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ค ำน ำ 
 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2560 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบ ที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 
ฤดูนาปรัง ปี 2561 2) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 และ 3) โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561  

ส าหรับคู่มือการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เนื้อหาภายในประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน พ้ืนที่และจ านวนเกษตรกรเป้าหมาย กรอบงบประมาณ ตัวอย่างใบรับสมัคร
เกษตรกร ตัวอย่างแบบรายงาน และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า คู่มือฉบับนี้จะก่อให้เกิด 
การด าเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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คู่มือ 
โครงการส่งเสริมการปลกูพืชอาหารสตัวฤ์ดูนาปรัง ปี 2561 

ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61(ด้านการผลิต) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและเป็นอาชีพที่ส าคัญของเกษตรกรไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 3.98 ล้าน
ครัวเรือน คาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 73 ล้านไร่แยกเป็นรอบที่ 1 จ านวน 60 ล้านไร่คิดเป็น
ผลผลิต 25.56 ล้านตันข้าวเปลือก(16.87 ล้านตันข้าวสาร) และรอบที่ 2  จ านวน13 ล้านไร่ คิดเป็นผลผลิต 
8.32 ล้านตันข้าวเปลือก (5.43 ล้านตันข้าวสาร) ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2553/54 - 
2557/58) 8.9 ล้านตันข้าวสาร (13.6 ล้านตันข้าวเปลือก) และใช้ภายในประเทศ 10.77 ล้านตันข้าวสาร(16.32 
ล้านตันข้าวเปลือก)จะเห็นว่าการผลิตข้าวเกินปริมาณความต้องการใช้ในประเทศและส่งออกเป็นจ านวนมากจาก
ปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์สินค้าข้าวแห่งชาติ  
เพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิรูปภาคการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) มีค าสั่งที่ 1/2560 แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จ านวน 8 คณะร่วมกันพิจารณาวางแผน 
การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในฤดูกาลผลิต ปี 2560/61 โดยใช้หลักคิด “ตลาดน าการผลิต หรือผลิต 
ให้มีปริมาณผลผลิตตรงกับปริมาณความต้องการของตลาด” เพ่ือมิให้เกิดปัญหากระทบต่อเกษตรกรในเรื่องราคา 
และการส่งออก โดยคณะท างานฯพิจารณาก าหนดเป้าหมายปริมาณความต้องการผลผลิตข้าวในปี 2560/61 
จ านวน 30.25 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจ าเป็นต้องลดการผลิตข้าวเปลือกจากที่เคยผลิตได้เฉลี่ยปีละ 36.1 ล้าน
ตันข้าวเปลือก รวมทั้งการจัดการด้านการผลิต และบริหารจัดการเรื่องการตลาดที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 
 จากแนวทางการจัดท ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าว จ านวน 1 ล้านไร่ 
และการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่เป้าหมายเพาะปลูกให้สอดคล้องกับเป้าหมายปริมาณผลผลิตจึงจ าเป็นต้องลดพ้ืนที่
การเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรังในเขตชลประทานขนาดใหญ่ของประเทศ โดยจัดท ากิจกรรมทางเลือกส่งเสริมการปลูก
ต้นข้าวโพดพร้อมฝักและเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง เนื่องจากใช้ระยะเวลาปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เกิน 120 วัน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์  
ที่น าเข้าเมล็ดข้าวโพดปีละ 4 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากกิจกรรมสามารถตอบสนอง  
ต่อความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ได้เพียงร้อยละ 3.50 ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อมีความ
ต้องการพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่พืชอาหารสัตว์ขาดแคลนประมาณ 20.87 ล้านตัน 
ซึ่งผลผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝักที่ได้จากกิจกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เพียงร้อยละ 5.75  
จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยลดปริมาณข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาด ลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตข้าวตกต่ า 
ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ได้และอาชีพทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้ดี 
ในอนาคตดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง  
ปี 2561 ขึ้นโดยการสนับสนุนมาตรการจูงใจให้เกษตรกรลดรอบการปลูกข้าวไปปลูกพืชอาหารสัตว์อ่ืนทดแทน 
ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์ และจัดหาตลาดรองรับ
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนส าหรับตนเอง 



2 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 ลดรอบการปลูกข้าวในฤดูนาปรังด้วยการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตปศุสัตว 
2.3 สร้างรายได้จากการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 

2.4 สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืนเพ่ือลดความ
เสี่ยงทดแทนการปลูกข้าวนาปรังในระยะยาว 

2.5 สร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ เอกชน และผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ให้ใช้พืชอาหาร
สัตว์คุณภาพดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ในระยะยาว 

3. เป้าหมาย 
 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝัก และหรือเมล็ด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ 400,000 ไร่ เกษตรกร 40,000 ราย 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพ้ืนที่28 จังหวัด โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมทั้งในด้าน
การผลิตและการตลาด 
 ปศุสัตว์เขต 1: ชัยนาท สระบุรี และลพบุรี  
 ปศุสัตว์เขต 2: สระแก้ว 
 ปศุสัตว์เขต 3: ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ 
 ปศุสัตว์เขต 4: กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย สกลนคร และหนองบัวล าภู  
 ปศุสัตว์เขต 5: เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง และล าพูน 
 ปศุสัตว์เขต 6: นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย 
 ปศุสัตว์เขต 7: กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และนครปฐม 
 ปศุสัตว์เขต 8: พัทลุง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนธันวาคม 2560 - สิงหาคม 2561  

6. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
    6.1 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะท างานขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรังปี 2560/61 
    6.2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ 
    6.3 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและ
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ 
 6.3.1 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จ านวน 2 คณะ ได้แก่ 
 1. คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระดับจังหวัด 
ท าหน้าที1่)ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ 2)ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือโครงการฯ  
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3)ให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ 4)พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้
ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตตามสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 5)รายงานผล/ปัญหาอุปสรรค การ
ด าเนินงาน ให้ปศุสัตว์เขตและกรมปศุสัตว์ ทราบ6)แต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 
 2.คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระดับอ าเภอ 
ท าหน้าที่ 1)ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ 2)พิจารณา
ตรวจสอบพ้ืนทีแ่ละรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 3)ให้ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการวางแผนการ
ผลิต เก็บเกี่ยว และแผนการตลาด 4)รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด
ทราบ 5)ติดตาม ก ากับ ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ 6)แต่งตั้ง
คณะท างานตรวจสอบพ้ืนที่ฯ ระดับต าบล เพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 7)ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะ
กรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด มอบหมาย 
    6.4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน
โครงการฯสู่เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายทราบ 
    6.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) เสนอทางเลือกการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝัก และหรือผลิตเมล็ดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ ให้เกษตรกรทราบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 2) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 2.1) มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
 2.2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
 2.3) เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 - 2560) 
ปีใดปีหนึ่ง ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่โดยให้ประสานการด าเนินงานร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอที่เกี่ยวข้อง 
 2.4) เกษตรกรต้องลงทุนในการเตรียมแปลงและปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนในนาก่อนแล้วจึงให้มา
แจ้งยืนยันการเพาะปลูกเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับอ าเภอตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ 
 2.5) เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือ
รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับสิทธิ์ 
 2.6) ห้ามเกษตรกรน าพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปท านาปรังในฤดูปีการผลิต ปี 2561(1 พ.ย. 60- 
30 เม.ย. 61) ยกเว้นพื้นที่รับน้ าที่มีประกาศให้ท านาปีเร็วขึ้น 
 2.7) พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ใช่พื้นที่ซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวปี 2560/61 ได้แก่ 
  - โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
  - โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กรมพัฒนาที่ดิน) 
     2.8) พ้ืนที่ที่ เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ใช่พื้นที่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอ่ืนเป็นการถาวร ได้แก่  
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  - โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  
  - โครงการปรับพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 
  - โครงการโคบาลบูรพา  
  - โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว 
    6.6  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอ บันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด น าไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการผลิตและจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร 
    6.7  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนิ นงานโครงการ
และฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับเกษตรกรโดยประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนวิทยากร 
    6.8  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ให้ค าแนะน า
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพและความเหมาะสมตามที่แจ้งในแบบฟอร์มรับสมัครหากเกษตรกรไม่
สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
    6.9  การตรวจรับรองและอนุมัติสิทธิ์พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ดังนี้ 

 1) เกษตรกรต้องแจ้งยืนยันการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์กับเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ภายหลังจากเพาะปลูกแล้ว 15 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน 

 2) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสรุปทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่แจ้งปลูกพืชอาหารสัตว์ส่งให้
คณะท างาน/คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบแปลงปลูกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2561 โดยให้เกษตรกรลงชื่อรับทราบผลการตรวจสอบพ้ืนที่ทุกครั้ง ทั้งนี้เกษตรกรเจ้าของแปลงเป็น
ผู้น าคณะท างานตรวจสอบพื้นที่ด้วยตนเอง  

 3) คณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับอ าเภอ สรุปผลการตรวจสอบพ้ืนที่และรับรองสิทธิ์
เกษตรกรเสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ สิทธิ์และติดประกาศแจ้งให้
เกษตรกรทราบ 

 4) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองและอนุมัติสิทธิ์
ทุกขั้นตอน ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือแจ้ง ธ.ก.ส.พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าปัจจัยการผลิต
ตามระเบียบของธนาคาร ผ่านบัญชีเงินฝากเกษตรกรรายละ2,000 บาท/ไร่ ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่ 

6.10 การติดตาม รายงานความก้าวหน้า และประเมินผล 
1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ติดตาม ตรวจเยี่ยม 

ให้ค าแนะน า ปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา และรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

2) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/ส านักพัฒนาอาหารสัตว์/ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-8
ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการฯ 
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7. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดโครงการฯ  

ม.ค.61 กสส. 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ธ.ค.60-ก.พ.61 กสส./สอส./ปศจ./ปศอ. 
3. รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติ/สรุปรายชื่อเกษตรกร ธ.ค.60-ก.พ..61 ปศจ./ปศอ. 
4. จัดประชุมเกษตรกรเพ่ือให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.ค.–มี.ค. 61 ปศจ./ปศอ./ศอส. 
5. ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ยืนยันสิทธิ์ ธ.ค.60–มี.ค. 61 เกษตรกร 
6.ตรวจสอบพ้ืนที่/รับรองสิทธิ์/อนุมัติรายชื่อตามสิทธิ์  ม.ค.-พ.ค.61 คณะกรรมการฯระดับ

อ าเภอ/ระดับจังหวัด 
7. ประสานเอกชนเพื่อหาตลาดรองรับผลผลิต ม.ค.-มิ.ย.61 คณะกรรมการฯระดับ

จังหวัด/ศอส./สอส./
ปศข.1-8 

8. สรุปทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติ ส่งให้ ธ.ก.ส. ม.ค.-มิ.ย.61 ปศจ./กสส. 
9. สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ก.พ. -ก.ค. 61 ธ.ก.ส. 
10. ติดตาม รายงานความก้าวหน้า และประเมินผล 
 

ธ.ค. 60 – ส.ค.61 
 

กสส./สอส./ปศข.1-8/
ศอส./ปศจ./ปศอ. 

หมายเหตุ: แผนการด าเนินงานสามารถปรับให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการผลิตในแต่ละพ้ืนที่ตามความจ าเป็น 
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8. งบประมาณงบประมาณรวมทั้งสิ้น 810,000,000 บาท (-แปดร้อยสิบล้านบาทถ้วน-) จากงบกลาง 
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. งบอุดหนุน 810,000,000 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชอาหารสัตว์ทดแทนเพ่ือลดรอบการเพาะปลูกข้าวนา

ปรังของเกษตรกร จ านวน 400,000 ไร่ๆละ 2,000 บาท   
800,000,000 

2. งบด าเนินงาน 10,000,000 
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกร 10 บาท/ราย จ านวน 

40,000 ราย เป็นเงิน 
400,000 

2.2 ค่าบริหารโครงการฯ 9,600,000 

- จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 55 รายๆละ 380 บาท (ค่าอาหาร
กลางวัน 1 มื้อๆละ 120บาท/ราย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35 บาท และ
ค่าวัสดุส านักงาน 190 บาท) เป็นเงิน 

20,900 

- จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต 30 รายๆละ 250 บาท (ค่าอาหารกลางวัน 1 
มื้อๆละ 120บาท/ราย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35บาท และค่าวัสดุส านักงาน 
190 บาท) เป็นเงิน 

7,500 

- จัดประชุมเกษตรกร 40,000 รายๆละ 120 บาท (ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70บาท/ราย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท) เป็นเงิน 

4,800,000 

- ค่าจัดท าสื่อแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 40,000 แผ่นๆละ 4 บาท เป็นเงิน 160,000 

- ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจแปลง ให้ค าแนะน า ปรึกษา และประสานผู้ประกอบการ
รับซื้อ เป็นเงิน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตาม และตรวจแปลง56 หน่วยงานๆละ 57,000บาท เป็นเงิน 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 56หน่วยงานๆละ 25,250 บาท 

4,611,600 
 

      3,197,600 
1,414,000 

หมายเหตุ: งบด าเนินงานสามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
    9.1 หน่วยงานหลัก: กรมปศุสัตว์  
    9.2 หน่วยงานสนับสนุน:  
 1)หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2)ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 3) ภาคเอกชน/ผู้ประกอบธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์/ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 พ้ืนที่ท านาปรังลดลง 400,000 ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง 257,600 ตัน  
    10.2 เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชอาหารทดแทนระหว่างลดรอบการท านาตามมาตรการของรัฐ 
    10.3 เกษตรกรมีทางเลือกการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการท านาปรังในระยะยาว 
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(ร่างค าสั่งจังหวัดต่าง ๆ) 

 

 

ค าสั่งจังหวัด …............... 
ที่        /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์  ฤดูนาปรัง  ปี  ๒๕๖๑   
 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินงานโครงการปรับพ้ืนที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ ๒ ภายใต้แผนการ
ผลิตการตลาดข้าวครบวงจร  ปี  ๒๕๖๐/๖๑  (ด้านการผลิต) จ านวน  ๓  โครงการ  โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์
ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินงานโครงการโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์  ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรอบการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน 
เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืนทดแทนการปลูกข้าวนาปรังใน
ระยะยาว และส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต  ๒๕๖๐/๖๑  (ด้านการ
ผลิต) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  ประกอบกับมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จังหวัด ...........จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี  ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ 
ระดับจังหวัด  ประกอบด้วย 

(๑) ปศุสัตว์จังหวัด            ประธานกรรมการ 
(๒) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      กรรมการ 
(๓) เกษตรจังหวัด           กรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน         กรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน          กรรมการ 
(๖) สหกรณ์จังหวัด           กรรมการ 
(๗) พาณิชย์จังหวัด     กรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์     กรรมการ 
(๙) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     กรรมการ 

  /(8) ผู้อ ำนวย... 
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(๑๐) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                      กรรมการและเลขานุการ  
(๑๑)  นักวิชาการสัตวบาล                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ  
(๒)   ก ากับ  ดูแล  ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้อง

ครบถ้วน  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี
๒๕๖๑ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  ปีการผลิต  ๒๕๖๐/๖๑  (ด้านการผลิต) 

(๓)  ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
(๔)  พิจารณาและอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
(๕)  รายงานผล  สภาพปัญหา หรืออุปสรรคของการด าเนินงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขตและ

กรมปศุสัตว์ทราบ  
(๖)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

 ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี๒๕๖๑ 
ระดับอ าเภอ  ประกอบด้วย 

(๑)  ปศุสัตว์อ าเภอ            ประธานกรรมการ 
(๒)  เกษตรอ าเภอ  หรือผู้แทน       กรรมการ 
(๓)  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. หรือผู้แทน           กรรมการ 
(๔)  สหกรณ์อ าเภอ  หรือผู้แทน           กรรมการ 
(๕)  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ได้รับมอบหมาย                                 กรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกร พร้อมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ  
(๒)   พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ/พ้ืนที่ และรับรองสิทธิของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
(๓)  ให้ความรู้ด้านวิชาการ/แผนการผลิต/เก็บเก่ียวและการตลาด 
(๕)  รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดทราบ  
(๖)  แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบพื้นท่ีระดับต าบลเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดมอบหมาย 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่        มกราคม  ๒๕๖๑    
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ตารางท่ี 1ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 

ที ่ จังหวัด จ านวนพื้นที่ (ไร่) 
จ านวนโคนม

(ตัว) จ านวนโคเนื้อ(ตัว) 
1 ลพบุรี                50,000              63,066              43,455  
2 ชัยนาท 1,000  607 41,577 
3 สระบุรี                65,000              96,931              21,805  
4 สระแก้ว                20,000              25,219              38,396  
5 ชัยภูมิ                  4,000                3,542              10,362  
6 นครราชสีมา                80,000            112,342            245,126  
7 บุรีรัมย์                  5,000                4,800            201,158  
8 ศรีษะเกษ                  3,500                2,848            205,130  
9 สุรินทร์                  2,500                1,174            241,069  
10 มหาสารคาม                  5,000                4,902            140,889  
11 เลย                  3,500                2,430              27,575  
12 สกลนคร                10,000                5,387            159,375  
13 หนองบัวล าภู                  3,500                2,222              23,120  
14 กาฬสินธุ์                  1,000                  442              66,757  
15 เชียงราย                  5,000                5,124              29,084  
16 เชียงใหม่                25,000              44,479            117,780  
17 ล าปาง                  3,000                2,686            115,752  
18 ล าพูน                15,000              24,915              27,137  
19 นครสวรรค์                  3,000                1,254              43,854  
20 พิจิตร                  1,500                  499                9,834  
21 เพชรบูรณ์                  3,500                2,266              42,663  
22 สุโขทัย                  3,000                2,197              68,295  
23 กาญจนบุรี                30,000              22,828            219,618  
24 นครปฐม                20,000              23,946              39,547  
25 ประจวบ                  7,000              36,860            119,856  
26 เพชรบุรี                  5,000              11,127            131,210  
27 ราชบุรี                20,000              31,773              87,908  
28 พัทลุง                  5,000                2,793            105,291  

รวม              400,000           538,659        2,623,623 
หมายเหตุ: สามารถปรับพื้นท่ีเป้าหมาย 400,000 ไร่ ตามศักยภาพความเหมาะสม และความสมัครใจของเกษตรกรในแต่ละจังหวัด 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น (ปศอ.) 

(ปศอ.) 

เง่ือนไข 
1. ไม่ไดร้ับสิทธ์ิซ้ าจากโครงการอื่นใน
ฤดูนาปรัง ปี 2560/61 และโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์ปรับเปลี่ยนท่ีนาถาวร 
ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร 
2. ห้ามเกษตรกรน าพื้นท่ีที่เข้าร่วม
โครงการไปท านาปรัง หลังเก็บเกี่ยว
พืชอาหารสัตว์  
3. ลงทุนค่าใช้จ่ายเพื่อปลูกพืชอาหาร
สัตวเ์องก่อน 

คุณสมบัตขิองเกษตรกร 

1. เคยท าการเพาะปลูกข้าวนาปรังปีใดปี
หนึ่งในรอบ 5 ปี(ปี 2556 – 2560) 
2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) กับกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
3.มีความสมัครใจ และต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไข 

ประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ 

จัดประชุมอบรม 
(ให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร/วำงแผนกำรผลิต/

กำรตลำด) 

เกษตรกรปลูกและแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์ 

(หลังจากปลูกแล้ว 15 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน) 

ธ.ก.ส. 
จ่ำยเงินอุดหนุนให้เกษตรกร/แจ้งผลให้ 

กรมปศุสัตว์ทรำบ 

ติดตำม ตรวจเยี่ยม และให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 
ตลอดฤดูกำลเพำะปลูก 

ปศจ./ปศข.  
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและประเมินผล 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรประเมินผลโครงกำรฯ 

คณะกรรมกำรฯ ระดับอ ำเภอตรวจพื้นที่และรบัรองสิทธิ์/ 
คณะกรรมกำรฯระดับจังหวัดอนุมัติรำยชื่อ เสนอ  

กรมปศุสัตว์อนุมัติเบิกจ่ำยเงนิอุดหนุนตำมสิทธิ์/แจง้ ธ.ก.ส. 

*การลงมติอนุมัติหรือรับรอง
ต่างๆ โดยหลักการทางกฎหมาย
ปกครอง ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้  จะต้องใช้
เกณฑ์ท่ัวไป  ดังนี้ 
1.การประชุมของกรรมการผู้ที่
เป็นกรรมการต้องเข้าร่วมการ
ประชุมอย่างน้อยต้องเกินกึ่งหนึ่ง 
2.การลงมติหรือรับรองต่าง ๆ ผู้ที่

เข้าร่วมประชุม ณ การประชุมวัน

นั้น  ต้องเกินกึ่งหนึ่งเช่นกัน  
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 แบบย่ืนความจ านง สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

ฤดูนาปรังปี 2561 
 

1. ข้อมูลเกษตรกรผู้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
1.1 ชื่อ - สกุล...............................................โทรศัพท์............................... 
     เพศ.......... อายุ.......ปี (อายุเท่ากับหรือมากกว่า 6 เดือนถือเป็น 1 ปี) 
     การศึกษา...............................................(ได้รับการศึกษาขั้นสูงสุด) 
1.2 เลขประจ าตัวประชาชน⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 

1.3 รหัสทะเบียนเกษตรกร.................................................................................................................................... 
1.4 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที.่..........หมู่.........ต าบล....................อ าเภอ.......................จังหวัด.......................... 
1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่...........ต าบล............................อ าเภอ.......................จังหวัด..........................  
2. ข้อมูลการปลูกข้าวและข้อมูลพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 
1. สถานที่ตั้งแปลง หมู่ที ่ หมู่ที ่ หมู่ที่ 

ต าบล ต าบล ต าบล 
พิกัด X……..…..Y…...…… พิกัด X.…….…..Y……....… พิกัด X………....Y……....… 

2. ประวัติการท านาปรัง 
ปีใดปีหนึ่ง (2556-2560) 

ปี 56  59 
  57  60 
  58  

ปี 56  59 
  57  60 
  58 

ปี 56  59 
  57  60 
  58 

2.1 การถือครองพ้ืนที่ ตนเอง.................ไร่  ตนเอง.................ไร่  ตนเอง................ไร่ 
 เช่า......................ไร่  เช่า......................ไร่  เช่า.....................ไร่ 

2.2 ประเภทเอกสารสิทธิ์    
2.3 เลขท่ีเอกสารสิทธิ์    
3. พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน.......................ไร่ จ านวน.......................ไร่ จ านวน......................ไร่ 
4. ประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ที่ปลูก 

 ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก จ านวน..........................ไร่ 
 เมล็ดข้าวโพด จ านวน.....................................ไร่ 

5. วันที่ปลูก/คาดว่าจะปลูก //. //. //. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และทราบดีว่าการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับทาง
ราชการมีโทษตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ไม่ซ้ าซ้อนกับพ้ืนที่เดียวกับ
โครงการอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ระบุตามเงื่อนไขโครงการฯ  

 

  

 

   
หมายเหตุ: หลักฐานกรณียื่นด้วยตนเอง มีดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   2. ส าเนาทะเบียนเกษตรกร  3. ส าเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 4. ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ 

ลงชื่อ............................................เกษตรกร 
(...........................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ.............. 

ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่                 
(..........................................) 
วันที่............เดือน......................พ.ศ.............. 

ผู้ยื่นแบบแทน 
ช่ือ - สกุล ................................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน ........................... 



16 
 

แบบมอบอ านาจ 
ในการแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

ฤดูนาปรังปี 2561 
 

           วัน............เดือน.......................พ.ศ................. 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................นามสกุล................................................ ........ 

เลขประจ าตัวประชาชน⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞อยู่บ้านเลขที่...................... 
หมู่ที่.............ต าบล........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.................... ....................
โดยมีที่ตั้งแปลงอยู่ที่หมู่ที่.............ต าบล................................อ าเภอ...........................จังหวัด.............................
เป็นผู้มีรายชื่อตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ผู้ปลูกข้าว (นาปรัง) ปี 2556-2560 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
และมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 แต่ข้าพเจ้าไม่
สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก..................................................................................  
............................................................................................................................................................................... 
จึงขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................นามสกุล..................................... ................. 
เลขประจ าตัวประชาชน................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่....................  
ต าบล.................................................อ าเภอ................................................จังหวัด............ .................................. 
ในฐานะเป็น...........................................................................................ท าการสมัครแทนข้าพเจ้าฯ  
พร้อมนี้ ได้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนเกษตรกร ให้ผู้รับมอบอ านาจ มาพร้อมนี้แล้ว 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการย่ืนรับสมัคร กรณีมอบอ านาจ มีดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

2. ส าเนาทะเบียนเกษตรกรของผู้มอบอ านาจ 

3. ส าเนาเอกสารสทิธิ์ผู้มอบอ านาจ 

4. ส าเนาบัญชี ธ.ก.ส. ของผู้มอบ 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

ลงชื่อ............................................................ 
(...........................................) 

ผู้มอบอ านาจ 

ลงชื่อ............................................................ 
(...........................................) 

ผู้รับมอบอ านาจ 
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 แบบสรุปทะเบียนรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตเิบื้องต้น 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 

จังหวัด .......................................... 

ที ่
รหัส

ทะเบียน
เกษตรกร 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

 
ค า

น าหน้า 

 
 

ชื่อ 

 
 

สกุล 

 
 

เลขที่บัญชี* 

 
 

ต าบล 

 
 

อ าเภอ 

พ้ืนที่ต้ังแปลง พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ (ไร่) 
 

แปลง
ที ่

X Y 
พ้ืนที่

ทั้งหมด  
(ไร่) 

 

ข้าว 
นาปรัง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ต้น

ข้าวโพด 
เมล็ด

ข้าวโพด 
รวม 

                 

                 

                 

                 

                 

รวม              

หมายเหตุ :ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ่มโครงการพิเศษฯ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 ทาง  
email: Zoning.dld@gmail.com เพ่ือประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณด าเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นเลขอารบิค ต้องมีจ านวน 13 หลัก  
ไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่ขีดกลาง และ เลขที่บัญชี ธ.ก.ส. เป็นเลขอารบิก ต้องมจี านวน 12 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่ขีดกลาง 

 

 

 

ลงชื่อ......................................... เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน           
        (..........................................) 
วันที่............................................... 
โทร. .............................................. 17 

mailto:Zoning.dld@gmail.com
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แบบยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 

 

  
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................นามสกุล........................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...........บ้าน...........................ต าบล................................อ าเภอ....... ............................
จังหวัด.............................................. ในฐานะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ บัดนี้ได้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ดังนี้  
1. แปลงที่ 1 จ านวนพื้นที่.........................ไร่ ปลูกวันที่ ...............เดือน............................... พ.ศ. ....................... 
2.แปลงที่ 2จ านวนพื้นที่.........................ไร่ ปลูกวันที่ ....... ........เดือน............................... พ.ศ. ......... .............. 
3.แปลงที่ 3จ านวนพื้นที่.........................ไร่ ปลูกวันที่ ....... ........เดือน............................... พ.ศ. ....................... 

ผลิตเป็น⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก ..................................ไร่⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ เมล็ดข้าวโพด .........................................ไร ่
จึงขอแจ้งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่และรับรอง

สิทธิ์ต่อไป 

 

 

 

 
  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................นามสกุล.......................... ............................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...........บ้าน...........................ต าบล................................อ าเภอ...................................
จังหวัด.............................................. ในฐานะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ บัดนี้ได้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ดังนี้ 
1. แปลงที่ 1 จ านวนพื้นที่.............................ไร่ ปลูกวันที่ ..............เดือน................................ พ.ศ. ................... 
2. แปลงที่ 2จ านวนพื้นที่.............................ไร่ ปลูกวันที่ ..............เดือน................................ พ.ศ. ............ ....... 
3. แปลงที่ 3จ านวนพื้นที่.............................ไร่ ปลูกวันที่ ..............เดือน................................ พ.ศ. ............ ....... 

ผลิตเป็น  ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก ..................................ไร่   ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ เมล็ดข้าวโพด .........................................ไร ่
จึงขอแจ้งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่และรับรอง

สิทธิ์ต่อไป 
 

          

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่.......................... 

ส าหรับเกษตรกร 

เลขที่.......................... 

ลงชื่อ................................................... (เกษตรกร) 
(...............................................) 
วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

ลงชื่อ.................................................. (เจ้าหน้าที่)        
(...............................................) 

วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

หมายเหตุ: เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ได้ตั้งแต่ ธ.ค.60–มี.ค.61 แจ้งยืนยันหลังปลูก 15-60 วัน 

ลงชื่อ................................................... (เกษตรกร) 
(...............................................) 
วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

ลงชื่อ.................................................. (เจ้าหน้าที่)        
(...............................................) 

วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 
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แบบบันทึกการตรวจสอบแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรังปี 2561 

 
เข้าตรวจแปลงเมื่อวันท่ี......... เดือน........................พ.ศ. ................. 

1. เกษตรกร(ช่ือ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว........................................................................... อายุ..................... ปี 
2. ที่อยู่ บ้านเลขที่..........หมู่ที่.......... ต าบล................... อ าเภอ......................จังหวัด....................................... 
3. พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯรวมจ านวน ......................... ไร่ 

แปลงท่ี 1 
 ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก จ านวน.....................ไร่ ปลูกวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ............. 
 เมล็ดข้าวโพด จ านวน.....................ไร่ ปลูกวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............   
แปลงท่ี 2 
 ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก จ านวน.....................ไร่ ปลูกวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............   
 เมล็ดข้าวโพด จ านวน.....................ไร่ ปลูกวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............   
แปลงท่ี 3 
 ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก จ านวน.....................ไร่ ปลูกวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............   
 เมล็ดข้าวโพด จ านวน.....................ไร่ ปลูกวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............   

4. คณะท างาน ได้ด าเนินการตรวจสอบแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ เพ่ือรับรองสิทธิ์ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ฤดู นาปรัง ปี 2561 สรุปผล ดังนี้ 

 ไม่ผ่าน จ านวน ................................ไร่ เห็นควร................................................................................... 
 ผ่านรวมจ านวน .......................................................................... ไร่  

  ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก จ านวน..................................ไร ่
  เมล็ดข้าวโพด  จ านวน..................................ไร ่
 
 
 
คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอเห็นควรเสนอรายชื่อ ต่อ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติ

รายชื่อเสนอกรมปศุสัตว์ เพ่ือขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต ตามข้ันตอนต่อไป 
 

 

 

 
 

ข้าพเจ้ายินยอมรับผลการตรวจสอบยืนยันการปลูกพืชอาหารสัตว์โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 ของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอทุกประการ 

   

 
 
 

ลงชื่อ.........................................(เกษตรกร) 
     (..........................................) 

*การลงมติอนุมัติหรือรับรองต่าง ๆ โดยหลักการทางกฎหมายปกครอง ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดวิธีปฏิบัติไว้จะต้องใช้
เกณฑ์ทั่วไป  ดังนี ้
1.การประชุมของกรรมการผู้ที่เป็นกรรมการต้องเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยต้องเกินกึ่งหนึ่ง 
2.การลงมติหรือรับรองต่างๆ ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ณ การประชุมวันนั้น  ต้องเกินกึ่งหนึ่งเช่นกัน  

ลงชื่อ.......................................... 
(.............................................) 

(ประธานคณะท างาน) 

ลงชื่อ.......................................... 
(.............................................) 

(คณะท างาน) 

ลงชื่อ.......................................... 
(.............................................) 

(คณะท างาน) 

ลงชื่อ.......................................... 
(.............................................) 

(ประธานคณะกรรมการฯระดับอ าเภอ) 

ลงชื่อ.......................................... 
(.............................................) 
(คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ) 

ลงชื่อ.......................................... 
(.............................................) 
(คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ) 

ลงชื่อ.......................................... 
(.............................................) 
(คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ) 

ลงชื่อ.......................................... 
(.............................................) 
(คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ) 
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แบบรายงานสรุปผลการตรวจสอบแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 

อ าเภอ....................................... จังหวัด.................................... 

ที ่
รหัสทะเบียน

เกษตรกร 

 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

 
ค า 

น าหน้า 

 
 

ชื่อ 
 

สกุล 

 
เลขที่บัญชี  

ธ.ก.ส. 
ต าบล 

พ้ืนที่ต้ังแปลง ผลการตรวจสอบพื้นที่ปลูก (ไร่) 

แปลง
ที ่

X Y 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ต้น
ข้าวโพด 

เมล็ด
ข้าวโพด 

รวม ต้น
ข้าวโพด 

เมล็ด
ข้าวโพด 

รวม 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

รวม          ราย       

หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอสรุปรายงานให้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดทราบทุกสัปดาห์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายชื่อเสนอกรมปศุสัตว์ เพื่อขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ปัจจัยการผลิต ตามขั้นตอนต่อไป 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 

       (...............................................) 
 วันที่.................................................... 

20 
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แบบสรุปทะเบียนรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตฯ 
 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 

จังหวัด........................................... 

ที ่
รหัส

ทะเบียน
เกษตรกร 

 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

 
ค าน าหน้า 

 
ชื่อ สกุล 

เลขที่บัญช ี
ธ.ก.ส. 

 
ต าบล อ าเภอ 

พ้ืนที่ต้ังแปลง พื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบ (ไร่) 

แปลงท่ี X Y 
ต้น

ข้าวโพด 
เมล็ด

ข้าวโพด 
รวม 

               
               
               
               
               

รวม  ...................... ราย       
หมายเหตุ: รายงานให้ กลุ่มโครงการพิเศษฯ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทราบทุกวันอังคาร ของสัปดาห์ทางemail : Zoning.dld@gmail.com 
 
 

 

 

* หมายเหตุ: ต้องแนบรายงานผลการประชุมทุกครั้ง 

21 

ลงช่ือ ................................................... (ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด) 

      (...................................................) 
วันท่ี....................................................... 

mailto:Zoning.dld@gmail.com
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ค าแนะน า 
การผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝักและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยทั่วไปนิยมปลูกในเขตอากาศอบอุ่น เขตอากาศกึ่งร้อนชื้น และพ้ืนที่ราบเขตร้อน อีก
ทั้งมีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์และเป็นส่วนประกอบอาหาร
สัตว์ ทั้งนี้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีข้ันตอนและรายละเอียดในกระบวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
1. การเลือกพื้นที่ปลูก 
  ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะดินร่วนปนทราย พ้ืนที่ใช้ในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรเป็นที่ดอนหรือพ้ืนที่ที่น้ าไม่ท่วมขัง มีความลาดชันต่ ามีการระบายน้ าดี มีปริมาณธาตุอาหาร
เพียงพอ ดินมีความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 5.5-7.0 ปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่าร้อยละ 1 ธาตุฟอสฟอรัสไม่ต่ ากว่า 
10 พีพีเอ็ม ธาตุโพแทสเซียมไม่ต่ ากว่า 60 พีพีเอ็ม 
2. การเลือกพันธุ์ 
  เกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ มาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้มีความ
งอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีเมล็ดพันธุ์อ่ืนปะปนไม่เกินร้อยละ 0.05 ข้าวโพดที่น ามาปลูกควรเป็นพันธุ์ที่ให้ผล
ผลิตสูง ต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง และมีการเจริญเติบโตดี เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยสามารถแบ่ง
ประเภทของพันธุ์ข้าวโพดออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 2.1 พันธุ์ลูกผสม เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก มีลักษณะทางการเกษตรสม่ าเสมอ ได้แก่ ขนาดฝัก ความสูงฝัก 
ความสูงต้นอายุวันออกไหมและอายุเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด เกษตรกรไม่สามารถ
เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ท าพันธุ์ได้ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ประเภทนี้ ได้แก่ 
  2.1.1 พันธุ์นครสวรรค์ 3 เป็นข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดลี้ยงสัตว์สาย
พันธุ์แท้ตากฟ้า 1 (พันธุ์แม่) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 3 (พันธุ์พ่อ) ความสูงต้น 196 เซนติเมตร 
ความสูงฝัก 110 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 55 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ มีความทนทานแล้งใน
ระยะออกดอก ต้านทานโรคราน้ าค้าง และโรคราสนิม 
  2.1.2 พันธุ์ไพโอเนียร์ A33 เป็นพันธุ์ของบริษัท ไพโอเนียร์ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด ความสูงต้น 200 
เซนติเมตร ความสูงฝัก 110 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 52 วัน ผลผลิต 1 ,350 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์
กะเทาะเมล็ด 81 เปอร์เซ็นต์ 
  2.1.3 พันธุ์แปซิฟิค 984 เป็นพันธุ์ของบริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จ ากัด ความสูงต้น 210 เซนติเมตร 
ความสูงฝัก 100 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 55 วัน ผลผลิต 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 
83 เปอร์เซ็นต ์
  2.1.4 พันธุ์ซีพีดีเค 888 (CP-DK 888) เป็นพันธุ์ของ บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จ ากัด ความ
สูงต้น 210 เซนติเมตร ความสูงฝัก 120 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 58 วัน ผลผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดร้อยละ 81 
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พันธุ์นครสวรรค์ 3 พันธุ์ไพโอเนียร์ A33 

  
พันธุ์แปซิฟิค 984 พันธุ์ซีพีดีเค 888 

ภาพที่ 1 ลักษณะฝักของข้าวโพดพันธุ์ผสม 
 

 2.2 พันธุ์ผสมเปิด เป็นพันธุ์ที่ลักษณธทางการเกษตรไม่สม่ าเสมอเมื่อเทียบกับพันธุ์ลูกผสม ต้านทานต่อโรค
ราน้ าค้าง เมล็ดพันธุ์มีราคาถูก เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ท าพันธุ์ได้ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ประเภทนี้ ได้แก่ 
  2.2.1 พันธุ์สุวรรณ 5 เป็นพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้านทานโรคราสนิม มีความสูงต้น 220 
เซนติเมตร สูงฝัก 110 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 54 วัน ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะ
เมล็ดร้อยละ 78 
  2.2.2 พันธุ์นครสวรรค์ 1 เป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ไม่ต้านทานโรคราสนิม มีความสูงต้น 190 
เซนติเมตร ความสูงฝัก 100 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 52 วัน ผลผลิต 700 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์
กะเทาะเมล็ดร้อยละ 79 
 

  
พันธุ์นครสวรรค์ 1 พันธุ์สุวรรณ 5 

ภาพที่ 2 ลักษณะฝักของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด 
3. การเตรียมดิน 
 การเตรียมดินมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือท าให้สภาพของดินเหมาะแก่การงอกและเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด 
มีข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 ไถด้วยผานสาม 1 ครั้ง ลึก 20 – 30 เซนติเมตร ตากดิน 7 – 10 วัน เพ่ือช่วยท าลายวัชพืช และโรคพืชในดิน 
 3.2 พรวนดินด้วยผานเจ็ด 1 ครั้ง ปรับระดับดินให้สม่ าเสมอ แล้วคราดเก็บซาก ราก เหง้า หัว และไหลของ
วัชพืชข้ามปีออกจากแปลง  
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 3.3 หากดินมีความเป็นกรด – ด่างต่ ากว่า 5.5 ควรหว่านปูนขาวในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับดินร่วน
ปนทราย และอัตรา 200 – 400 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว แล้วไถกลบดินหรือหว่านพืช
บ ารุงดินแล้วไถกลบในระยะที่พืชบ ารุงดินเริ่มติดฝักหรือหลังเก็บเกี่ยวพืชบ ารุงดิน 
4. การปลูก 
 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถปลูกได้ 2 วิธี ได้แก่ การปลูกโดยใช้แรงงานคน และการปลูกโดยใช้
เครื่องจักร 
 4.1 การปลูกด้วยแรงงงานคน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้แรงงานคน ใช้ระยะระหว่างแถว 75 
เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20 – 25 เซนติเมตร ใช้อัตราปลูก 8,533 – 10,667 ต้นต่อไร่ หรือใช้เมล็ดพันธ ุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 – 4 กิโลกรัมต่อไร่ อาจใช้จอบขุดเป็นหลุมหรือรถไถเดินตาม หรือรถแทรกเตอร์ติดหัวเปิด
ร่อง แล้วหยอดเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด กลบดินให้แน่น 
 4.2 การปลูกด้วยเครื่องจักรกลเกษตร เกษตรกรนิยมใช้รถแทรกเตอร์ลากจูงเครื่องจักรกลส าหรับการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการใส่ปุ๋ย ปรับให้มีระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ต้นต่อหลุม หรืออัตราปลูก 10,667 ต้นต้นต่อไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 2 – 3 กิโลกรัมต่อไร่โดยไม่ต้องถอนแยก 
5. ฤดูปลูก ฤดูปลูกจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 5.1 การปลูกข้าวโพดทั่วไป สามารถปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝน (เดือนมีนาคม - มิถุนายน) หรือปลายฤดูฝน (เดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม) การปลูกข้าวโพดช่วงต้นฤดูฝนจะได้ผลผลิตสูงกว่าปลายฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณฝนที่
เหมาะ ส่วนข้าวโพดปลายฤดูฝนนั้นมีปัญหาในช่วงการเตรียมดินปลูก เพราะฝนตกชุก ดินอ่อนตัว และส่งผลให้ต้น
ข้าวโพดที่ก าลังงอกเป็นโรคเน่าตาย 
 5.2 การปลูกข้าวโพดในเขตที่มีระบบชลประทาน สามารถปลูกข้าวโพดได้ตลอดปีโดยแบ่งออกเป็น3 ระยะ ดังนี้ 
  5.2.1 การปลูกข้าวโพดในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการปลูก
ข้าวโพด เนื่องจากอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 20 – 25 องศาเซลเซียส และสามารถใช้ประโยชน์จากแสงแดดได้
เต็มที่ ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคน – เมษายน เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งจึงสะดวกต่อการ
เก็บเกี่ยวข้าวโพด อย่างไรก็ตามการปลูกบางพ้ืนที่ในช่วงนี้นั้นบางปีอุณหภูมิอาจต่ ามากเกือบถึง 10 องศา
เซลเซียส ท าให้ข้าวโพดชะงักการเจริญเติบโต และอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตยืดออกไปอาจมากกว่า 10 วัน 
  5.2.2 การปลูกข้าวโพดในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ การปลูกข้าวโพดช่วงนี้ท าให้ข้าวโพดพบกับ
สภาพอากาศ 2 แบบ คือ ในระยะแรกสภาพอากาศค่อนข้างเย็น ต่อมาเป็นสภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งอากาศร้อน
จัดเป็นอันตรายต่อข้าวโพด ส่งผลให้ข้าวโพดมีอัตราการคายน้ าสูงกว่าปกติ รากไม่สามารถดูดน้ าได้ทัน ใบ
ข้าวโพดเหี่ยว และเป็นอันตรายต่อการผสมเกสรและสร้างเมล็ดในข้าวโพด 
  5.2.3 การปลูกข้าวโพดในเดือนมีนาคม การปลูกข้าวโพดช่วงนี้มีประสิทธิภาพต่ ากว่าช่วงฤดูปลูกอ่ืน 
เนื่องจากมีอากาศร้อนจัด ส่งผลให้ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตช้าและล าต้นมีขนาดเล็ก ดังนั้นต้องให้น้ าต้นข้าวโพด
บ่อยครั้งกว่าการปลูกข้าวโพดในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 
6. การให้น้ า 
 ข้าวโพดต้องการน้ าตลอดฤดูปลูกประมาณ 450 – 500 มิลลิเมตร วิธีการให้น้ าแก่ข้าวโพด ได้แก่ การให้น้ า
แบบท่อฝอยหรือระบบสปริงเกอร์ และการให้น้ าแบบร่อง 
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7. การให้ปุ๋ย 
 การใส่ปุ๋ยให้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ รายละเอียด ดังนี้ 
 7.1 ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และปรับปรุงโครงสร้างดิน โดยเลือกใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักหรือกระบวนการอื่นที่ย่อยสลายโดยสมบูรณ์ หรือการปลูกพืชบ ารุงดิน เช่น ถั่ว
เขียว โสนแอฟริกัน ปอเทือง หรือพืชตระกูลถั่วอ่ืน ๆ ก่อนและหลังปลูกข้าวโพด และไถกลบเมื่อพืชบ ารุงดินอายุ 
50 วันหรือก าลังออกดอก 
 7.2 ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 หรือ 15 – 15 – 15 รองพ้ืนก่อนปลูกหรือโรย
เป็นแถวแล้วกลบพร้อมปลูก ในอัตรา 25 – 30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร 21 – 0 – 0 ในอัตรา 25 – 30 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดอายุได้ประมาณ 40 – 45 วัน 
8. การป้องกันก าจัดโรคพืช 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีโรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคราน้ าค้างหรือโรคใบลาย ส่งผลให้ต้นข้าวโพดแคระแกร็น ใบเป็น
ทางสีขาว เขียวอ่อน หรือเหลืองอ่อนไปตามความยาวของใบ พบผงสปอร์สีขาวเป็นจ านวนมากบริเวณใต้ใบใน
เวลาเช้ามืดที่มีความชื้นสูง ถ้าระบาดรุนแรงต้นจะยืนต้นแห้งตาย แต่ถ้าอยู่รอดจะไม่ออกฝักหรือติดฝักแต่ไม่มี
เมล็ด การป้องกันโรคเบื้องต้น พบว่าเมล็ดพันธุ์ต้านทานไม่จ าเป็นต้องคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันโรค หากเป็น
พันธุ์ที่ไม่มีความต้านทานโรคจ าเป็นต้องคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันโรคก่อนปลูก การใช้สารเคมีป้องกัน ก าจัด
โรคในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 

โรค สารป้องกันก าจัดโรค 
อัตราการใช้/เมล็ด 1 

กิโลกรัม 
วิธีการใช้ 

ราน้ าค้างหรือโรคใบ
ลาย 

เมทาแลกซิล (35% ดีเอส) 7 กรัม คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก 

หมายเหตุ: * ในวงเล็บ คือเปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารก าจัดวัชพืช 
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2557) 
 

9. การป้องกันก าจัดวัชพืช 
 การปลูกข้าวโพดเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดจ าเป็นต้องให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดจากวัชพืชตลอดช่วง 1 เดือน
แรกตั้งแต่ปลูก การปลูกข้าวโพดในกรณีที่ไม่มีวัสดุคลุมดินหรือการไถพรวนดินต้องมีการก าจัดวัชพืชด้วยสารเคมี
ก่อนปลูก หรือใช้สารคุมวัชพืชประเภทก่อนงอก สารอะลาคอร์ใช้คลุมวัชพืชก่อนงอกส าหรับวัชพืชใบแคบ เช่น 
หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าขจรจบ เป็นต้น สารอะทราซีน ใช้คลุมวัชพืชก่อนงอกส าหรับวัชพืช
ใบกว้าง เช่น ผักโขม เทียนนา กะเม็ง ผักบุ้งยาง เป็นต้น จากนั้น ดายหญ้าหรือท ารุ่นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการใส่
ปุ๋ยรองพ้ืน ส าหรับแปลงที่มีวัชพืชไม่มาก การดายหญ้าเพียงครั้งเดียวพร้อมกับการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนก็เพียงพอแล้ว 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การใช้สารป้องกันและก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดอาหารสัตว์ 

วัชพืช สารก าจัดวัชพืช* 
อัตราการใช้/น้ า 

20 ลิตร 
วิธีใช้/ข้อควรระวัง 

วัชพืชฤดู
เดียว 

อะลาคลอร์  
(40% อีซี) 

125 – 150 
มิลลิลิตร 

พ่นคลุมดินหลังปลูก ก่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
วัชพืชงอก ขณะพ่นดินต้องมีความชื้น 

อะทราซีน  
(40% อีซี) 

80 – 120 
มิลลิเมตร 

พาราควอท  
(27.6% อีซี) 

75 – 110 
มิลลิเมตร 

พ่นก่อนเตรียมดิน 3 – 7 วันหรือพ่นระหว่างแถว
หลังปลูก 20 – 25 วัน  ขณะที่วัชพืชออกดอก/
ระวังละอองสารเคมีสัมผัสใบและต้นข้าวโพด 

วัชพืชฤดู
เดียว 

วัชพืชข้ามปี 

ไกลโฟเสท 
(48% เอสแอล) 

120 – 160 
มิลลิลิตร 

ใช้ในแหล่งที่พบวัชพืชหนาแน่น โดยพ่อก่อนปลูก
หรือก่อนเตรียมดิน 7 – 15 วัน 

กลโฟซิเนต-
แอมโมเนียม  

(15% เอสแอล) 

300 – 400 
มิลลิลิตร 

หมายเหตุ: * ในวงเล็บ คือเปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารก าจัดวัชพืช 
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2557) 
 

10. การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแมลงศัตรูพพืชที่ส าคัญ ได้แก่ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด หนอนกระทู้หอม และมอดดิน 
เมื่อมีการระบาดรุนแรงส่งผลให้ลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง 
 10.1 หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด หนอนเริ่มเข้าท าลายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่อายุประมาณ 20 วันจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยว โดยเจาะท าลายช่อดอกตัวผู้และล าต้น และท าลยาฝัก มีการระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้งหรือ
ฝนทิ้งช่วงเวลานาน 
 10.2 หนอนกระทู้หอม หนอนกัดกินทุกส่วนในระยะต้นอ่อน ท าความเสียหายรุนแรงเมื่อหนอนมีความยาว
ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร มีการระบาดรุนแรงในสภาพอาศแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเวลานาน 
 10.3 มอดดิน กัดกินใบตั้งแต่งอกถึงอายุประมาณ 14 วัน ท าให้ต้นอ่อนตายหรือชะงักการเจริญเติบโต 
ระบาดในนพ้ืนที่ปลูกที่เป็นดินร่วนทราย มีการระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเวลานาน 
โดยเฉพาะการปลูกในปลายฤดูฝน 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ยกเว้นพบการระบาดเป็นจ านวนมาก รายละเอียดการ
ใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

แมลงศัตรูพืช สารก าจัดวัชพืช* 
อัตราการใช้/น้ า 

20 ลิตร 
วิธีใช้/ข้อควรระวัง 

หยุดการใช้สาร
ก่อนการเก็บ
เกี่ยว (วัน) 

หนอนเจาะล า
ต้นข้าวโพด 

ไซเพอร์เมทริน 
(15% อีซี) 

10 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบยอดข้าวโพดถูก
ท าลาย 40 – 50 % ใน

ระยะก่อนออกช่อดอกตัวผู้ 
หรือพบรูเจาะ 3 รูต่อต้น 

10 

 ไตรฟลูมูรอน 
(25% ดับบลิวพี) 

30 กรัม 14 

หนอนกระทู้
หอม 

นิวเคลียร์โพลีฮีโดร
ซิสไวรัส 

20 – 30 
มิลลิลิตร 

พ่นเวลาเย็นจ านวน  
1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน 

เมื่อพบหนอนเฉลี่ย  
2 – 3 ตัวต่อต้น 

1 

 เบตาไซฟลูทาริน 
(2.5% อีซี) 

40 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบหนอนเฉลี่ย  
2 – 3 ตัวต่อต้น จ านวน 1 

– 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 

14 

มอดดิน อิมิดาโคลพริด 
(70% ดับบลิวเอส) 

5 กรัม/เมล็ด 1 
กิโลกรัม 

คลุกเมล็ดก่อนปลูก  

หมายเหตุ: * ในวงเล็บ คือเปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารก าจัดวัชพืช 
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2557) 
 

11. การเก็บเกี่ยว 
 11.1 การเก็บเกี่ยวเพ่ือผลิตเมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์ ต้องเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดแก่จัดหรือแห้งหมดทั้งแปลงแล้ว
ประมาณ 7 วัน  หรือเมล็ดมีความชื้นประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจสังเกตได้จากใบข้าวโพดเปลี่ยนเป็นสีฟางข้าว
ทั้งแปลง ไม่ควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนตกเพราะเมล็ดมีความชื้นสูง ควรปล่อยให้ฝักและต้นข้าวโพดแห้งก่อน  
 

 
    ภาพที่ 3 การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ผลิตเมล็ด) 
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 11.2 การเก็บเกี่ยวเพ่ือผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝัก ต้องเก็บเกี่ยวเมื่อเมล็ดข้าวโพดอยู่ในระยะเมล็ดน้ านม
ประมาณครึ่งหนึ่ง (Milk line 50%) หรือเม ื่อต้นข้าวโพดพร้อมฝักมีอายุ 85 – 90 วัน และไม่คสรเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดหลังฝนตกเพราะส่งผลให้มีความชื้นสูง 
 

 
    ภาพที่ 4 การเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดพร้อมฝัก 
 

การใช้ประโยชน์จากข้าวหมัก 
ข้าวโพดหมัก (Corn silage) คือ ต้นข้าวโพดหรือต้นข้าวโพดพร้อมฝักที่เก็บเกี่ยวในขณะที่มีความชื้น

พอเหมาะ น ามาหมัก (Fermentation) เก็บถนอมไว้ในสภาพสุญญากาศ สามารถเก็บได้เป็นเวลานาน โดย
คุณค่าทางอาหารไม่เปลี่ยนแปลง  

กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการปิดภาชนะหมัก แบ่งได้ 2 กระบวนการใหญ่ คือ กระบวนการหักท่ี
ใช้ออกซิเจน (Aerobic) และกระบวนการหมักที่ไร้ออกซิเจน (Anaerobic) ภายหลังการอัดพืชให้แน่น ควรไล่
อากาศออกให้หมดมากที่สุดและปิดหลุมหมัก จุลินทรีย์หลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน ในการเจริญเติบโต เช่น ยีสต์ 
และรา (Yeast and fungi) จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นในขณะที่มีอากาศอยู่จนกระทั่งอากาศถูกใช้หมดไป จุลินทรีย์
พวกนี้ก็ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได้อีกและตายลง เมื่อออกซิเจนหรืออากาศถูกใช้หมดไป กระบวนการหมักท่ีไม่ใช้
ออกซิเจนในสภาพที่ดีจะเกิดขึ้นโดยการท างานของแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก ผลที่ได้คือ กระแลคติก (Lactic 
acid) และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 4.2 หรือน้อยกว่านั้น การท างานของแบคทีเรียกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ าตาล คือ หากมีปริมาณน้ าตาลมากและอยู่ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน จะท าให้เกิดกรดแลคติกเร็วขึ้น 

ขั้นตอนการท าข้าวโพดหมัก สามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 

1. การตัดข้าวโพดหมักข้าวโพดที่จะน ามาหมักควรมีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้หรือน้ าตาลในระดับที่เพียงพอ
ต่อการหมักเพ่ือให้เกิดกรดแลคติกโดยเร็ว ทั้งนี้ข้าวโพดที่เหมาะสมที่สุดในการน ามาท าเป็นข้าวโพดหมักคือ
ข้าวโพดที่มีอายุ 85 – 90 วัน หรือระยะที่เมล็ดเป็นแป้งแข็งครึ่งเมล็ด (Milk line 50%) ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5 ข้าวโพดในระยะเมล็ดเป็นแป้งแข็งครึ่งเมล็ด (Milk line 50%) 
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2. การสับให้ข้าวโพดมีขนาดเล็กลง เพ่ือให้น้ าตาลถูกปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดกรดแลคติกใน
กระบวนการหมักได้เร็วขึ้น ช่วยให้สามารถอัดลงภาชนะได้แน่น และเพ่ิมความน่ากินและการย่อยได้เมื่อ
น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยขนาดของข้าวโพดสับที่กรมปศุสัตว์แนะน าเพ่ือผลิตเป็นต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมัก
ต้องมีความยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

    
   ภาพที่ 6 ข้าวโพดสับ ขนาดความยาว 1 – 2 เซนติเมตร 
 

3. การตรวจสอบความชื้นของข้าวโพดหมัก ระดับความชื้นที่เหมาะสมกับการท าข้าวโพดหมักอยู่ระหว่างร้อย
ละ 65 – 70 โดยทั่วไปสามารถประเมินค่าความชื้นในพืชอย่างง่ายได้ โดยการน าเอาชิ้นส่วนของข้าวโพดที่สับ
แล้วมาก า หากมีน้ าไหลออกมาแสดงว่ามีความชื้นมากกว่าร้อยละ 80 แต่ถ้าไม่มีน้ าไหลออกมาและชิ้นส่วนของ
ข้าวโพดคลายตัวออกเม่ือแบมือนั่นคือ ระดับความชื้นในอาหารน้อยกว่าร้อยละ 65 
4. การควบคุมระยะเวลาก่อนการบรรจุภาชนะหมัก หลังจากตัดต้นข้าวโพดควรสับและบรรจุลงภาชนะที่จะ
หมักทันที หรือภายใน 12 ชั่วโมงเพ่ือป้องกันผลกระทบจากอุณภูมิภายนอก และการสูญเสียความชื้นออกจาก
ข้าวโพด (ตายนึ่ง) ท าให้ประสิทธิภาพของกระบวนการหมักลดลง และเพ่ิมอัตราการสูญเสียของข้าวโพดหมัก 
5. การควบคุมอุณหภูมิในภาชนะหมัก ควรก าจัดอากาศออกให้มากที่สุดภายหลังจากปิดภาชนะหมัก แบคทีเรีย
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการหมักนั้นจะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิ ถ้าในหลุมหมักมีอากาสมากอุณหภูมิจะสูงขึ้นด้วย 
ดังนั้นหากสามารถอัดข้าวโพดให้แน่นและมีอากาศหลงเหลืออยู่น้อยอุณหภูมิก็จะต่ าลงด้วย โดยปกติอุณหภูมิที่
เหมาะสมต่อการเกิดกรดแลคติกมีค่าประมาณ 38 องศาเซลเซียส 

รูปแบบการท าข้าวโพดหมัก 
1. หมักแบบบ่อหมัก เป็นการหมักที่ท าได้ง่ายโดยการเจาะเป็นหลุมลึกบนพ้ืนที่ราบธรรมดาหรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา 
พ้ืนที่ลาดเอียงมีความเหมาะสมเนื่องจากสามารถระบายของเหลวออกได้ง่าย อาจบุผนังด้วยคอนกรีต การปิด
หลุมท าได้ง่ายโดยใช้พลาสติกคลุม ท าให้ง่ายในการปฏิบัติ และลงทุนไม่สูงมากนัก 
 

 
     ภาพที่ 7 การท าข้าวโพดหม ักแบบบ่อหมัก 
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2. หมักแบบบบรรจุถุง 2 ชั้นเป็นการหมักท่ีเกษตรกรนิยมกันมากในปัจจุบัน โดยเก็บเกี่ยวและสับต้นข้าวโพด
พร้อมมฝักบรรจุในถุง 2 ชั้น อัดข้าวโพดให้แน่นและไล่อากาศออก มัดปากถุงชั้นใน และเย็บปิดปากถุงชั้นนอก
อีกครั้งแยกออกจากถุงชั้นใน  
 

    
    ภาพที่ 8 การท าข้าวโพดหมักแบบบบรรจุถุง 2 ชั้น 
 

3. หมักแบบบรรจุถุงสุญญากาศ เป็นการหมักโดยน าข้าวโพดมาบรรจุลงถุงพลาสติก หลังจากนั้นดูดอากาศออกด้วย
เครื่องและปิดปากถุงให้สนิทด้วยความร้อน 
 

    
    ภาพที่ 9 การท าข้าวโพดหมักแบบบบรรจุถุงสุญญากาศ 
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ลักษณะของข้าวโพดหมักที่ดี 
 

1. สีเหลืองอมเขียว 
2. เนื้อสัมผัสไม่เป็นเมือกลื่น ไม่เละ 
3. มีกล ิ่นหอมของการหมัก  
4. มีรสเปรี้ยวคล้ายน้ าส้มสายชู 
5. มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 3.5 – 4.2 
6. โปรตีน 7 – 9 เปอร์เซ็นต์ 
7. ปริมาณกรดแลคติก มากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ 
8. ผนังเซลล์ (NDF) 35 – 55 เปอร์เซ็นต์ 
9. ลิกโนเซลลูโลส (ADF) 20 – 33 เปอร์เซ็นต์ 
10. โภชนะรวมที่ย่อยได้ (TDN) 65 – 73 เปอร์เซ็นต์ 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                    
                          ภาพที่ 10 ลักษณะของข้าวโพดพร้อมฝักหมัก 
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รูปแบบการจ าหน่ายข้าวโพด 

รูปแบบการจ าหน่าย 
ราคาจ าหน่าย 
(บาท/กิโลกรัม) 

ภาพประกอบ 

ต้นข้าวโพดพร้อมฝักสด 1.00 

 

ต้นข้าวโพดพร้อมฝักหั่น 1.20 

 

ต้นข้าวโพดพร้อมฝักบรรจุถุง 1.50 

 

ข้าวโพดอาหารสัตว์  
(เมล็ดข้าวโพด) 

6.50 
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