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ขาวโพดเล้ียงสัตว เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่มี

มูลคาการสงออกประมาณ 80,000 ลานบาทตอป และปจจบุันพบวาผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไมเพียงพอกับ

ความตองการของตลาด ซ่ึงคาดวาอุตสาหกรรมอาหารสัตวมีความตองการขาวโพดเล้ียงสัตวประมาณ 8 ลานตัน ในขณะที่ปรมิาณผลผลิตขาวโพด

เล้ียงสัตวที่ผลิตไดในประเทศมีเพียง 5 ลานตัน ทําใหตองมีการนาํเขาขาวสาลีเพ่ือเปนวัตถุดิบทดแทนขาวโพดเล้ียงสัตวเปนจํานวนมากในแตละป 

เพ่ือใหมีผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวที่เพียงพอกับความตองการ และกระจายผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวออกสูตลาด จากสถานการณปริมาณผลผลิต

ขาวโพดเล้ียงสัตวที่ผลิตไดภายในประเทศยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด จึงไดมีการจดัทํา “โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

หลังฤดูทํานา ปการผลิต 2563/64” เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรสามารถปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ มีผลผลิตทีคุ่มคา 

สรางรายไดทดแทนการปลูกขาวนาปรังในพ้ืนทีท่ี่ไมเหมาะสม 
นายวินัย คงยืน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา จากที่ไดรบัขอมูลจากกรมสงเสริม

การเกษตร แจงถึงการจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา ปการผลิต 2563/64 ของธนาคารการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ซ่ึงรวมกับสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) และภาคเอกชนที่เขารวมโครงการ ในพ้ืนที่กวา 41 จังหวัด โดยมี

ระยะเวลาดําเนินการตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เพ่ือเปนการสนบัสนุนนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมให

เกษตรกรหนัมาปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาทดแทนการปลูกขาวนาปรัง เปนการกระตุนเศรษฐกิจภาคการเกษตรและลดการนําเขาวัตถุดิบ

ขาวโพดเล้ียงสัตว รวมถึงยังเปนการสรางอาชีพและรายไดเสริมใหกับเกษตรกรหลังฤดูการทํานา โดยในชวงในเวลานี้ทางสํานักงานเกษตรจังหวัด

นครพนม ไดแจงใหสํานักงานเกษตรอําเภอทัง้ 12 อําเภอ ไดรวมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในการประชาสัมพันธและ

ถายทอดความรูการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานาใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ไดอยางถูกตอง 
สําหรับเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเขารวมโครงการทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จะอนุมัติเงินกูใหกับเกษตรกร เพ่ือ

เปนคาใชจายหมุนเวียนในการเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดทูํานา เชน คาเตรียมดิน เมล็ดพันธุ ปุยเคมี ยากําจัดวัชพืช น้ํามันเช้ือเพลิง และการ

เก็บเก่ียวผลผลิต เปนตน ซ่ึงกําหนดวงเงนิกูตามพ้ืนทีจ่ริงไมเกินไรละ 4,000 บาท แตไมเกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 
ตอป นับแตวันที่กู โดยเกษตรกรที่มีความตองการขอกูเงินจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เปนเกษตรกรทั่วไป หรือเปนเกษตรกรลูกคาที่ธนาคารรับขึ้น

ทะเบียนเปนลูกคาตามขอบงัคบัที ่44 
กรณีเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรและมีความประสงคขอกูเงินตามโครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดทูํานา จะตองไดรับการ

เห็นชอบเปนหนังสือจากคณะกรรมการของสหกรณการเกษตรกอนเขารวมโครงการ และธนาคารรบัขึ้นทะเบียนเปนลูกคาเฉพาะกิจ 2. มีความ

ประสงคปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดูทํานา หรือตองการปรับเปล่ียนการปลูกขาวนาปรัง หรือมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลัง

ฤดูการทํานา 3. มีประสบการณ หรือมีความพรอมในการเรียนรูการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวหลังฤดกูารทํานาจากหนวยงานหรือภาคเอกชนที่เขา

รวมโครงการ 4. พ้ืนที่ที่เขารวมโครงการตองอยูในเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบรหิารจดัการน้ํา และตองเปนพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิเทานั้น 

ซ่ึงหากเกษตรกรทีค่วามสนใจจะเขารวมโครงการ สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมและสมัครเขารวมโครงการไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอ และ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาใกลบาน 



 

เราลงไปที่จังหวัดกระบี่ กลุมเกษตรกร ในอําเภอเขาพนม รวมกันลงแขกเก็บเกี่ยวขาวไร เปนกิจกรรมที่จัด

ขึ้น เพื่อลดตนทุนการผลิต และสรางความสามัคคีในชุมชน 



 

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายประภาส สานอูป หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร ได

ช้ีแจงใหแกผูแทนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ตําบลไทรยอยและตําบลปงปาหวาย อําเภอเดนชัย ซ่ึงประสบปญหาราคาขาย

ตกต่ํา โดยผูแทนเกษตรกรไดทําหนังสือรองเรียนตอและพบปะนางศิริวรรณ ปราศจากศตัรู สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบ

บัญชีรายช่ือพรรคประชาธิปตย ณ สํานักงานสมาชิกสภาผูแทนฯ ตําบลเหมืองหมอ อําเภอเมืองแพร และมีนายประสงค ชุม

เชย วาที่ผูสมัครนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดแพร เขารวมรับฟงในครัง้นี้ดวย 
ทั้งนี้ไดประชาสัมพันธใหเกษตรกรรักษาสิทธิของตัวเองในการประชาคมซ่ึงของจังหวัดแพรคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน

ตุลาคมนี้ ตลอดจนการแนะนําใหเกษตรกรเก็บเก่ียวขาวในระยะทีเ่หมาะสม เพ่ือลดปญหาของความช้ืนทําใหขาวไมมี

คุณภาพโรงสีอาจกดราคาได 
นอกจากนี้ยังไดช้ีแจงและประชาสัมพันธถึงโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2563/64 ระยะเวลา 1 
กันยายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เพ่ิมเติมดังนี้ ราคาเปาหมายและปริมาณตอครัวเรือน 1.ขาวหอมมะลินอก

พ้ืนที่ 14,000 บาทตอตนั ครวัเรือนละไมเกิน 16 ตัน 2.ขาวเจา 10,000 บาทตอตนั ครัวเรือนละไมเกิน 30 ตัน 

3.ขาวหอมปทุมธานี 11,000 บาทตอตัน ครัวเรือนละไมเกิน 25 ตัน 4.ขาวเหนียว 12,000 บาทตอตัน 

ครัวเรือนละไมเกิน 16 ตัน 
ในสวนมาตรการเสริมคูขนาน 
1.มาตรการชะลอการขายขาว 
-กรณีมีผลผลิตออกมามาก เกษตรกรเก็บขาวไวไมขาย จะมีเงินชดเชยให 1,500 บาทตอตัน สถาบันเกษตรกร 1,500 
บาทตอตนั ทั้งนี้สถาบนัเกษตรกรจะได 1,000 บาทและเกษตรกรได 500 บาท 
2.มาตรการเงินกู 
-รัฐบาลชวยเหลือดอกเบี้ย 3% สําหรับสถาบันเกษตรกรและโรงสี ที่ไปซ้ือขาวมาเก็บไวในชวงทีข่าวออกมามากเพ่ือ

ไมใหขาวราคาตก 3.มาตรการชวยเกษตรกร เรื่องคาบรหิารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ 
-รายละไมเกิน 20 ไร ไรละ 1,000 บาท 
หลังจากนั้นไดตอบคําถามเกษตรกรจนเปนที่พอใจ เกษตรกรก็แยกยายกันกลับภูมิลําเนา 
ทางนายประสงค ชุมเชย วาที่ผูสมัครนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดแพร กลาววา ดวยความหวงใยพ่ีนองเกษตรกร จึงมา

เขารวมรับฟงใน ทราบจากการช้ีแจงก็ถือวาทางราชการมีมาตรการรองรับอยูแลว 
ธีรพงษ ธงออน/แพร 



 

เตรียมพรอมเขารวมโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและการเช่ือมโยงตลาด 
ผูสื่อขาว : ธีรพงษ ธงออน ผูสื่อขาวแพร 
เม่ือเวลา 09.00 น.วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร เปนประธานเปดการ
ประชุมชี้แจงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและการจดทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือเตรียมความพรอมกลุมแปลง
ใหญในการเขารวมโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและการเชื่อมโยงการตลาด ให
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดแพร โดยมีหนวยงานจาก
สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร บรรยายในหัวขอ การจดทะเบียนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
(สหกรณ , กลุมเกษตรกร) สํานักงานพาณิชยจังหวัดแพร บรรยายในหัวขอ การจดทะเบียนนิติบุคคลตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล,หางหุนสวนจํากัด) สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณแพร บรรยายในหัวขอ แนวทางการจัดทําระบบบัญชี สําหรับนิติบุคคล 
ซ่ึงจังหวัดแพร มีแปลงใหญท่ีผานการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคการเกษตร ระดับจังหวัด จํานวน 44 แปลง เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
126,684,760 บาท โดยมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแปลงใหญในระดับอําเภอเขารวมการประชุมในครั้งนี้ และมี
การวางแผนเพ่ือชี้แจงใหกับเจาหนาท่ีและคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญแตละอําเภอในชวงวันท่ี 
26-29 ตุลาคม 2563 ศกนี้ 
 

 

https://www.brickinfotv.com/news/73614/
https://www.brickinfotv.com/news/73614/


 

วันเสาร ท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 18.50 น. 

เม่ือเวลา 15.30 น.วันท่ี 10 ต.ค.63 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี พรอมเจาหนาท่ีเขา

ตรวจสอบพ้ืนท่ีแปลงปลูกพืชผักของการเกษตรใน ต.แกมอน ต.รางบัว และ ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง หลังถูก

น้ําปาท่ีไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง และจากพ้ืนท่ี อ.บานคา ไหลลงมาสมทบเขาทวมในพ้ืนท่ี

เกษตรของชาวบาน จนสรางความเสียหายใหแกพืชผัก ผลไมทางการเกษตรแลว เชน ขาวโพดหวาน มะละกอ 

ผักชี ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาวปลี ถูกน้ําทวมเสียหายแลวกวา 200 ไร โดยเฉพาะผักกระชาย ท่ีปลูกแบบยกรอง 

ถูกน้ําปาเออทวม ทําใหเกษตรกรหลายรายไดชวยกันถอนเอาใสเรือแลวลากข้ึนมาไวริมถนน ชวยกันลางดิน

ออกเตรียมไวขาย กอนท่ีจะถูกน้ําทวมเสียหายขาดทุนไปมากกวานี้  

เกษตรจังหวัดราชบุรี เปดเผยวา ทางจังหวัด ทางอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน จิตอาสา และเจาหนาท่ีเกษตร ได

เฝาระวัง พรอมเตรียมรถบรรทุก กําลังทหาร พรอมท่ีจะอพยพ ขนยายสิ่งของมาไวในท่ีปลอดภัย หากระดับน้ํา

ยังสูง  ซ่ึงคาดวาสถานการณน้ําปาจะมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนจากฝนท่ีตกลงมาอยางตอเนื่อง 



 


