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หนุนกลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

1 มิถุนายน 2563 

 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดมิติใหม่ใน

การผนึกกำลังร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อย ราย

ใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer  และกลุ่มแปลงใหญ่ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี

ความสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต พร้อมมอบหมายให้

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของ

ตลาด ตลอดจนปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ในยุคท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

COVID-19 สามารถนำสินค้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ภายใต้การดำเนินโครงการตลาดสินค้า



เกษตรออนไลน์ “เปล่ียนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับบริษัท ลาซาด้า 

ประเทศไทย จำกัด จัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกรผ่านระบบ VDO Conference “MOAC Live Streaming 

Course” ซ่ึงมีรูปแบบการอบรมส่ือสารโต้ตอบกันระหว่างผู้สอนและผู้เข้ารับการอบรมแบบ Real Time และ

สามารถเก็บบันทึกการอบรมเพ่ือดูย้อนหลังได้ 

ท้ังน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอให้ทุกจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อม มีศักยภาพ และมี

สินค้าคุณภาพพร้อมจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จังหวัดละ 5 คน จากกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายข้างต้นท่ีมี

ความสมัครใจและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการระบายผลผลิตหรือสินค้าก่อนเป็นอันดับแรก เข้ารับการอบรม

ผ่านระบบ VDO Conference “MOAC Live Streaming Course” โดยใช้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็น

สถานท่ีจัดการฝึกอบรมดังกล่าว รวมท้ังนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของ

กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้เกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ท้ังใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 



 
หนุนกลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้า ร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

1 มิถุนายน 2563 

 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดมิติใหม่ใน

การผนึกกำลังร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อย ราย

ใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มแปลงใหญ่ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี

ความสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต พร้อมมอบหมายให้

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของ

ตลาด ตลอดจนปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ในยุคท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

COVID-19 สามารถนำสินค้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ภายใต้การดำเนินโครงการตลาดสินค้า

เกษตรออนไลน์ “เปล่ียนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ

บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด จัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกรผ่านระบบ VDO Conference “MOAC 

Live Streaming Course” ซ่ึงมีรูปแบบการอบรมส่ือสารโต้ตอบกันระหว่างผู้สอนและผู้เข้ารับการอบรมแบบ 

Real Time และสามารถเก็บบันทึกการอบรมเพ่ือดูย้อนหลังได้ 



 ท้ังน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอให้ทุกจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อม มีศักยภาพ และมี

สินค้าคุณภาพพร้อมจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จังหวัดละ 5 คน จากกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายข้างต้นท่ีมี

ความสมัครใจและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการระบายผลผลิตหรือสินค้าก่อนเป็นอันดับแรก เข้ารับการอบรม

ผ่านระบบ VDO Conference “MOAC Live Streaming Course” โดยใช้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็น

สถานท่ีจัดการฝึกอบรมดังกล่าว รวมท้ังนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของ

กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้เกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ท้ังใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 



 
ส่งเสริมเกษตรกรใช้ “ไวรัสเอ็นพีวี” ควบคุมหนอนกระทู้หอม ลดการใช้สารเคมี 

29 พฤษภาคม 2563 

  นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงสภาพแวดล้อมท่ีร้อนสลับกับ

ฝนในขณะน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก หม่ันลงสำรวจแปลง เพ่ือป้องกันการเข้า

ทำลายของหนอนกระทู้หอม 

 หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Hubner) มีลักษณะลำตัวสีเขียวอ่อน ครีม น้ำตาลอ่อน 

ไม่มีขน ขนาด 2.5 – 3 เซนติเมตร ด้านข้างมีแถบสีขาวพาดตามความยาวของลำตัว ผีเส้ือหนอนกระทู้หอม

เป็นผีเส้ือกลางคืน สีน้ำตาล เพศเมียวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 10 – 20 ฟอง มีขนสีน้ำตาลปกคลุม 

หนอนเข้าดักแด้ในดิน หนอนกระทู้หอมเป็นศัตรูพืชท่ีสำคัญในการเข้าทำลายพืชผักหลายชนิด ได้แก่ หอมแบ่ง 

หอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝร่ัง พริก ถ่ัวฝักยาว มันเทศ ผักตระกูลกะหล่ำ แตงโม องุ่น กล้วยไม้ ดาวเรือง 

กุหลาบ เบญจมาศ ถ่ัวเขียว และมันฝร่ัง  โดยระบาดมากในแหล่งท่ีมีการปลูกอย่างต่อเน่ืองประจำ เช่น จังหวัด

ราชบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี กาญจนบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนท่ีปลูกหอมท่ีสำคัญ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงแหล่ง

ปลูกผักดังกล่าวมีการระบาดของหนอนกระทู้หอมเป็นประจำ เน่ืองจากช่วงน้ีสภาพอากาศร้อน ฝนตกน้อยลง



หรือฝนท้ิงช่วงระยะเวลานาน ซ่ึงเหมาะต่อการระบาดของหนอนกระทู้หอม ดังน้ัน เกษตรกรควรหม่ันสำรวจ

แปลงอย่างสม่ำเสมอ 

วิธีการกำจัดหนอนกระทู้หอมโดยเช้ือไวรัสเอ็นพีวี ให้ใช้ในอัตรา 10 – 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ความถ่ี

ในการพ่นข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรงในการระบาด นอกจากน้ี วิธีการฉีดพ่นควรฉีดพ่นช่วงเวลาเย็น ผสมสาร

จับใบ ช่วยให้เช้ือไวรัสเอ็นพีวีเกาะติดใบได้ดีข้ึน ควรใช้หัวสเปรย์แบบฝอยเพ่ือประสิทธิภาพ ในการฉีดพ่นท่ีดี

ข้ึน และควรเก็บรักษาขวดหรือภาชนะบรรจุเช้ือไวรัสเอ็นพีวีในอุณหภูมิท่ีเย็นและให้พ้นจากแสงแดด 

 โดยข้อดีของการใช้เช้ือไวรัสเอ็นพีวีน้ัน จะปลอดภัยต่อมนุษย์  สัตว์  และสภาพแวดล้อม เพราะเช้ือ

ไวรัสเอ็นพีวีทำลายเฉพาะเจาะจงกับแมลงศัตรูพืชเป้าหมาย โดยในประเทศไทยมีไวรัสเอ็นพีวีจำเพาะกับหนอน 

3 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย และเม่ือมีการใช้ไปได้ระยะหน่ึงเช้ือ

ไวรัสเอ็นพีวีจะแพร่ขยายและเข้าทำลายศัตรูพืชเป้าหมาย จนไม่สามารถเพ่ิมปริมาณเข้าทำความเสียหายกับ

พืชในพ้ืนท่ีน้ันได้อีก และท่ีสำคัญ การใช้เช้ือไวรัสเอ็นพีวีต้องเลือกใช้ให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช เพ่ือผลลัพธ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด 

ข้อมูลจาก : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร 



 
ชาวสวนปาล์มเฮ! รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเร็วข้ึน งวด7-9 

1 มิถุนายน 2563 

 ชาวสวนปาล์มเฮ! รัฐบาลปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเร็วข้ึน จากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน ในงวด

ท่ี 7 8 และ 9 

ตามท่ีรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 โดย

กำหนดราคาประกันไว้ท่ีกิโลกรัมละ 4 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน และรัฐบาลจะชดเชยราคาส่วนต่าง

ให้แก่เกษตรกร จำนวน 8 งวด ทุก ๆ 45 วัน ซ่ึงได้ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดท่ี 1 และ

งวดท่ี 2 แล้ว ส่วนงวดท่ี 3 4 และงวดท่ี 5 ไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่าง เน่ืองจากราคาตลาดท่ีใช้ในการอ้างอิงสูง

กว่าราคาประกันท่ีกำหนดไว้ ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดท่ี 6 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดส่ง

ข้อมูลเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันท่ีข้ึนทะเบียนและผ่านการตรวจสอบแปลง ในปี 2563 ให้กับ ธกส.แล้ว ซ่ึง

ราคากลางอ้างอิงในงวดท่ี 6 อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 3.03 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีราคาส่วนต่างอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 0.97 

บาท หรือคิดเป็นไร่ละ 352.35 บาท และขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนการโอนเงินของ ธกส. ซ่ึงเกษตรกรสามารถเช็ค

ยอดเงินได้หลังวันท่ี 5 มิถุนายนน้ี 



นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 

ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดท่ี 7 8 และ 9 ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ว่ามีการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ 

กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเร่ิมต้ังแต่งวดท่ี 7-9 เพ่ือให้การ

พิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาท่ีแท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็วข้ึน ในช่วงท่ี

ราคาผลปาล์มดิบต่ำกว่าราคาเป้าหมายท่ี 4 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับปริมาณผลปาล์มท่ีใช้คำนวณเงินชดเชย

ส่วนต่างสำหรับงวดท่ี 7-9 กำหนดไว้ท่ีเฉล่ีย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ท่ีปลูกจริง แต่ไม่

เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ซ่ึงลดลงจากเดิมท่ีกำหนดไว้ท่ี 363.25 กก. เพราะเดิมกำหนดให้มีการช่วยเหลือเพียง 

8 งวด 

ท้ังน้ี การจ่ายเงินชดเชยในงวดท่ี 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันท่ี 16 ซ่ึงงวดท่ี 7 จะจ่ายวันท่ี 16 มิ.ย.2563 

และงวดต่อไปจะจ่ายทุกวันท่ี 16 หากตรงกับวันหยุด ก็จะเล่ือนการจ่ายให้เร็วข้ึน โดยธนาคารเพ่ีอการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง 

จึงขอเน้นย้ำและเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกัน

รายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งข้ึนทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งข้ึนทะเบียนได้ท่ีสำนักงาน

เกษตรอำเภอท่ีต้ังแปลง เจ้าหน้าท่ีจะลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับ

การช่วยเหลือตามรอบท่ีเหลือ ท่ีจะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป 

ภาพประกอบสวนปาล์มจาก youngplam.com 



 
ข่าวดี! รัฐบาลปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มเร็วข้ึน 

1 มิ.ย. 2563 

 ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ข่าวดี! รัฐบาลปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มเร็ว

ข้ึน จากเดิมทุกๆ 45 วัน เป็นทุก 30 วัน ในงวดท่ี 7, 8 และ 9 

ตามท่ีรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 โดย

กำหนดราคาประกันไว้ท่ีกิโลกรัมละ 4 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน และรัฐบาลจะชดเชยราคาส่วนต่าง

ให้แก่เกษตรกร จำนวน 8 งวด ทุกๆ 45 วัน ซ่ึงได้ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดท่ี 1 และ

งวดท่ี 2 แล้ว ส่วนงวดท่ี 3, 4 และงวดท่ี 5 ไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่าง เน่ืองจากราคาตลาดท่ีใช้ในการอ้างอิงสูง

กว่าราคาประกันท่ีกำหนดไว้ ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดท่ี 6 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดส่ง

ข้อมูลเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันท่ีข้ึนทะเบียน และผ่านการตรวจสอบแปลง ในปี 2563 ให้แก่ ธ.ก.ส.แล้ว 

ซ่ึงราคากลางอ้างอิงในงวดท่ี 6 อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 3.03 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีราคาส่วนต่างอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 

0.97 บาท หรือคิดเป็นไร่ละ 352.35 บาท และขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ซ่ึงเกษตรกร

สามารถเช็กยอดเงินได้หลังวันท่ี 5 มิถุนายนน้ี 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 

กล่าวว่า ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดท่ี 7, 8 และ 9 ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ว่ามีการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนิน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการพิจารณาการ

จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเร่ิมต้ังแต่

งวดท่ี 7-9 เพ่ือให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาท่ีแท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชย

รายได้เร็วข้ึน ในช่วงท่ีราคาผลปาล์มดิบต่ำกว่าราคาเป้าหมายท่ี 4 บาทต่อกิโลกรัม 



สำหรับปริมาณผลปาล์มท่ีใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดท่ี 7-9 กำหนดไว้ท่ีเฉล่ีย 242.17 

กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ท่ีปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ซ่ึงลดลงจากเดิมท่ีกำหนดไว้ท่ี 

363.25 กิโลกรัม เพราะเดิมกำหนดให้มีการช่วยเหลือเพียง 8 งวด ท้ังน้ี การจ่ายเงินชดเชยในงวดท่ี 7-9 

กำหนดจะจ่ายในวันท่ี 16 ซ่ึงงวดท่ี 7 จะจ่ายวันท่ี 16 มิ.ย.2563 และงวดต่อไปจะจ่ายทุกวันท่ี 16 หากตรงกับ

วันหยุดก็จะเล่ือนการจ่ายให้เร็วข้ึน โดยธนาคารเพ่ีอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินส่วน

ต่างเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง 

จึงขอเน้นย้ำ และเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกัน

รายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งข้ึนทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งข้ึนทะเบียนได้ท่ีสำนักงาน

เกษตรอำเภอท่ีต้ังแปลง เจ้าหน้าท่ีจะลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแปลง และหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับ

การช่วยเหลือตามรอบท่ีเหลือท่ีจะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป 



 
ข่าวดี! รัฐฯ ปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มเร็วข้ึน ทุก 30 วัน 

1 มิถุนายน 2563 

 ข่าวดี! รัฐบาลปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเร็วข้ึน จากเดิม

ทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน ในงวดท่ี 7, 8 และ 9 

ตามท่ีรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 โดย

กำหนดราคาประกันไว้ท่ีกิโลกรัมละ 4 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน และรัฐบาลจะชดเชยราคาส่วนต่าง

ให้แก่เกษตรกร จำนวน 8 งวด ทุกๆ 45 วัน ซ่ึงได้ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดท่ี 1 และ

งวดท่ี 2 แล้ว ส่วนงวดท่ี 3, 4 และงวดท่ี 5 ไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่าง เน่ืองจากราคาตลาดท่ีใช้ในการอ้างอิงสูง

กว่าราคาประกันท่ีกำหนดไว้ ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดท่ี 6 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดส่ง

ข้อมูลเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันท่ีข้ึนทะเบียนและผ่านการตรวจสอบแปลง ในปี 2563 ให้กับ ธกส.แล้ว  

ซ่ึงราคากลางอ้างอิงในงวดท่ี 6 อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 3.03 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีราคาส่วนต่างอยู่ท่ีกิโลกรัม

ละ 0.97 บาท หรือคิดเป็นไร่ละ 352.35 บาท และขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนการโอนเงินของ ธกส. ซ่ึงเกษตรกร

สามารถเช็คยอดเงินได้หลังวันท่ี 5 มิถุนายนน้ี 



นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าว

ว่า ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดท่ี 7, 8 และ 9 ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ว่ามีการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับ

เกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเร่ิมต้ังแต่งวดท่ี 7-9 เพ่ือให้การพิจารณา

ส่วนต่างสะท้อนกับราคาท่ีแท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็วข้ึน ในช่วงท่ีราคาผล

ปาล์มดิบต่ำกว่าราคาเป้าหมายท่ี 4 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับปริมาณผลปาล์มท่ีใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่าง

สำหรับงวดท่ี 7-9 กำหนดไว้ท่ีเฉล่ีย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ท่ีปลูกจริง แต่ไม่เกิน

ครัวเรือนละ 25 ไร่ ซ่ึงลดลงจากเดิมท่ีกำหนดไว้ท่ี 363.25 กก. เพราะเดิมกำหนดให้มีการ

ช่วยเหลือ เพียง 8 งวด ท้ังน้ี การจ่ายเงินชดเชยในงวดท่ี 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันท่ี 16 ซ่ึงงวดท่ี 7 จะจ่าย

วันท่ี 16 มิ.ย. 2563 และงวดต่อไปจะจ่ายทุกวันท่ี 16 หากตรงกับวันหยุด ก็จะเล่ือนการจ่ายให้เร็วข้ึน โดย

ธนาคารเพ่ีอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง 

จึงขอเน้นย้ำและเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกัน

รายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งข้ึนทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งข้ึนทะเบียนได้ท่ีสำนักงาน

เกษตรอำเภอท่ีต้ังแปลง เจ้าหน้าท่ีจะลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับ

การช่วยเหลือตามรอบท่ีเหลือ ท่ีจะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป 



 

 





 
เกษตรกรรวมกลุ่ม ปลูกหอมหัวใหญ่แปลงใหญ่ ได้ผลผลิตคุณภาพ 

31 พฤษภาคม .2563 

 หอมหัวใหญ่…เป็นพืชผักคู่ครัว ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย และโตไว ปลูกได้ 2 วิธี คือ ปลูกแบบสวนหลัง

บ้านเพ่ือเก็บผลผลิตมาบริโภค และการปลูกในเชิงการค้า จะเน้นการปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตออกมาปริมาณมาก

ท่ีเพียงพอกับความต้องการของตลาด หอมหัวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญท่ีส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้

และมีความม่ันคงในการยังชีพ วันน้ีจึงนำเร่ือง เกษตรกรปลูกหอมหัวใหญ่แปลงใหญ่…ได้คุณภาพผลผลิต มา

บอกเล่าสู่กัน 

คุณเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เล่า

ให้ฟังว่า หอมหัวใหญ่หรือหอมใหญ่ (Onion) เป็นพืชผักคู่ครัว มีสรรพคุณช่วยรักษาเบาหวาน โรคหัวใจ ลด

น้ำตาลในเลือด บำรุงระบบโลหิต ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือมีวิตามินซีสูงท่ีเสริมสร้างให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 

 หอมหัวใหญ่ เป็นพืชผักท่ีปลูกเพียง 1 คร้ัง ต่อปี เม่ือย้ายต้นกล้าอายุ 45 วัน ลงปลูกในแปลง 

หลังจากน้ันอีก 90-110 วัน ก็เก็บเก่ียวผลผลิตได้ โดยลักษณะดอกหอมหัวใหญ่จะออกเป็นช่อ แทงข้ึนมาจาก

ลำต้นใต้ดิน กลีบดอกสีขาว หัวหอมกลมป้อม เปลือกนอกบาง มีสีม่วงแดง เม่ือแห้งจะเปล่ียนเป็นสีน้ำตาล 

เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มปลูกหอมใหญ่แปลงใหญ่ จะเป็นศูนย์กลางเพ่ือรองรับองค์ความรู้ มีการปฏิบัติตาม

คำแนะนำทางวิชาการ ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด และพร้อมรับคำแนะนำหรือปรึกษาเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องก็จะผลิต



ได้คุณภาพ ทุกวันน้ีหอมหัวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีตลาดต้องการสูงจึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือการเพ่ิม

รายได้ หรือมีรายได้ต่อเน่ืองตลอดปีและมีความม่ันคงในอาชีพ 

คุณแสนพลอย พรมหนองแสน เกษตรอำเภอชัยบาดาล เล่าให้ฟังว่า จากฤดูแล้งท่ีผ่านมาเกษตรกร

ปลูกอ้อยมักประสบกับปัญหามีน้ำไม่เพียงพอใช้ตลอดฤดูกาลปลูก จึงทำให้การยังชีพไม่ม่ันคง ปีน้ีจึงได้ส่งเสริม

ให้เกษตรกรเลือกปลูกหอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝร่ัง ผักสลัด กระเทียม หรือหอมแดง ซ่ึงเป็นพืชท่ีใช้น้ำน้อยและได้

ผลตอบแทนดีกว่า 

ในฤดูแล้งปีน้ีมีเกษตรกรรวมกลุ่มปลูกหอมหัวใหญ่แบบแปลงใหญ่ พ้ืนท่ี 126 ไร่ สมาชิก 25 ราย 

เป้าหมายการปลูกหอมหัวใหญ่แปลงใหญ่เพ่ือ 1. สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการ

ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน 2. ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน

การผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนรวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 คุณสมหวัง บุญยัง เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ เล่าให้ฟังว่า หลายปีท่ีผ่านมาได้ปลูกอ้อยพ้ืนท่ีกว่า 

300 ไร่ แล้วต้องประสบปัญหาเร่ืองน้ำไม่พอใช้ ได้ผลผลิตไม่คุ้มทุนจึงทำให้มีรายได้ไม่พอเพียงในการยังชีพ 

 ต่อมาเจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล กับอีกหลายหน่วยงาน ได้มาส่งเสริมให้

เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกหอมหัวใหญ่แบบแปลงใหญ่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรองรับองค์ความรู้นำมาสู่

พัฒนาการผลิตท่ีได้คุณภาพ ให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต ด้านการตลาดเพ่ือการ

รองรับการจำหน่ายท่ีจะทำให้มีรายได้มากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยแล้ว จึงตัดสินใจปลูกหอมหัวใหญ่ 

20 ไร่ 

การเพาะต้นกล้า ดินเพาะต้องย่อยให้ละเอียด กำจัดวัชพืชออกให้หมด ตากดินไว้ 7-10 วัน จัดปุ๋ย

คอกแห้ง 1,500-3,000 กิโลกรัม ต่อไร่ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม ต่อไร่ แล้วใส่ลงไปคลุกเคล้ากับ

ดินให้เข้ากัน เกล่ียดินในแปลงให้เรียบ จัดแถวเพาะต้นกล้าให้มีระยะห่างกัน 10 เซนติเมตร ขุดทำเป็นร่องลึก 

1 เซนติเมตร หยอดเมล็ดแล้วเกล่ียดินกลบ ให้น้ำแต่พอชุ่ม และเม่ือเพาะได้ต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ อายุ 40-45 วัน 

ก็ย้ายลงแปลงปลูก 

 เตรียมดินปลูก ต้นหอมหัวใหญ่จะชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ได้ไถพลิกดินตากแดด 7-10 วัน 

ใส่ปุ๋ยคอกแห้ง 2 ตัน ต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม ต่อไร่ ยกแปลงกว้าง 1-1.20 เมตร 

ปลูกระยะห่างระหว่างต้น 10-15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 15-20 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1 ต้น 

เกล่ียดินกลบ ให้น้ำพอชุ่ม 

การใส่ปุ๋ย หอมหัวใหญ่เป็นพืชผักท่ีมีระบบรากต้ืนและมีรากจำนวนมาก ได้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใน

อัตรา 30 กิโลกรัม ต่อไร่ ร่วมกับใส่ปุ๋ยยูเรีย ในอัตรา 25 กิโลกรัม ต่อไร่ เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต 



การให้น้ำ เพ่ือให้ต้นหอมหัวใหญ่เจริญเติบโตสมบูรณ์ ได้จัดการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ ระยะแรกให้

น้ำวันเว้นวัน และหลังจากต้นหอมหัวใหญ่เจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้ว ได้ให้น้ำ 3-5 วัน ต่อคร้ัง ท้ังน้ีต้องดู

ความช้ืนในดินด้วย 

 การเก็บเก่ียว เม่ือปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาทุกข้ันตอนดี จะได้ผลผลิตหอมหัวใหญ่ เฉล่ีย 8 ตัน ต่อไร่ 

หรือ 8,000 กิโลกรัม พ้ืนท่ี 20 ไร่ ได้ผลผลิตหอมหัวใหญ่ เฉล่ีย 160 ตัน หรือ 160,000 กิโลกรัม จัดขายให้กับ

พ่อค้าคนกลางท่ีเข้ามารับซ้ือท่ีแปลง เฉล่ีย 7 บาท ต่อกิโลกรัม จะมีรายได้ 1,120,000 บาท ราคาซ้ือขายข้ึนลง

เป็นไปตามกลไกตลาด 

ต้นทุน การปลูกหอมหัวใหญ่ 20 ไร่ มีรายจ่ายท่ีต้องซ้ือปัจจัยการผลิตและจ้างแรงงงาน ได้แก่ จัดซ้ือ

เมล็ดพันธ์ุหัวหอมใหญ่ ซ้ือปุ๋ยคอกแห้ง ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมี จ้างวางท่อน้ำเพ่ือติดต้ังการให้น้ำระบบสปริง

เกลอร์ จ้างไถผาน 7 หรือไถแปรละเอียด จ้างไถยกร่อง จ้างปักดำ หรือปลูก 20-30 คน จ่ายเงินค่าไฟฟ้าเพ่ือ

นำน้ำมาให้น้ำหอมหัวใหญ่ จ้างฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช และฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จ้างเก็บเก่ียว

หอมหัวใหญ่ 30-35 คน จ้างซ่อมบำรุงเคร่ืองมือเกษตรและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมเป็นเงินประมาณ 400,000 บาท 

 จากเร่ือง เกษตรกรรวมกลุ่ม…ปลูกหอมหัวใหญ่แปลงใหญ่ ได้ผลผลิตคุณภาพ ความสำเร็จน้ีได้จาก

เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน มีการรวมกันผลิตและจำหน่ายท่ีมีตลาดรองรับแน่นอน 

ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ได้รับผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน ได้ผลผลิตคุณภาพตามมาตรฐาน ภายใต้การบูรณา

การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้เกษตรกรสามารถยกระดับรายได้เพ่ือก้าวสู่การยังชีพท่ีม่ันคง 

สอบถามเพ่ิมได้ท่ี คุณสมหวัง บุญยัง เลขท่ี 95 หมู่ท่ี 2 บ้านแสมสาร ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรี โทร. (086) 133-4489 หรือท่ี คุณภูวิชญ์ ย่ิงเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

โทร. (087) 959-5433 ก็ได้ครับ  



 
เกษตรกรปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ตัดต้นสดมาสับและหมักให้แพะ-แกะกินแล้วโตไว 

29 พฤษภาคม 2563 

 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป็นพืชอายุส้ันใช้น้ำน้อย ท่ีผ่านมาเกษตรกรจะเก็บเก่ียวข้าวโพดฝักแก่ท่ีมีอายุ

การปลูก 120 วันไปขายให้กับโรงงานแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ แต่ปัจจุบันน้ีเกษตรกรได้ปรับเปล่ียนมาตัด

ต้นข้าวโพดต้นสดท่ีมีอายุการปลูก 70 วันไปสับและหมัก เม่ือนำไปให้แพะและแกะกินจะได้รับโปรตีน 

วิตามินและแร่ธาตุ ทำให้แพะและแกะโตไวและแข็งแรง แล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้รับ

ผลตอบแทนคุ้มทุน วันน้ีจึงนำเร่ือง “เกษตรกรปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ตัดต้นสดมาสับและหมักให้แพะ-

แกะกินแล้วโตไว” มาบอกเล่าสู่กันครับ 

 คุณธีระศักด์ิ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เล่าให้ฟังว่า ฤดูแล้งปีน้ีปริมาณน้ำมีน้อยไม่พอเพียงจะให้

เกษตรกรทำนาปรังหรือปลูกพืชท่ีต้องใช้น้ำปริมาณมาก หากใครฝืนทำก็เป็นความเส่ียงท่ีจะได้รับผลตอบแทน

ไม่คุ้มทุน 

ทางตันท่ีมีทางออก จึงขอแนะนำทางเลือกให้เกษตรกรปลูกพืชอายุส้ันท่ีใช้น้ำน้อย เช่น ปลูกพืชผัก

สวนครัวเพ่ือเป็นอาหารและจำหน่าย หรือปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือตัดต้นสดอายุ 70 กว่าวันหลังปลูกแล้ว

นำมาสับและหมัก เม่ือให้แพะและแกะกินจะช่วยให้ตัวโตไวและแข็งแรง แล้วทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงด้วย 

หรือจะเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตรด้วยการทำกล้วยตากอบ แล้วจัดบรรจุภัณฑ์ให้งดงามขาย หรือจะทำงานด้าน

หัตถกรรม เช่น การจักสานเป็นของใช้ หรือทอผ้ามัดหม่ี ให้ได้ผ้าผืนงามขาย เหล่าน้ีล้วนเป็นอาชีพทางเลือกใน



วิกฤตฤดูแล้งท่ีปริมาณน้ำมีน้อย ท่ีส่งผลให้เกษตรกรสามารถยกระดับรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครอบครัวมีความม่ันคงและย่ังยืน 

 คุณสะอาด ศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เล่าให้ฟังว่า ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

รวมกลุ่มปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่เพ่ือเป็นศูนย์กลางการรองรับองค์ความรู้เพ่ือนำไปสู่พัฒนาการ

ผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือตัดต้นสดไปสับและหมักซ่ึงมีท้ังโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ 

เม่ือให้แพะและแกะท่ีเล้ียงกินตัวจะโตไว มีร่างกายแข็งแรง เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์

เพ่ือขายข้าวโพดฝักแก่จะใช้เวลาการปลูกถึงเก็บเก่ียว 120 วัน ท่ีใช้ทุนมากกว่าการปลูกเพ่ือตัดต้นสดท่ีใช้เวลา 

70 กว่าวัน และเม่ือไถกลบตอต้นข้าวโพดยังทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกพืชคร้ังใหม่ได้

คุณภาพและทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

 คุณองอาจ เพชรขุนทด เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตัดต้นสดไปเล้ียงแพะและแกะ เล่าให้ฟังว่า 

ได้ปลูกพืชไร่หลายชนิด เล้ียงแพะ 120 ตัว และเล้ียงแกะ 30 ตัว ปัญหาการเล้ียงแพะและแกะคือ ต้องซ้ือ

อาหารสำเร็จรูปราคาแพง ทำให้ต้องใช้ต้นทุนการเล้ียงแพะและแกะสูง แต่ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มทุน 

 ในช่วงเวลาต่อมา สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง และ

อีกหลายหน่วยงานได้มาส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือตัดต้นสดในช่วงอายุ 70-75 วัน แล้วนำมาสับและ

หมักให้แพะและแกะกินจะทำให้โตไว แข็งแรง และทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง จึงร่วมกับเพ่ือนเกษตรกร 52 

คน จัดต้ังเป็นกลุ่มผลิตพืชอาหารสัตว์ และสมาชิกแต่ละรายก็ได้จัดการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือตัดต้นสด 3-

5 ไร่ 

คุณองอาจ เล่าให้ฟังอีกว่า ได้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือตัดต้นสด 5 ไร่ เม่ือตัดแล้วจะสับใส่

ถุงพลาสติก นำไปจัดเก็บและหมักไว้ประมาณ 4 เดือน หลังการหมัก 7 วันก็นำมาเป็นอาหารเล้ียงแพะและ

แกะได้ พร้อมกันน้ี ก็นำผลผลิตบางส่วนขายเป็นรายได้ วิธีน้ีช่วยให้ต้นทุนการเล้ียงแพะและแกะลดลงด้วย 

 การเตรียมดินแปลงปลูก ได้ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ในอัตรา 100 กิโลกรัม ต่อไร่ เพ่ือปรับปรุงบำรุง

ดินซ่ึงจะทำให้ต้นข้าวโพดโตไว และหลังการปลูกก็จะไม่ใส่ปุ๋ยเพ่ิมอีก จากน้ันได้ไถดินยกร่องแปลงปลูกกว้าง 1 

เมตร ความยาวแปลงตามแนวพ้ืนท่ี จัดให้มีร่องน้ำหรือทางเดินระหว่างแปลงปลูกกว้าง 70 เซนติเมตร ปลูก

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์พันธ์ุสุวรรณ 5 ปลูกเป็นแบบแถวคู่ให้มีระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร 

การให้น้ำ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นพืชท่ีปลูกง่ายและใช้น้ำน้อย ในฤดูแล้งได้นำน้ำจากบ่อบาดาลท่ีขุด

เจาะไว้ข้ึนมาแล้วจัดการให้น้ำต้นข้าวโพดท้ังต้นเล็กและต้นใหญ่ด้วยระบบสปริงเกลอร์ ได้ให้น้ำ 7 วัน ต่อคร้ัง 

แต่พอชุ่มหรือดูความชุ่มช้ืนดินด้วย การให้น้ำแบบน้ีได้ช่วยล้างใบพร้อมกับกำจัดหนอนให้ร่วงออกไปจากต้น

ข้าวโพดด้วย 



 การกำจัดวัชพืช ในแปลงข้าวโพดมักจะมีวัชพืชเจริญเติบโตข้ึนมาพร้อมกับต้นข้าวโพด จำเป็นจะต้อง

กำจัดวัชพืชออกไปให้หมดเพ่ือให้ต้นข้าวโพดได้รับอาหารพอเพียงต่อการเจริญเติบโตสมบูรณ์ 

การเก็บเก่ียว หลังจากปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้ 70-75 วัน จะเป็นระยะท่ีต้นข้าวโพดเจริญเติบโต

สมบูรณ์เหมาะสม ได้ใช้มีดพร้าตัดท่ีโคนต้นชิดติดดิน เก็บรวบรวมนำเข้าโรงเรือนเพ่ือเตรียมจัดการสับ 

การสับ นำต้นข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต้นสดท้ังต้นท่ีเตรียมไว้ใส่เข้าเคร่ืองสับเพ่ือสับย่อยให้ละเอียดแล้วไหล

ออกลงสู่ผืนผ้าพลาสติกท่ีจัดไว้รองรับท่ีด้านล่าง จากน้ันจัดเก็บใส่ถุงพลาสติก 

 การจัดเก็บ นำต้นข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต้นสดท่ีสับแล้วใส่ในถุงพลาสติกท่ีจัดไว้เป็นถุงช้ันในและช้ันนอก

สวมทับด้วยถุงปุ๋ย ช่ังให้ได้น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ต่อถุง มัดปากถุงให้แน่นท้ัง 2 ถุง จัดวางไว้ในท่ีเหมาะสมเพ่ือ

หมักไว้ในราว 4 เดือน และเม่ือหมักได้ 7 วันก็นำออกมาให้แพะและแกะกิน แพะและแกะ 1 ตัวจะกินต้น

ข้าวโพดสดสับและหมัก 3 กิโลกรัม ต่อวัน ก็จะได้รับท้ังโปรตีนสูง วิตามินและแร่ธาตุท่ีพอเพียง ทำให้แพะและ

แกะเจริญเติบโตแข็งแรง 

 การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือตัดต้นสดนำมาสับและหมัก เม่ือให้แพะและแกะกินจะทำให้เติบโต

แข็งแรง ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และนำต้นข้าวโพดต้นสดท่ีสับและหมักจัดใส่ถุง 25 กิโลกรัม ขายให้เพ่ือน

เกษตรกร 55-65 บาท ต่อถุง ทำให้แต่ละปีมีรายได้เป็นเงินกว่าแสนบาท เพ่ือก้าวสู่การยังชีพด้วยวิถีเศรษฐกิจ

ท่ีพอเพียงและม่ันคง 

 สอบถามเพ่ิมได้ท่ี คุณองอาจ เพชรขุนทด เลขท่ี 346 หมู่ท่ี 10 บ้านวังตาอินทร์ ตำบลยางราก 

อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โทร. (089) 920-5309 หรือท่ี คุณสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอ

โคกเจริญ โทร. (092) 247-4404 ก็ได้ครับ 



 

 
 


