
ภาคผนวก 
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
หลักการท างานของแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมีการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ด าเนินการเป็นปีที่ 3 แล้ว จึงมีการจ าแนก
ประเภทแปลงใหญ่ไว้ตามปี พ.ศ. อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 ตามล าดับ 

ส าหรับแปลง ปี 2561 นั้น เป็นแปลงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มการผลิต การตลาด และจะต้องขอความ
เห็นชอบ และรับรองแปลงจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command)  เพ่ือแจ้งผลการรับรองให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  
และหน่วยงานที่รับสมัครทราบผลการพิจารณา พร้อมทั้ง แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพ่ือขึ้นทะเบียน
เป็นแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป  

นอกจากนี ้แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละปียังได้มีการจ าแนกขนาด (size) ของแปลงตนเองตาม
จ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของแปลง ดังนี้ 

(1) size S  คือ มีสมาชิกน้อยกว่า 50 ราย 
(2) size M  คือ มีสมาชิกเท่ากับ 50 – 70 ราย  
(3) size L  คือ มีสมาชิกเท่ากับ 71 – 100 ราย  
(4) size XL  คือ มีสมาชิกมากกว่า 100 รายขึ้นไป 

การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละปี มีดังนี ้
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นโครงการที่มีการบูรณาการการท างานจากทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งผลให้ในแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 แปลง มีกิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงาน  ส าหรับกิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การเกษตร มีสาระส าคัญที่จังหวัด/อ าเภอควรด าเนินการดังนี้ 

กิจกรรม แปลง ปี 2559 แปลง ปี 2560 แปลง ปี 2561 
 จุดเน้น:  

งานวิจัย/นวัตกรรม 
จุดเน้น: การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลติ 

จุดเน้น: การลดต้นทุน  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

1. การเตรียมการ - - 1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาและแผนรายแปลง 

2. การถ่ายทอดความรู้ 2.1 จัดเวทีวิเคราะห์จัดท า
แผนรายแปลงและจัดท า
แผนธุรกิจ 

2.1 จัดเวทีวิเคราะห์จัดท า
แผนรายแปลงและจัดท า
แผนธุรกิจ  

2.1 ให้ความรู้เกษตรกร
ด้านการลดต้นทนุการผลิต 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเน้นการพัฒนา
คุณภาพ การตลาด  
การบริหารจัดการกลุ่ม 

2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเน้นการผลิตให้มี
คุณภาพด ี
 

2.2 ส่งเสริมการจัดท า
แปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

กิจกรรม แปลง ปี 2559 แปลง ปี 2560 แปลง ปี 2561 



3. การยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

สร้างมูลคา่เพิ่ม/แปรรูป - - 

4. การสนับสนุนปัจจัย
การผลิต/
เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 

- สนับสนนุวัสดุการเกษตร 
ในการจัดท าแปลงเรียนรู้/
สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

สนับสนนุวัสดุการเกษตร 
เพื่อพัฒนาการผลิตในการ
จัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน มีดังนี้ 

แปลงปี 2559 (แปลงปีท่ี 3)  
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ 
 1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ  ด าเนินการโดยส านักงานเกษตร

จังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปีที่ 3 

โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม (2) การพัฒนาการผลิต (3) การพัฒนาด้านการตลาด (4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/
องค์กร (5) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินของสมาชิกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ 
การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนว
ทางการพัฒนา คือ การพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยให้เกิดขึ้น 

2) จัดท าแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวสินค้า (ผลผลิต) กลุ่มลูกค้า 
จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

3) เก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลการ
ผลิตต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 

4) จัดท าแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม ด าเนินการ

โดยส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์คุณภาพดีโดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี การลดพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่ไม่
ถูกต้อง การใช้พันธุ์ดี การดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ 

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
 2.1 สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตร

อ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) น าผลสรุปที่ได้ในการก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิตของแปลงได้  ทั้งก่อนและ

หลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยน าผลสรุปจากข้อ 1.1 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม/
แปรรูป เพ่ือก าหนดวิธีการและรูปแบบของการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าของแปลง 
ตัวอย่างการเพ่ิมมูลค่า/แปรรูป  

 2) สร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้กับสมาชิก โดยการถ่ายทอดความรู้เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม/แปรรูปให้ผลผลิตได้ตามความต้องการร่วมกันจากผลการวิเคราะห์และสามารถน ามาปฏิบัติได้ 

 



แปลง ปี 2560 (แปลงปีท่ี 2) 
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 
 1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ ด าเนินการโดยส านักงานเกษตร

จังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปีที่ 3 

โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม (2) การพัฒนาการผลิต (3) การพัฒนาด้านการตลาด (4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/
องค์กร (5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  

2) จัดท าแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวสินค้า (ผลผลิต) กลุ่มลูกค้า จุดแข็งจุดอ่อนของ
กิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

3) เก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลการ
ผลิตต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 

4) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม ด าเนินการ

โดยส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์คุณภาพดีโดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี การลดพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่ไม่
ถูกต้อง การใช้พันธุ์ดี การดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
ราคา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาจบูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ า ปุ๋ย 
เป็นต้น) และท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นบรรยายหรือฝึกปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาดู
งานจากแปลงตัวอย่างเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม  

 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร 
 2.1 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต 

1) สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยด าเนินการในแปลงเรียนรู้ โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก 
แปลงใหญ่ในพื้นที่ โดยให้เน้นหนักในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามผลการวิเคราะห์จากกิจกรรมข้อ 1.1 
โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุการเกษตร วัสดุส านักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพ่ือพัฒนาการผลิต เช่น 
ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าเตรียมดิน ฯลฯ  

 

กิจกรรมที่ 3 การเชื่อมโยงการตลาด 
 3.1 สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานใน

รูปแบบแปลงใหญ ่ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยการจัดเวที พบปะ
ระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ โดยการบูรณาการทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ทุกภาคส่วนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านการผลิตและการตลาด ส่งผลให้เกิดการ
เจรจาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าได้ในอนาคต 

 



แปลงปี 2561 (แปลงปีท่ี 1) 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ 
 1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง ด าเนินการโดย

ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง โดยจัดท า

ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 
(2) การพัฒนาการผลิต (3) การพัฒนาด้านการตลาด (4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร  
(5) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลด
ต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ มาประกอบการ
วิเคราะห์และก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาแปลง 

2) เก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลการ
ผลิตต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 

3) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดความรู้  
 2.1 ถ่ายทอดความรู้ ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต /เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอโดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ อาจบูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ า 
ปุ๋ย เป็นต้น) และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นภาคบรรยาย หรือฝึกปฏิบัติควบคู่กับ
การศึกษาดูงานจากแปลงตัวอย่างเพ่ือให้เกิดการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

 2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด าเนินการ
โดยส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดท าแปลงเรียนรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 

(1) เป็นแปลงที่มีศักยภาพและความพร้อมของสมาชิกในแปลงปี 2561  
(2) พ้ืนที่ควรมีขนาดไมน่้อยกว่า 10 ไร่ 
(3) เป็นพ้ืนที่ที่เสนอขอเป็นแปลงใหญ่ และควรเป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องกันแล้ว 

ไม่ต่ ากว่า 2 ฤดูกาล 
(4) ควรอยู่ในบริเวณที่มีการผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่เพ่ือให้

เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่มาศึกษาดูงานในพื้นท่ีได้ 
(5) พ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถมองเห็นง่าย 
(6) เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเป็น

วิทยากรเกษตรกร ได้เป็นอย่างดีและ/หรือขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนด 
ในการด าเนินการ ตลอดจนค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

 
 



2) ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้ เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 

(1) จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ โดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี 
เตรียมดิน ฯลฯ ค่าวัสดุส านักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นในการจัดท าแปลง โดยให้เน้นหนักในเรื่องการ 
ลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามผลการวิเคราะห์จากกิจกรรมข้อ 1.1  

(2) จัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร รายละเอียดประกอบด้วย 
ชื่อเจ้าของแปลง ที่ตั้งแปลง และชื่อแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น แปลงเรียนรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์เป็นต้น  

(3) จัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แปลงใหญ่ ปี 2559 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ สินค้า จ านวยเกษตรกร 

1 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
2 ตาก แม่สอด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

3 น่าน บ้านหลวง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 93 
4 พะเยา ปง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 149 
5 พิษณุโลก นครไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 121 
6 เพชรบูรณ์ ชนแดน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
7 แพร่ ร้องกวาง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
8 ลพบุรี พัฒนานิคม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 55 
9 ล าปาง งาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 499 
10 ล าพูน ลี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 280 
11 สระบุรี วังม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 34 

 
 
 

แปลงใหญ่ ปี 2560 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ สินค้า จ านวยเกษตรกร 

1 ตาก บ้านตาก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 59 

  แม่ระมาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 350 

  สามเงา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 61 

  เมืองตาก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 38 
  แม่สอด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 45 
  อุ้มผาง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
2 นครราชสีมา ปากช่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 231 
  วังน้ าเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 175 
3 นครสวรรค์ ไพศาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  ตากฟ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  แม่วงค์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  ชุมตาบง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  แม่เปิน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 57 
  ลาดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 94 
4 พะเยา ภูซาง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 206 

 



แปลงใหญ่ ปี 2560 (ต่อ) 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ สินค้า จ านวยเกษตรกร 

5 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
6 พิษณุโลก นครไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 150 
  ชาติตระการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 150 
7 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  เมืองเพชรบูรณ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  ชนแดน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 80 
  บึงสามพัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  ศรีเทพ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
8 แพร่ หนองม่วงไข่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100 
9 ลพบุรี เมืองลพบุรี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  ท่าหลวง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 65 
  บ้านหมี่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 77 
  โคกเจริญ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 44 
  โคกส าโรง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
9  ลพบุรี หนองม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 124 
10 ล าปาง เมืองล าปาง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 55 

  แม่เมาะ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 

  เสริมงาม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 118 

  วังซ้าย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 49 

  เมืองปาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 148 

  แม่ทะ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 

11 ล าพูน ลี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 140 

12 เลย ปากชม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 40 

13 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 78 

  หมวกเหล็ก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 329 

14 สุพรรณบุรี ด่านช้าง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 

15 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 253 

  ทองแสนขัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 362 

  ท่าปลา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 60 

16 หนองฉาง หนองฉาง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 52 
 



แปลงใหญ่ ปี 2561 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ สินค้า จ านวยเกษตรกร 

1 ชัยนาท สรรคบุรี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา 50 
2 นครราชสีมา โนนไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 325 

3 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 15 

4 พิจิตร ดงเจริญ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
5 พิจิตร สามง่าม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 32 
6 เพชรบูรณ์ ชนแดน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 
7 แพร่ ร้องกวาง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  ลอง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 36 
  ลอง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 44 
  วังชิ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100 
8 ลพบุรี บ้านหมี่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 77 
9 เลย ด่านซ้าย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 35 
  ปากชม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 46 
  ภูกระดึง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 

10 สระบุรี วังม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 
  พระพุทธบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 40 
  พระพุทธบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 56 
  แก่งคอย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 63 
  แก่งคอย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 80 
  เฉลิมพระเกียรติ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
  มวกเหล็ก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 55 
  พระพุทธบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 
  บ้านหมอ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 

11 อุทัยธานี บ้านไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
 อุทัยธานี บ้านไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 
 อุทัยธานี หนองฉาง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 

12 ตาก แม่ระมาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 
  พบพระ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 

 

 
 


