
กลุมพืชไรอตุสาหกรรม 
อัตรากําลัง   
                อัตรากําลังเจาหนาท่ีของกลุมพืชไรอุตสาหกรรม สวนสงเสริมการผลิตพืชไร ประกอบดวย 
ขาราชการจํานวน 4 คน และพนักงานราชการ 1 คน ประกอบดวย 
1.นางอาภรณ ประวรรณรัมย       ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
2.นายอํานาจ จันทรครุฑ              ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
3.นายกิตติพงษ คงศรีไพร            ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
4.นางสาวสุภาวดี เนินคนา           ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
5.นายมนูศักดิ์ ภิรมยภักดิ์             ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 
งานตามภารกจิ  ปงบประมาณ 2555 
1.งานขาวโพดเล้ียงสัตว – ขาวฟาง ผูรับผิดชอบ อํานาจ/กิตติพงษ 
    1.1ขาวโพดเล้ียงสัตว 
          - งานตามยุทธศาสตร 
         - งานตามงบปกติ โครงการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว (38 จังหวดั) 
         - งานข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 
         - งานภายใตโครงการนิคมการเกษตร 
         - งานสํารวจสถานการณการผลิต ขาวโพดเล้ียงสัตวรวมกับภาคเอกชน 
         - เตรียมการประชุมวิชาการขาวโพดขาวฟางแหงชาติคร้ังท่ี 36 
         - คณะทํางานพัฒนาสาระสนเทศระดับประเทศ 
         - คณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืช(ขาวโพดเลี้ยงสัตว) 
         - คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคาเกษตรเร่ืองการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่วและ 
            การกะเทาะขาวโพดเมล็ดแหง 
  1.2 ขาวโพดหวานและขาวโพดฝกสด ผูรับผิดชอบ กิตติพงษ/อํานาจ  
     - งานสงเสริมการปลูกขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออนครบวงจร 
     - โครงการความรวมมือดานการเกษตรไทย-ลาวภายใตกรอบความรวมมือ Agriculture  
        Cooperation  Framework 
     - คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคาเกษตรเร่ืองขาวโพดหวาน 
     - งานสํารวจสถานการณการผลิตขาวโพดหวานและขาวโพดรับประทานฝกสด                                                  
     - เขียนบทความประชาสัมพันธขาวโพดหวานขาวโพดรับประทานฝกสด(ขาวโพดสีมวง) 
   1.3 ขาวฟาง ผูรับผิดชอบ อํานาจ 
      -รวมกลุมเกษตรกรปลูกขาวฟางลูกผสมสีแดงจํานวน 5 จังหวัด 
     - งานสํารวจสถานการณการผลิตขาวฟางลูกผสมสีแดง 
     - รวมกบัภาคเอกชนจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกขาวฟางแดงแบบครบวงจร                                                  
    



2.งานออย  
   2.1 ออยโรงงาน ผูรับผิดชอบ อาภรณ/สุภาวดี/มนูศักดิ ์
   - จัดทํา mou การทํางานรวมกับกรมวิชาการเกษตร 
  - รวมเปนคณะกรรมการออยและน้ําตาลและเขารวมประชุม 
  - คณะทํางานพัฒนาสาระสนเทศระดับประเทศ 
  - รวมประชุมคณะกรรมการออยระดับทองถ่ิน 

- งานสํารวจสถานการณการผลิต ออยโรงงานรวมกับคณะกรรมการออยและน้ําตาล 
- งานตอบขอรองเรียนของเกษตรกรและตอบคําถามของคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรษ 
- จัดทําเอกสารทางวิชาการการเพ่ิมผลผลิตออย 
2.2 ออยเคี้ยว ผูรับผิดชอบ อาภรณ/สุภาวด/ีมนูศักดิ ์

   - ศึกษาสถานการณการผลิตการตลาดออยเค้ียวในประเทศไทย 
   - ศึกษาชนิดพันธุออยเค้ียวท่ีปลูกอยูในประเทศไทย 
   - ศึกษาทางวชิาการพันธุออยเค้ียวท่ีใหเปอรเซ็นตน้ําตาลสูง 
  - ศึกษาการผลิตการตลาดและผลตอบแทนท่ีไดรับ 
  - จัดทําเอกสารทางวิชาการการปลูกออยเคี้ยว 
3. พืชไรอ่ืนๆ(เดือย ยาสูบ) ผูรับผิดชอบ สุภาวด ี
  - ศึกษาสถานการณการผลิตการตลาดเดือยและยาสูบในประเทศไทย 
 - จัดต้ังกลุมผูผลิตเดือย 
 - ศึกษาการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกยาสูบ 
 - รวมเปนคณะกรรมการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติและอนุสัญญาการ 
   ควบคุมยาสูบแหงองคการอนามัยโลก 
4.งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

- งานคัดเลือกเกษตรกรดีเดน สาขาพืชไร ผูรับผิดชอบ อาภรณ 
- คณะทํางานชุดตางๆ ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรแตงต้ัง  
  ผูรับผิดชอบ อาภรณ/อํานาจ/กิตติพงษ/สุภาวดี/มนูศักดิ ์  
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานรายเดือน รายสัปดาห ผูรับผิดชอบ กิตติพงษ/มนูศักดิ์   
- ติดตามงานโครงการข้ึนทะเบียนผูปลูกพชืเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ป2554/55  
   ผูรับผิดชอบ อาภรณ/อํานาจ/กิตติพงษ/สุภาวด ี
- ประชาสัมพนัธกิจกรรมการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
   ผูรับผิดชอบ กิตติพงษ/มนศัูกดิ์ 

- โตตอบหนังสือราชการในงานท่ีเกีย่วของ 
- งานเอกสาร ผูรับผิดชอบ มนูศักดิ์ 
 

 



วิเคราะหปญหา กลุมสงเสริมการผลติพืชไรอุตสาหกรรม 
ปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข 
อุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ
กับเจาหนาท่ี ท่ีมีอยูชํารุดไมสามารถ
ใชงานได  เชน 
- คอมพิวเตอรและเคร่ืองปร้ิน   
-  กระดาษA4 หมึกปร้ิน (ไมเพียงพอ) 

-ขาดการจดัสรรงบประมาณและ
อุปกรณ 

-ควรจัดสรรงบประมาณและ
อุปกรณใหเพยีงพอ(ฝายบริหาร) 

การโตตอบหนังสือราชการลาชา 
 
 
 
การจัดทําหนังสือจัดซ้ือจัดจางลาชา 

-มีการแกไขเนือ้หาและการ  
ตรวจสอบหลายข้ันตอน 
 
 
-เนื่องจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
งานพัสดุของกลุมขาดทักษะ 

-กลุม/ฝายที่โตตอบหนังสือทาง
ราชการผานฝายบริหารใหกลุมฝาย
สงไฟลงานใหฝายบริหารเพือ่ให
ฝายบริหารไดแกไขไดทันที 
-มอบใหเจาหนาท่ีพัสดุของ ฝบร. 
สวนกลุมบันทึกความตองการ
จัดซ้ือจัดจางพรอมแนบโครงการ
และรายละเอียดให ฝบร.
ดําเนินการ 

พืชเศรษฐกจิท่ีสําคัญบางชนิดเชน 
ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน 
ขาวโพดขาวเหนียว ขาดงบประมาณ
สนับสนุน 

 -กรมสงเสริมการเกษตรไมจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

- สํานักสงเสริมและจัดการสินคา
การเกษตรสมควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเพื่อ
ดําเนินงาน 
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แผนการปฏิบัติงานสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ ในปงบประมาณ 2555
กลุมสงเสริมการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม      สวนสงเสริมการผลิตพืชไร

ลําดับความสําคัญ งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล(ผลจาการวิเคราะห) แผนการปฏิบัติงาน ทีมงานผูรับผิดชอบ
1.ขาวโพด กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
1.1ตามยุทธศาสตร เพิ่มประสิทธิภาพ  -ตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูง  -จัดทําแปลงเรียนรูการใชปุย มี.ค.-พ.ย. 19 จ.ว อํานาจ

การผลิตโพด 5.90บาท/กก.  -อบรมเกษตรกรใหมีความรู กิตติพงษ 
เลี้ยงสัตว  -เกษตรกรใชปุยเคมีไมตรงกับความ เกี่ยวกับการเก็บตัวอยางดิน มนูศักดิ์

ตองการของขาวโพดเลี้ยงสัตว  -การจัดเวทีใหเกษตรกรมี
 -รองรับภายใตการคาเสรีFTA สวนรวมในการผลิตขาวโพด

ใหไดผลผลิตสูง
 -เกษตรกรรูขาวสารเรื่องราคา
 -การเก็บเกี่ยวและการเก็บ
รักษาขาวโพดใหมีความชื้นต่ํา

1.2รวมกับหนวยงา สํารวจสถานการณ  -พท.ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีการเพิ่ม  -สํารวจพื้นที่เพาะปลูกและ 38 จ.ว อํานาจ
อื่นและภาคเอกชน การผลิตขาวโพด พื้นที่และลดพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ ประมาณการผลิต มิ.ย.-ก.ค. กิตติพงษ 

เลี้ยงสัตว และราคาปจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ  -สอบถามปริมาณการจําหนาย ส.ค.-ก.ย.
6.9-7 ลานไร เมล็ดพันธุจากรานคาผูจําหนาย
 -ความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตว เมล็ดพันธุและบริษัทผูจําหนาย
แปรรูปเปนอาหารสัตวเพิ่มขึ้นจาก เมล็ดพันธุโดยตรง
ปละ 4.0ลานตันเปน4.3 ลานตัน
 -มีการนําเขาขาวโพดจากตางประเทศ
เพื่อนบาน
 -ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวไมแนนอน

1.3ภายใตโครงการ การผลิตเมล็ดพันธุ  -เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุขาวโพด  -จัดตั้งกลุมเกษตรผูผลิต ม.ค.- ี.ค. 1 จ.ว อํานาจ
นิคมการเกษตร ขาวโพดลูกผสม ลูกผสมจากภาคเอกชนราคาสูง เมล็ดพันธุ สุภาวดี

 ราคา 110-150 บาท/ 1 กก.  -อบรมใหความรูกลุมเกษตรกร
 -เกษตรกรมีความตองการที่จะจัด ที่เขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ
กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม  -ทัศนศึกษาดูแปลงผลิตเมล็ด
และจําหนายใหสมาชิกในราคาถูก พันธุของภาคเอกชน

1.4โครงการที่ไดรับ โครงการความรวมมือ  -สปป.ลาวมีพื้นที่อุดมสมบูรณทั้งดิน  -อบรมบุคคลากรเพื่อผลิตวิทยากร 255-2557 สปป ลาว กิตติพงษ 
มอบหมาย ดานการเกษตร ไทย-ลา และน้ําที่ยังไมไดนํามาใชเพื่อการเพาะ (เจาหนาที่และเกษตรกร) อํานาจ

ภายใตกรอบความรวม ปลูก  -อบรมหมอดินเพื่อเปนเครือขายของ สุภาวดี
มือ Agricultural  -ขาวโพดหวานเปนพืชที่ปลูกงายอายุ ทางราชการในการถายทอดเทคโนโลยี
Cooperation เก็บเกี่ยวสั้นมี่ความเสี่ยงต่ําใชสารเคมี การพัฒนาและปรับปรุงบํารุงดิน
Framework นอยใหผลตอบแทนเร็ว  -ถายทอดองคความรูดานวิชาการการ
(ขาวโพดหวาน)  -ปลูกไดในแหลงที่มีน้ําเหมาะสม ปลูกขาวโพดหวานจากเจาหนาที่สู

เกษตรกร
 -สรางศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตน
แบบ
 -อบรมใหความรูการตรวจรับรองมาตร
ฐาน GAP



 -อบรมใหความรูและสงเสริมใหเจา
หนาที่และเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับ
ระบบการซื้อ-ขายแบบครบวงจร
(Contract Framing)
 -จัดทําแปลงทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวาน
 -จัดงานวันสาธิต

1.5เชิงรุก การผลิตขาวโพด  -โรงงานแปรรูปผูผลิตอาหารกระปอง  -การรวมกลุมเกษตรผูผลิต ม.ค.-ธ.ค. 10 จ.ว กิตติพงษ 
หวานและขาวโพด มีความตองการขาวโพดหวานและ ปลูกขาวโพดหวานและขาวโพด อํานาจ
ฝกออนแบบครบ ขาวโพดฝกออนในอัตราสูง ฝกออนเพื่อใหมีอํานาจในการ มนูศักดิ์
วงจร  -เกษตรกรขาดความมั่นใจในการผลิต  ตอรองในการขายผลผลิต เอกชนผูผลิต seed

โดยเฉพาะในเรื่องของราคารับซื้อ  -จัดประชุมผูประกอบการผลิต โรงงานผลิตอาหาร
 -โรงงานรับซื้อผลผลิตในราคา อาหารกระปองและทําขอตกลง กระปอง
ไมเปนธรรมตอเกษตรกร การรับซื้อผลผลิตที่เปนธรรม ศูนยวิจัยขาวโพด
 -เมล็ดพันธุมีราคาแพง เพื่อสรางความมั่นใจตอเกษตรกร ขาวฟางแหงชาติ

และวางระบบการซื้อขายและ
ราคาที่รับซื้ออยางชัดเจน
 -ใหความรูเกษตรกรตาม GAP



แผนการปฏิบัติงานสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ ในปงบประมาณ 2555
กลุมสงเสริมการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม      สวนสงเสริมการผลิตพืชไร

1.6เชิงรุก การสงเสริมการผลิต  -พ.ท.ปลูกขาวฟางของประเทศลดลง  -กําหนดเขตจังหวัดพื้นที่การปลูก ส.ค.-พ.ย. 5 จ.ว. อํานาจ
ขาวฟางลูกผสม จากพื้นที่ 1 ลานไรเศษ ปจจุบันมีพื้น ขาวฟางที่เหมาะสม กิตติพงษ
สีแดง ที่ปลูกประมาณ 45,000 ไร  -จัดตั้งกลุมผูผลิตขาวฟางพรอม

ทั้งนี้เนื่องจากขาวฟางเปนพืชที่ปลูก กับใหความรูในการเพิ่มผลผลิต
รุนที่ 2 ปจจุบันมีพืชแขงขันเชนทาน  -รวมกับภาคเอกชนจัดทําโครงการ
ตะวัน และเกษตรกรจะเลือกปลูกขาว แบบครบวงจร
ฟางปลายฤดูฝน  -ใหขาวสารความรูในเรื่องของ
 -ปริมาณการใชขาวฟาง เพื่อทดแทน ราคาขาวฟางใหเกษตรกรไดรับ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในการเปนอาหาร ทราบกอนฤดูกาลเพาะปลูก
สัตวอยูในเกณฑสูงเนื่องจากราคาขาว และระหวางการพะปลูก
โพดเลี้ยงสัตวมีราคาสูง  -จัดทัศนศึกษาดูงานแปลง
 -ราคาขาวฟางตั้งแตป 2549-2553 ผลิตขาวฟางเอกชน
ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได 
6.27 บาท/กก.
 -ขาวฟางเปนพชืทนแลงปลูกงายมี

ลําดับความสําคัญ งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล(ผลจาการวิเคราะห) แผนการปฏิบัติงาน ทีมงานผูรับผิดชอบ
2.ออย กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
2.1รวมกับสอน. 1. พิจารณากลั่นกรอง  -ออยเปนวัตถุดิบใชในการผลิตเพื่อ  -จัดเตรียมสถานการณการผลิตออย มิ.ย.,ส.ค. สอน. อาภรณ

โครงการ บริโภคและอนาคตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  -ใหขอมูลและวิธีการลดตนทุนการ ก.ย.,พ.ย. สุภาวดี
เปนพืชพลังงานทดแทน ผลิตออย ม.ค.
 -นโยบายใหรักษาระดับ พท.ปลูก  -ใหขอคิดแนวทางในการปองกัน
และสงเสริมการเพิ่มผลผลิต กําจัดศัตรูออย
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพตอไรและ  -ติดตามสถานการณการผลิต
สงเสริมเปนพืชพลังงานทดแทนแตให  -ติดตามโครงการพัฒนาดานออย ก.ค.,ส.ค.
คํานึงถึงสัดสวนการปลูกเพื่อบริโภค ก.ย.
เพื่อลดความเสี่ยงตอความมั่นคงทาง
อาหาร
 -ใหมีคณะกรรมการ/คณะทํางานสวน
กลางและคณะอนุกรรมการระดับทอง
ถิ่นพิจารณางบประมาณสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การพฒันาดานออย 4 ดาน
 1.การขยายพันธุดี
 2.การปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุย
อยางมีประสิทธิภาพ
 3.การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัด
การน้ํา
 4.การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร
และการเขตกรรม
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และบริหารจัดการน้ํา
 -จัดอบรมเกษตรกร

 -การจัดการกําจัดวัชพืช  -

โครงการ

 -ลดการระบาดของโรคใบขาวออย ขอนแกน หนองบัวลําภู

รวมกับศูนย การขยายออยพันธุดี คณะอนุกรรมการออยฯกําหนดพันธุ จ.ว. อาภรณ สุภาวดี2.2
สงเสริมอุตสาหกรรม

 -
ออยหลักที่จะดําเนินการปลูก

3 
จ.ว.

ออย เขต
11 

จัดทําแปลงสาธิตผลิตขยายออย -
พันธุดี

การปรับปรุงบํารุงดิน คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
และการใชปุยอยางมี

 -
สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะหดิน

ประสิทธิภาพ
 -
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ -
เกษตรกร

การพัฒนาแหลงน้ํา  -คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 5 จ.ว. อาภรณ สุภาวดี
 -จัดทําแปลงสาธิต

การพัฒนาเครื่องจักรกล  -คัดเลือกชาวไรออยเขารวมโครงการ อาภรณ สุภาวดี
การเกษตรและการ  -จัดอบรมเกษตรกร
เขตกรรม  -จัดทําแปลงสาธิต
 -การใชและพัฒนา  -สนับสนุนปจจัยการผลิต 5 จ.ว.
เครื่องจักรกลการเกษตร  -ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ
 -การพัฒนาระบบการ 11 จ.ว.
จัดการไรออย
 -การปองกันและกําจัด 18 จ.ว.
ศัตรูออยดวยชีววิธี
 -การลดการระบาดของ 2 จ.ว.
โรคใบขาว

จังหวัดที่รวม โครงการปรับปรุงบํารุงดินฯไดแกชลบุรี อุดร มุกดาหาร บุรีรัมย ชัยภูมิ ลพบุรี สระบุรี นครราชศรีมา เพชรบูรณ สุรินทร มหาสารคาม
โครงการขยายพันธุดีไดแก ราชบุรี สระบุรี กาฬสินธุ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําไดแกสิงหบุรี นครสวรรค อุตรดิตถ ชัยภูมิ เพชรบูรณ
 -พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรไดแก กําแพงเพชร อุตรดิตถ ลําปาง ชัยภูมิ มหาสารคาม
 -พัฒนาระบบการจัดการไรออยการจักาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี นครสวรรค กําแพงเพชร อุตรดิตถ ขอนแกน พิษณุโลก กาฬสินธุ อุทัยธานี
 -การปองกันและกําจัดศัตรูออยกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุร ีนครสวรรค อุตรดิตถ ชลบุรี ขอนแกน อุดรธานี ชัยภูมิ ประจวบคีรีขันธ ลพบุรี 
สระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก สระแกว อุทัยธานี เพชรบูรณ



หมาย กรมวิชาการเกษตร ต

การปองกันกําจัดโรคใบขาวออย

ผลิตออยโรงงาน

หนวยงานกํากับ เ
 -รวมสํารวจสถานการณการ

2.4งานเชิงรุก ผลิตออยเคี้ยว

 -มีการพาสเจอไรสสงออกตางประเทศ

2.5งานเชิงรุก โ

จ.สุโขทัย ไ

 -ผลิตเปนพืชพลังงาน
 -ติดตามและประเมินผล

แผนการปฏิบัติงานสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ ในปงบประมาณ 2555
กลุมสงเสริมการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม      สวนสงเสริมการผลิตพืชไร

ลําดับความสําคัญ งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล(ผลจาการวิเคราะห) แผนการปฏิบัติงาน ทีมงานผูรับผิดชอบ
2.3งานที่ไดรับมอบ (4)รวมทํา mou กับ  -การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

ออยสูงขึ้น  -จัดทํา mou รวมกับกรมวิชาการเกษ ธ.ค.54- กสก. อาภรณ
 -แกไขปญหาการเกิดโรคใบขาว  -ตั้งคณะทํางาน ก.ย.-55 สุภาวดี
 -พัฒนาความรูเจาหนาที่ดาน  -กําหนดยุทธศาสตรในเพิ่มประสิทธิ มนูศักดิ์
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและ การผลิตออย

 -กําหนดยุทธศาสตรในการปองกัน
กําจัดศัตรูออย
 -ติดตามประเมินผล ส.ค.,ก.ย.

สํารวจสถานการณการ  -พื้นที่ปลูกออยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  -ประสานงานกับจังหวัดเพื่อจัดเตรยีม ก.พ.,มี.ค. 4 เขต อาภรณ สุภาวดี
 -มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จาการปลูกพืช ขอมูลออยระดับจังหวัด เม.ษ. 9 จังหวัด
อื่นมาปลูกออย  -จัดเตรียมขอมูลสถานณการพื้นที่
 -มีตลาดรับซื้อและราคาออยที่มี ปลูกผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตรวม

ปนรายจังหวัด

 -น้ําออยพรอมดื่มมีการขยายตัวอยาง  -สํารวจพื้นที่เพาะและปริมาณการ ต.ค.54- 10 จังหวัด สุภาวดี
รวดเร็ว ผลิต ก.ย.-55 มนูศักดิ์
 -ประชาชนนิยมมาดื่มน้ําออยคั้นเพื่อ  -ศึกษาพันธุออยเคี้ยวที่ใหเปอรเซ็นต
สุขภาพ น้ําตาลสูง

 -จัดตั้งกลุมผูปลูกออยเคี้ยว
 -ศึกษาตนทุนการผลิตและผลตอบ
แทนที่ดรับทั้งเกาตรกรและผุจําหนาย

ครงการสงเสริมการ  -มีการยายฐานการผลิตโรงงานน้ําตาล  -คัดเลือกเษตรกรที่มีความสนใจ พ.ย.54- 1 จังหวัด อาภรณ
ปลูกออย(พืชพลังงาน) จากจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกออยจํานวนมาก ที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเดิม มิ.ย.-55 สุภาวดี

ปยังจังหวัดที่ตองการใหมีการปรับเปลี่ยมาเปนออย มนูศักดิ์
จากการปลูกพืชอื่นไปปลูกออย  -จัดขบวนการเรียนรูการผลิตออย

 -ทัศนศึษาดูงานการผลิตออยทั้งระบบ



ลําดับความสําคัญ งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล(ผลจาการวิเคราะห)

หมาย การผลิตพืช ช

 -เพื่อรองรับการคาเสรี(FTA)

 -ศึกษาขอมูลการสงออกและนําเขา ข

หมาย ช
ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมาย

เกษตรและสหกรณ

ทํางาน
ชุดตางๆ

 -รายงานผลการประชุม

แผนการปฏิบัติงานสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ ในปงบประมาณ 2555
กลุมสงเสริมการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม      สวนสงเสริมการผลิตพืชไร

แผนการปฏิบัติงาน ทีมงานผูรับผิดชอบ
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

1.งานที่ไดรับมอบ  -วิเคราะหสถานการณ  -เพื่อทราบขอมูลการผลิตพืชแตละ  -ศึกษาขอมูลการผลิตพืชแตละชนิด ต.ค.54- ขาวโพด อํานาจ
นิดเปนแนวทางในการจัดทําโครงการ ในแตละจังหวัด ก.ย.-55 เลี้ยงสัตว
งบประมาณ  -ศึกษาขอมูลการนํามาใชประโยชน ขาวฟาง อํานาจ

ของพืชแตละชนิด เชนการแปรรูป ขาวโพดหวากิตติพงษ
เปนอาหารสัตว การสงออกอาหาร ขาวโพด
กระปอง ฝกออน กิตติพงษ

าวโพด อํานาจ
ขาวเหนียว กิตติพงษ
ออยโรง
งาน อาภรณ
ออยเคี้ยว สุภาวดี
ยาสูบ สุภาวดี
เดือย สุภาวดี

2.งานที่ไดรับมอบ จัดทําแผนปฏิบัติงาน  -เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงานเปน  -จัดทําแผนการปฏิบัติงานรายเดือน/ ต.ค.54- เจาหนาที่ทุกๆคน
ประจําเดือนและรวมประ รายเดือน รายสัปดาห ก.ย.-55

 -ลําดับความสําคัญของการปฏิบัติงาน  -รายงานผลการประชุม
 -ชี้แจงงบประมาณ ชี้แจงกรรมธิการ
ชุดตางๆของสภาผูแทนราษฎรษ
 -ใหขอมูลกับผูบริหาร
ระดับสํานักและระดับกรม

3.งานที่ไดรับมอบ ตอบขอรองเรียนของ  - การชี้แจงแผนงานโครงการผาน  -สอบถามขอเท็จจริงในพื้นที่ ต.ค.54- เจาหนาที่ทุกๆคน
เกษตรกรและตอบ เจาหนาที่และเจาหนาที่ผูปฏิบัติชี้แจง  -สรุปวิเคราะหขอรองเรียนกับหลัก ก.ย.-55
คําถามของ ตอเกษตรกรบางประเด็นไมชัดเจน เกณฑการดําเนินงานโครงการ
คณะกรรมาธิการชุด ทําใหเกษตรกรไมเขาใจถึงวิธีการดําเนิน  -ตอบขอรองเรียน
ตางๆของสภาผูแทน งานที่ถูกตอง
ราษฎรษและกระทรวง  -เกษตรกรไมไดรับความเปนทําใน

การเขารวมโครงการ
 -มีความไมเขาใจของนักการเมืองในระดับ
ประเทศและทองถิ่นเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ

4.รวมเปนคณะ เขารวมเปนคณะทํางาน  -เพื่อรวมแสดงความคิด  -กําหนดการประชุม ต.ค.54- เจาหนาที่ทุกๆคน
เห็นใหกับคณะทํางาน  -จัดทําวาระการประชุม ก.ย.-55

 -สรุปผลการประชุม



กลุมสงเสริมการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมกลุมสงเสริมการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม

สวนสงเสริมการผลิตพืชไรสวนสงเสริมการผลิตพืชไร

วิเคราะหสถานการณออยวิเคราะหสถานการณออย



สถานการณการผลิตออยและน้ําตาลของประเทศไทย 

การผลิตออยโรงงาน 
พื้นที่การผลิตออยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีราคาสูง
จึงจูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลกูเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรผูปลกูมัน

 สําปะหลังบางสวนหันมาปลกูออย เพื่อแกไขปญหาเพลี้ยแปง และ
 เกษตรกรบางสวนปลูกออยโรงงานแทนพื้นที่ปลกูขาวและขาวโพด

เลี้ยงสัตว



สถานการณการผลิตออยและน้ําตาลของประเทศไทย

การผลิตน้ําตาลการผลิตน้ําตาล

การผลิตน้ําตาลมีภาวะการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการผลิตออยมีแนว
โนมสูงขึ้น

เชน ฤดูการผลิตป 2552/2553 สามารถผลิตน้ําตาลทรายไดถึง 69.287ลาน
 

      
กระสอบ 
ฤดูการผลิตป 2553/2554 ประเทศไทยสามารถผลิตน้ําตาลทรายได

 


มากถึง 96.630 ลานกระสอบ 



 ปญหาปญหา  

1.ขาดแรงงาน และเครื่องจักรตัดออย ออยไฟไหมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
2. ประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลลดต่ําลง
3. เกิดปญหาน้ําทวม ทําใหเครื่องตัดออยเขาทํางานไมได
4. เกิดการระบาดของโรคใบขาว และหนอนกอออย



สาเหตุ 

1. ผลผลิตออยมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก      

2. การจัดคิวออย และขนสงออยเขาโรงงานเกินกวาประมาณการณมาก

3. ขาดแรงงานคนเขาทํางานแทนเครื่องจักร

4. ขาดการตรวจสอบและคัดเลือกทอนพันธุ



แนวทางแนวทาง  แกไขแกไข//พัฒนาพัฒนา 

1.ตองจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรซื้อเครื่องจักรเพิ่ม 

หาพันธุออยที่มีกาบใบนอยเพื่อลดการเผา

2. โรงงานควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลใหมากขึ้น

3. ควรมีการจัดการเรื่องคลองระบายน้ําหรือชลประทานใหดีขึ้น

4. ควรมีการแนะนําเกษตรกรเรื่องการคัดเลือกทอนพันธุหรือการ

ปองกันโรคกอนปลกู



การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย

1.เพิ่มผลผลิต/ไร และการลดตนทุน/ไร

1.2 เทคโนโลยี ควรมีการนําเครื่องจักรเขามาชวยในขั้นตอนการผลิตและ
 เก็บเกี่ยวออย 

1.2 ภูมิปญญาทองถิ่น การปลูกออยโดยวิธีน้ําหยดในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ํา
 ไมเพียงพอ การใชเกลือในการแกไขดินเปนกรดแตตองตรวจสอบสภาพ

 ของดินที่จะปลกูกอน การใชกากน้ําตาลที่ไดจากโรงงานมารดดินกอน
 ปลกูชวยใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 



การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย

1.3 Hi-tech ควรมีการวิเคราะหตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารในดิน

และคํานวณความตองการปุยดวยโปรแกรมปุยสั่งตัด

1.4 ที่ไหนใคร ควรมีการบูรณการรวมกันระหวางเจาหนาที่หนวย

งานราชการและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือ

เกษตรกรในพื้นที่ๆประสบปญหาตางๆ



งานเชิงรุกปงานเชิงรุกป  25552555

ออย 
พัฒนาความรูเจาหนาที่ดานการจัดทําแปลงพันธุออยสะอาด

สงเสริมการทําแปลงพันธุออยสะอาด

รณรงคการจัดทําแปลงพนัธุออยสะอาดปองกันกําจัดโรคใบขาว

สํารวจสถานการณการผลิตออยโรงงาน

สํารวจสถานการณการผลิตออยเคี้ยว



ลําดับความสําคัญโครงการ

•
 

1.งานประชุมรวมกับหนวยงาน
 ภายนอก

•
 

1.1 ประชุมคณะกรรมการออย

•
 

1.2 ประชุมคณะทํางานพัฒนาดาน
 ออย

•
 

1.3 ประชุมคณะทํางานพัฒนา
 สารสนเทศ

•
 

1.4 ประชุม mou ออย



ลําดับความสําคัญโครงการ

•
 

1.5 ประชุมภายในหนวยงาน กสก.
 ประชุม mou ออย

•
 

1.6 การติดตามโครงการพัฒนาออย
 และติดตามความกาวหนาการพัฒนา
 ความรูเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

 ระดับพื้นที่
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