
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรับระบบการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

1. หลักการและเหตุผล
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยพืชหนึ่ง พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ท้ังประเทศประมาณ 6.57 ลานไร ผลผลิตรวม 4.49 ลานตัน ผลผลิตตอไร 714 กิโลกรัม ผลผลิตรอยละ 95
ใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวเพ่ือการบริโภคของประชากรภายในประเทศและการสงออก คิดเปนมูลคารวม
ประมาณ 8 หม่ืนลานบาทตอป การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของไทยสวนใหญเพาะปลูกโดยอาศัยน้ําฝนในชวงตน
ฤดูฝน โดยมีสัดสวนการผลิตชวงตนฝน : ปลายฝน : แลง 72 : 23 : 5 ตามลําดับ ทําใหเกิดปญหาผลผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวตนฝนออกสูตลาดมากเกินกําลังการรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหารสัตวในชวงดังกลาว และมัก
ประสบปญหาคุณภาพผลผลิตต่ํา ความชื้นสูงเพราะเก็บเก่ียวในชวงฝนตกชุก ทําใหขายไดราคาต่ํา นอกจากนี้
เกษตรกรใชพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวซ้ําๆ ในพ้ืนท่ีเดิมโดยขาดการอนุรักษบํารุงดินมาเปนเวลานานทําใหดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ สงผลใหผลผลิตตอไรต่ํา ตนทุนการผลิตสูง ขาดความสามารถในการแขงขัน เสี่ยงตอการ
ขาดทุนจากการเพาะปลูก มีการเรียกรองความชวยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งไมกอใหเกิดการ
พัฒนาการผลิตอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน นอกจากนี้ยังพบวาการใชพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนการ
เพาะปลูกในพ้ืนท่ีบุกรุกปากวา 3.67 ลานไร ของพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท้ังประเทศ

แนวทางการแกไขปญหาจึงมุงเนนความสําคัญในประเด็นการลดพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ี
ไมถูกตอง โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงในเขต
ชลประทาน หรือแหลงน้ําอ่ืนท่ีมีน้ําตลอดฤดูการเพาะปลูกเพ่ือใหมีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพียงพอกับความ
ตองการ
2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือกระจายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
2.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ
3.1 เปาหมาย เกษตรกร 12,300 ราย
3.2 พ้ืนท่ีดําเนินการใน 25 จังหวัด

1) ภาคเหนือ 13 จังหวัดไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นาน นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ แพร ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ บุรีรัมย
ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

3) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท อางทอง ลพบุรี
สระบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
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4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน
4.1 อบรมเจาหนาท่ี

เปาหมาย : 100 ราย ประกอบดวย นักวิชาการเกษตรสวนกลาง และนักวิชาการสงเสริม
การเกษตรสวนภูมิภาค

วิธีการดําเนินงาน : กรมสงเสริมการเกษตรโดย สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
จัดอบรมใหกับบุคคลเปาหมาย หลักสูตรการอบรมประกอบดวย สถานการณการผลิต การตลาด เทคโนโลยีการ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนา โรค-แมลง วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว การเก็บตัวอยางดินท่ีถูกตอง การใชชุด
เครื่องมือวิเคราะหธาตุอาหารในดิน (soil test kit) การอานคาผลการวิเคราะห การคํานวณปุย การใชปุยตาม
คําแนะนํา บัญชีฟารม เปนตน

4.2 อบรมเกษตรกร
เปาหมาย : 12,300 ราย 25 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นาน นครสวรรค

พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ บุรีรัมย
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท อางทอง ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีการดําเนนิงาน :
1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายในการจัด

อบรมเกษตรกร
2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รับสมัครเกษตรกรท่ีพรอมรับการปรับเปลี่ยนจากการทํา

นารอบ 2 เปนขาวโพดเลี้ยงสัตว
3. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ กําหนดสถานท่ีจัดอบรมท่ีมีความพรอมและเหมาะสม

เพ่ือถายทอดความรูใหแกเกษตรกร และควรตั้งอยูใกลแปลงเรียนรู เชน องคการบริหารสวนตําบล หรือ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

4. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รวมกับเกษตรกรสมาชิกกลุมวิเคราะหสภาพปญหาการ
ผลิต เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร กําหนดประเด็นและจัดทําแผนท่ีอาจสงผลกระทบตอการสงเสริมการ
ผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในฤดูแลงหลังนา และการถายทอดความรูตามประเด็นการผลิตใหแกกลุมเกษตรกร

5. เนื้อหาการอบรมเนนประเด็นวิชาการเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนา โดยเนน
การเตรียมดิน การใหน้ํา การเก็บตัวอยางดินท่ีถูกตอง การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

6. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนวิทยากร เชน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร
4.3 จัดทําแปลงแปลงเรียนรูการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนา

เปาหมาย : 25 แปลง ๆ ละ 100 ไร ในพ้ืนท่ี 25 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก
นาน นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี กาฬสินธุ
ขอนแกน ชัยภูมิ บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท อางทอง ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี

วิธีการดําเนินงาน
1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดดําเนินการจัดซื้อปจจัยการผลิต

และอ่ืนๆ ในการจัดทําแปลงเรียนรู เชน เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุลูกผสม ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
และคาตรวจวิเคราะหดินบางสวนแกเกษตรกร และเกษตรกรรวมออกสมทบบางสวน

2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอคัดเลือกเกษตรกรท่ีสมัครใจ และมีความพรอมในการ
ปรับเปลี่ยนจากการทํานาปรังเปนขาวโพดเลี้ยงสัตว
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3. สํ านักงานเกษตรจั งหวัด /อําเภอดําเนินการคัดเลือกพ้ืนท่ีตามแผนท่ีดินของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีเหมาะสมสําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงในพ้ืนท่ีนาท่ีมีแหลงน้ําตลอดฤดูเพาะปลูก
โดยพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสูง (S1) หรือพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง (S2) ควรละเวนพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม
และพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถใหน้ําได

4. จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนาจังหวัดละไมนอยกวา 1 แปลง ๆ ละ50
ไร รวม 100 ไร เพ่ือเปนจุดถายทอดความรู และขยายผลการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนาตามสภาพพ้ืนท่ีสภาพการ
ผลิต และตองไมเผาตอซังขาวกอนเตรียมดิน ใหไถกลบแทนเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน

5. เกษตรกรจดบันทึกบัญชีฟารมตลอดฤดูการผลิต
4.4 การจัดงานวันสาธิต

เปาหมาย : 25 ครั้ง จังหวัดละ 1 ครั้ง
วิธีการดําเนินงาน
1. กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดดําเนินการจัดวันสาธิต
2. จังหวัดจัดงานวันสาธิตและประเมินผลแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ

5. แผนปฏิบัติงาน

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต
1 เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร จํานวน 100 ราย ไดรับการถายทอดความรูเก่ียวกับการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนาอยางถูกตอง
2 เกษตรกร 12,300 ราย ใน 25 จังหวัด ไดรับการถายทอดความรูเก่ียวกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ฤดูแลงหลังนาอยางถูกตอง
ผลลัพธ
1. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสามารถเปนวิทยากร และถายทอดความรูการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดู

แลงหลังนาอยางถูกตองแกเกษตรกรได
2. เกษตรกรไมนอยกวารอยละ 60 ท่ีไดรับความรูเรื่องการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา การ

ปรับระบบการปลูกขาวตามดวยการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได

กิจกรรม/ข้ันตอน หนวย
นับ

ปริมาณงาน
รวม

แผนปฏิบัติการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค
.6

0

พ.
ย.

60

ธ.ค
.6

0

ม.ค
.6

1

ก.พ
.6

1

มี.ค
.6

1

เม.
ย.

61

พ.
ค.

61

มิ.ย
.6

1

ก.ค
.6

1

ส.ค
.6

1

ก.ย
.6

1

1. อบรมเจาหนาที่ หลักสูตรการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา ครั้ง/คน 1/100 1/100

2. อบรมเกษตรกร เร่ืองการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา ราย 12,300

1/
12,300

3. จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา แปลง/ไร 25/2,500 25/2,500

4. จัดงานวันสาธิต ครั้ง 25 25

5. ประเมินผลโครงการ เรื่อง 1 1
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ตัวช้ีวัด
1. เจาหนาท่ี 100 คน มีความรู ทักษะ ในการจัดกระบวนการเรียนรูและเปนวิทยากรใหแกเกษตรกรได
2. เกษตรกรมีความรูเรื่องการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนาอยางถูกตอง จํานวน 12,300 ราย

7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
กอง/สํานัก กลุมสงเสริมพืชไรอุตสาหกรรม  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
1. ชื่อ นางอัจฉรา  อุทโยภาศ

ตําแหนง ผูอํานวยการตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชไรอุตสาหกรรม
โทรศัพท/โทรสาร : 0 2940 6124
E-mail : acharajang@gmail.com

2. ชื่อ กิตติพงษ คงศรีไพร
ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
โทรศัพท/โทรสาร : 0 2940 6124
E-mail : kongsripai@hotmail.com

mailto:acharajang@gmail.com
mailto:kongsripai@hotmail.com
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