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เอกสาร
สรุปผลการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) ในการขับเคลือ่ น
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

จัดทาโดย
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารสรุปผลการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
2

คานา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพื ชเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่ สาคัญใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี มูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และ
ปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ในปี 2559/60 คาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มี ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ป ระมาณ 8 ล้านตัน
ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน ทาให้ต้องนาเข้าพืชวัตถุดิบ
อื่นเป็นวัตถุดิบ ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560/61 ภาครัฐได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตาม
มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร โดยจัดทาโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฤดูแล้งrหลังนา ปี 2560/61 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ลดพื้นที่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่ถูกต้อง และเพิ่มพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ป ลูกหลังนาฤดูแล้ง ที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด และกระจาย
ผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดาเนิการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพ
ที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง
การจัดทาเอกสารสรุปผลการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) ใน
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อ
ขับ เคลื่อนโครงการส่ง เสริมการเกษตร 2) ด้านการเยี่ยมเยียนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่ง เสริม การเกษตร
3) ด้านการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตร 4) ด้านการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร 5) ด้านการจัดการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตร 6)ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตร 7) การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จ สานักงาน
เกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร
(T & V System) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมฉบับนี้ จะช่วยให้การต่อยอด
การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
กุมภาพันธ์ 2562
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่สาคัญในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันพบว่า
ผลผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ที่ ผ ลิต ภายในประเทศมี ป ริ ม าณไม่ เ พี ยงพอกั บ ความต้ องการของตลาด ในปี
2559/60 คาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8 ล้านตัน ในขณะที่
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน ทาให้ต้องนาเข้าพืชวัตถุดิบอื่นเป็น
วัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560/61 ภาครัฐได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามมาตรการ
รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร โดยนาหลักการของระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในการ
ดาเนินโครงการ ดังนี้
1.การถ่ายทอดความรู้ โดยจัดเวทีชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา และจัดเวที ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลาดจาหน่าย การบันทึกข้อมูลในสมุด
บันทึก มีบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 148 ราย ณ หอประชุมอาเภอพยุห์
2.การเยี่ยมเยียน มีการวางแผนจัดกิจกรรมพบปะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาตาบลของ
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น และเกษตรกร ทั้งในลักษณะกลุ่มและรายบุคคล โดยจะอาศัย
การพบปะเยี่ยมเยียนกันในแปลงเพาะปลูก มีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่ชัดเจน
3. การสนั บสนุน มุ่ ง เน้นการพั ฒ นาเกษตรให้มี ขวัญ ก าลัง ใจ สนับ สนุนสิ นเชื่อ และการพัฒ นา
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกให้มีความทันสมัย มีองค์ความรู้ด้านการปลูกและดูแลรักษา ตลอดทั้งการเก็บ
เกี่ยวในระยะที่เหมาะสม
4.การจัดการข้ อมูล มี การจัดการข้อมูล (Data Management) ในการดาเนินโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยแบ่งเป็น การ
จัดทาข้อมูล เกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน และการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านการเกษตรของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
1. ชื่อโครงการ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา
2. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย “การตลาดนาการผลิต”การบริหารจัดการสินค้า
เกษตร สร้างความสมดุลทางการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดาเนินการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด มีการบริหารสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต
มีตลาดรองรับแน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามสภาพภาคการเกษตร ในปัจจุบัน พบว่าเกษตรกรยังมีปัญหาหนี้สินอันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิต
ที่สูง ราคาผลผลิตตกต่า ผลผลิตล้นตลาดทาให้เกษตรกรมีภาระหนี้สินซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ต้องเร่งจัดการลด
ภาระให้แก่เกษตรกร ภาครัฐจึงได้พักชาระหนี้สินให้แก่เกษตรกรเป็นเวลา 3 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ
ได้ระดมความคิดในการวางแผนเพื่อฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร สร้างอาชีพใหม่หรือทางเลือกพืชใหม่ให้เกษตรกร
มีรายได้เพียงพอ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ สาคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมู ลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และ
ปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ในปี 2559/60 คาดว่าอุ ตสาหกรรม อาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ป ระมาณ 8 ล้านตัน
ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน ทาให้ต้องนาเข้าพืชวัตถุดิบ
อื่นเป็น วัต ถุดิบ ทดแทนข้ าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ในปี 2560/61 ภาครัฐได้ด าเนินการแก้ ไขปัญ หาดั ง กล่า ว
ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพทีม่ ั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในช่วงฤดูนาปรัง
4. เป้าหมาย
เกษตรกร จานวน 100 คน ในเขตอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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6. แนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
จัดเวทีสร้างความเข้าใจ และ
รับสมัครเกษตรกร
ถ่ายทอดความรู้การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว
จัดเวทีเพื่อวางแผนการตลาด
และแนะนาช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารโดยการใช้แอพพลิเคชั่น
กากับ ติดตาม เยี่ยมเยียนการ
ดาเนินงานตามแผน
ประสานงาน รวบรวมผลผลิต
เพื่อจาหน่าย รับซื้อผลผลิต ณ จุด
รับซือ้ ในพื้นที่

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย.61
พ.ย.61
พ.ย.61
พ.ย.61-พ.ค.62
ก.พ.62-พ.ค.62

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรจังหวัด พด. กสส.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรจังหวัด พด. กสส.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรจังหวัด กสส.
และภาคเอกชน

7.ตัวชีวัดความสาเร็จของโครงการ
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จาหน่ายผลผลิตตามประกาศกรมการค้าภายใน
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการหักลดน้าหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น

สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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ส่วนที่ 2
การจัดการข้อมูลเพือ่ ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่
2.อาชีพเสริม ได้แก่
3.จานวนธนาคาร

ทานา
รับจ้าง และปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
มี 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

4.จานวนห้างสรรพสินค้า

มี 1 แห่ง ได้แก่ ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส

 ด้านสังคม
โรงเรียนมัธยม ได้แก่
โรงพยาบาล

1.โรงเรียนพยุห์วิทยา
2.โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
1 แห่ง สถานีอนามัย 5 แห่ง

 ด้านประชากร
๑.จานวนประชากรทัง้ สิ้น
๒.จานวนประชากรชาย
๓.จานวนประชากรหญิง
๔.ความหนาแน่นของประชากร

รวม 35,978 คน
รวม 17,794 คน
รวม 18,184 คน
ในเขตเทศบาล 624.72 คน/ตร.กม. นอกเขตเทศบาล 155.95 คน/
ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221,2111
สานักงานเกษตรอาเภอพยุหอ์ ยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ 24 กิโลเมตร

สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
๑.ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ าคัญ ได้แก่ ข้าว หอมแดง กระเทียม พริก
๒.ชื่อแหล่งน้าที่สาคัญได้แก่
ห้วยทา ห้วยแฮด
(แม่น้า/บึง/คลอง)
๓.โรงงานอุตสาหกรรมทีส่ าคัญได้แก่
โรงสีข้าว ม.3 ต.พยุห์ อาเภอพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
โรงสีข้าว ม.1 ต.พยุห์ อาเภอพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
 แผนที่แสดงความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติเกษตรกร
1. มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
2. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร และพื้นที่ต้องมีประวัติการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ ปี 2559 2561) ปีใดปีหนึ่ง สาหรับกรณีที่เช่าที่ดินทานา ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
3. มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาช่วงฤดูแล้ง โดย
ความสมัครใจ
4. พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทาน หรือพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้าตลอดฤดูเพาะปลูก และมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
5. เกษตรกรต้องมี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร
(ธ.ก.ส.) เพื่อใช้ในการขอรับเบี้ยประกันภัยกรณีเกิดภัยพิบัต
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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 ข้อมูลวิชาการ/องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นับว่าเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพทีจ่ ะใช้ปลูกในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว
เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้าน้อยกว่าการทานาประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี้ยังช่วยลดการแพร่ระบาดของแมลง
คุณภาพเมล็ดดีปราศจากสารพิษแอฟลาทอกซิน ราคาดีและช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการภายในประเทศโดยเฉพาะใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์
1. การเลือกพื้นที่
ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต่าและระบายน้ายาก ใน
กรณีพื้นที่นาไม่ส ม่าเสมอจ าเป็นต้อ งปรับพื้นที่ ให้ราบเรียบ
ก่อนการปลูกข้าว เพื่อสะดวกในการให้น้าและระบายน้าออก
จากแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้าท่วมขังในแปลง ส่วนในกรณีที่ดินนาเป็นกรดหรือกรดจัด (pH ต่ากว่า 5.5)
ควรปรับปรุงความเป็นกรดของดินก่อนทานาหรือก่อนปลูกข้าวโพดโดยการใส่ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือหินปูนบด
ควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดในสภาพดินนาที่เป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัดเนื่องจากระบายน้าไม่ดี
2. การเลือกช่วงเวลาปลูก
ช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมของข้าวโพดในฤดูแล้ง คือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
หากสามารถปลูกได้เร็วจะทาให้ต้นข้าวโพดมีการเจริญเติบโตดีและระยะออกดอกไม่ตรงกับช่วงอุณหภูมิสูง
และช่วยประหยัดการใช้น้าได้อีกด้วย ควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดล่าช้าถึงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์จะ
ทาให้ได้ผลผลิตต่า เนื่องจากอุณหภูมิสูงในช่วงออกดอกซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการผสมเกสร ในขณะเดียวกัน
ช่วงเก็บเกี่ยวอาจจะมีฝนตก ทาให้เมล็ดได้รับความเสียหายและคุณภาพไม่ดี
3. การเตรียมดิน
การเตรียมดินนับว่ามีความสาคัญต่อการปลูกข้าวโพดในสภาพนา เนื่องจากสภาพแปลงนาก่อน
การปลูกข้าวโพดเป็นดินที่อัดตัวกันแน่นและระบายน้ายาก แต่ในทางตรงกันข้ามข้าวโพดจะชอบลักษณะดินที่
โปร่งและระบายน้าได้ดี การปลูกข้าวโพดในสภาพนาควรไถพรวนดิน 1-2 ครั้ง เพือ่ ให้ดินร่วนซุย นอกจากนี้ยงั
สามารถปลูกได้โดยไม่ไถเตรียมดินโดยเฉพาะในดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียว เป็นวิธีการที่น่าจะ
ดีกว่าการปลูกโดยไถพรวนตามปกติ เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนในการพรวนและยังช่วยให้ปลูกข้าวโพดได้
เร็วขึ้นด้วย ซึ่งการปลูกตามทาได้ทันทีหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยอาศัยความชื้นในดินที่หลงเหลืออยูส่ ามารถ
ประหยัดการใช้น้าได้อย่างดี ในขณะเดียวกันตอซังขาวที่หลงเหลืออยู่ในแปลง ยังสามารถใช้คลุมดินเพื่อช่วย
สงวนรักษาความชื้นในดินและควบคุมวัชพืชได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการปลูกโดยไม่ไถพรวนจะต้องควบคุม
วัชพืชก่อนปลูกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การเตรียมแปลงปลูกและการให้น้า
การปลูกข้าวโพดในสภาพนาทีม่ ีการระบายน้าไม่ดี โดยเฉพาะดินนาที่เป็นดินเหนียวถึงเหนียว
จัด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรปลูกโดยการยกแปลงปลูกแถวคู่หรือแถวเดี่ยว เนื่องจากการยกแปลงปลูกนอกจาก
จะใช้สาหรับเป็นร่องให้น้าแล้วยังใช้เป็นร่องระบายน้าออกจากแปลงได้ ส่วนการปลูกโดยไม่ไถเตรียมดิน ควร
ปลูกโดยอาศัยความชื้นในดินที่หลงเหลืออยู่หรือในกรณีที่ปลูกข้าวล่าช้าความชื้นในดินไม่เพียงพอจาเป็นต้องให้
น้าก่อนปลูก โดยให้น้าท่วมแปลงแล้วทิ้งดินไว้ให้พอเหมาะจึงปลูกข้าวโพด วิธีหลังนี้ต้องระวังเกี่ยวกับวัชพืช
โดยเฉพาะเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นอยู่ในแปลง แต่แก้ไขได้โดยเกีย่ วข้าวในระยะพลับพลึง ซึง่ เมล็ดข้าวยังติดเหนียว
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

9

เอกสารสรุปผลการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
กับระแง้ไม่ร่วงง่ายเหมือนข้าวแก่จนสุก จากนั้นจะให้น้าอีกครั้งหนึง่ หลังจากใส่ปุ๋ยยูเรียแต่งหน้าและพูนโคน
ซึ่งการพูนโคนจะเป็นการยกร่องเดี่ยวโดยปริยาย จากนั้นการให้น้าก็จะเป็นไปตามปกติหรือหากไม่พูนโคนก่อน 10
การให้น้าจะต้องทาร่องรอบแปลงเพื่อใช้ระบายน้าออกจากแปลงหลังจากให้น้า
5. การเลือกใช้พันธุ์
สาหรับพันธุ์ข้าวโพดทีเ่ หมาะสมสาหรับปลูกในสภาพนานั้น ควรเลือกใช้พันธุ์ลูกผสมโดยเฉพาะ
ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด สาหรับข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมในปัจจุบันมีอยู่หลายพันธุ์ ซึ่งผลิต
โดยบริษัทเอกชนและทางราชการ เช่น ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และกรมวิชาการเกษตร
6. วิธีการปลูกและระยะปลูก
ควรปลูกแบบเป็นแถวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดหรือใช้แรงงานคน สาหรับระยะปลูกทีเ่ หมาะสม
สาหรับปลูกข้าวโพดไร่ในสภาพนานั้น ควรใช้ระยะระหว่างแถว 75 ซม. ระยะระหว่างหลุม 20 ซม. จานวน 1
ต้น/หลุม หรือปลูกให้ได้จานวน 10,667 ต้น/ไร่
7. การให้น้า
ข้าวโพดต้องการน้าตลอดฤดูประมาณ 450-500 มม. ควรให้น้าชลประทานประมาณ 3-5
ครั้งตลอดฤดูปลูก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดของเนื้อดิน สภาพภูมิอากาศ และระดับน้าใต้ดิน เป็นต้น
และจะต้องได้รบั น้าอย่างเพียงพอตลอดฤดูปลูก หากเกิดการขาดน้าในช่วงระยะใดระยะหนึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตที่จะได้รับโดยเฉพาะการขาดน้าในระยะออกดอก จะทาให้ผลผลิตลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไร
ก็ตามสามารถลดจานวนครั้งในการให้น้าโดยวิธีไม่ไถเตรียมดินซึ่งอาศัยฟางข้าว เศษพืช หรือเศษวัชพืช เป็น
วัสดุคลุมดิน ซึ่งสามารถลดจานวนครั้งของการให้น้าเหลือประมาณ 2-3 ครั้ง ขั้นตอนการให้น้าสาหรับข้าวโพด
คือ ปล่อยให้น้าท่วมแปลงก่อนปลูกในกรณีที่ดินแห้ง แล้วรอจนกระทั่งดินชื้นพอเหมาะจึงทาการปลูกข้าวโพด
แล้วพูนโคนเป็นร่องน้าโดยปริยายเมือ่ อายุประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังปลูก พร้อมใส่ปุ๋ยแต่งหน้าแล้วให้น้าตาม
ร่องตามปกติจนถึงเก็บเกี่ยว
8. การควบคุมวัชพืช
การปลูกข้าวโพดในสภาพนาในกรณีที่ไม่ใช้วัสดุคลุมดินหรือวิธีการไถพรวนดิน สารเคมีมีความ
จาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการปลูกโดยไม่ไถเตรียมดิน ซึง่ ต้องกาจัดวัชพืชประเภทก่อนปลูก เช่น ไกลโฟเสท
พารา ครอต นอกจากนี้การใช้สารกาจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก เช่น เมโทลาคลอร์ อะลาคลอร์หรืออะทราซีน
มีความสาคัญเช่นกันเนื่องจากเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินจะงอกขึ้นมาภายหลังได้เมื่อมีการให้น้าชลประมานในช่วง
ปลูก แต่การใช้อะทราซีนต้องระวังผลตกค้างในดิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูกตามโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว
ต่าง ๆ แต่ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการใช้อะทราซีนสาหรับการปลูกในสภาพนา ในกรณีที่มีวัชพืชค่อนข้างมากควร
ฉีดพ่นสารกาจัดวัชพืชประเภทก่อนปลูกหรือก่อนงอกได้ จากนั้นก็จะดายหญ้าหรือทารุ่นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับ
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า สาหรับในแปลงที่มีวัชพืชไม่รุนแรง การดายหญ้าเพียงครัง้ เดียวพร้อมกับการใส่ปุ๋ยแต่งหน้า
ก็เพียงพอแล้ว แต่อย่างไรก็ตามวัชพืชมีมากหรือน้อยขึ้นอยูก่ บั การให้น้าชลประทานเช่นกัน โดยการให้น้า
บ่อยครั้งมีแนวโน้มทาให้ปริมาณวัชพืชเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
9. ศัตรูของข้าวโพด
ศัตรูของข้าวโพดที่สาคัญสาหรับการปลูกข้าวโพดในฤดูแล้ง คือ หนู ซึ่งจะเข้ากัดกินต้นอ่อนถึง
ระยะติดฝัก โดยเฉพาะในระยะเป็นน้านมถึงฝักแก่ ในกรณีทมี่ ีการระบาดของหนูอย่างรุนแรง ผลผลิตอาจถูก
ทาลายเกือบทั้งแปลง สาหรับนวทางแก้ไขมีอยู่หลายวิธีทั้งวิธีกล เช่น กัปดักต่าง ๆ และการใช้สารเคมี เช่น
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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เหยื่อพิษ เป็นต้น สาหรับแมลงศัตรูทสี่ าคัญ คือ หนอนเจาะลาต้นข้าวโพด ซึ่งควรใช้คาร์โบฟูราน 3 % ชนิด
เมล็ดประมาณ 1 ช้อนชา/ต้นหยอดที่ยอด นอกจากนี้ยงั มีหนอนกระทู้ข้าวโพดและหนอนเจาะฝักข้าวโพด ควร 11
ใช้สารกาจัดแมลงตามคาแนะนา
10. การเก็บเกี่ยว
ควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่อแก่จัดหรือครบอายุเก็บเกี่ยวทีเ่ หมาะสมแต่ละพันธุ์ โดยเก็บเฉพาะฝัก
แล้วนามาตากแดด 2-3 แดด จึงนามากะเทาะเมล็ดด้วยเครือ่ งกะเทาะเมล็ด ซึง่ มีความเร็วรอบทีเ่ หมาะสม
เมล็ดจะไม่แตกเสียหาย จากนั้นนาเมล็ดมาตากแดดให้แห้งสนิทก่อนบรรจุในถุงหรือความชื้นสูง เพราะจะทาให้
เกิดเชื้อราซึ่งอาจเป็นพิษต่อคนหรือสัตว์ที่กินเข้าไปได้
11. ข้อกาจัดของการปลูกข้าวโพดไร่ในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว
- หลีกเลี่ยงดินเหนียวถึงเหนียวจัด
- หลีกเลี่ยงดินกรด (pH ต่ากว่า 5.5)
- หลีกเลี่ยงการขาดน้าในระยะออกดอก
- หลีกเลี่ยงการปลูกหลังเดือนธันวาคม
- หลีกเลี่ยงน้าท่วมขังในระยะแรก
- ต้องการปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูง
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ส่วนที่ 3
แผน/ผลการขับเคลื่อนโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร
 แผน/ผลการถ่ายทอดความรู้

สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ ได้ดาเนินการถ่ายทอดความรู้
ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1.1)จัดเวทีชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพือ่
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรอาเภอ ตัวแทนจากสหกรณ์จงั หวัดศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ธ.ก.ส.สาขาพยุห์
เกษตรกรทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 155 ราย โดยมีประเด็นการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ 1)คุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ 2)การปลูก ดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว 3) การจาหน่ายผลผลิต
4)การสนับสนุนสินเชื่อ

 แผน/ผลการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกิดต่อเป้าหมายโครงการ

สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. สาขาพยุห์ จัดประชุมเกษตรกรทีป่ ระสงค์กู้เงิน
ดอกเบี้ยต่าเพื่อดาเนินงานโครงการในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ธ.ก.ส. สาขาพยุห์ กรณีขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. หลังจากที่ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. แล้ว
เกษตรกรสามารถไปติดต่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง โดย ธ.ก.ส. จะมีระยะเวลาในการ
ดาเนินการอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้
- กรณีที่ 1 เกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และมีบัตรเกษตรสุขใจ จะใช้เวลา
ในการดาเนินการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 - 5 วัน
- กรณีที่ 2 เกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว แต่ไม่มีบัตรเกษตรสุขใจ จะใช้เวลา
ในการดาเนินการทาบัตร ประมาณ 15 วัน และพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 - 5 วัน รวม
ระยะเวลาที่เกษตรกรจะได้รับวงเงินสินเชื่อ 18 - 20 วัน
- กรณีที่ 3 เกษตรกรไม่ได้เป็นเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จะใช้เวลาในการดาเนินการ
สมัครเป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ประมาณ 5 วัน ทาบัตรประมาณ 15 วัน และพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ
3 - 5 วัน รวมระยะเวลาทีเ่ กษตรกรจะได้รบั วงเงินสินเชื่อ 23 - 25 วัน เมื่อเกษตรกรได้รบั การอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อในบัตรเกษตรสุขใจแล้ว สามารถนาไปซื้อปัจจัยการผลิต ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์รบั ชาระเงินด้วยบัตร
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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เกษตรสุขใจ โดยเกษตรกรต้องแจ้งกับทางร้านว่าชาระเงิน ซือ้ ปัจจัยการผลิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ
13
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา ทั้งนี้ สามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิตได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
เท่านั้น สาหรับการคิดอัตราดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่เกษตรกรใช้ บัตรเกษตรสุขใจซื้อปัจจัยการ
ผลิต มิใช่วันที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส

 แผน/ผลการติดตามและเยี่ยมเยียนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ ออกติดตามเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยติดตามตั้งแต่
กระบวนการเตรียมพื้ นที่ การปลูก การดูแลรัก ษา การเก็ บเกี่ยวผลผลิต ตลอดทั้ งแหล่งรวบรวมผลิตเพื่อ
จาหน่าย ให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรเพื่อขับเคลื่องานให้ประสบความสาเร็จ

สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารสรุปผลการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
14

ส่วนที่ 4
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลใน
พัฒนาการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้
ประเด็นการขับเคลื่อน
ปัญหา-อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
โครงการตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร
1.การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความรู้ และทักษะด้านการ
มีการกาหนดหลักสูตรถ่ายทอด
ปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย โดย
แตกต่างกันมากเกษตรกรจึงรับความรูจ้ าก เน้นเกษตรกรที่ขาดทักษา ความรู้
วิทยากรแตกต่างกัน และเกษตรกรไม่กล้า และไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เป็นอันดับแรก
2.การเยี่ยมเยือน/
- เจ้าหน้าที่มีภารกิจที่สาคัญและเร่งด่วน 1.ปรับแผนการเยี่ยมเยือนให้
ติดตามการดาเนินงาน ส่งผลต่อโอกาสในการเยี่ยมเยือน และ
สอดคล้องกับตารางการจัดกิจกรรม
พบปะกันมีน้อย
2.บูรณาการการทางานเพื่อให้เกิด
- เกษตรกรขาดทักษะในการดูแลรักษา ทา งานหลายงานในการดาเนินกิจกรรม
ให้ข้าวเกิดการแคระแกรน
แต่ละครั้ง
3.ให้คาแนะนาปรึกษาเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นระบบการให้
น้าข้าวโพด เช่น ข้าวโพดต้องการน้า
ในระดับพอดี หากให้น้ามากและน้า
น้อย ต้นข้าวโพดจะแคระแกรน และ
ไม่สามารถฟื้นฟูให้กบั มาเป็นต้นที่
สมบูรณ์แข็งแรงได้
5.การสนับสนุน
- สินเชื่อได้ล่าช้า ไม่ทันห่วงในการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เพาะปลูก
เร่งรัดการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร
6.การจัดการข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลต้องใช้ระยะเวลานาน
ส่งผลต่อความทันสมัยของข้อมูล

นาข้อมูลทุติยภูมมิ าใช้ในการ
วิเคราะห์ร่วมกับการจัดเก็บข้อมูล
ใหม่
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ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรม
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