6. รับจาง   

   7. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ        

   8. พนักงานรานคา/บริษัท/โรงงาน     

   9. หัตถกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน       

  10. เกษตรทฤษฎีใหม   

  11.  อ่ืนๆ ระบุ......................................... 

  12.  ไมมอีาชีพรอง 
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สวนที่ 2  ขอมูลดานการถอืครองที่ดินและใชประโยชนจากที่ดิน 
10. การถือครองที่ดิน  

1.  ปจจุบันครวัเรือนทานมทีีดิ่นทั้งหมด  รวม ......... แปลง  ........ ไร ....... งาน .......ตรว. 
    เปนที่ดินอยูในเขตโครงการฯ   รวม ....... แปลง ........ ไร ...... งาน ...... ตรว.      

 2.  ลักษณะการถือครองที่ดิน  (เฉพาะแปลงในเขตโครงการฯ)    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 พื้นที่ใชประโยชน ที่ของ

ตนเอง 
ที่ของ 
พอ-แม 

เอกสาร
สิทธิ์ 

พื้นที่ เชา 

ที่อยูอาศัย 

พื้นที่............ไร...............งาน.............ตรว. 

   จํานวนปที่เชา ................ ป 
จายคาเชาเปน  
-  เงิน................................................บาท/ป 

-  อื่นๆ (ระบ)ุ............................................. 

ที่ทํากิน 

พื้นที่............ไร...............งาน.............ตรว. 

   จํานวนปที่เชา ................ ป 
จายคาเชาเปน  
-  เงิน........................................บาท/ป 

-  ผลผลิตขาว.................................ถัง/ไร/ป 

-  ผลผลิตออย................................ตัน/ไร/ป 

-  อื่นๆ (ระบ)ุ............................................. 

ที่ใหคนอื่นเชา  

พื้นที่............ไร...............งาน.............ตรว. 

   จํานวนปที่เชา ................ ป 
จายคาเชาเปน  
เงิน.............................................บาท/ป 

ผลผลิตขาว...................................ถัง/ไร/ป 

ผลผลิตออย..................................ตัน/ไร/ป 

อื่นๆ (ระบุ)............................................. 

ที่ทิ้งวางเปลา  

พื้นที่............ไร...............งาน.............ตรว. 

เพราะ....................................................... 

    

ที่อยูอาศัย+ที่ทํากิน 

พื้นที่............ไร...............งาน.............ตรว. 

 

   จํานวนปที่เชา ................ ป 

จายคาเชาเปน เงิน.........................บาท/ป 

ผลผลิตขาว...................................ถัง/ป 

ผลผลิตออย..................................ตัน/ป 

อื่นๆ (ระบุ)............................................. 

ที่อื่น ๆ..................................................... 

พื้นที่.............ไร................งาน............ตรว 

    

เอกสารสิทธ์ินาํไปตอบในตาราง   0)  ไมมีเอกสารสิทธิ์     1)  โฉนด  2)   นส.3/นส.3ก   

     3)  สปก.4-01          4)  ใบจอง       5)   สทก.  

     6)   ภบท.    7)  อื่นๆระบุ................................................  
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11. การใชประโยชนจากที่ดิน (เฉพาะแปลงในเขตโครงการฯ) 

 

การใชประโยชน พื้นที ่ การจาํหนายผลผลิต 

ทํานา 

1. เพื่อบริโภค 

2. เพื่อขาย 

3. 1+2 

...............ไร..................งาน.............ตรว. 

ขาวนาปที่ปลูก คือ  พนัธุ........................ 

ผลผลิตที่ได...................................ถงั/ ไร 

ขาวนาปรังที่ปลูก คือ พันธุ...................... 

ผลผลิตที่ได................... ...............ถงั/ ไร 

รายไดสุทธ.ิ..................................บาท 

1. ตลาดในหมูบาน   2. ตลาดในเมือง 

3. พอคามารับซื้อ     4. เพือ่นบาน 

5.  ขายโรงงาน       

6.  อ่ืน ๆ ............................................... 

ทําไร  

 

..............ไร   ......... งาน ................ตรว.    

ระบุพืช ................................................ 

ผลผลิต1)....................................ตัน/ ไร 

           2)....................................ตัน/ ไร 

           3)....................................ตัน/ไร 

รายไดสุทธ ิ..................................บาท 

1. ตลาดในหมูบาน   2. ตลาดในเมือง 

3. พอคามารับซื้อ     4. เพือ่นบาน 

5.  ขายโรงงาน       

6.  อ่ืน ๆ ............................................... 

ที่ทาํสวน / ไมผล 

1. เพื่อบริโภค 

2. เพื่อขาย 

3. 1+2 

..............ไร   ......... งาน ......... ตรว.         

ระบุพืช ............................................... 

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

รายไดสุทธ ิ............................... ..บาท 

1. ตลาดในหมูบาน   2. ตลาดในเมือง 

3. พอคามารับซื้อ     4. เพือ่นบาน 

5.  ขายโรงงาน       

6.  อ่ืน ๆ ............................................... 

ปลูกผัก 

1. เพื่อบริโภค 

2. เพื่อขาย 

       3.  1+2 

........ไร   ......... งาน .......... ตรว.    

ระบุพืช ............................................... 

…………………………………………. 

รายไดสุทธ ิ...................................บาท   

1. ตลาดในหมูบาน   2. ตลาดในเมือง 

3. พอคามารับซื้อ     4. เพือ่นบาน 

5.  ขายโรงงาน       

6.  อ่ืน ๆ ............................................... 

สัตวที่เลี้ยง 

1. เพื่อบริโภค 

2. เพื่อขาย 

3. 1+2 

ระบุ ....................................................... 

……………………………………........... 

รายไดสุทธ ิ...................................บาท 

1. ตลาดในหมูบาน   2. ตลาดในเมือง 

3. พอคามารับซื้อ     4. เพือ่นบาน 

5.  ขายโรงงาน       

6.  อ่ืน ๆ ............................................... 

สระน้ําประจาํไรนา 

จํานวน................สระ 

สระที่ 1 ขนาด.......ไร.......งาน...........ตรว. 

สระที่ 2 ขนาด.......ไร........งาน..........ตรว. 

สระที่ 3 ขนาด.......ไร.......งาน...........ตรว. 
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สวนที่  3   ขอมูลเกี่ยวกับสระน้ํา ( กรณีไมมสีระน้าํ  ขามไปตอบในสวนที่ 4 ขอ 8) 
 

12.     สระที่  1 ไดมาจาก 1.  ขุดเอง   ขุดเมื่อปพ.ศ.................................................. 

     คาใชจายในการขุดสระ.........................................บาท 

    2.  มเีจาหนาที่มาขุดใหจากหนวยงาน.............................................. 

     เมื่อป พ.ศ............  คาใชจายในการขุดสระ...........................บาท 

3.  ทานไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตภายหลงัที่มสีระน้ําแลว 

     หรือไม    

                  1)  ไมไดรับ      

         2)  ไดรับ (ระบุ) ไดแก.......................................................... 

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

     จากหนวยงาน........................................................................ 

     ปจจบัุนพชืที่ไดรับมีเจริญเติบโตเปนอยางไรบาง 

 1)  เจริญเติบโตดี   

 2)  ใหผลผลิตดี  

 3)  เจริญเติบโตชา/แคระแกร็น เพราะ.................................. 

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

 4)  ตายแลว  เพราะ............................................................ 

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

               4.  ทานใชน้ําในสระทําอะไรบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ทํานา      พืชไร         พืชผัก 

   ไมผล                เลีย้งปลา 

   อ่ืน ๆ  (ระบุ)................................................ 

  5.   สระเก็บน้าํของทาน เกบ็น้ําไดดีหรือไม    

   1) เก็บน้าํไดดี     

   2) เก็บน้าํไดนอย เพราะ................................................ 

   3) เก็บน้าํไดบาง ไมไดบางเพราะ.................................. 

   4) เก็บน้าํไมไดเลยเพราะ.............................................. 

6.   ความเพยีงพอของน้ํา ในสระ 

   1)  พอโดยไมตองเติม 

      2)  พอ  แตตองเติมชวงเดือน.................................. 

     โดยไดน้ําเติมจาก............................................. 

        3) ไมพอ  และไมมีแหลงเติม 
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     สระที่  2 ไดมาจาก 1.  ขุดเอง   ขุดเมื่อป พ.ศ.................................................. 

     คาใชจายในการขุดสระ.........................................บาท 

    2.  มเีจาหนาที่มาขุดใหจากหนวยงาน.............................................. 

     เมื่อป พ.ศ............  คาใชจายในการขุดสระ...........................บาท 

3.  ทานไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตภายหลงัที่มสีระน้ําแลว 

     หรือไม    

                  1)  ไมไดรับ      

         2)  ไดรับ (ระบุ)  ไดแก.......................................................... 

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

     จากหนวยงาน........................................................................ 

     ปจจบัุนพชืที่ไดรับมีเจริญเติบโตเปนอยางไรบาง 

 1)  เจริญเติบโตดี   

 2)  ใหผลผลิตดี  

 3)  เจริญเติบโตชา/แคระแกร็น เพราะ.................................. 

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

 4)  ตายแลว  เพราะ............................................................ 

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

               4.  ทานใชน้ําในสระทําอะไรบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ทํานา      พืชไร         พืชผัก 

  ไมผล                 เลีย้งปลา 

  อ่ืน ๆ  (ระบุ)................................................ 

  5.   สระเก็บน้าํของทาน เกบ็น้ําไดดีหรือไม    

   1) เก็บน้าํไดดี     

   2) เก็บน้าํไดนอย เพราะ................................................ 

   3) เก็บน้าํไดบาง ไมไดบางเพราะ.................................. 

   4) เก็บน้าํไมไดเลยเพราะ.............................................. 

6.   ความเพยีงพอของน้ํา ในสระ 

   1)  พอโดยไมตองเติม 

      2)  พอ  แตตองเติมชวงเดือน.................................. 

     โดยไดน้ําเติมจาก............................................. 

        3) ไมพอ  และไมมีแหลงเติม 
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สวนที่ 4  ขอมูลเกีย่วกับการปรับปรงุบํารุงดิน  และการกาํจัดศัตรูพืช  
13.  ทานมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีใด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1.  ปุยคอก    2. ปุยหมกั    

        3.  ปุยเคม ี    4.  ปุยพชืสด   

   5.  ปลูกพชืหมนุเวยีน    6. ไมไดปรับปรุงดวยวธิใีด 

14.  ทานมีการปลูกหญาแฝกในพืน้ที่การเกษตรของทานหรือไม   บริเวณใด 

        1. ปลูกรอบขอบสระ  2.  ปลูกในแปลงทั่วไป  

    3.  ปลูกรอบขอบสระและในแปลงทั่วไป   

    4.  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

    5.  ไมไดปลูกหญาแฝก 

15.  แหลงความรูที่ไดรับเกีย่วกับการปรับปรุงบํารุงดนิ  (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 

    1.  เอกสารเผยแพรตางๆ   2.  เจาหนาที่จาก....................................... 

    3.  รานคา     4.  ศึกษาเอง/ทดลองทาํเอง 

    5.  หมอดนิอาสา    6.   อ่ืนๆ  (ระบุ)..........................................  

16.  พื้นที่ของทานมีปญหาเรื่องดินหรือไม 

   1. ม ีระบุ................................................................................................ 

   มีวิธีแกปญหาเรื่องดินโดย................................................................. 

   2. ไมมี                

   3. ไมทราบ 
 

17.  ทานทราบไดอยางไรวาพื้นที่ของทานมีปญหาเรื่องดิน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

       1. ทราบจากประสบการณของตนเอง 

    2. ทราบจากเจาหนาที่เขามาใหคําแนะนํา 

   3. ทราบจากการสอบถามหมอดิน/เพื่อนบาน/ปราชญชาวบาน 

    4. ทราบดวยวธิีอ่ืน ๆระบุ ............................................................... 

18.  เมื่อทานมีปญหาเรื่องดิน ไดรับคําแนะนําในการแกปญหาจากใคร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1. แกไขเอง 

   2.  ไมแกไข 

   3.  ปรึกษาเจาหนาที่    จากหนวยงาน...................................................... 

19.  ทานมีการกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีใด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

    1. วิธีชวีภาพ     2.  วิธกีล 

    3. สารสกดัจากธรรมชาติ  4.  สารเคมี 

    5.  ไมไดกําจัดศัตรูพืช     6.  อ่ืนๆ....................................................... 
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20. กรณีที่ใช หรือเคยใชสารเคมีในการปรับปรุงบํารุงดิน และการกาํจัดศัตรูพืช ทานคิดวามีผลเสียตอ

สุขภาพของทานหรือสมาชกิในครัวเรือนหรือไม  

 1. มี   ระบุอาการ........................................................ 

 ทานไดแกไขปญหาขางตนอยางไร 

1) ลดการใชสารเคมีในการกาํจดัศัตรูพืช 

2) เลิกใชสารเคม ี

3) เปลี่ยนมาใชชวีภาพ/สารสกดัจากธรรมชาติ/วิธีกลรวมกบัสารเคมี 

4) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................. 

                         2.  ไมม ี

 
สวนที่ 5  ขอมูลเกีย่วกับการดําเนินงานโครงการฯ 
21.  ในภาพรวมปจจุบันครัวเรือนของทานไดรับประโยชนจากโครงการหวยใหญ (วังแขม)  ดานใดบาง  

    1. ไมไดรับประโยชนเลย 

    2. ไดใชน้าํเพื่อประโยชน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1) การเพาะปลูก  

  2) เลี้ยงสตัว 

   3) การประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   

   4) การอุปโภค-บริโภค 

   5) ลดการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที ่  

   6) คุณภาพชีวิตดีข้ึน/รายไดเพิ่มข้ึน 

  7) แกปญหาน้ําทวม       

  8)  อ่ืน ๆระบุ………………………………….. 

  3. ไดรับการสงเสริมอาชพี  โดยมีเจาหนาที่จากหนวยงาน....................................... 

           ใหคําแนะนาํ/อบรมเร่ือง (ระบุ).......................................................................... 

  4. ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต ระบุพืชที่ไดรับ.................................................. 

           จากหนวยงาน ……………………………………………………………………….. 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 
- 170 - 

 
       เปรียบเทียบดานการใชน้ําทาํการเกษตร  กอน-หลังป 2548 
       (กอนป 2548  ยังไมไดกอสรางอางฯ , หลังป 2548  อางฯ สรางเสรจ็แลว) 
22.  ปญหาการใชน้ําเพื่อการเกษตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)      
 

ปญหาในการใชน้ํา การใชน้ําทาํการเกษตรกอน ป 2548 
ไมมี มี  (เลือกจากตัวเลขดานลาง) 

1. แหลงน้าํตามธรรมชาต ิ   

2. น้ําฝน   

3. บอบาดาล, บอขุด, บอน้ําตื้น   

4. น้าํจากฝายวังแขมและไหลผานแนวเหมอืง

พื้นที่ฝงซายและฝงขวา 

  

5. สระน้ํา   

6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ...............................................   

การใชน้ําทาํการเกษตรหลัง ป 2548   

1. แหลงน้าํตามธรรมชาต ิ   

2. น้ําฝน   

3. บอบาดาล, บอขุด, บอน้ําตื้น   

4. น้าํจากอางฯ หวยใหญทีป่ลอยน้ําเขา 

ฝายวงัแขมและไหลผานแนวเหมืองพืน้ที่ฝงซาย

และฝงขวา 

  

5. สระน้ํา   

6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................   
        
กรณีมปีญหา  (นําไปตอบในตารางขางบน) 

1) ขาดน้ําบางชวงระบุเดือน....................  2) ขาดน้ําตลอดป     3) คุณภาพน้าํไมดี 

 4) น้ําเปนตะกอน   5) น้ํามกีลิ่น        6) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… 

 
หมายเหตุ * ประปาหมูบาน หมายถึง กระบวนการทําน้ําใหสะอาดโดยกรรมวิธีตาง ๆ ที่มีมาตรฐานแจกจายแก 

      ประชาชนในหมูบาน 

        * แหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน   แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ฯลฯ 

                  * บอบาดาล หมายถึง บอที่ขุดเพื่อสูบน้ําจากใตดินขึ้นมาใชโดยมีความลึกตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป 

                  * บอน้ําตื้น/บอขุด บอที่ขุดเพื่อสูบน้ําจากใตดินขึ้นมาใชโดยมีความลึกต่ํากวา 10 เมตร 
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23.  กรณีที่ทานไดใชน้าํจากโครงการหวยใหญ (วงัแขม)  โดยน้าํไหลผานฝายวังแขมและเขาสู 

แนวเหมืองพืน้ที่ฝงซายและฝงขวา ทานนาํน้ําเขาสูแปลงเกษตรดวยวิธกีารใด  

    1.  ใชเครื่องสูบน้าํของตนเองสูบน้ําเขาแปลงเกษตร 

    2.  ทําระบบสปริงเกอร 

    3.  อ่ืนๆ  (ระบุ).........................................................................   

24. ทานมีสวนรวมกบัโครงการหวยใหญ (วังแขม) ในประเด็นใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     1. ไมม ี

   2.  มี    โดย  

                             1. การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพฒันาโครงการ 

                    2. การรวมแสดงความคิดเหน็ 

          3. การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ 

     -  การเขารวมประชุม 

     -  เขารับการอบรมในการสงเสริมอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม 

                    4. การเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ ของโครงการ เชน กลุมผูใชน้ํา  

 กลุมเกษตรกร กลุมอาชพี เปนตน 

          5. อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 

25.  ในภาพรวมทานมีความพอใจในการบริหารจัดการ (เชน  สระ  ปจจัยการผลิต  สวนราชการมาสงเสริม

อาชีพ) ของโครงการหวยใหญ (วังแขม) หรือไม  

   1. พอใจ เพราะ (ระบุ)................................................................................. 

   2. ไมพอใจ เพราะ (ระบ)ุ.............................................................................. 

   3. ไมแสดงความคิดเหน็ เพราะ (ระบ)ุ............................................................ 

      กรณีพอใจ  ทานมีความพอใจในการบริหารจัดการของโครงการหวยใหญ(วังแขม) ดานใดบาง  

  1.  ดานการรับประโยชนจากการใชน้าํ 

  2.  ดานการสงเสริมอาชพี   

     1. ดานการเกษตร    

     2. ดานการเลี้ยงสัตว 

     3. ดานการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา  

     4. ดานการเกษตรทฤษฎีใหม 

     5. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................... 

   3.  ดานการไดรับปจจัยการผลิต  

   4.  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................... 
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26. การเปลี่ยนแปลงดานการเพาะปลูก หลัง ป 2548 (ซึ่งกอสรางอางฯ หวยใหญเสร็จแลว) 

   1. ไมมีการเปลี่ยนแปลง   

   2.  มีการเปลี่ยนแปลง  

       โดย   1)  ไดทํานาป+นาปรัง                    

               2)   เปล่ียนจากปลูกขาว....................  เปน ............................................... 

                 3)   เปล่ียนพืชจาก............................. เปน ............................................... 

       4)   อื่น ๆ(ระบุ) ........................................................................................ 

27. การเปลี่ยนแปลง ดานผลผลิต  หลังป 2548 (ซึ่งกอสรางอางฯ หวยใหญเสร็จแลว) 

   1.  ไมมีการเปลี่ยนแปลง   

   2.  มีการเปลี่ยนแปลง  

   1) ขาว นาป 1. เพิ่มขึ้น  2. ลดลง  3.  เหมือนเดิม 

    ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม ................ ถัง/ไร เปน ............ ถัง/ไร 

  2) ขาว นาปรงั 1. เพิ่มขึ้น  2. ลดลง  3.  เหมือนเดิม 

                                     ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม ................ ถัง/ไร เปน ............ ถัง/ไร 

  3)  พืชไร   (ระบุพืช)............................................................................................ 

   1. เพิ่มขึ้น  2. ลดลง  3.  เหมือนเดิม 

       ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม ................ตัน/ไร เปน ............ ตัน/ไร 

  4) พืชสวน  (ระบุพืช)......................................................................................... 

   1. เพิ่มขึ้น  2. ลดลง  3.  เหมือนเดิม 

       ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม ................ กก./ไร เปน ............ กก./ไร 

  5) พืชผัก  (ระบุพืช)......................................................................................... 

   1. เพิ่มขึ้น  2. ลดลง  3.  เหมือนเดิม 

       ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม ................ กก./ไร เปน ............ กก./ไร  

  6) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 

   1. เพิ่มขึ้น  2. ลดลง  3.  เหมือนเดิม 

       ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม ................ กก./ไร เปน ............ กก./ไร  
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สวนที่ 6   ขอมูลเกี่ยวกับการทาํเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ
28.  ทานทราบเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม หรือไม 

          1.  ไมทราบ  (ขามไปตอบขอ 46)  

     2.  ทราบ     

     1)  ทําอยูแลว 

     2)  สนใจที่จะทํา เพราะ............................................................................ 

                                3)  ไมสนใจที่จะทาํ เพราะ........................................................................ 

29.  ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมอยางไรบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

   1.  มีทีท่ํานา เพื่อปลูกขาวไวบริโภค    2.  มีสระน้ําประจาํไรนา/แหลงน้าํ 

   3.  ปลูกพืชผสมผสาน (พืชไร/ไมผล/พืชผัก)   4.  เลี้ยงสัตว  

     5.  มีบานอยูในพืน้ที่ทาํกิน      6. อ่ืนๆ................................... 

30.  ทานไดรับความรูเกีย่วกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม จากแหลงใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1.  เอกสารเผยแพรตางๆ       2.  โทรทัศน   

 3.  เพื่อนบาน       4.  ญาตพิีน่อง 

   5.  ผูนําชมุชน  (ผูใหญบาน  กาํนัน   อบต.)  

 6.  เจาหนาที่จากหนวยราชการ  (ระบุ)........................................................... 

    7.  อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................  

31.  มีเจาหนาที่จากสวนราชการมาชี้แจงเกี่ยวกับการทาํเกษตรทฤษฎีใหมในชุมชนของทานหรอืไม 

     1. ม ี    เจาหนาที่จากหนวยงาน....................................................... 

     2. ไมม ี     

     3. ไมทราบ 

32.  ทานเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมในพืน้ที่โครงการอางเก็บน้าํหวยใหญ (วงัแขม) หรือไม 

    1.  ไมไดเขารวม  เพราะ.................................................................................... 

     2. เขารวม   ดวยเหตุผลใด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

    1)  อยากไดสระน้ําเทานัน้ 

    2)  อยากไดปจจัยการผลิต 

    3)  อยากทาํการเกษตรทฤษฎีใหม 

    4)   อ่ืนๆ  (ระบุ).................................. 

33.  ทานเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  โดยวิธีใด 

    1.  ไดรับการชักชวนจากเจาหนาที่ชลประทาน 

    2.  ไดรับการชักชวนจากกํานนั/ผูใหญบาน/อบต. 

    3.  สนใจและสมัครดวยตนเอง 

    4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................. 
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34.  ทานเคยเขาไปอบรมและดูงานทีโ่ครงการทฤษฎีใหมวัดมงคลชยัพัฒนาฯ จ.สระบุรี  หรือไม 

   1. เคย   เขาไป  ความรูที่ไดรับคือ………………………………………………. 

   2. ไมเคย    

                                      1)  ตองการเขาไปดูงาน เพราะ....................................................... 

    2)  ไมตองการเขาไปดูงานเพราะ.................................................... 

35.  ในอนาคตเมื่อทานไดใชน้ําจากระบบสงน้าํของโครงการหวยใหญ (วังแขม) และมีน้าํใชอยางเพยีงพอ 

ทานคิดวาจะทําเกษตรทฤษฎีใหมหรือไม 

   1.  ทํา   

   2.  ทําอยูแลวและจะทาํตอไป   

 3.  ไมทาํ เพราะ..................................................................................... 

36.  ในอนาคต ทานคิดวาครัวเรือนของทานมีบุตร-หลานที่จะสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมตอไปหรือไม 

  1. ม ี   

  2. ไมมี เพราะ…………………………………………………………… 

  3. ไมแนใจ เพราะ ………………………………………………………. 
 
สวนที่ 7  ขอมูลเรื่องรายได รายจาย  และหนีส้ินของครัวเรือนผูรับการสัมภาษณ 
 

 

37.  รายได รายจาย และหนีสิ้น   

                37.1  ในป 2551 ครัวเรือนของทานมี รายได สุทธ ิ  รวมทั้งสิ้น ………...……. บาท  

            1)  รายไดจากการเพาะปลกู      เปนเงิน ….……………. บาท  

  2)  รายไดจากการเลี้ยงสัตว     เปนเงิน ……………..… บาท 

  3)   รายไดจากการเลี้ยงสัตวน้าํ   เปนเงิน ........................ บาท 

  4)   รายไดจากการคาขาย      เปนเงิน …...…………… บาท 

  5)   รายไดจากการรับจางทัว่ไป    เปนเงิน …...…………… บาท 

   6)   รายไดจากการทํางานโรงงาน   เปนเงิน …………..……. บาท 

 7)   รายไดจากการรับราชการ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ เปนเงิน .…………….… บาท  

 8)   รายไดจากที่บุตร/สาม/ีภรรยา/หลานสงมาให เปนเงิน .………………. บาท  

 9)  รายไดจากคาเชา     เปนเงิน …………..…… บาท 

                       10)  รายไดจากการจําหนายพนัธุไม  เปนเงิน …………..…… บาท 

                       11)  รายไดอ่ืน ๆ ระบ ุ…………………  เปนเงิน …..…………… บาท 

                 37.2   ในป 2551 ครัวเรือนของทานมีรายจายในการประกอบอาชีพในพืน้ที่โครงการฯ ดังนี ้

   1)  รายจายในการลงทนุภาคการเกษตร   เปนเงิน ................ บาท 

   2)  รายจายในการลงทนุนอกภาคการเกษตร   เปนเงิน ................ บาท 

   3)  รายจายอืน่ ๆ ระบ ุ..............................................      เปนเงิน ................ บาท 
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                 37.3  หนี้สิน  ปจจุบันครัวเรือนมีหนี้สินหรือไม 

         1. ไมมี          

         2. ม ี จํานวน ........................... บาท             

      1)  แหลงทีกู่ยืมเงิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1.  บิดามารดา หรือญาติพี่นอง         

    2. ธนาคาร ............................................... 

    3. กองทนุหมูบาน    

       4. สหกรณการเกษตร 

    5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

    6. เพื่อนบาน                    

    7. คนอื่น ๆ ในหมูบานเดียวกนั/คนอืน่ ๆ นอกหมูบาน (นายทนุ) 

                                8. อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………… 

    2)  หนี้สินที่กูยืมมาไดนาํไปใชจายเกี่ยวกบัเร่ืองใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                     1. เพื่อลงทุนประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 

                    2. เพื่อลงทุนประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 

                 3. เพื่อลงทุนคาขาย 

               4. เพื่อกอสรางและซอมแซมที่อยูอาศัย 

               5. เพื่อการศึกษาบุตรหลาน 

                  6. เพื่อรักษาพยาบาลสมาชกิในครัวเรือน 

    7. เพื่อซื้อทรัพยสินตาง ๆ ที่จําเปน 

               8. เพื่อใชจายในชีวิตประจาํวัน 

     9. อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………….. 

38. ความพอเพียงของรายไดในครัวเรือน 

  1. มีเหลอืเก็บ   

  2. มพีอดี 

  3. ไมเพียงพอ 

สวนที่ 8 ขอมูลทางสังคม  
39.  ทานหรือสมาชิกในครัวเรือนมีสถานภาพทางสังคมหรือไม   

            1. ไมมี       2. ม ี (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

       1)   ผูนาํทองถิ่น  (ระบุ)........................................................... 

       2)   กรรมการหมูบาน           3)   กลุมออมทรัพย 

                                  4)   กลุมสตรีและแมบาน      5)   อ่ืนๆ(ระบุ).................................. 
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40.  ทานหรือสมาชิกในครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมดานอาชีพในหมูบานหรือไม 

    1. กลุมทาํนา     2. กลุมชาวไรออย 

    3. กลุมปลูกมันสาํปะหลัง    4. กลุมขาวโพดเลีย้งสัตว 

  5.  กลุมแมบาน (แปรรูปอาหาร)    6. สหกรณการเกษตร 

  7. อ่ืนๆ ระบุ................................... 

41.  ทานหรือสมาชิกในครัวเรือนเคยรวมกจิกรรมการลงแขกบางหรือไม 

    1. ไมเคย 

     2. เคย     กิจกรรม  (ระบุ)...................................................... 

42.  ทานคิดวาความสามัคคีระหวางชาวบานในหมูบานของทานเปนอยางไร 

 1. มีความสามัคคี  

 2. ไมแนใจ  เพราะ................................................................ 

 3. ไมมีความสามัคค ีเพราะ................................................... 

43.  ครัวเรือนของทานไดน้าํดื่มน้ําใชจากแหลงใด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

         1. น้าํฝน        2. ประปาหมูบาน 

             3. น้าํบอประจําบาน    4. น้ําบาดาล 

        5.  น้ําจากอางฯ หวยใหญที่ปลอยน้ําเขาฝายวังแขมและไหลผานแนวเหมือง  

    พืน้ที่ฝงซายและฝงขวา 

          6.  ซือ้น้ําดื่ม                7. อ่ืนๆ ระบุ................................................. 

44.  ครัวเรือนของทานมีปญหาเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ําใชหรือไม 

       1.  ไมมปีญหา  

          2.  มปีญหา    

                   1)   น้าํมกีลิ่น                 2)   น้าํเปนตะกอน 

                   3)   ขาดน้ําบางชวงระบุเดือน.............................. 

                     4)    อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................................. 

45.  หากทานมีปญหาหรือความคับของใจเกี่ยวกับตัวทานหรือครอบครัวทาน ทานจะขอคําปรึกษา หรือ  

คําแนะนําจากใคร  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยเรียงตามลําดับความสาํคัญ 3 ลําดับ) 

 1. ผูใหญบาน/กํานนั     2. เจาอาวาส/พระ  3. ครู / อาจารยใหญโรงเรียนประจําตาํบล 

 4. เพื่อนบาน/ญาต ิ  5. บิดา/มารดา    6.เจาหนาที่ของโครงการหวยใหญ(วงัแขม)  

 7. อ่ืนๆ ระบุ........................................... 
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46.  หากทานหรือสมาชิกในครัวเรือนเกิดเจ็บไขไดปวย  ทานจะไปรับการรักษาจากทีใ่ด  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1. ซื้อยากินเอง     2.  สถานอีนามยัประจาํหมูบาน     

  3. โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ/จังหวัด    4.  คลนิิกในตัวเมือง 

  5. โรงพยาบาลเอกชน     6.  อ่ืนๆ ระบุ................................... 

47.  ทานหรือสมาชิกในครัวเรือนไดรับการประกันสุขภาพโดยวธิีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1.  ไมไดรับการประกันสุขภาพ  2. กองทนุประกันสงัคม 

   3.   กองทนุสงเคราะหผูมีรายไดนอย  4. บริษัทประกันชวีิต 

   5.  บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท (รักษาทุกโรค) 

   6.  อ่ืนๆ  
 
สวนที่ 9 ขอมูลดานปญหา – อุปสรรคและขอคิดเหน็/เสนอแนะ    
48.  ในภาพรวมทานประสบปญหาใดบางในการประกอบอาชีพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

   1. ขาดน้าํ    

  2. ขาดเงนิทนุ 

   3. ขาดแรงงาน   

  4. ขาดปจจัยการผลิต 

   5. ขาดความรูทางวิชาการ  

  6. ปญหาการตลาด (ระบุ)........................................................................... 

   7. อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................   

49. กรณีที่มีปญหาจากการประกอบอาชพี ทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร 

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

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

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

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

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

50. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอืน่ ๆ เกี่ยวกับการพฒันาในเขตพืน้ที่โครงการฯ หวยใหญ (วังแขม)  

ที่ทานเหน็วาจะเปนประโยชนตอครัวเรือนและชุมชน 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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คณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษาดานการอํานวยการและวิชาการ 
 1. นายเฉลมิเกียรติ   แสนวิเศษ   เลขาธิการ กปร. 

 2. นางสาวศรนีิตย  บุญทอง   ที่ปรึกษา สํานกังาน กปร. 

 3. ม.ล.จิรพนัธุ  ทววีงศ   รองเลขาธิการ กปร. 

 4. นางสวุรรณา  พาศิริ   ผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล 

       รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานการประสานงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

คณะผูวิเคราะห และรายงานผล 
 1. นายนรินทร  กาญจนฤกษ  ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล 

2. นางนภาพร  ฉิมแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 3. นางสาวกาญจนา  กําเนิดพนัธ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

            4. นางสาวนวพร  รัตนสมบัติทว ี  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  

 
คณะผูเก็บขอมูลภาคสนาม 

1. นางสาวจาํเนียร  เพียรไมคลาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2. นางนภาพร  ฉิมแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นางณัฐกิตติ์  วินิชสําเภาทิพย  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

3. นางสาวกาญจนา โนร ี   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

4. นางสาวกาญจนา  กําเนิดพนัธ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

5. นางสาวฉัตตริน บุญเกิด   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

6. นางสาวสุภาพร หมั่นหาทรพัย  นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นางสาวหฤทัย เขียวกะเสม  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  

8. นางสาวนวพร  รัตนสมบัติทว ี  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  

9. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  

10. นางอรพรรณ ชินสา   พนกังานประจําสํานักงาน 



  - 196 - 

คณะผูประสานงานโครงการหวยใหญ (วังแขม) 
 1. นายสมคิด  จันทมฤก  นายอาํเภอสระโบสถ 

            2.  นายตรีวิทย  วินิชสําเภาทิพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 3. นายฉัตรดนัย  นิลแยม   ปลัดอําเภอ (จนง. ปค.7) 

 4. นายศักดิ์ชยั  ออนละไม  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการ 

       สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบรีุ 

 5. นางสุภาพร  แกวเขม   นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการ 

       สํานกังานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบรีุ 

 6. นายเอกรินทร  อินทรคงรอด  นายชางชลประทาน  ระดับชาํนาญงาน 

 7. นายนพดล  ทุมเชื้อ   นายชางชลประทาน  ระดับชาํนาญงาน 

 8. นายสทิธ ิ  กิจวรวุฒ ิ  นายชางชลประทาน   ระดับชํานาญงาน 

  

 

ผูจัดพิมพรายงานและภาพประกอบ 
 1. นางสาวกาญจนา   กําเนดิพันธ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการ 

 2. นางอรพรรณ  ชินสา   พนกังานประจําสํานักงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 




