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Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic socio-economic
conditions of dry-season maize production of farmers (2) dry-season maize
production conditions of farmers (3) conditions and extension needs for dry-season
maize production of farmers (4) problems and recommendations of dry-season maize
production of farmers (5) extension guidelines for dry-season maize production of
farmers.
The population of the study were 789 dry-season maize production
farmers in the area who had registered with Bang Rakam district agricultural office,
Phitsanulok province in the year 2017/2018. Samples of 163 farmers were determined
by using simple random sampling method. Collection A tool used to collect dota was
interview. Data was analyzed using frequency, percentage, minimum value,
maximum value, mean, standard deviation and ranking.
The results of the study stated that (1) About 58.9% of farmers were
female with the average age of 49.67 years old. Most of them married and completed
grade 4 of primary school education. The average household labor in agricultural
sector was 2.52 people. The dry-season maize production area was averagely 12.31
Rai. Most of the farmers participated in the extension program for dry-season maize
production after the in-season rice production of the year 2017/2018. The average
productivity for dry-season maize production was 1,010.23 Kilogram per Rai with the
average cost of production of 4,350.47 Baht per rai. 19.48% was the cost of rice seeds
and 17.73% was the cost of fertilizer and hormones. ( 2) Farmers used the average
ration of maize seeds of 4.73 kilogram per rai. They also used machinery for
cultivation and harvesting. (3) In the overall, farmers received the extension for dryseason maize production at a medium level. The highest level of extension would be
in the production support and farmers wanted the extension at a high level. The
highest level of extension needed was in the production support. (4) Overall, farmers
encountered the problem about dry-season maize production in the support of
production and the extension issue at a high level. The most problematic issue was a
high cost of production and in general, farmers agreed with the suggestion in the
issues of extension, extension method, and support at a high level. The highest
agreeable aspects were about harvesting and cost of production respectively. ( 5)
Farmers were agreeable with the 3 following guidelines: home-made mixed fertilizer,
microbial pesticide application, and fertilizer application according to soil test
analysis respectively.
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บทที่ 1

บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยและของโลก เป็ นทั้งแหล่งอาหาร
และแหล่ งพลังงาน ซึ่ งระดับ โลกมี ปริ มาณความต้องการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.02 ต่อปี (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2558) โดยประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซี ยนยังไม่มีความมัน่ คงในการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ มีท้ งั ประเทศที่ผลิตเกินความต้องการและประเทศที่ผลิตไม่พอใช้ ทําให้ตอ้ งนําเข้าจากภายใน
และภายนอกกลุ่มเศรษฐกิ จอาเซี ยน (สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร, 2559) ประเทศไทยผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5.06 ล้านไร่ ผลผลิต 671 กิโลกรัมต่อไร่ เป็ นอันดับที่ 33 ของโลก และเป็ นผลิ ต
อันดับที่ 3 ของอาเซี ยน (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2559) คาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมี
ความต้องการข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์เพิ่มขึ้น 7.29% ต่อปี ขณะที่ผลผลิ ตเพิ่มขึ้นเพี ยง 2.05% ต่อปี จึ ง
จําเป็ นต้องเพิ่มปริ มาณการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการเนื่ องจากการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของไทยมี ต้นทุ นสู งเมื่ อเที ยบกับประเทศอื่ น (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร,
2559) ประเทศไทยสามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ปีละ 2 ครั้ง ผลผลิตส่ วนใหญ่จะนํามาใช้เป็ น
วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องตาม
ภาวการณ์ เติ บโตของภาคปศุ สัตว์ และผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์อีกส่ วนหนึ่ งจะนําไปใช้ในด้าน
อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมแป้ ง ข้าวโพดป่ น นํ้ามันพืช และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น อีกทั้งปั จจุบนั ได้มีการ
แปรรู ป ไปสู่ พ ลังงาน โดยเฉพาะใช้เป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิ ตเอทานอล (กรมส่ งเสริ ม การเกษตร,
2558) ขณะที่ พ้ื นที่ เพาะปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ส่ วนใหญ่ป ลู กในฤดู ฝน ทําให้เกิ ดปั ญหาผลผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปัญหาผลผลิ ตมี ความชื้ นสู งทําให้ผลผลิ ตต่อไร่ ต่ าํ แนวทางการแก้ไขปั ญหาจึ ง
มุ่งเน้นการปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในฤดูแล้งเพื่อให้มีผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพียงพอกับความ
ต้องการ และกระจายการผลิตผลผลิ ตให้ออกสู่ ตลาดจากสัดส่ วนช่วงต้นฝน : ปลายฝน : แล้ง จาก
72: 23 : 5 เป็ น 30 : 20 : 50 ตามลําดับ
จังหวัดพิษณุ โลกเป็ นเมืองเกษตรกรรม เนื่ องจากมีศกั ยภาพเหมาะสมในการผลิ ตพืช
เศรษฐกิ จที่สําคัญของประเทศหลายชนิ ดเช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยเป็ นต้น โดยพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 85,301 ไร่ โดยในฤดูแล้งปี 2558/59 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
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สั ต ว์ มี จ าํ นวน 85,712 ไร่ และปลู ก ในฤดู ฝ น ปี 2559/60 จํา นวน 127,186 ไร่ ผลผลิ ต เฉลี่ ย 850
กิ โลกรัมต่อไร่ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) การปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งใช้น้ าํ ตลอดการ
ผลิต เพียง 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งได้ผลผลิตคุณภาพดี มี
ความชื้ นตํ่า ความเสี่ ยงด้านโรคและแมลงน้อยกว่าการปลูกในช่วงฤดูฝน อีกทั้งในพื้นที่อาํ เภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุ โลกเป็ นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกตํ่า เกษตรกรได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งมีปริ มาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว และเพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร การ
ส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งเป็ นการเสนอทางเลือกปลูกพืชแก่เกษตรกร และ
เป็ นการเพิ่มปริ มาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ (สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุ โลก, 2559)
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งของเกษตรกรในอําเภอบางระกํา เพื่อให้ทราบถึงสภาพพื้นฐาน ทางสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผูผ้ ลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้ง สภาพการผลิ ต สภาพและความต้องการการส่ งเสริ ม
ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะ และแนวทางในการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง ของ
เกษตรกรเพื่ อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาการดําเนิ น งานส่ ง เสริ ม การปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย

ฤดูแล้ง

2.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรผูผ้ ลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2.2 เพื่อศึกษาสภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร

2.3 เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ของเกษตรกร
2.4 เพื่ อศึ ก ษาปั ญ หาและข้อเสนอแนะในการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ฤดูแล้งของเกษตรกร
2.5 เพื่อศึกษาแนวทางในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรใน
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สภาพพืน้ ฐานทาง สังคม
และเศรษฐกิจ
1.1 สภาพพื้นฐานทางสังคม
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพสมรส
4) ระดับการศึกษา
5) จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรื อน
6) จํานวนแรงงานภาค
การเกษตร
7) การประกอบอาชีพของ
ครัวเรื อน
8) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
9) การรับข้อมูลข่าวสาร
10) ประสบการณ์การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
11) การเข้าร่ วมโครงการ
ด้านการส่งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
12) การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
1.2 สภาพพืน้ ฐานทาง
เศรษฐกิจ
1) รายได้
2) ต้นทุน
3) แหล่งเงินทุน

2. สภาพการผลิตข้ าวโพด
เลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
2.1 สภาพการปลูก
1) ช่วงปลูก
2) การเตรี ยมดิน
3) วิธีการปลูก
4) พันธุ์
2.2 การดูแลรักษา
1) การใส่ปุ๋ย
2) การให้น้ าํ
3) วัชพืช โรคและแมลง
2.3 การเก็บเกี่ยว
1) วิธี
2) อายุ
2.4 การตลาด
1) การขนส่ง
2) การจําหน่าย

5. แนวทางการส่ งเสริมการ
ผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์
ฤดูแล้ ง
5.1 ประเด็นการส่งเสริ ม
5.2 วิธีการส่งเสริ ม
5.3 การสนับสนุน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

3. สภาพและความต้ องการส่ งเสริม
การผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
3.1 สภาพการส่งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
1) ประเด็นการส่งเสริ ม
2) วิธีการส่งเสริ ม
3) การสนับสนุน
3.2 ความต้องการส่งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
1) ประเด็นการส่งเสริ ม
2) วิธีการส่งเสริ ม
3) การสนับสนุน

4. ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
ในการส่ งเสริมการผลิต
ข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
4.1 ประเด็นการส่งเสริ ม
4.2 วิธีการส่งเสริ ม
4.3 การสนับสนุน
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4. ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จยั เรื่ อ ง แนวทางการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง ของ
เกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
4.1 ขอบเขตเชิ งพื้นที่ การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลู กข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลกที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กับกรมส่ งเสริ มการเกษตร ในฤดูแล้ง ปี 2561
4.2 ขอบเขตเชิ งเวลา การวิจยั ครั้ งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลู กข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
4.3 ขอบเขตเชิ งเนื้อหา ได้แก่ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร สภาพการ
ผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ ง สภาพการส่ งเสริ มและความต้อ งการการส่ ง เสริ ม ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง และแนวทางในการส่ งเสริ มการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอบางระกําจังหวัดพิษณุ โลก
21

21

21

5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 เกษตรกร หมายถึ ง เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ในปี การผลิต
2561 พื้นที่อาํ เภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก
5.2 ข้ าวโพดเลี้ยงสั ต ว์ ฤดู แล้ ง หมายถึ ง ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ช นิ ดหั วแข็ง มี ล ัก ษณะ
ค่อนข้างแข็งแรง กลม เรี ยบ หัวไม่ บุ บ นําส่ วนเมล็ดมาใช้เป็ นส่ วนประกอบอาหารสั ตว์ซ่ ึ งเป็ น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่ นที่ 2 หรื อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในปี การผลิต 2560/61
5.3 สภาพพืน้ ฐานทางสั งคม หมายถึง ข้อมูลด้านสังคมของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิ กของครัวเรื อน
จํานวนแรงงานภาคการเกษตรการประกอบอาชี พของครัวเรื อน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การรับข้อมูล
ข่าวสาร ประสบการณ์ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง การเข้าร่ วมโครงการด้านการส่ งเสริ มการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
5.4 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หมายถึ ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จของเกษตรกรผูป้ ลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ รายได้ แหล่งเงินทุน
21

21

21

21
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5.5 สภาพการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดู แล้ ง หมายถึ ง การศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของ
เกษตรกรเกี่ ยวกับ สภาพการผลิ ต ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพการปลูก ได้แก่ วันปลูก การ
เตรี ยมดิน วิธีการปลูก และพันธุ์ 2) การดูแลรักษา ได้แก่ การใส่ ปุ๋ย การให้น้ าํ และโรคและแมลง 3)
การเก็บเกี่ยว และ 4) การตลาด ได้แก่ การขนส่ ง และการจําหน่าย
5.6 สภาพการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง หมายถึง ข้อมูลการส่ งเสริ ม
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรได้รับ เพื่อเป็ นองค์ประกอบในการตัดสิ นใจปลูกในฤดูแล้ง ปี
2560/61 ได้แก่ ประเด็นการส่ งเสริ ม วิธีการส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้ง
5.7 ความต้ องการการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง หมายถึง ข้อมูลความ
ต้องการส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ของเกษตรกร 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็นการส่ งเสริ ม
วิธีการส่ งเสริ ม และการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
5.8 ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง หมายถึง
ข้อมูลปั ญหาที่ เกษตรกรได้พบในการส่ งเสริ มข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง และข้อเสนอแนะต่อการ
ส่ งเสริ มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ ประเด็นการส่ งเสริ ม วิธีการส่ งเสริ ม และการสนับสนุนการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
5.9 แนวทางการส่ งเสริ ม การปลูก ข้ าวโพดฤดู แล้ ง หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ
แนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งประกอบด้วย 3 แนวทาง
ได้แก่ แนวทางด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ด้านวิธีการส่ งเสริ มการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และด้านการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
21

21

21

21
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6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 เกษตรกรสามารถนําข้อมูลจากการศึกษามา เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการวาง
แผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรให้มีผลผลิตที่ดีข้ ึน
6.2 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนําข้อมูลจากการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางใน
การส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งใ ห้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น
6.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวาง
แผนการส่ งเสริ มและถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรให้ดียง่ิ ขึ้น
35

35
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6.4 ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลทางวิชาการในการทําวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งต่อไป
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรใน
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษ ณุ โลก ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการ
ตํารา วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรของการศึกษา รวมทั้งการกําหนดประเด็นคําถามในการสร้างเครื่ องมือ และการอภิปรายผล
การศึกษา โดยมีประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บริ บทของอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก
2. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเกษตร
3. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
4. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
5. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. บริบทของอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

บริ บทของอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก ประกอบด้วย ข้อมูลทางภายภาพ ข้อมูล
ชีวภาพ ข้อมูลทางสังคม รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้ อมูลทางภายภาพ
1.1.1 ทีต่ ั้งและอาณาเขต
อําเภอบางระกํา ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุ โลกมีพ้ืนที่ 936.04 ตารางกิ โลเมตร
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของจังหวัด (ศูนย์บริ การข้อมูลอําเภอ, 2559)
1.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
อําเภอบางระกํา มีลกั ษณะร้อนชื้น มี 3 ฤดู ดังนี้
1) ฤดูร้อน เริ่ มประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนมีอากาศร้อนมากสู งสุ ด 42
องศา ในเดือนเมษายน 2559
2) ฤดูฝน เริ่ มประมาณเดื อนพฤษภาคม-ตุลาคมปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ ยตั้งแต่ปี
พ.ศ.2546 ถึ ง ปี พ.ศ.2558 ประมา 1,358 มิ ล ลิ เมตรต่อปี ปริ มาณนํ้าฝนมากที่ สุ ดในปี พ.ศ. 2554
ส่ งผลให้อาํ เภอบางระกําเกิดอุทกภัย นาข้าวเสี ยหาย และปริ มาณนํ้าฝนน้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2558
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3) ฤดูหนาว เริ่ มเดือนพฤศจิกายน-มกราคม มีอากาศหนาวมาก
ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2560/61 คือการปลูกช่วง
เดื อนพฤศจิกายน 2560 ถึ งเดื อนกุมภาพันธ์ 2561 และส่ วนใหญ่เก็บเกี่ ยวในช่วงเดื อนมีนาคม โดย
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจังหวัดพิษณุ โลกมีสภาพอากาศดังนี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561)
1) เดื อนพฤศจิ กายน 2560 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิเฉลี่ย 27.6 องศา
เซลเซี ยส ซึ่ งสู งกว่าปกติ 1.1 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยในเดือนนี้คือ 2.1 มิลลิเมตร น้อยกว่า
ปกติ 31.3 มิลลิเมตร
2) เดื อ นธั น วาคม 2560 เริ่ มเข้ า สู่ ฤดู ห นาวอุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ของจัง หวัด
พิษณุ โลกคือ 25 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งสู งกว่าปกติ 0.7 องศาเซลเซี ยส โดยมี ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ ย 30.8
มิลลิเมตร เป็ นปริ มาณที่มากกว่าปกติจาํ นวน 19.8 มิลลิเมตร
3) เดื อนมกราคม 2561 อุณหภูมิเฉลี่ ย 25.7 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งสู งกว่าปกติ
0.9 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยในเดือนนี้คือ 0.1 มิลลิเมตร น้อยกว่าปกติ 3.8 มิลลิเมตร
4) เดื อนกุมภาพันธ์ 2561 มีสภาพอากาศเย็นในระยะครึ่ งแรกของเดือน โดย
มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งเดือน 26.4 องศาเซลเซี ยส ตํ่ากว่าปกติ 0.6 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยใน
เดือนนี้คือ 39.2 มิลลิเมตร มากกว่าปกติ 25.7 มิลลิเมตร
5) เดื อนมี นาคม 2561 ประเทศไทยเข้าสู่ ฤดูร้อนตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2561
โดยจังหวัดพิษณุ โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ ย 29.1 องศาเซลเซี ยส ตํ่ากว่าปกติ 0.2 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณ
นํ้าฝนเฉลี่ย 0.4 มิลลิเมตร น้อยกว่าปกติ 26.3 มิลลิเมตร
จากข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าวจะพบว่าจังหวัดพิษณุ โลกมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน
และฤดูหนาว โดยในช่วงระยะเวลาในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง
เดื อนกุมภาพันธ์ 2561 มีอุณหภูมิเฉลี่ ย 25.7 – 27.6 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งสู งกว่าปกติในเดือนธันวาคม
2560 ถึ งเดื อนมกราคม 2561 และตํ่ากว่าปกติ ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2561 ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ ยในช่วง
ระยะเวลาดัง กล่ า วคื อ 2.1, 30.9, 0.1 และ 32.9 มิ ล ลิ เมตร ตามลํา ดับ ซึ่ งมากกว่า ปกติ ใ นเดื อ น
ธันวาคม 2560 และเดื อนกุมภาพันธ์ 2561 สําหรับข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในระยะแรกหากอุณหภูมิต่ าํ
และความชื้นสู งอาจทําให้เกิดต้นม่วง และโรครานํ้าค้างได้ และในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่ งเป็ นช่วงที่
เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวข้าวโพเลี้ยงสัตว์ มี อุณหภูมิสูง และมี ปริ มาณนํ้าฝนน้อย ส่ งผลดี ต่อการ
จําหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้นตํ่า และราคาขายที่สูงกว่าความชื้นที่สูง
1.1.3 ลักษณะดิน
อําเภอบางระกํา มีชุดดินหลักประกอบด้วย 3 ชุดดิน ดังนี้ (กรมพัฒนาที่ดิน,
2561)
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1) ชุดดินแม่ สาย (Mae Sai series: Ms)
เป็ นกลุ่ ม ชุ ดดิ น ที่ 15 เกิ ดจากตะกอนนํ้าพาบริ เวณส่ วนตํ่าของสั น ดิ น
ริ มนํ้าหรื อตะพักลํานํ้ามีสภาพพื้นที่ ราบเรี ยบถึงค่อนข้างราบเรี ยบ ความลาดชัน 0-2 เปอร์ เซ็นต์ การ
ระบายนํ้า ค่อนข้างเลว ทําให้การซึ ม ผ่านได้ของนํ้าเป็ นไปได้ช้า การไหลบ่าของนํ้าบนผิวดิ นช้า
พื ช พรรณธรรมชาติ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ เหมาะสมได้แ ก่ นาข้า ว อาจใช้ ป ลู ก พื ช ไร่
เช่ น ข้าวโพด ถัว่ หรื อพืชผัก ก่ อนหรื อหลังปลูกข้าวการแพร่ กระจาย การจัดเรี ยงชั้นดินเป็ นแบบ
Apg-Btg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็ นดินลึกมาก ดิ นบนเป็ นดิ นร่ วนปนทรายแป้ ง
หรื อดินร่ วนเหนียวปนทรายแป้ ง สี เทาเข้มหรื อสี น้ าํ ตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสี น้ าํ ตาลปนเหลืองหรื อ
สี น้ ําตาลแก่ ปฏิ กิริยาดิ นเป็ นกรดปานกลางถึ งเป็ นกรดเล็ กน้อย (pH 6.0-6.5) ดิ นล่างเป็ นดิ นร่ วน
เหนี ยวปนทรายแป้ ง สี น้ ําตาลปนเทา และมี สี เทาในตอนล่าง มี จุดประสี น้ ําตาลปนเหลื องหรื อสี
นํ้าตาลแก่ ปฏิ กิ ริยาดิ น เป็ นกรดเล็ ก น้อยถึ งเป็ นด่ างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ทั้งนี้ ข ้อจํากัดการใช้
ประโยชน์คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุ งบํารุ งดินโดยใช้อินทรี ยวัตถุ
และเพิ่มผลผลิ ตโดยใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทาํ นาอาจปลูกพืชไร่
หรื อ พื ช ผัก ซึ่ งจะต้อ งยกร่ อ งและปรั บ สภาพดิ น ให้ ร่ ว นซุ ย และระบายนํ้ าดี ข้ ึ น โดยการเพิ่ ม
อินทรี ยวัตถุ
ตารางที่ 2.1 ลักษณะชุดดินชุดดินแม่สาย
ความลึก
(ซม.)

อินทรี ยวัตถุ

0-25
25-50
50-100

ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า

ความจุ
ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม ความอุดม
แลกเปลี่ยน อิ่มตัวเบส
ที่เป็ น
ที่เป็ น
สมบูรณ์
แคตไอออน
ประโยชน์ ประโยชน์
ของดิน
ปานกลาง
สู ง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2561)
2) ชุดดินหางดง (Hang Dong series: Hd)
เป็ นกลุ่มชุ ดดินที่ 5 สภาพพื้นที่ ราบเรี ยบถึงค่อนข้างราบเรี ยบ ความลาด
ชัน 0-2 % มี ก ารระบายนํ้า เลว การไหลบ่ า ของนํ้าบนผิว ดิ น ช้า การซึ ม ผ่า นได้ข องนํ้าช้ า พื ช ที่
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เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินคือ นาข้าว อาจใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถัว่ หรื อพืชผัก ก่อน
หรื อหลังปลูกข้าว การจัดเรี ยงชั้นดิน Apg-Btg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็ นดินลึกมาก ดิ นบนเป็ นดินร่ วนปนดินเหนี ยว
หรื อดิ นร่ วนเหนี ยวปนทรายแป้ ง สี เทาถึ งสี เทาเข้ม มี จุดประสี น้ าํ ตาลปนเหลื องหรื อสี น้ าํ ตาลแก่
ปฏิ กิริยาดิ นเป็ นกรดจัดถึ งเป็ นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็ นดินเหนี ยวหรื อดิ นเหนี ยวปน
ทรายแป้ ง สี เทา มีจุดประสี น้ าํ ตาลปนเหลื องหรื อสี น้ าํ ตาลแก่ ปฏิ กิริยาดิ นเป็ นกรดเล็กน้อยถึ งเป็ น
ด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ไม่มีขอ้ จํากัดการใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุ งบํารุ งดินและเพิ่มผลผลิตโดย
ใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทาํ นาอาจปลูกพืชไร่ หรื อพืชผัก ซึ่ งจะต้อง
ยกร่ องและปรับสภาพดินให้ร่วนซุ ยและระบายนํ้าดีข้ ึน โดยการเพิ่มอินทรี ยวัตถุ
ตารางที่ 2.2 ลักษณะชุดดินชุดดินหางดง
ความลึก
(ซม.)

อินทรี ยวัตถุ

0-25
25-50
50-100

ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า

ความจุ
ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม
แลกเปลี่ยน อิ่มตัวเบส
ที่เป็ น
ที่เป็ น
แคตไอออน
ประโยชน์ ประโยชน์
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ตํ่า
ปานกลาง

ความอุดม
สมบูรณ์
ของดิน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ที่ มา: กรมพัฒนาที่ ดิน (2561)
3) ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm)
เป็ นกลุ่ มชุ ดดิ นที่ 4 สภาพพื้นที่ราบเรี ยบถึ งค่ อนข้างราบเรี ยบ มี ค วาม
ลาดชันน้อยกว่า 1 % มีการระบายนํ้าเลวส่ งผลให้การซึ มผ่านได้ของนํ้าช้า การไหลบ่าของนํ้าบนผิว
ดินช้า พืชที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์คือทํานา การจัดเรี ยงชั้นดิน Apg-Bssg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็ นดินลึก เนื้อดินเป็ นดินเหนียวตลอด หน้าดินมี
สี เทาเข้มหรื อสี น้ าํ ตาล ปนเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทาหรื อสี เทาอ่อน มักพบจุดประสี น้ าํ ตาลแก่ สี น้ าํ ตาล
ปนเหลื อง นํ้าตาลปนแดงหรื อแดงปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหงกว้าง
และลึ ก พบรอยไถลชัดเจนและอาจพบก้อนเหล็ ก หรื อแมงกานี ส สะสมปะปนอยู่ในดิ น ชั้น ล่ า ง
ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกลาง (pH 5.5-7.0) ตลอดข้อจํากัดการใช้ประโยชน์คือ เป็ นดินเหนี ยว
จัด สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี มีน้ าํ ท่วมขังในฤดูฝนข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ทาํ นาควร
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ไถพรวนในช่ ว งที่ ดิ น มี ค วามชื้ น เหมาะสม ควรใส่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพื ช สด และปุ๋ ยเคมี เพื่ อ
ปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีข้ ึน ถ้ามีโครงการชลประทานที่สมบูรณ์แบบจะ
เป็ นแหล่งผลิตข้าวที่สาํ คัญ
ตารางที่ 2.3 ลักษณะชุดดินชุดดินพิมาย
ความลึก
(ซม.)

0-25
25-50
50-100

อินทรี ยวัตถุ

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคต
ไอออน
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
ตํ่า
สู ง

ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม ความอุดม
อิ่มตัวเบส
ที่เป็ น
ที่เป็ น
สมบูรณ์
ประโยชน์ ประโยชน์
ของดิน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า

ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2561)
สภาพปั ญหาด้านปฐพีได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่าทําให้ตน้ ทุนด้านปุ๋ ยสู ง และ
การใส่ ปุ๋ย โดยไม่ได้วเิ คราะห์ดินขาดการปรับปรุ งบํารุ งดิน อีกทั้งการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่
ถูกต้องมีเพียงบางส่ วนเท่านั้น
1.1.4 แหล่ งนํา้
1) แม่ น้ ํายม แม่ น้ ํายมนี้ มี ต้น นํ้าอยู่ใ นท้อ งที่ จ ัง หวัด เชี ย งราย คื อ เกิ ด จากเขา
ขุนยวม ในอําเภอปง จังหวัดเชี ยงราย ไหลลงทางทิศใต้ เข้าเขตจังหวัดแพร่ และเข้าสู่ เขตจังหวัด
สุ โขทัย ผ่านอําเภอศรี สัชชนาลัย, อําเภอสวรรคโลก, อําเภอศรี สําโรง, อําเภอเมืองสุ โขทัย, อําเภอกง
ไกรลาศ แล้วจึงเข้าเขตจังหวัดพิษณุ โลกที่ตาํ บลชุ มแสงสงคราม, ตําบลบางระกํา และตําบลวังอิทก
เข้าเขตจังหวัดพิจิตร ผ่านอําเภอโพทะเล เข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยไหลลงไปบรรจบกันกับ
แม่น้ ําน่ านที่ ตาํ บลเกยชัย อําเภอชุ มแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวมแล้วแม่น้ ํายมมี ค วามยาวทั้งสิ้ น
ประมาณ 550 กิโลเมตร ในส่ วนที่ผา่ นอําเภอบางระกํา มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร แม่น้ าํ ยม
ถือว่าเป็ นแหล่งสร้างอาชี พให้กบั ผูอ้ าศัยอยูร่ ิ มสองฝั่งแม่น้ าํ เป็ นอย่างมาก ได้แก่ อาชี พการทําประมง
และอาชีพการเกษตร
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2) บึ งตะเค็ง เป็ นแหล่งรองรับ และกักเก็บนํ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอําเภอ
บางระกํา ให้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกับชาวบ้านรอบบริ เวณนั้นเป็ นอย่างมาก อี กทั้งยังเป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาโดยธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดของอําเภอ
กล่าวโดยสรุ ปว่าพื้นที่อาํ เภอบางระกํา มีแหล่งนํ้า แหล่งใหญ่ เพื่อใช้ในทาง
การเกษตรจาก แม่น้ าํ ยม และบึงตะเค็ง ซึ่ งส่ งผลให้เกษตรกรอําเภอบางระกําส่ วนใหญ่สามารถทํา
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี
1.2. ข้ อมูลชี วภาพ
1.2.1 ประชากร
จํานวนประชากรทั้งหมด รวม 93,632 คน เป็ นจํานวนประชากรชาย 46,174
คน และจํานวนประชากรหญิ ง รวม 47,458 คน ความหนาแน่ นของประชากร 100 คนต่อตาราง
กิโลเมตร (ศูนย์บริ การอําเภอ, 2559)
1.2.2 การปลูกพืช
ชนิดพืชที่เกษตรกรปลูกที่สาํ คัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รายละเอียดตามตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ปฏิทินกิจกรรมการผลิตพืชหลักของเกษตรกรอําเภอบางระกํา
กิจกรรม
ข้าว
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
พืชไร่ /พืชสวน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ไม้ผล/ไผ่
การปศุสตั ว์
- การเลี้ยงโค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2561)
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1.3 ข้ อมูลทางสั งคม
1.

อําเภอบางระกําแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 11 ตําบล 135 หมู่บา้ น ได้แก่
บางระกํา
17 หมู่บา้ น
7. ชุมแสงสงคราม
11 หมู่บา้ น

2.

ปลักแรด

10 หมู่บา้ น

8.

นิคมพัฒนา

12 หมู่บา้ น

3.

พันเสา

11 หมู่บา้ น

9.

บ่อทอง

10 หมู่บา้ น

4.

วังอิทก

10 หมู่บา้ น

10. ท่านางงาม

12 หมู่บา้ น

5.

บึงกอก

11 หมู่บา้ น

11. คุยม่วง

10 หมู่บา้ น

6.

หนองกุลา

21 หมู่บา้ น

1.3.1 อาชี พหลัก ได้แก่ การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่ เขียว ถัว่ เหลือง
อ้อยพืชผัก และไม้ผล
1.3.2 อาชี พเสริ ม ได้แก่ การปศุสัตว์ โค กระบือ สุ กร เป็ ด ไก่ และสุ นขั
กล่ าวโดยสรุ ป ว่า บริ บ ททัว่ ไปของอําเภอบางระกํา จังหวัดพิ ษ ณุ โลก ประกอบด้วย
อําเภอบางระกํามีเนื้ อที่ท้งั หมด ประมาณ 936.04 ตารางกิ โลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 11
ตําบล 135 หมู่บา้ นลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ ราบลุ่ม สภาพอากาศในช่ วงเดื อนธันวาคม 2560 ถึ ง
เดื อนกุมภาพันธ์ 2561 มีอุณหภูมิเฉลี่ ย 25.7 – 27.6 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งสู งกว่าปกติในเดือนธันวาคม
2560 ถึ งเดื อนมกราคม 2561 และตํ่ากว่าปกติ ในเดื อนกุ ม ภาพัน ธ์ 2561 และปริ ม าณนํ้าฝนเฉลี่ ย
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวคือ 2.1, 30.9, 0.1 และ 32.9 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่ งมากกว่าปกติในเดือน
ธันวาคม 2560 และเดื อนกุมภาพันธ์ 2561 สําหรับข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในระยะแรกหากอุณหภูมิต่ าํ
และความชื้นสู งอาจทําให้เกิดต้นม่วง และโรครานํ้าค้างได้ ลักษณะดินชุ ดดินหลัก คือ ชุ ดดินแม่สาย
ชุ ดดินหางดง ชุ ดดินพิมาย ซึ่ งมีความอุดมสมบูรณ์ ของดินปานกลาง ซึ่ งเป็ นดินร่ วน และดินเหนี ยว
ความอุดมสมบูรณ์ ของดิ นตํ่าถึ งปานกลาง แหล่งนํ้าที่ สําคัญ คือ แม่น้ าํ ยมและบึงตะเค็ง ชนิ ดพืชที่
ปลูกมากในพื้นที่ คือ ข้าว อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประชาชนอพยพมาจากภาคต่างๆ หลายพื้นที่
โดยการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ ข้อมูลต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ การปลูกข้าวโพด
เลี้ ยงสั ตว์ มากําหนดเป็ นประเด็นคําถามในแบบสัม ภาษณ์ เพื่ อหาแนวทางการส่ งเสริ ม การผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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2. แนวคิดเกีย่ วกับการส่ งเสริมการเกษตร

แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การเกษตร ประกอบด้ ว ย ความหมายการส่ ง เสริ ม
การเกษตร สภาพการส่ งเสริ มการเกษตร ความต้องการการส่ งเสริ มการเกษตร และแนวทางการ
ส่ งเสริ มการเกษตรโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายการส่ งเสริมการเกษตร
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ (2554) ได้กล่ าวถึ งความหมายของการส่ งเสริ มการเกษตรว่า
การส่ งเสริ มการเกษตร หมายถึ งกระบวนการพัฒนาความรู ้ ของเกษตรกรจากการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผสมผสานกั บ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ มุ่ ง พั ฒ นาผลผลิ ต ที่ เหมาะสมกั บ การใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ก่ อให้ เกิ ด การพัฒ นารายได้เศรษฐกิ จ ทําให้ ชี วิต ครอบครั วเกษตรกรอยู่มี
ความสุ ขอันเป็ นผลต่อการพัฒนาชุมชนชนบท ให้มีความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ในที่สุด
2.2 สภาพการส่ งเสริมการเกษตร
2.2.1 ประเด็นการส่ งเสริ มการเกษตร
การส่ ง เสริ ม การเกษตรมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาให้ เกษตรกรมี ค วามรู ้
ความสามารถในการผลิ ต รู ้ จกั วิธีการวิเคราะห์ตลาด ปั ญหา และแนวทางแก้ไขปั ญหา จนกระทั้ง
เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งขอบเขตของการส่ งเสริ มการเกษตร มี 7 ด้าน คือ การ
พัฒ นาการเกษตร การอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ การตลาดและการดํา เนิ น การ
อุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิตการเกษตร การจัดการไร่ นาและครัวเรื อนเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของเกษตรกรในชนบท การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาผูน้ าํ เกษตรกรและแม่บ ้าน และการพัฒนา
ชุมชนชนบท (พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ , 2558, น 4-13) ทั้งนี้สภาพการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้ง ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
พันธุ์ โรคที่สาํ คัญ สถานการณ์การผลิต และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก โดยมีรายละเอียดตาม ข้อ
ที่ 3. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
2.2.2 วิธีการส่ งเสริ มการเกษตร
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ (2551, น. 223-232) กล่าวว่า วิธีการส่ งเสริ มการเกษตร
เป็ นกระบวนการของการนําความรู ้วิชาการ และเทคโนโลยีไปสู่ เกษตรกร เป็ นลักษณะของการ
ถ่ายทอด ซึ่ งอาจจะเรี ยกว่า วิธีการสอน หรื อฝึ กอบรม วัตถุ ประสงค์มุ่งที่ จะให้เกษตรกรสามารถ
สร้างความสนใจ ความรู ้ และนําไปสู่ การปฏิบตั ิของเกษตรกรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีวิธีการ
ดังนี้
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1) วิ ธีการส่ งเสริ มการเกษตรโดยอิ งบุคคลเป้ าหมายเป็ นเกณฑ์ (Number of
Target Population Oriented) เป็ นการถ่ ายทอดเทคโนโลยีโดยเอาจํานวนเกษตรกรหรื อบุ คคลที่ จะ
รับการถ่ายทอดเป็ นหลัก คือ
(1) วิ ธี ก ารส่ งเสริ มแบบบุ ค คลต่ อ บุ ค คล (Individual Method) เป็ นการ
ส่ งเสริ มโดยการให้เกษตรกรหรื อบุคคลผูร้ ับการถ่ายทอดความรู ้ ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นอิสระ
และถ่ ายทอดความรู ้ ก ับ เกษตรกร โดยตรงเป็ นรายบุ ค คล เช่ น การเยี่ยมเยียนไร่ นาและบ้านของ
เกษตรกร เกษตรกรผูร้ ับการส่ งเสริ มมาติ ดต่อที่สํานักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์ การติดต่อทาง
จดหมายส่ วนตัว การติ ดต่ออย่างไม่เป็ นทางการ เช่ น พบกันที่ ตลาดนัด งานเทศกาลรื่ นเริ งต่าง ๆ
งานพิ ธีกรรมทางศาสนา เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม มีโอกาสสร้ างความคุ ้นเคยกับ ชาวบ้าน ศึ กษา
ความต้องการและปั ญหา และสามารถแจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับ
ความต้องการของเกษตรกรได้
(2) วิธีการส่ งเสริ มโดยกลุ่มต่ อบุคคล (Group Method) เป็ นการส่ งเสริ ม
แก่กลุ่มบุคคลจะให้ผลดีในการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการส่ งเสริ ม จากขั้นสนใจ (interest)
ไปสู่ การทดลองทําดู (trial) และหากเป็ นที่ พ อใจแล้ว ก็อาจไปถึ งขั้นยอมรั บ (adoption) วิธีการที่
นิ ยมใช้ได้แก่ การประชุ มกลุ่ม ซึ่ งเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายมาก การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการหนึ่ งของ
การส่ งเสริ มที่มีการใช้กนั มากและเป็ นประจํา การสาธิ ต เป็ นการบรรยายประกอบการแสดง ทําให้
ผูเ้ รี ยนรู ้ “ได้ฟัง” และ “ได้เห็ น” ไปพร้อมกัน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และ
ประสบการณ์ ให้แก่ผรู ้ ับการส่ งเสริ มได้เป็ นอย่างดี วิธีหนึ่ ง เพราะผูร้ ่ วมในการศึกษาและดูงานจะมี
โอกาสได้พบเห็นผลงานของผูอ้ ื่นที่ได้ทาํ สําเร็ จแล้ว อันจะมีผลในการเพิ่มความเชื่ อมัน่ และยอมรับ
สิ่ งใหม่มากขึ้น
(3) วิ ธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน (Mass Method) การส่ งเสริ มแบบมวลชน
โดยสื่ อมวลชน (Mass Media) จะช่วยในการส่ งเสริ มเผยแพร่ นวัตกรรม (innovations) ให้ประชาชน
ได้ทราบว่าได้มีสิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นแล้วและก็มีอยู่ บางคนอาจสนใจที่จะศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมอีก
ซึ่ งในขึ้ น นี้ สื่ อมวลชนก็ยงั สามารถนํามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ดีและใช้ก ับ คนจํานวนมากๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง ได้แ ก่ เอกสารหรื อ สิ่ งพิ ม พ์เผยแพร่ ภาพโฆษณาหรื อโปสเตอร์ หนัง สื อพิ ม พ์ วิท ยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการจัดนิทรรศการ
เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ (2553, น. 6-44) ได้จาํ แนกวิธีการส่ งเสริ มการเกษตรไว้ดงั นี้
1) วิธีการส่ งเสริ มรายบุคคล วิธีน้ ีทาํ ให้นกั ส่ งเสริ มการเกษตรสามารถเข้าถึง
เกษตรกรทราบถึงปัญหา ที่แท้จริ ง แต่การส่ งเสริ มลักษณะนี้ทาํ ให้ส่งเสริ มได้นอ้ ยราย ประกอบด้วย
28
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การเยี่ยมที่ บ ้านและไร่ นา บุ คคลมาพบ ณ สํานักงาน การติดต่อทางจดหมาย และการติ ดต่อทาง
โทรศัพท์
2) วิธีการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม เป็ นการถ่ายทอดความรู้ต้ งั แต่ 2 คนขึ้นไป แต่
ไม่ ควรมากเกิ นไป ประกอบด้วย การประชุ มเกี่ ยวกับ การส่ งเสริ ม การสาธิ ต ทัศ นศึ กษา การจัด
ฝึ กอบรมพิเศษ การทดสอบในท้องถิ่น และการจัดงานวันเกษตร
3) วิธีการส่ งเสริ มมวลชน ประกอบด้วย หนังสื อพิมพ์ นิ ทรรศการ เอกสาร
เผยแพร่ วิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ การประกวด การรณรงค์
2.3 ความต้ องการการส่ งเสริมการเกษตร
การศึกษาชุ มชน เพื่อให้ทราบความต้องการต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ ความต้องการ
ผลผลิตและนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงปั ญหาของชุ มชนและแนวทางแก้ไข (บําเพ็ญ เขียวหวาน,
2558) ทั้งนี้ ความต้องการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ประกอบด้วย
ประเด็น สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม วิธีก ารปลู ก การดู แลรั กษา การเก็บ เกี่ ยว พันธุ์ โรคที่สําคัญ
สถานการณ์ การผลิ ต และความเหมาะสมของพื้นที่ ปลู ก โดยมี รายละเอี ยดตาม ข้อที่ 3. การผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
2.4 แนวทางการส่ งเสริมการเกษตร
บําเพ็ญ เขี ยวหวาน (2558, น. 6-15) ได้ก ล่าวถึ งแนวทางการพัฒ นางานส่ งเสริ ม
การเกษตรไว้ว่า งานส่ ง เสริ ม การเกษตรของภาครั ฐ จะเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกร การ
ให้บริ การด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูล ข่าวสารความรู ้ ส่ งเสริ มการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของ
เกษตรกรและชุ มชน การส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งและดําเนิ นการพัฒนาการ
เกษตรร่ วมกัน และการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับการพัฒนาระดับพื้นที่ท้ งั นี้สุกญั ญา อธิ ปอนันต์
และคณะ (2556) กล่ า วว่า แนวทางการส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ นํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถานการณ์
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมี 6 แนวทาง ดังนี้
2.4.1 การพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืน
คื อ ระบบการจัด การทรั พ ยากรการผลิ ต ทางการเกษตรโดยดํา เนิ น การให้
สภาพวัฒ นธรรม วิถี ชี วิต และผลผลิ ตที่ พ อเพี ยง ตามการเปลี่ ยนแปลงตามกาลเวลา ให้อนุ รัก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ จ นถึ ง คนรุ่ น หลัง อี ก ทั้ง เป็ นรู ป แบบและวิธี ก ารทํา งานเกษตรที่ เน้ น การ
ผสมผสานและการเกื้อกูลกันระหว่างสิ่ งมีชีวิตและกิจกรรมการผลิตต่างๆ ในแปลงเกษตร โดยให้มี
สภาพคล้ายคลึ งกับธรรมชาติ มากที่ สุด และพยายามลดการนําเข้าปั จจัยการผลิ ตจากภายนอกให้
เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีการเกษตรทุกประเภท โดยมีปัจจัยการดําเนิ นการ 4 ด้าน
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ได้แก่ 1) ระบบนิ เวศเกษตร เป็ นการทําเกษตรที่ ส อดคล้องกับ ทรั พ ยากรธรรมชาติ นิเวศวิท ยา 2)
ภาวะเศรษฐกิจ ทําการเกษตรเพื่อให้ผลดี คุ ม้ ค่าและไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3) ปั จ จัย ทางสั ง คมเกษตร ควรสอดคล้อ งสภาพวัฒ นธรรม ประเพณี ศาสนา การศึ ก ษา ของ
ครอบครัวเกษตรกร และ 4) เทคนิ คและวิชาการ ประยุกต์ให้ใช้ได้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยไม่ให้
เกิดผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม
รู ปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืนในประเทศไทยมี 5 รู ปแบบคือ
1) เกษตรทฤษฎี ใหม่ เน้นการจัดการทรัพยากรนํ้าในไร่ นาให้เพียงพอเพื่ อ
ผลิตพืชอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน เป็ นรายได้เสริ ม และเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
จุ ด เด่ น คื อ เป็ นรู ป แบบการเกษตรในพื้ น ที่ ข นาดเล็ ก (10-15 ไร่ ) มี กิ จ กรรมทางการเกษตร
หลากหลาย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
2) เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) ผลิตทางการเกษตรมากกว่าสอง
กิ จกรรมขึ้ น ไปในเวลาเดี ย วกัน โดยแต่ ล ะกิ จ กรรมเกื้ อ กู ล ซึ่ งกัน และกัน อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
วัตถุประสงค์คือ ลดความเสี่ ยง ลดค่าใช้จ่ายในไร่ นาลง มีรายได้สุทธิ เพิ่มขึ้น มีรายได้สมํ่าเสมอ ลด
การว่างงานตามฤดูกาล ลดการอพยพแรงงาน และลดการพึ่งพิงปั จจัยภายนอก
3) เกษตรอิ นทรี ย์ (Organic Farming) ผลิ ตโดยไม่ ใช้ส ารเคมี ควบคุ มและ
กําจัดศัตรู พืชโดยชี ววิธี เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินด้วยปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก จุลินทรี ย ์ และสร้างความ
ปลอดภัยของอาหารเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัย และเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานกับความรู ้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
4) เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) สร้างผลผลิ ตให้สอดคล้องกับนิ เวศ
ของพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการรบกวนธรรมชาติให้มากที่สุด ด้วยการไม่ไถพรวน ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้
ปุ๋ ยเคมี และไม่กาํ จัดวัชพืช แต่มีการคลุมดินและใช้ปุ๋ยพืชสดได้ ปล่อยให้ธรรมชาติควบคุ มกันเอง
และก่อให้เกิดสมดุ ลทางธรรมชาติได้ในที่สุด จุดเด่นของเกษตรธรรมชาติ คือ เป็ นการฟื้ นฟูความ
สมดุลของระบบนิเวศ และลดการพึ่งพาปั จจัยภายนอก
5) วนเกษตร (Agroforestry) ให้มีตน้ ไม้ใหญ่ และพืชเศรษฐกิ จหลายระดับ
ในพื้ นที่ เพื่ อการใช้ป ระโยชน์ ป่ าไม้ข องพื ชหรื อสั ตว์ชนิ ดต่ างๆ ที่ เกื้ อกูลกัน ป่ าและการเกษตร
สามารถอยูร่ ่ วมกันได้
2.4.2 การส่ งเสริ มการเกษตรแบบมีส่วนร่ วม
มีลกั ษณะสําคัญคื อ การดําเนิ นการส่ งเสริ มโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
กิจกรรมต้องเป็ นการเพิ่มศักยภาพ เสริ มพลังของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างเกษตรกร
การสร้างแรงบันดาลใจแก่กนั และกัน จนเกิดเป็ นเครื อข่ายในการดําเนิ นการ เกษตรกรที่ร่วมมือการ
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ทํากิจกรรมกลุ่ม สามารถพัฒนาเป็ นองค์กร และมีเครื อข่ายสนับสนุ นให้เกิ ดความเข้มแข็งและการ
ดําเนิ นกิจกรรมที่กว้างขวางต่อไปได้ โดยมีกระบวนการดําเนิ นการการส่ งเสริ มการเกษตรแบบมี
ส่ วนร่ วม ดังนี้
1) การประเมิ นและวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (Participator Assessment and
Planning: PAP) เป็ นกระบวนการพื้นฐานจากแนวทางการพัฒนาชุ มชนในท้องถิ่น เกษตรกรเป็ น
ศู น ย์ก ลางการตัด สิ น ใจ และให้ ผูเ้ กี่ ยวข้อ งมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการจัดทําแผน ประกอบด้วย
เกษตรกรจํานวน 30-40 ราย ที่เป็ นตัวแทนของชุ มชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกฐานะอย่างเท่าเทียมกัน
รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายนําไปสู่ ขอ้ ตกลงที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่ าย คน
ส่ วนใหญ่รู้สึกเป็ นเจ้าของ และต้องปฏิบตั ิตามแผนที่ได้จากกระบวนการนี้ เป็ นแผนที่เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน ต้องอยูบ่ นพื้นฐานการพึ่งตนเองเป็ นอันดับแรก ด้วยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน บุคลากรในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั คนส่ วนใหญ่ในชุ มชน แนวทางการทําแผน
แบบมี ส่ วนร่ วม (PAP) ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ 2) การวิเคราะห์ ปั ญ หา ความ
เป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา 3) การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา และ 4) การ
วิเคราะห์ศกั ยภาพในอนาคต เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรื อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
2) โรงเรี ยนเกษตรกร (Farmer Field School :FFS) เป็ นการส่ งเสริ มแบบมี
ส่ วนร่ วมที่ ใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ จากการทดลองลงมือทําด้วยตนเอง กิ จกรรมการฝึ กอบรม และ
เรี ยนรู ้ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยมีการฝึ กอบรมและเรี ยนรู ้ ในแปลงปลูกพืชทุ กระยะพัฒนาการ
ของพืช รวมทั้งการปฏิบตั ิการจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กระบวนการฝึ กอบรมจะใช้วิธีการมีส่วน
ร่ วมโดยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์ก ลางและอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิ จริ ง สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมการปลูกพืชทุกชนิ ด หลักการสําคัญ คือ เกษตรกรหรื อผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องร่ วม
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดฤดูการผลิ ต โดยจัดกลุ่มเกษตรกรที่มีกิจกรรมเดียวกัน กลุ่มละประมาณ
20-30 คน ในการจัดกระบวนการโรงเรี ยนเกษตรกร
3) การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ วนร่ วม (Participatory Action Research
:PAR) เป็ นการดําเนิ นงานส่ วนร่ วมของทุกฝ่ าย ได้แก่ ภาครัฐ เกษตรกร ชุ มชน และภาคีเครื อข่าย ที่
เกี่ ย วข้องทั้งเกษตรกร นัก ส่ งเสริ ม และภาคี เครื อข่ายเพื่ อพัฒ นา แก้ไ ขปั ญ หาที่ ตรงจุ ดกับ ความ
ต้องการของเกษตรกรด้วยการผสมผสานระหว่างการมีส่วนร่ วมปฏิบตั ิการ และการแสวงหาความรู ้
ร่ วมกันในระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องด้วยการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมดําเนินการ ร่ วมประเมินผล และร่ วม
รับ ผลที่ เกิ ดจากการดําเนิ นงาน จากนั้นสรุ ป บทเรี ยนร่ วมกัน เป็ นกระบวนการที่ ท าํ ให้เกษตรกร
พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
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2.4.3 รู ป แบบการส่ งเสริ ม การเกษตรโดยใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อช่ วยให้
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารเป็ นไปได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ ว รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่ น การเรี ยนรู ้
ผ่าน e-Learning เป็ นการจัดทําหลักสู ตรส่ งเสริ มการเกษตรสําหรับนักส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อเรี ยนรู ้
หลักการส่ งเสริ มการเกษตรที่สามารถนําไปใช้ในการส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ เป็ นต้น
2.4.4 การส่ งเสริ มการเกษตรแบบบูรณาการ มี ลกั ษณะสําคัญ คื อการพัฒนาแบบ
องค์รวม วิธีการนี้ เป็ นการนําศาสตร์ ของสาขาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน มีความหลากหลายและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
ส่ งเสริ มการเกษตร การพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการพัฒนาโดยใช้ศาสตร์ เพียงด้านเดียว ใน
ปัจจุบนั ปั ญหามีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปั ญหาจึงต้องอาศัยศาสตร์จากหลายสาขาจึง
จะประสบความสําเร็ จ และการให้บริ การเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว สิ่ งสําคัญในการส่ งเสริ มรู ปแบบนี้ คือ
การสร้างทีมนักวิชาการจากหลากหลายสาขาเพื่อให้บริ การแก่เกษตรกรในหมู่บา้ นแบบเบ็ดเสร็ จ ณ
จุดเดียว เช่นคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
2.4.5 การส่ งเสริ ม พั ฒ นาระบบฟาร์ ม มี ล ั ก ษณะคื อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ผูเ้ กี่ยวข้อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย
2.4.6 การส่ งเสริ มการเกษตรที่เน้ นการตลาดนํ าการผลิต รายการผลิ ตตามความ
ต้อ งการของการตลาด เน้ น การผลิ ต และเสริ ม สร้ า งนวัต กรรมตามที่ ต ลาดต้อ งการ ส่ ว นใหญ่
ดําเนิ นการร่ วมกับภาคเอกชน สนับสนุ น สําคัญ คื อเน้นข้อมูลข่าวสารการตลาด เกษตรกรที่เป็ น
ผูผ้ ลิ ตต้องมี ความรู ้ และข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด สามารถรู ้ เท่าทันความเปลี่ ยนแปลง มีความ
พร้อมในการแข่งขันในอนาคต เพื่อสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เกษตรกรคิดค้นเองไม่ตอ้ งรอการวิจยั เน้นการรวมกลุ่มและ เพื่อประสานงานสนับสนุ นกันในการ
ส่ งสิ นค้าไปจําหน่าย เน้นการจัดการตลอดห่วงโซ่ อุปทาน เน้นการพัฒนานักส่ งเสริ มการเกษตร นัก
ส่ งเสริ มจึงจําเป็ นต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมในด้านการจัดการฟาร์ ม การตลาด การผลิ ตพืช การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสู ง กองทุนชุมชน และธุ รกิจการเกษตร
กล่ าวโดยสรุ ป ว่า แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การเกษตร เพื่ อ พัฒ นาเกษตรกรให้
สามารถพออยูพ่ อกิน พึ่งพาตัวเองได้ โดยมีวิธีการส่ งเสริ มการเกษตร 3 วิธี คือ วิธีการส่ งเสริ มแบบ
บุ คคล วิธีการส่ งเสริ ม โดยกลุ่ม บุ คคลและวิธี การส่ งเสริ มแบบมวลชน โดยให้เป็ นไปตามความ
ต้อ งการของเกษตรกรซึ่ งในการส่ งเสริ ม การผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ ง ของเกษตรกร
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
พันธุ์ โรคที่สําคัญ สถานการณ์ การผลิ ต และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก โดยการสนับสนุ นของ
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ภาครัฐ ในการส่ งเสริ มการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผา่ นมา เป็ นการส่ งเสริ มให้เกษตรกรเข้าร่ วม
โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่เน้นการให้สินเชื่ อ การประกันราคา และการ
ชดเชยค่ า ปั จ จัย การผลิ ต ซึ่ งในอนาคตมี แ นวทางการส่ ง เสริ ม การเกษตรหลัก ๆ 6 วิ ธี คื อ การ
พัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืน การส่ งเสริ มการเกษตรแบบมีส่วนร่ วม การส่ งเสริ มการเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ งเสริ มการเกษตรแบบบูรณาการหรื อองค์รวม การส่ งเสริ มการพัฒนา
ระบบฟาร์ ม และการส่ งเสริ มการเกษตรที่เน้นการตลาดนําการผลิต ซึ่งแนวทางการส่ งเสริ มดังกล่าว
เน้นสร้ างการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการคิด วิเคราะห์ สรุ ป
ด้วยตนเอง ซึ่ งจะนําไปสู่ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระยะยาว และต้องเป็ นการส่ งเสริ ม
การเกษตรในเชิ งบูรณาการ เกิดความร่ วมมือในการทํางานของทุกหน่วยงานและให้เกษตรกรเข้ามา
มีส่วนร่ วมในงานส่ งเสริ มการเกษตรอย่างแท้จริ ง โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ วิธีการส่ งเสริ ม แบบ
รายบุคคล แบบกลุ่ม และแบบมวลชน ความต้องการส่ งเสริ มได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว ต้นทุนการผลิต และความต้องการรับการสนับสนุน มากําหนดประเด็นการศึกษาแนวทางการ
ส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในพื้นที่อาํ เภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก

3. การผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ง

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ประกอบด้วย ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สภาพการผลิต สถานการณ์การผลิต และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
3.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ชื่ อทางวิทยาศาสตร์ : Zea Mays L.) เป็ นผลิตผลทางการเกษตรที่
สําคัญของประเทศไทย ประเทศไทยสามารถปลู กข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ฤดูแล้ง
และฤดูฝน การผลผลิ ตส่ วนใหญ่จะนํามาใช้เป็ นวัตถุ ดิบหลักในอุ ตสาหกรรมอาหารสัตว์ ที่มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่ องตามภาวการณ์ เติบโตของภาคปศุสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้ อ และสุ กร ซึ่ งมีความ
ต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นส่ วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ 4.3 ล้านตันต่อปี โดยร้อยละ
94.0 เป็ นผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกส่ วนหนึ่งจะนําไปใช้ใน
ด้านอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมแป้ งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดป่ น นํ้ามันพืช และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น
(งานวิจยั ) อีกทั้งปั จจุบนั ได้มีการแปรรู ปไปสู่ พลังงาน โดยเฉพาะใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิ ตเอทานอล
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีประมาณ 4 ล้านตันต่อปี จากพื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ 7.54
ล้า นไร่ ซึ่ งปริ ม าณผลผลิ ต ดัง กล่ า วยัง ไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการใช้ภ ายในประเทศ ซึ่ งมี อ ยู่
ประมาณปี ละ 5.05 ล้านตัน (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2558)
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3.2 สภาพการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้ง สามารถเจริ ญเติบ โตได้ดีในดิ นแทบทุ กชนิ ด
โดยเฉพาะในดิ นร่ วนปนทรายที่ มีการระบายนํ้าดี และมี ปริ มาณแร่ ธาตุ อาหารพืชอุ ดมสมบูรณ์ ดี
มี ความเป็ นกรดด่ างระหว่าง 5.5–7.0 มี อินทรี ยวัตถุ สูงกว่า 1 เปอร์ เซ็ นต์ ฟอสฟอรัสไม่ต่ าํ กว่า 10
ส่ วนในล้านส่ วน และโพแทสเซี ยมไม่ ต่ าํ กว่า 60 ส่ วนในล้านส่ วน พื้นที่ ป ลูก ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ฤดูแล้งควรจะเป็ นที่ดอนหรื อเป็ นที่ที่มีน้ าํ ไม่ท่วมขัง ถ้ามีน้ าํ ท่วมขังจะทําให้ขา้ วโพดเจริ ญเติบโตไม่
ดี เนื่องจากการถ่ายเทอากาศในดินไม่ดี ทําให้รากข้าวโพดหายใจไม่สะดวก การดูดธาตุอาหารไปใช้
ในการเจริ ญเต็มโตไม่ดี พื้นที่ปลูกข้าวโพดควรจะมีความลาดชันตํ่าเพราะถ้าปลูกในพื้นที่มีความ
ลาดชันสู งจะมี ความสู ญเสี ยความอุ ดมสมบูรณ์ ของดิ นจากการชะล้างพังทลายของหน้าดิ น โดยมี
ประเด็นสภาพการผลิตดังนี้
3.2.1 การปลูก
1) ช่ วงเวลาปลู ก ที่ เหมาะสม ปลู ก ได้ ต้ ัง แต่ เดื อ นพฤศจิ ก ายน-เดื อ น
กุมภาพันธ์ โดยสภาพอากาศทัว่ ไปไม่ควรปลูกเกินช่วงเดือนธันวาคม
2) อัตราการใช้ เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 3-3.5 กิโลกรัมต่อไร่
3) ระยะปลูก ระยะห่ างระหว่างแถว 70-75 เซนติ เมตร ระยะห่ างระหว่าง
ปลูก 20 เซนติเมตร ใช้เมล็ดหลุมละ 1-2 เมล็ด ถอนแยกให้เหลือหนึ่ งต้นต่อหลุมประมาณ 10 ถึง 15
วันหลังปลูก หรื อปลูกด้วย แปลงแถวเดียวหรื อแถวคู่ก็ได้
4) การใส่ ปุ๋ย ครั้งแรกรองพื้นปลูกด้วยปุ๋ ยสู ตร 16-16-8 หรื อ 15-15-15 อัตรา
20 กิ โลกรัมต่อไร่ ครั้งที่สองเมื่อข้าวโพดอายุได้ 20 ถึ ง 30 วันหลังปลูกใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 อัตรา 15
กิโลกรัมต่อไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-8 หรื อ 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ ปุ๋ยสู ตร
46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่
การดูแลรักษาใช้สารกําจัดวัชพืชที่พ่นก่อนวัชพืชงอกหรื อทํารุ่ นในแปลงปลูก ให้น้ าํ
ครั้ งแรกหลังทํารุ่ น และให้ น้ ําอี ก ประมาณสองถึ งสามครั้ ง ไม่ค วรปล่ อยให้ ต้นข้าวโพดขาดนํ้า
ในช่วงออกไหมและสร้างเมล็ด
3.2.2 การดูแลรั กษา
ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มระบายนํ้ายาก ในกรณี พ้ืนที่นาไม่สมํ่าเสมอจําเป็ นต้อง
ปรับพื้นที่ให้ราบเรี ยบและทําร่ องสําหรับการระบายนํ้าเพื่อสะดวก ในการให้น้ าํ และระบายนํ้าออก
จากแปลงเป็ นการหลีกเลี่ยงปั ญหานํ้าท่วมขังในแปลง กรณี ที่ดินนาเป็ นกรดหรื อกรดจัด (pH ตํ่ากว่า
5.5) ควรปรับปรุ งความเป็ นกรดของดินก่อนทํานาหรื อก่อนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใส่ ปูน
ขาว ปูนมาร์ ลหรื อหิ นปูนบด
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1) การให้ นา้ํ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ข้าวโพดจะต้องการนํ้า
ประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ โดยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะดิน โดยการให้น้ าํ แก่ขา้ วโพดมี 3 วิธี
ดังนี้
(1) การให้ นํ้า แบบตั ก รด เป็ นแบบที่ ใ ช้ใ นสวนผัก ทัว่ ไป วิธี น้ ี เปลื อ ง
แรงงานแต่ประหยัดนํ้า ค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายตํ่าเหมาะกับการปลูกในเนื้อที่ไม่มาก
(2) การให้ นา้ํ แบบฝนเที ยม (Sprinkler Irrigation) เป็ นการลงทุนและใช้
ค่าใช้จ่ายสู งมาก แต่เหมาะกับการปลูกพืชที่มีราคาแพง เช่น ข้าวโพดหวาน
(3) การให้ นํ้า แบบร่ องลู ก ฟู ก (Furrow Irrigation) ค่ า ใช้ จ่ า ยตํ่า และ
สะดวกแก่การปฏิ บตั ิ ข้อสําคัญอยู่ที่การปรับพื้นดิ นในระยะแรกการเตรี ยมดิ นต้องทําด้วยความรู้
ความชํานาญพอสมควร พื้นที่ตอ้ งราบเรี ยบและอยูใ่ นระดับที่ถูกต้องคือลาดเอียงเล็กน้อย
2) การป้ องกันและกําจัดวัชพืช ช่วงวิกฤตที่ขา้ วโพดอ่อนแอกว่าวัชพืชที่สุด
คือระยะเวลา 13-25 วันหลังข้าวโพดงอก ถ้ามีวชั พืชรบกวนจะทําให้ผลผลิตข้าวโพดเสี ยหายสู งสุ ด
ดังนั้นการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิ ตสู งจะต้องให้ปลอดวัชพืชตลอดช่วง 1 เดื อนแรก ตั้งแต่ปลู ก
โดยเลื อกกําจัดวัชพืชที่ เหมาะสมด้วยการไถพรวน การทํารุ่ น การให้น้ าํ และใช้สารป้ องกันกําจัด
วัชพืชในคราวเดียวกัน การป้ องกันกําจัดวัชพืชสามารถทําได้ดงั นี้
(1) การไถ ไถ 1 ครั้งตากดิน 7-10 วันพรวน 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บเศษซาก
ราก เหง้า หัว และไหลของวัชพืชข้ามปี ออกจากแปลง
(2) กําจัดวัชพื ช วิ ธีกล ระหว่างแถวปลู กด้วยแรงงานหรื อเครื่ องจักรกล
เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วันก่อนให้ปุ๋ย
(3) กําจั ดวัช พื ช วิธี เคมี ในกรณี ที่ ก ําจัด วัช พื ช ด้วยแรงงานหรื อเครื่ อ ง
จักรกลไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ควรใช้สารกําจัดวัชพืช
3) ข้อจํากัดของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว
(1) หลีกเลี่ยงดินเหนียวถึงเหนียวจัด
(2) หลีกเลี่ยงดินกรด (pH ตํ่ากว่า 5.5)
(3) หลีกเลี่ยงการขาดนํ้าในระยะออกดอก
(4) หลีกเลี่ยงการปลูกหลังเดือนธันวาคม
(5) หลีกเลี่ยงนํ้าท่วมขังในระยะแรก
(6) ต้องการปุ๋ ยไนโตรเจนอัตราสู ง
4) การป้ องกันและกําจัดแมลงศัตรู ขา้ วโพด
28
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แมลงศัตรู ข ้าวโพดและแนวทางการบริ ห ารจัดการเพื่ อป้ องกันและกําจัด
แมลง โดยแบ่งตามช่วงอายุขา้ วโพดเป็ น 2 กลุ่ม (กองกีฏและสัตววิทยา, 2535. น.110-124) ดังนี้
(1) แมลงศัตรู ข้าวโพดระยะกล้ า ระยะกล้ า คื อ ช่ วงที่ ข้าวโพดเริ่ มงอก
ถึงอายุ 15 วัน เป็ นระยะที่ อ่อนแอต่ อการเข้ าทําลายของแมลงศัตรู โดยแมลงศัตรู ที่สาํ คัญของระยะนี ้
คื อ มอดดิน และหนอนกระทู้หอม ตามรายละเอี ยดดังนี ้
ก. มอดดิ น เป็ นด้วงงวงขนาดเล็ก เป็ นด้วงงวงขนาดเล็กลําตัวป้ อมผิว
ขรุ ขระ มีสีดาํ ปนนํ้าตาลเทา ลําตัวกว้างเฉลี่ย 2.22 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.5 มิลลิเมตร ออกทําลายพืช
ในเวลาคํ่าพร้อมกับจับคู่ผสมพันธุ์ โดยมอดดํามีอายุนาน 8 เดือนในสภาพห้องปฏิบตั ิการ ซึ่งมอดดํา
ทําลายข้าวโพดโดยการกัดกิ นใบและต้นอ่อน พบในไร่ ขา้ วโพดมากในช่ วงเดือนเมษายน และพบ
มากที่ สุ ด ในช่ วงเดื อ นกัน ยายน สร้ า งความเสี ย หายรุ น แรง หากเกิ ด ภาวะแห้ ง แล้ง ฝนทิ้ ง ช่ ว ง
สามารถป้ องกันกําจัดโดยการใช้สารเคมีคลุกเมล็ดก่อนลงปลูก
ข. หนอนกระทู้ ห อม ตัวเต็ม วัย คื อ ผีเสื้ อ กลางคื น ขนาดเล็ ก มี ระยะ
หนอน 14-17 วัน โดยหนอนจะกัดกินใบข้าวโพดตั้งแต่งอกได้ 3 วัน จนถึงข้าวโพดอายุ 30 วัน โดย
เสี ยหายสู งสุ ดที่ขา้ วโพดอายุ 16 วัน สามารถป้ องกันกําจัดได้โดยการใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติควบคุม
ปริ มาณหนอน ได้แก่ แตนเบียน
แนวทางการบริ ห ารแมลงศัต รู ข ้า วโพดในระยะกล้า พื้ น ที่ น อกเขต
ชลประทานเป็ นพื้นที่ที่พบการระบาดของมอดดินมาก ควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดในช่วงเดือน
สิ งหาคม ถึงกันยายน กําจัดวัชพืชและพืชอาหารหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
หรื อพ่นด้วยสารเคมี สําหรับ พื้นที่ในเขตชลประทาน จะมี การระบาดของหนอนกระทูห้ อมมาก
สามารถบริ หารจัดการได้โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี มีเปอร์ เซ็นต์ความงอกสู ง สํารวจแปลงในช่วงที่
ข้าวโพดมี อายุ 7-15 วัน หากพบยอดแตกใหม่ถูกทําลายมาก ให้ใช้สารฆ่าแมลงและพ่นเชื้ อไวรั ส
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
(2) แมลงศัตรู ข้าวโพดระยะย่ างปล้ องถึงระยะเก็บเกี่ยว
การทําลายต้นและฝั กโดยแมลงศัตรู จะส่ งผลให้ต่อปริ มาณผลผลิ ต
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยแมลงศัตรู ที่สาํ คัญในระยะนี้ ได้แก่
ก. หนอนเจาะลําต้ นข้ าวโพด ตัวเต็มวัยคือผีเสื้ อกลางคืน โดยหนอนที่
ฟักตัวจากไข่ใหม่ๆ จะแทะกินผิวใบ และเจาะเข้าเส้นใบและยอดอ่อน ระยะต่อมาหนอนจะเจาะเข้า
ลําต้นข้าวโพด กัดกินและเจริ ญอยูใ่ นลําต้นจนถึงระยะดักแด้ จะพบมากเมื่อข้าวโพดมีอายุ 30-60 วัน
และพบมากเมื่อมีอายุ 54 วัน โดยจะส่ งผลให้ผลผลิตข้าวโพดลดลงเมื่อมีรูเจาะลําต้น 3 รู ข้ ึนไป และ
เมื่อมีรูเจาะ 7 รู ต่อต้นจะส่ งผลเสี ยต่อผลิตมากถึง 37 เปอร์ เซ็นต์ การป้ องกันและรักษาสามารถทําได้
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โดยการใช้พ นั ธุ์ตา้ นทานต่อหนอนเจาะลําต้น ใช้แตนเบี ยนไข่ควบคุ ม ตัดช่ อดอกตัวผูห้ ลังจากที่
ดอกบาน 5 วันขึ้นไป การปลูกข้าวโพดสลับกับพืชตระกูลถัว่ และกําจัดโดยใช้สารฆ่าแมลง
ข. หนอนกระทู้ ข้ าวโพด หนอนจะกัดกิ น ยอดและใบข้าวโพด ใน
เวลากลางคื น โดยต้น ข้าวโพดที่ ถู กทําลายมากจะส่ งผลให้ เจริ ญเติ บ โตได้ไม่มี ฝั ก ฝั กเล็ กลี บ ไม่
สมบูรณ์ สามารถป้ องกันกําจัดโดยใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติควบคุม ได้แก่ แตนเบียน แมลงหางหนีบ
มวนพิ ฆ าต และกํา จัด โดยใช้ ส ารฆ่ า แมลง ได้แ ก่ สารคาร์ บ าริ ล (carbaryl) และสารเมโทมิ ล
(methomyl)
ค. เพลี ้ยอ่ อนข้ าวโพด ทําลายข้าวโพดโดยการดู ดกิ นนํ้าเลี้ ยงทําให้
ข้าวโพดเหี่ ยวเฉา ระบาดในช่วงกําลังออกดอกทําให้ผสมเกสรไม่สมบูรณ์ติดเมล็ดไม่เต็มฝัก ทําลาย
มากในช่ วงข้าวโพดใกล้ออกดอก (อายุ 45 วัน) และอยู่ในภาวะแห้งแล้งนาน ทําให้ผลผลิ ตลดลง
มากถึง 38.45 เปอร์ เซ็ นต์ สามารถป้ องกันกําจัดโดยใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติได้แก่ ด้วงเต่าลาย เต่าสี
ส้ม แมลงวันดอกไม้ แมลงหางหนีบ และแมลงช้างปี กใส รวมถึงการฉี ดพ่นสารฆ่าแมลง
ง. หนอนเจาะฝั กข้ าวโพด ทําลายโดยการกัดกินไหม และเจาะทําลาย
ฝั กข้าวโพด ทําให้ฝักติ ดเมล็ดน้อย โดยหนอน 1 ตัวจะทําลายปลายฝั กข้าวโพดเพียง 1 ฝั ก เพราะ
หนอนมีนิสัยกัดกิ นกันเอง สามารถป้ องกันกําจัดได้โดยการใช้แตนเบียนไข่ แมลงวันก้นขน แมลง
ช้าง ควบคุมปริ มาณหนอน และการใช้สารฆ่าแมลง methomyl
แนวทางการบริ หารแมลงระยะย่างปล้องถึ งการเก็บเกี่ยว ควรใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดที่
ต้านทานต่อหนอน สํารวจแปลงข้าวโพดเป็ นประจํา เพื่อให้ทราบถึ งสถานการณ์ การระบาดของ
แมลง และเพื่อให้สามารถป้ องกันกําจัดให้ทนั ก่อนเกิดคามเสี ยหายในระดับเศรษฐกิจ
5) การใส่ ปุ๋ย
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (2558, น. 62-74) ได้กล่าวถึงการ
ใส่ ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
(1) ใส่ ปุ๋ยถูกสู ตร มีธาตุอาหารครบตามที่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ตอ้ งการ โดย
ปุ๋ ยที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุดคื อ การผสมปุ๋ ยใช้เอง ตามคําแนะนําจากค่าวิเคราะห์ ดิน ที่ ช่วยลด
ต้นทุนปุ๋ ยอย่างน้อย 22-33 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการใส่ ปุ๋ยสู ตร
(2) ใส่ ถูกเวลา ปุ๋ ยมีความสําคัญต่อข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในระยะที่แตกต่าง
กัน ปกติจะแบ่งใส่ ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ใส่ พร้อมปลูก และครั้งที่ 2 ใส่ เมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีอายุ
20-25 วัน ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงประมาณ 30 เซนติเมตร
(3) ใส่ ถู กวิ ธี การใส่ ปุ๋ ยถู กจุ ดให้ ข ้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ดู ดไปใช้ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยการใส่ ปุ๋ยครั้งแรกเป็ นการใส่ พร้อมปลูก ควรใส่ รองก้นหลุมแล้วเขี่ย
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ดินกลบก่อนหยอดเมล็ด เพื่อป้ องกันไม่ให้เมล็ดกับปุ๋ ยสัมผัสกันโดยตรง และการใส่ ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใส่
โดยการโรยปุ๋ ยบนผิวดินข้างแถวปลูกแล้วพูนดินกลบ
(4) ใส่ ถู ก ปริ มาณ การใส่ ปุ๋ ยมากเกิ น ความต้อ งการของพื ช ส่ ง ผลให้
ต้นทุนการผลิตสู งขึ้น ซึ่ งการที่ขา้ วโพดเจริ ญเติมโตสมํ่าเสมอทัว่ แปลง ทนแล้งได้ดี ทนวัชพืช ใบตั้ง
ใบมีสีเขียวจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ฝักใหญ่ ใบกางออกจากต้น เมล็ดติดเต็มฝัก จะทําให้ได้น้ าํ หนักฝั ก
ต่อกระสอบสู งขึ้น
3.2.4 การเก็บเกีย่ วข้ าวโพดข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่จดั และเก็บเกี่ยวในช่วงที่อากาศแห้ง ถ้า
มีฝนตกควรงดการเก็บเกี่ ยวเพราะฝั กจะเน่าได้ง่าย ไม่ควรเก็บเกี่ ยวข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ก่อนกําหนด
แต่ถา้ ต้องการพื้นที่เพื่อปลูกพืชรุ่ น 2 ก็สามารถตัดยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออก ปล่อยให้ฝักข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์แห้งบนต้นได้ การตัดยอดและใบข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ออกเป็ นการเปิ ดหน้าดินให้พืชรุ่ น 2
ได้รับแสงแดดโดยไม่ตอ้ งรี บเก็บเกี่ยวก่อนกําหนด การตัดยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ออกไหมแล้ว 1 เดือน เป็ นต้นไป ไม่ทาํ ให้ผลผลิตลดลง
ถ้า ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ไ ม่ แก่ เต็ม ที่ ค วามชื้ น จะยัง สู ง ทําให้ ก ะเทาะเมล็ ด ยากเกิ ด
บาดแผลได้ง่าย จึ งควรปล่ อยให้ ข ้าวโพดเลี้ ยงสัตว์แห้ง คาต้นก่ อน เก็บ เกี่ ยวโดยหัก ฝั ก ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ให้หวั ห้อยลง วิธีจะป้ องกันการเข้าทําลายของแมลงทางปลายฝักได้ และสามารถป้ องกัน
ความชื้นหรื อนํ้าที่ปลายฝักได้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่หกั มาแล้ว ควรคัดฝักเสี ยออกไป เช่น ฝักที่มีหนอนแมลงเจาะ
ทําลายหรื อฝั กที่ มีเชื้ อราขึ้น จะทําให้เชื้ อราไม่แพร่ ระบาดไปยังฝั กที่ดี แล้วจึงนําฝั กที่ ดีไปตากให้
แห้งโดยเร็ ว
1) วิธีการเก็บเกี่ยว
(1) เก็บเกี่ยวโดยใช้ แรงงานคน
ก. วิธีการเก็บใช้ ไม้ ปลายแหลมแทงเปลื อกบริ เวณปลายฝั ก ต้องระวัง
อย่าให้โดนเมล็ดปอกเปลื อกแล้วใส่ ในตะกร้า หรื อ กระสอบป่ าน หรื อวางกองไว้บนผ้าพลาสติ ก
หรื อใช้ซากต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รองพื้น
ข. เก็บเกี่ ยวโดยหั กข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ทั้งเปลื อก แล้วจึงมาแกะเปลือก
ภายหลัง หรื อเก็บไว้ท้ งั เปลือก การเก็บเกี่ยววิธีน้ ีทาํ ได้เร็ ว ช่วยป้ องกันไม่ให้เมล็ดเกิดแผลหรื อเมล็ด
ร้าวในระหว่างทําการเก็บเกี่ยวหรื อขนย้าย นอกจากนี้ เปลือกยังช่วยป้ องกันไม่ให้ เชื้อรา และแมลง
สัมผัสเมล็ดโดยตรง การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน ไม่ควรวางฝั กข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ช้ื น
แฉะ อย่าโยนฝั กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์เพราะทําให้เกิ ดบาดแผลบนผิวของเมล็ดหรื อเมล็ดร้าว ทําให้
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เชื้ อราเข้าทําลายเมล็ดได้ง่าย ขณะเก็บเกี่ยว ให้แยกฝั กเน่าหรื อมีเชื้ อราเข้าทําลายออกจากฝั กดี และ
เผาทําลายฝักเน่าและฝักที่มีเชื้อรา
(2) เก็บเกี่ยวโดยใช้ เครื่ องมือ
การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่ องมือ ได้แก่ เครื่ องปลิ ดฝักข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
เครื่ องปลิดและรู ดเปลือกหุ ม้ ฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเครื่ องเกี่ยวนวดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เครื่ องชนิด
นี้จะปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต้นแล้วสี ออกเป็ นเมล็ด การใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวมีขอ้ ดีในกรณี ขาด
แคลนแรงงาน ทําให้ค่าจ้างเก็บเกี่ยวสู งสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ ว และอาจทําให้ทนั ปลูกใน
ฤดูฝน แต่มีขอ้ เสี ยตรงที่ตอ้ งเก็บเกี่ยวในพื้นที่ราบและสมํ่าเสมอ ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หกั ล้มน้อย ยัง
มีอตั ราการสู ญเสี ย เนื่ องจากฝักเก็บเกี่ยวไม่หมด และมีการแตกหักของฝักและเมล็ด ทําให้เชื้ อราเข้า
ทําลายได้ง่าย (บริ ษทั ไพโอเนีย, 2559)
3.2.5 พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ ง
พันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ที่นิยมปลูก มีอายุเก็บเกี่ยว 100-120 วัน แหล่งปลูกที่
สําคัญ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี นครราชสี มา เพชรบูรณ์ สุ โขทัย และเลย มีลกั ษณะ
พันธุ์ 2 กลุ่มดังนี้ (เทคนิคเพิ่มผลผลิตข้าวโพด, 2559)
1) พันธุ์ลูกผสม
เป็ นพันธุ์ที่นิยมปลูกประมาณ 90 เปอร์ เซ็ นต์ของพื้นที่ป ลูกทั้งหมด มี
ลักษณะทางการเกษตรสมํ่าเสมอ ได้แก่ ขนาดฝัก ความสู งฝัก ความสู งต้น อายุถึงวันออกไหม และ
เก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตและคุณภาพสู งกว่าพันธุ์ผสมเปิ ด จึงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด แต่ไม่สามารถเก็บ
เมล็ดไว้ทาํ พันธุ์ได้
พันธุ์ลูกผสมทุกพันธุ์ไม่ตา้ นทานต่อโรครานํ้าค้าง ยกเว้น นครสวรรค์ 72
และสุ วรรณ 3851 เมล็ดพันธุ์ราคากิโลกรัมละ 60-90 บาท พันธุ์ลูกผสมที่นิยมปลูกในปั จจุบนั มี 7
พันธุ์
2) พันธุ์ผสมเปิ ด
1) ลักษณะทางการเกษตรไม่ สมํา่ เสมอ เมื่อเที ยบกับพันธุ์ลูกผสม
2) ต้ านทานต่ อโรครานํา้ ค้ าง
3) เมล็ดพันธุ์ราคาถูกกว่ าพันธุ์ลูกผสม ประมาณ 5 เท่า คือ ราคากิโลกรัม
ละ 10-20 บาท พันธุ์ที่นิยมปลูก มี 2 พันธุ์
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3.2.6 โรคทีส่ ํ าคัญของข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง
สายพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรค
และแมลงเนื่ องจากมี การปรับปรุ งสายพันธุ์ให้ตา้ นทานต่อโรคและแมลง โดยโรคที่ มีโอกาสพบ
ได้แก่
1) โรครานํา้ ค้ างของข้ าวโพด
(1) ภาษาชาวบ้ า นเรี ย กกัน ว่า โรคใบลาย ลัก ษณะอาการของโรค มี 3
ลักษณะดังนี้
ก. Infection site เป็ นจุดเล็กๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร
จุดมีลกั ษณะเป็ นสี เขียวฉํ่านํ้า มักเกิดและเห็ นได้ชดั กับข้าวโพดที่ ระยะกล้าอายุประมาณไม่เกิ น 1
สัปดาห์
ข. Local symptom อาการเฉพาะแห่ง เป็ นลักษณะอาการที่เกิดต่อมา
จากอาการแบบที่ (1) พบเป็ นทางยาวสี เหลื องหรื อสี เขียวอ่อนสลับกับเขียวแก่ ต่อมาเมื่อข้าวโพด
อายุมากเข้ารอยสี เขียวอ่อนหรื อสี เหลืองก็จะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาล ลักษณะคล้ายใบไหม้และแห้งตาย
ในที่สุด
ค. Systemic symptom อาการที่ตน้ ข้าวโพดมีใบสี เหลืองซี ด โดยเฉพาะ
ในบริ เวณยอด ต้นแคระแกรน เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝักหรื อมีฝักขนาดเล็ก ก้านฝั กมีความยาวมากหรื อมี
จํานวนฝั กมากกว่าปกติ แต่จะไม่สมบูรณ์ ถ้าความชื้ นสู งเชื้ อทําให้เกิ ดอาการยอดแตกฝอยเป็ นพุ่ม
เกสรตัวผูก้ ลายเป็ นเกสรตัวเมียสร้างเมล็ดและต้นอ่อน
(2) สภาพแวดล้ อมที่ เหมาะต่ อการระบาดของโรค
ก. ความชื ้นของบรรยากาศค่ อนข้ างสู ง โดยเฉพาะบริ เวณที่ มีน้ าํ ค้าง
อากาศเย็น และฝนตกชุกแม้วา่ ฝนจะตกชุ กแต่ดินไม่สามารถเก็บนํ้าไว้ได้ ทําให้ความชื้นที่สูงเกิดใน
ระยะเวลาสั้นๆ โรคก็เกิดน้อย
ข. อุ ณ หภู มิ ข องบรรยากาศ เชื้ อ โรคนี้ จะเจริ ญ ได้ดี ใ นที่ อุ ณ หภู มิ
ค่อนข้างเย็น คือ ประมาณ 20-26 องศาเซลเซี ยส
(3) การป้ องกันกําจัด
ก. หลี ก เลี่ ย งการปลู ก ก่ อ นฝนตกชุ ก ซึ่ งโดยปกติ พ บว่า โรคนี้ มัก
ระบาดในช่วงข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่มีอายุประมาณ 1-3 สัปดาห์ จะอ่อนแอต่อการเข้าทําลายของเชื้ อ
โรคมาก แต่ถา้ ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุมากกว่า 1 เดือน พบว่ามีอตั ราการเกิดโรคน้อย
ข. การกําจั ด พื ช อาศั ย เป็ นอี ก วิธี ห นึ่ งที่ ล ดการอยู่ข ้า มฤดู ข องเชื้ อ
สาเหตุได้ พบว่า หญ้าเจ้าชู ้ ข้าวฟ่ าง หญ้าพง และอ้อย แสดงอาการโรครานํ้าค้าง สปอร์ ที่สร้ างบน
49

0

28
พืชทั้งสี่ สามารถทําให้เกิดโรคดังกล่าวแก่ขา้ วโพดได้ หรื อข้าวโพดที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยวหรื อ
ต้นอ่อนที่งอกใหม่จากเมล็ดที่ร่วงหล่นในแปลง เชื้อสาเหตุของโรคก็สามารถอยูข่ า้ มฤดูได้เช่นกัน
ค. ข้ อหลี กเลี่ ยง หลีกเลี่ ยงการใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาด
มาทําพันธุ์
ง. ใช้ เมล็ดพันธุ์ ที่ตากแห้ งสนิ ท (ความชื้ นประมาณ 12 เปอร์ เซ็ นต์)
มาทําพันธุ์ เพื่อป้ องกันเชื้ อที่ติดมากับเมล็ด เมล็ดข้าวโพดที่ได้จากต้นที่เป็ นโรคเมื่อยังมีความชื้นใน
เมล็ดสู ง (15-20 เปอร์ เซ็นต์) จะสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคได้
จ. ใช้ พันธุ์ ต้านทาน ปั จจุบนั มี ขา้ วโพดทั้งสายพันธุ์ลูกผสมและสาย
พันธุ์แท้เป็ น จํานวนมาก มีความต้านทานเชื้อสาเหตุโรครานํ้าค้างได้ดีและให้ผลผลิตสู ง
ช. การใช้ สารเคมี เมตาแลกซิ ล (Apron 35 SD) ในอัต รา 7 กรั ม ต่ อ
นํ้าหนักเมล็ด 1 กิโลกรัม คลุ กเมล็ดก่อนปลูก สามารถป้ องกันกําจัดโรคนี้ ได้ แต่ในท้องที่จงั หวัด
กาญจนบุรี และอุทยั ธานี ไม่สามารถใช้สารนี้ป้องกันกําจัดโรคได้
3.3 สถานการณ์ การผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์
จากข้อมูลยุทธศาสตร์ ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่ งเสริ มการเกษตร ปี 2558 ได้แสดง
ข้อมูลดังนี้
3.3.1 สถานการณ์ โลก
ประเทศผูผ้ ลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์หลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรั ฐอเมริ ก า
(38.95%) จีน (21.74%) บราซิ ล (7.88%) สหภาพยุโรป (7.00%) และยูเครน (2.20%)
ประเทศผูส้ ่ ง ออกข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ไ ปต่ างประเทศ 5 อัน ดับ แรก ได้แ ก่
สหรั ฐอเมริ กา (39.98%) บราซิ ล (15.96%) ยูเครน (11.24%) อาร์ เจนติ น า (6.28%) และรั ส เซี ย
(1.65%)
ประเทศผูน้ ําเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์หลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ ปุ่น (14.85%)
เม็กซิโก (15.96%) สหภาพยุโรป (8.47%) เกาหลีใต้ (7.71%) และอียปิ ต์ (6.19%)
การตลาดของข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์สําหรั บราคาในประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่ ง
เป็ นผูผ้ ลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เป็ นอันดับ 1 ของโลก ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์อเมริ กนั ชั้น 2 ตลาดชิ คาโก
ในในช่วงปี 2552/53- 2556/57 และในปี 2560/61 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการ
ใช้ขา้ วโพดเลี้ ยงสัตว์ของโลก ว่ามี 1,069.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้ นจาก 1,058.53 ล้านตัน ในปี 2559/60
ร้อยละ 1.01 โดยสหรัฐอเมริ กา จีน สหภาพยุโรป บราซิ ล เม็กซิโก อินเดีย อียปิ ต์ แคนาดา เวียดนาม
อิหร่ าน และเกาหลี ใต้ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้ น สําหรับการค้าของโลก มี 150.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
141.64 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้ อยละ 6.09 โดยสหรัฐอเมริ กา บราซิ ล อาร์ เจนตินา ปารากวัย และเมียนมา
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ส่ งออกเพิ่ มขึ้ น ประกอบกับผูน้ ําเข้า เช่ น สหภาพยุโรป เม็ กซิ โก อี ยิปต์ เกาหลี ใต้ เวียดนาม อิ หร่ าน
โคลัมเบีย แอลจีเรี ย ซาอุดิอาระเบีย จีน เปรู โมรอกโค ตุรกี และชิลี มีการนําเข้าเพิ่มขึ้น
ราคาซื้ อขายในตลาดชิ ค าโกเดื อนพฤษภาคม 2561 ข้าวโพดเมล็ ดเหลื อง
อเมริ ก ัน ชั้น 2 สั ป ดาห์ น้ ี เฉลี่ ย บุ ช เชลละ 381.68 เซนต์ (4,752 บาทต่ อตัน) ลดลงจากบุ ช เชลละ
382.76 เซนต์ 4,729 บาทต่อตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้ อยละ 0.28 แต่เพิ่มขึ้นในรู ปของเงินบาทตันละ
23.00 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
สหรัฐ 353.72 ล้านตัน
Yield 1,595 ก.ก./ไร่

EU64.19 ล้านตัน
Yield 1,054กก./ไร่

ยูเครน 27 ล้านตัน
Yield 1,024 ก.ก./ไร่
จีน 218.49 ล้านตัน
Yield 963 ก.ก./ไร่

ไทย 5.06 ล้านตัน
Yield 671 ก.ก./ไร่
อันดับที่ 33 ของโลก
บราซิ ล 79.30 ล้านตัน
Yield 808ก ก /ไร่

ภาพที่ 2.1 ประเทศผูผ้ ลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1- 5 อันดับแรกของโลก และอันดับการผลิตของไทย ปี 2556/57
ที่มา: กรมส่งเสริ มการเกษตร (2558)

3.3.2 สถานการณ์ การผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน
การตลาดของโลกมี ผ ลต่ อไทยในด้ านราคา และปั จจุ บ ัน ประเทศผู ้นําเข้า
เนื้ อสัตว์จากประเทศไทยเริ่ มมี มาตรการที่ไม่ใช้ภาษี กีดกันสิ นค้าจากประเทศไทยมากขึ้น เช่น ด้าน
สิ่ งแวดล้อม การบุ กรุ กทําลายป่ า การเผาเศษซากพืชก่อนการเพาะปลูกพืชรอบใหม่ของเกษตรกร
เป็ นต้น อี ก ทั้ง ในกลุ่ ม ประเทศเศรษฐกิ จอาเซี ย น การผลิ ตมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นจากประเทศผูผ้ ลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลักของอาเซี ยน 5 อันดับแรก ได้แก่ อิ นโดนี เซี ย ( 19.32 ล้านตัน ) ฟิ ลิ ปปิ นส์
(8.18 ล้านตัน ) เวีย ดนาม (5.39 ล้า นตัน ) ไทย (5.12 ล้า นตัน ) เมี ย นมา (1.58 ล้านตัน )โดยกลุ่ ม
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ASEAN เปิ ดโอกาสให้ทุกประเทศในอาเซี ยนจะต้องเร่ งรัดการพัฒนาเพื่ อเพิ่มการผลิ ตอาหารใน
ประเทศ และเปิ ดโอกาสให้เกิดการลงทุน การผลิต และส่ งเสริ มการผลิตอาหาร เป็ นโอกาสของไทย
ในการสร้ างความร่ วมมือในกลุ่มอาเซี ยน เพื่อเสริ มสร้างเสถียรภาพ และความมัน่ คงทางอาหารที่
ได้มาจากข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ให้ยงั่ ยืนต่อประเทศ โดยต้องมีแผนการพัฒนาให้ครอบคลุ มทุกมิติท้ งั
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง และการใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซี ยน โดย
ขยายฐานการผลิ ตและการลงทุ นไปยังประเทศเพื่ อนบ้าน เมื่ อพิจารณากําลังการผลิ ตและการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภูมิภาคอาเซี ยน พบว่า ในภูมิภาคอาเซี ยนยังไม่สามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ได้เพียงพอกับความต้องการใช้ มีการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากนอกภูมิภาค
ตารางที่ 2.5 การผลิต การค้า และความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซี ยน ปี 2556
หน่วย : ตัน
ประเทศ

ผลผลิต

ASEAN
39,814,602
กัมพูชา
840,900
อินโดนีเซี ย
18,838,529
ลาว
1,065,935
เมียนมา
1,525,671
ฟิ ลิปปิ นส์
7,597,389
สิ งคโปร์
ไทย
5,062,828
เวียดนาม
4,883,350
บรู ไน
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

การค้ า

นําเข้ า
3758,758
1965,143
3,441
64,467
41,000
182,174
1,498,000
4,533

ส่ งออก
1599,293
737,712
18,340
222,143
25,563
2
561,333
34,200
-

ความต้ องการใช้
42,046,215
152,114
20,828,000
852,748
1,359,417
7,727,531
41,000
4,740,000
6,340,872
4,533
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ตารางที่ 2.6 ปริ มาณและมูลค่าการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ประเทศ
กัมพูชา

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

0.10

0.19

0.03

0.05

0.06

-19.60

0.18
0.37

0.17
0.20

0.15
0.20

0.12
0.18

-11.09
-12.70

1,339.58

739.50

724.22

751.29

-11.67

อัตราเพิม่
จํานวน (ล้ านตัน) จํานวน (ล้ านตัน) จํานวน (ล้ านตัน) จํานวน (ล้ านตัน) จํานวน (ล้ านตัน) (ร้ อยละ)

สปป.ลาว
0.19
รวม
0.29
มูลค่า
1,027.43
(ล้านบาท)

ที่มา: กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2558)
ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของไทยกั บ ประเทศในกลุ่ ม ASEAN พิ จ ารณ าเฉพาะ
ความสามารถในการแข่ งขันของเกษตรกรไทย กับ เกษตรกรกัม พูช า และ สปป.ลาว พบว่าการ
นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีผลกระทบต่อราคาขายผลผลิ ตของเกษตรกรไทยโดยตรง หากมีการ
นําเข้ามาในปริ มาณมาก จนทําให้มีผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิ นความต้องการใช้ภายในประเทศ
เพราะราคาผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์จากประเทศทั้งสองจะมี ราคาตํ่ากว่าราคาผลผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ย งสั ตว์ข องไทย เนื่ องจากเกษตรกรกัม พูช า และ สปป.ลาว ส่ วนใหญ่ มี ท่ี ดิน เป็ นของตนเอง
ค่ า แรงงานตํ่า แม้ ปั จ จัย การผลิ ต ส่ วนใหญ่ จ ะนํ า เข้ า จากต่ า งประเทศ เช่ น ไทย เวี ย ดนาม
สหรั ฐ อเมริ ก า และจี น แต่ เพราะมี ข ้อ จํา กัด เรื่ อ งเงิ น ทุ น การใช้ เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรยัง ไม่
แพร่ หลาย ตลอดจนสภาพพื้นที่ ทาํ การเกษตร ยังมี ความอุดสมบูรณ์ ทําให้มีการใช้ปัจจัยการผลิ ต
ประเภทปุ๋ ยเคมี และสารเคมี ในปริ มาณที่ ไม่มาก ส่ งผลให้ตน้ ทุ นการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
กัมพูชา และลาวตํ่ากว่าไทย แต่ผลผลิ ตต่อไร่ สูงกว่าไทย คาดว่าปี 2556 ผลผลิ ตต่อไร่ ของไทยจะ
เฉลี่ ยประมาณ 671 กิ โลกรัมต่อไร่ ซึ่ งตํ่ากว่าประเทศกัมพูชา และสปป.ลาว ซึ่ งมีผลผลิตเฉลี่ ย 791
และ 822 กิโลกรัมต่อไร่
ดังนั้น จะเห็ นว่าการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เป็ นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม
สําหรับประเทศไทยในสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าที่เสรี มากขึ้นจําเป็ นที่ไทยจะต้องปรับตัว
และเร่ ง กําหนดทิ ศ ทางการพัฒ นาการผลิ ต การตลาดให้ ท ัน กับ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ ของเกษตรกร
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3.3.3 สถานการณ์ ประเทศไทย
เนื้ อที่ เพาะปลู ก ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ข องไทยช่ ว ง ปี 2552/53-2556/57 มี
แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ นจาก 7.10 ล้านไร่ ในปี 2552/53 เป็ น 7.54 ล้านไร่ ในปี 2556/57 และในปี 2559/60
เป็ น 6.49 ล้านไร่ โดยเป็ นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน 6.15 ล้านไร่ ผลผลิ ตเฉลี่ ย 681 กิ โลกรัมต่อไร่ และ
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้ง 0.34 ล้านไร่ ผลผลิ ต 712 กิ โลกรั มต่ อไร่ (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร,
2561) ต่อปี เนื่ องจากการระบาดของเพลี้ ยแป้ งสี ชมพูในมันสําปะหลัง ทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ ยน
เนื้อที่มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปี 2551/52-2553/54 ภาครัฐมีการดําเนิ นมาตรการรับจํานําและ
ประกันรายได้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ จูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
ด้า นราคาขายผลผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ ความชื้ น ไม่ เกิ น 14.5 % ในปี
2554/55 เกษตรกรขายได้ในราคา 7.63 บาทต่อกิโลกรัม และในปี 2558/59 ลดลงเหลื อ 7.73 บาท
กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ทั้งนี้ในปี 2560/61 เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 8.72
บาทต่อกิโลกรัม
การนําเข้าและส่ งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมี
ปริ มาณการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าปริ มาณการส่ งออกมากถึง 85,970,293 ตัน คิดเป็ นมูลค่า
การนําเข้ามากกว่าส่ งออก 67,248,361 บาท รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.7 ข้อมูลการนําเข้าและส่ งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

ข้ อมูลส่ งออก
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่ า (บาท)
6,210,000
52,833,911
44,000
456,879
21,042,320
191,411,700
6,300,000
57,246,210
25,042,240
226,812,704
200
16,000
107,000
794,872
60,500
425,900
4
140
0
0
18,803,520
160,207,188

ข้ อมูลนําเข้ า
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่ า (บาท)
5,651,200
24,900,971
47,197,649
213,783,494
37,248,496
199,353,773
15,357,431
72,899,950
13,813,692
63,164,592
12,704,155
58,997,464
18,308,254
78,980,303
11,027,750
46,718,812
1,246,625
5,671,744
145,000
725,000
10,000
47,260

ตารางที่ 2.7 (ต่อ)
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ข้ อมูลส่ งออก
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่ า (บาท)
3,030,000
26,538,999

ข้ อมูลนําเข้ า
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่ า (บาท)
3,899,825
18,749,501

รวม
80,639,784
716,744,503.00
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559

166,610,077 783,992,864.00

เดือน
ธันวาคม

3.4 ความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูก
จังหวัดที่ มี พ้ืน ที่ ที่ เหมาะสมในการปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ (S1+S2) มากที่ สุ ด 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุ พ รรณบุ รี พื้นที่ 953,351 ไร่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื้นที่ 713,534 ไร่
จัง หวัด ชัย นาท 247,375 ไร่ แต่ เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ ที่ เหมาะสมในการปลู ก ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ข อง
จังหวัดดังกล่าว ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ที่ซ้อนทับกับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและเกษตรกรได้
ปลูกข้าวมาโดยตลอดทั้งนาปี และนาปรัง ในพื้นดังกล่าวจึงมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็ น จากการนําร่ องส่ งเสริ ม การเพาะปลู กในพื้นที่ นาในเขตชลประทานปี 2558/59 ใน 9 จังหวัด
ได้แก่ แพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กําแพงเพชร ตาก พิษณุ โลก พิจิตร และชัยนาทผลผลิ ต
เฉลี่ ย 900 - 1,000 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ เกษตรกรมี ก าํ ไรจากการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ไร่ ล ะ 2,000 –
4,000 บาท ประกอบกับปั จจุบนั ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่อุปสงค์
ในประเทศกว่า 5.72 ล้านตัน ในขณะที่อุปทานในประเทศมีเพียง 4.61 ล้านตัน ในปี 2558/59 ทําให้
ประเทศไทยต้องนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ เข้ามาเสริ มชดเชยส่ วนที่ขาดโครงการส่ งเสริ มการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรังปี 2559/60 จะมีส่วนช่วยปรับสมดุลอุปสงค์และอุปทาน
ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่ วนใหญ่ ผูป้ ลู ก มัก ปลู ก ในพื้ น ที่ ที่ ไ ม่มี ค วามเหมาะสม และเพาะปลู ก ในพื้ น ที่
เหมาะสมน้อย ทําให้ผลผลิตตํ่า เกษตรกรกว่าร้อยละ 34.94 เพาะปลูกในพื้นที่ป่า อีกทั้งการผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปัญหาเรื่ องคุ ณภาพ เนื่ องจากร้ อยละ 56 ของผลผลิ ตทั้งหมดเก็บเกี่ ยวในช่ วง
ปลายฤดู ฝน (สิ งหาคม – ตุลาคม) ส่ งผลให้มีความชื้ นสู งและเกิดอะฟลาทอกซิ น อีกทั้งเกษตรกร
ขาดการรวมกลุ่ ม ไม่ มี เงิ น ทุ น ทําให้ก ารผลิ ตและการบริ ห ารจัดการผลผลิ ต ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ต้นทุนสู งต่อหน่วยผลผลิตมีแนวโน้มสู งขึ้น
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ตารางที่ 2.8 พื้นที่ที่เหมาะสมมากในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20 อันดับของไทย
ลําดับ

จังหวัด

พืน้ ทีท่ ี่เหมาะสมกับการปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์
(ไร่ )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สุ พรรณบุรี
พระนครศรี อยุธยา
ชัยนาท
พิจิตร
นครปฐม
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
สิ งห์บุรี
นครนายก
สุ โขทัย
นนทบุรี
อ่างทอง
ลพบุรี
พิษณุโลก

953,351
713,534
247,375
218,285
211,880
183,083
172,235
163,961
154,347
136,918
127,027
110,822
99,631
85,301

15
16
17
18
19
20

นครสวรรค์
กําแพงเพชร
สระบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
ตาก
รวม

75,015
51,799
26,429
11,219
4,477
3,967
3,750,656

ที่มา กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2559
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กล่าวโดยสรุ ปว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีปริ มาณการผลิ ต
น้อยกว่าปริ มาณความต้องการใช้ภายในประเทศการผลิตเป็ นอันดับ 33 ของโลก และเป็ นอันดับ 3
ของอาเซี ยน โดยจังหวัดพิษณุ โลกมีพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ 85,301 ไร่ เป็ น
จังหวัดที่ พ้ืนที่ เหมาะสมกับการปลู กเป็ นอันดับที่ 14 ของประเทศ นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ตอ้ งการเพิ่มปริ มาณการผลิตในฤดูแล้ง เนื่ องจากมีความชื้ นตํ่า ลดการระบาดของโรค และ
ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่ม การปลูกในนาต้องปรับพื้นที่ให้ราบและทําร่ องสําหรับการระบายนํ้า การเก็บ
เกี่ยวควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีความชื้นตํ่าเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสี ยหาย ดังนั้นเป็ นจังหวัดที่เหมาะสมใน
การทําวิจยั หาแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งเพื่อเป็ นประโยชน์แก่เกษตรกร
และเป็ นการเพิม่ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระบบประเทศต่อไปโดยในการวิจยั ครั้งนี้ได้นาํ สภาพ
การปลู กที่ เหมาะสม ได้แก่ ช่ วงเวลาปลู ก วิธีปลู ก การให้น้ าํ การป้ องกันกําจัดวัชพืช ระยะปลู ก
แมลงศัตรู พืช การใส่ ปุ๋ย วิธีเก็บ เกี่ ยวผลผลิต พันธุ์ โรคที่ สําคัญของข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง มา
กําหนดเครื่ องมื อการวิจยั และนําข้อมูลสถานการณ์ การผลิ ตและพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปเป็ นส่ วนประกอบการอธิ ปรายผลการวิจยั

4. โครงการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ง

อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลกเป็ นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้ง และเกษตรกรมีประสบการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง จึงเป็ นพื้นที่เป้ าหมายของ
โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1 โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพและการปรับระบบการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ปี
2558/59
โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและการปรั บ ระบบการผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระจายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยจังหวัดพิษณุ โลกมี
เป้ าหมายเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการจํานวน 450 ราย ครอบคลุ ม 3 อําเภอ อําเภอละ 150 ราย ได้แก่
อําเภอบางระกํา อําเภอพรหมพิ ราม และอําเภอนครไทย ดําเนิ น การโครงการโดยการส่ ง เสริ ม
การเกษตรในรู ป แบบกลุ่ ม คื อ การจัด เวที ชุ ม ชนรั บ สมัค รเกษตรกรโดยนั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม
การเกษตรในพื้นที่จดั อบรมให้ความรู ้เกษตรกรเรื่ องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในพื้นที่นา
โดยร่ วมกับหน่ วยงานเอกชน และการจัดทําแปลงเรี ยนรู ้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาํ นวน 300 ไร่
อําเภอละ 100 ไร่
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ผลการดําเนิ นการจังหวัดพิษณุ โลกมีเกษตรกรสมัครเข้าร่ วมโครงการจํานวน 450
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 100 จากเป้ าหมาย และมีการจัดทําแปลงเรี ยนรู้ครบจํานวน 300 ไร่ (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิษณุ โลก, 2559)
จากการดําเนินการโครงการดังกล่าวพบว่ามีการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งแบบกลุ่มโดยการจัดอบรมให้ความรู ้ และการจัดทําแปลงเรี ยนรู ้ การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ฤดูแล้ง โดยเกษตรกรสมัครเข้าร่ วมครบตามจํานวนเป้ าหมายโครงการ
4.2 โครงการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ปี 2559/60
โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ (ทดแทนการปลู ก ข้า ว รอบ 2 ปี
2559/60) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลดพื้นที่ และผลผลิ ตข้าว เพิ่มพื้นที่ และผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ให้
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวได้เรี ยนรู ้ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู แล้งในพื้นที่ นา หลังการเก็บเกี่ ยวข้าว
นาปี นําไปสู่ การปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้องมัน่ คงและยัง่ ยืน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลู กข้าวที่ให้ผลตอบแทนตํ่ากว่า ดําเนิ นการในพื้นที่
เป้ าหมาย จํานวน 2 ล้านไร่ คลอบคุมพื้นที่ 31 จังหวัด โดยจังหวัดพิษณุ โลกมีพ้ืนที่เป้ าหมายจํานวน
100,000 ไร่ ดําเนิ นการโครงการโดยการส่ งเสริ มการเกษตรในรู ปแบบกลุ่ม คือ การจัดเวทีชุมชนรับ
สมัครเกษตรกรโดยนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ มีการจัดอบรมให้ความรู ้เกษตรกรเรื่ อง
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในพื้นที่นา อีกทั้งยังมีการประกาศรับซื้ อผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดู แล้ง โดยทั้งสองกิ จกรรมร่ วมกับบริ ษทั เอกชนได้แก่ บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊ วส บริ ษทั เบทาโกร
จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทยฟู้ ด จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั พนัสโภคภัณฑ์ จํากัด นอกจากนั้นยังมี
การสนับสนุ นสิ นเชื่ อ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรไร่ ละ 4,000 บาท
ซึ่ งพิจารณาโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,
2559)
ผลการดําเนิ น การจัง หวัดพิ ษ ณุ โลกมี เกษตรกรสมัค รเข้าร่ ว มโครงการจํา นวน
28,847 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 28.85 จากเป้ าหมาย โดยเกษตรกรอําเภอบางระกําสมัครเข้าร่ วมโครงการ
จํานวน 324 ราย พื้นที่ 4,537.5 ไร่ เนื่ องจากส่ วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่เป้ าหมายปลูกข้าวนาปรั ง
(สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุ โลก, 2559)
จากการดํา เนิ น การโครงการดัง กล่ า ว พบว่า มี ก ารส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้า วโพด
เลี้ ยงสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง แบบกลุ่ ม โดยการจัด อบรมให้ ค วามรู ้ และมี ก ารส่ ง เสริ ม รายบุ ค คลโดยการ
สนับสนุ นสิ นเชื่ อเพื่อเป็ นต้นทุนการผลิ ตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ โดยอําเภอบางระกํามี
เกษตรกรสมัครเข้าร่ วมโครงการเป็ นพื้นที่ร้อยละ 15.73 ของพื้นที่ที่สมัครเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด
ของจังหวัดพิษณุ โลก
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4.3 โครงการการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ งหลังนาปี 2560/61
โครงการการส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดูแล้งหลังนา ปี 2560/2561 มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ให้เพี ยงพอกับ ความต้องการใช้ภายในประเทศ
กระจายผลผลิตให้ออกสู่ ตลาดสมํ่าเสมอไม่กระจุกตัว จากสัดส่ วน 72: 23: 5 เป็ น 30: 20: 50 เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนตํ่า
กว่าและช่วยให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมีรายได้ที่มนั่ คง ยัง่ ยืน จาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียน
ในระบบปลูกข้าวดําเนิ นการในพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลางสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งในพื้นที่นาเขตชลประทานหรื อแหล่งนํ้าอื่นที่มีน้ าํ ตลอดฤดูการเพาะปลูก (พฤศจิกายน 2560
– เมษายน 2561) พื้ น ที่ เป้ าหมาย 7 แสนไร่ ครอบคลุ ม 31 จัง หวัด โดยจัง หวัดพิ ษ ณุ โลกมี พ้ื น ที่
เป้ าหมายจํานวน 56,000ไร่ ดําเนิ นการโครงการโดยการส่ งเสริ มการเกษตรในรู ปแบบกลุ่ม คือ การ
จัดเวทีชุมชนให้ความรู ้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และรับสมัครเกษตรกร และรัฐสนับสนุ นเงินเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 15 ไร่ เป็ น
ค่าเตรี ยมดิ น ค่าปั จจัยการผลิ ต และกิ จกรรมในการเพาะปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ สร้ างประสบการณ์ ในการปลู กข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,
2560) อีกทั้งตามคู่มือการดําเนินการยังได้กล่าวถึงผลการศึกษาเปรี ยบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พนั ธุ์
ลูกผสมกับพันธุ์ผสมเปิ ด ของศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติซ่ ึ งร่ วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชนตั้งแต่ พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2556 พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พนั ธุ์ลูกผสมให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์
ผสมเปิ ด
ผลการดํา เนิ น การจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกมี เกษตรกรสมัค รเข้า ร่ ว มโครงการจํา นวน
54,242.75 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 97 จากเป้ าหมาย โดยเกษตรกรอําเภอบางระกําสมัครเข้าร่ วมโครงการ
จํานวน 428 ราย พื้นที่ 5,127.25 ไร่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุ โลก, 2561)
จากการดําเนิ นการโครงการดังกล่าวพบว่ามีการส่ งเสริ มการปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ฤดูแล้งแบบกลุ่ม โดยการจัดเวทีชุมชนให้ความรู ้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และรับสมัครเกษตรกร
มี ก ารส่ ง เสริ ม รายบุ ค คลโดยการสนั บ สนุ น เงิ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการปลู ก ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์
แก่เกษตรกรไร่ ละ 2,000 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 15 ไร่ โดยอําเภอบางระกํามีเกษตรกรสมัครเข้า
ร่ วมโครงการเป็ นพื้นที่ร้อยละ 9.45 ของพื้นที่ที่สมัครเข้าร่ วมโครงการทั้งหมดของจังหวัดพิษณุ โลก
กล่ า วโดยสรุ ป ว่า การเข้า ร่ ว มโครงการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพด
เลี้ ยงสั ต ว์ฤ ดู แล้งของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรในพื้ น ที่ จงั หวัด พิ ษ ณุ โลก ในฤดู แล้งปี 2558/59 ปี
2559/60 และ ปี 2560/61 พบว่า เกษตรกรมี ก ารสมัค รเข้า ร่ ว มโครงการเพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ปี ทั้ง สาม
โครงการมี ก ารส่ งเสริ ม แบบกลุ่ ม โดยการจัดเวที ชุ ม ชนให้ความรู้ ก ารผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสัตว์ทุ ก
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โครงการ โดยในฤดู แล้ง ปี 2560/61 มีพ้ืนที่ เข้าร่ วมโครงการมากที่สุด ซึ่ งมีการส่ งเสริ มที่ต่างจาก
สองโครงการแรก คื อมี ก ารส่ งเสริ ม รายบุ ค คล โดยการสนับ สนุ นเงิ น เป็ นค่ าใช้จ่ายในการปลู ก
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์แ ก่ เกษตรกรไร่ ล ะ 2,000 บาทโดยในการวิ จยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ได้นําประเด็ น การ
ส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งดังกล่าวมาเป็ นข้อคําถามแบบสัมภาษณ์การได้แก่ ประวัติ
การเข้าร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง และวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม และการ
สนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 สภาพพืน้ ฐานทางสั งคม
5.1.1 เพศ
วิรมณ ปรางทอง (2555, น.46) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจ
ปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอําเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย โดยพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย ซึ่ งสอดคล้องกับไพฑูรย์ ทองสนิท (2556, น.42 ) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุ โลก พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ
56.5)
5.1.2 อายุ
วิ ร มณ ปรางทอง (2555, น.48) พบว่า เกษตรกรมี อ ายุ เฉลี่ ย 47.11 ปี ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับการค้นพบของไพฑูรย์ ทองสนิท (2556, น.42) ซึ่งพบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 43.89 ปี
5.1.3 สถานภาพสมรส
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 49) พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 87.6) มี
สถานภาพสมรสแล้ว รองลงมาคือ สถานภาพโสด และสถานภาพหม้ายหรื อหย่าร้างตามลําดับ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ไพฑู ร ย์ ทองสนิ ท (2556,น.43) ที่ พ บว่า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส
รองลงมาคือ สถานภาพโสด และสถานภาพหม้ายหรื ออย่าร้างตามลําดับ
5.1.4 ระดับการศึกษา
วิรมณ ปรางทอง (2555, น. 49) ศึกษาค้นพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
70.8) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่ งสอดคล้องกับไพฑูรย์ ทองสนิ ท (2556, น.43) ที่คน้ พบว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 63.0) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อเที ยบเท่ า ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ ระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า และระดับอนุปริ ญญา/ปวส. หรื อเทียบเท่า ตามลําดับ
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5.1.5 จํานวนแรงงานภาคการเกษตร
สุ กญั ญา นาคประดิษฐ์ (2557, น.108) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ น ใจปลู ก ถั่วเขี ย วทดแทนการทํานาปรั ง ของเกษตรกรในจังหวัด อุ ท ัย ธานี พบว่าครั วเรื อ น
เกษตรกรที่ มี ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ นมากทํา ให้ มี จ ํา นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นที่ เป็ นแรงงานภาค
การเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยทําให้สามารถสื บทอดอาชี พจากพ่อแม่ และทําให้เศรษฐกิ จของครอบครัวดี
ขึ้น ทั้งนี้ ไพฑูรย์ ทองสนิ ท (2556, น.43) ศึกษาค้นพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 87.0 มีจาํ นวน
แรงงานภาคการเกษตร 2-3 คน
5.1.6 พืน้ ทีท่ าํ การเกษตรทัง้ หมด
กฤษณายุท ธ ณ น่ าน (2557, น. 107) พบว่า เกษตรกรมี ก ารถื อครองพื้น ที่
ปลูกข้าวโพดเป็ นของตนเอง เฉลี่ ย 30.09 ไร่ สอดคล้องกับไพฑู รย์ ทองสนิ ท (2556, น. 73) พบว่า
เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ย 37.24 ไร่ โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 90.0 มีที่ดินเป็ นของตนเอง
มีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง สอดคล้องกับ รานี ย ์ ท่าโพธิ์ (2556, น. 85) พบว่า
เกษตรกรมีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรทั้งหมดเฉลี่ ย 40.18 ไร่ แตกต่างกับ อมรพรรณ มุ นนี (2551, น. 68)
พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่มีพ้ืนที่ถือครอง 47.19 ไร่ อีกทั้งรานี ย ์ ท่าโพธิ์ (2556, น. 85) พบว่า เป็ น
พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 23.73 ไร่ โดยเกษตรกรทั้งหมดมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ น
พื้นที่ ข องตนเองเฉลี่ ย 23.73 ไร่ ไม่ มี ก ารเช่ าพื้น ที่ หรื อพื้ นที่ ท าํ ฟรี ในการปลู ก ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
แตกต่างกับ ชาติชาย ทวีผล (2550, น. 111) พบว่าเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 10.18 ไร่
5.1.7 การเข้ าร่ วมโครงการด้ านการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง
เขมรัฐ เถลิงศรี และสิ ทธิเดช พงศ์กิจวรสิ นได้ศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลไก
สู่ ความเหลื่ อมลํ้าในระดับ ท้องถิ่ น กรณี ศึ กษา: ห่ วงโซ่ ก ารผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ อําเภอเวียงสา
จังหวัดน่ าน ใน พ.ศ.2555 พบว่าการดําเนิ นการนโยบายส่ งเสริ ม การปลู ก ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ใ น
ลักษณะพืชเศรษฐกิจ โดยไม่คาํ นึ งถึงลักษณะเฉพาะ ข้อจํากัดด้านพื้นที่ โครงสร้างการซื้ อขายสิ นค้า
ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถแก้ปั ญ หาความยากจน และดึ ง ให้ เกษตรกรเข้าไปติ ด ในวงจรความยากจนที่
หลุดพ้นได้ยาก อี กทั้งยังเป็ นการตัวเร่ งให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในภาคชนบทความรุ นแรงขึ้น
และยากในการแก้ไขเยียวยาในระยะยาว จากงานวิจยั ดังกล่าวยังพบว่าลักษณะเฉพาะของพื้นที่การ
ปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ท าํ ให้เกษตรกรเผชิ ญกับข้อจํากัดและโอกาสในการสะสมรายได้ต่างกัน
ส่ งผลต่อความเหลื่อมลํ้าระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองในระยะยาว
5.1.8 แหล่ งเงินทุน
เขมรั ฐ เถลิ งศรี และสิ ท ธิ เดช พงศ์กิจวรสิ น (2555) ได้ศึกษากรณี ห่ วงโซ่
การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ อําเภอเวีย งสา จังหวัดน่ าน โดยพบว่า การดําเนิ น การโครงการตาม
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นโยบายของรัฐบาล ขาดการพิจารณาลักษณะเฉพาะของพื้นที่ดาํ เนิ นการทําให้เกิดความเหลื่ อมลํ้า
และความยากจนมากขึ้น จนทําให้เกิ ดปั ญหาความขัดแย้งและไม่ม นั่ คงในพื้นที่ น้ ันนอกจากนั้น
พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่กูเ้ งินเป็ นทุนในการเพาะปลูก เช่น ธ.ก.ส สหกรณ์ การเกษตร หรื อกองทุน
หมู่บา้ น หากไม่เพียงพอก็กูจ้ ากพ่อค้าคนกลางซึ่ งสอดคล้องกับไพฑูรย์ ทองสนิ ท (2556, น.44) ที่
ค้นพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 86.0 ใช้แหล่งเงิ นทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2 การผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ในฤดูแล้ ง
5.2.1 พันธุ์
สุ ริพ ฒ
ั น์ ไทยเทศ (2551, น.8-12,) ได้ศึ กษาการเปรี ยบเที ยบมาตรฐานพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ลู กผสมพันธ์ ดีเด่ นทนทานแล้งร่ วมกับภาครั ฐและเอกชน ในแปลงทดลองของ
ศูนย์วิจยั พืชไร่ นครสวรรค์ ศูนย์บริ การวิชาการด้านพืชปั จจัยการผลิตลพบุรี ศูนย์วิจยั พืชไร่ เพชรบูรณ์
ศูนย์วิจยั พืชไร่ นครราชสี มา ศูนย์บริ การวิชาการด้านพืชปั จจัยการผลิตสุ โขทัย ศูนย์บริ การวิชาการด้าน
พืชปั จจัยการผลิ ตเลย และศูนย์บริ การวิชาการด้านพืชปั จจัยการผลิ ตปราจีนบุ รี พบว่าข้าวโพดพันธุ์
ลูกผสมให้ผลผลิ ตมากกว่าข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิ ดซึ่ งสอดคล้องกับไพฑูรย์ ทองสนิ ท (2556, น.44) ที่
ค้นพบว่าเกษตรกรที่ ผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ในพื้ นที่ จงั หวัดพิ ษณุ โลกที่ ได้ศึ กษาใช้เมล็ ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมจากบริ ษทั เอกชนทั้งหมด โดยเกษตรกรร้ อยละ 37.0 ใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ 4
กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรร้อยละ 36.5 ใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ 3 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรส่ วนน้อย
ใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัมต่อไร่ และ 2 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซื้ อเมล็ด
พันธุ์จากร้านค้าเคมีการเกษตรในท้องถิ่น
5.2.2 การเก็บเกีย่ ว
เขมรัฐ เถลิงศรี และสิ ทธิเดช พงศ์กิจวรสิ น (2555, น.12) พบว่าเกษตรกรจะ
เก็บเกี่ยวโดยการหักฝักและเก็บไว้ในที่แห้ง เกษตรกรที่ไม่มีที่เก็บจะทิ้งข้าวโพดให้แห้งสนิทคาต้น
โดยเกษตรกรจะใช้วิธีลงแรงช่วยกันเก็บเกี่ยวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และไพฑูรย์ ทองสนิ ท (2556,
น. 75) พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ เก็บเกี่ยวข้าวโพดแก่จดั หรื อแห้งหมดทั้งแปลง 7 วันหรื อตามอายุ
110 – 120 วัน โดยเกษตรกรนิ ยมใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากกว่าการใช้เครื่ องจักรกล
สอดคล้องกับ รานี ย ์ ท่าโพธิ์ (2556, น. 85) ใช้เฉพาะแรงงานคนในการเก็บเกี่ยวผลผลิ ตมีการคัด
แยกฝั กข้าวโพดที่เสี ยออกและจะเก็บฝั กข้าวโพดไว้ในยุง้ ฉางก่อนจึงสี เป็ นเมล็ดออกจําหน่ ายขณะ
ขายผลผลิตไม่มีการวัดความชื้นในเมล็ดข้าวโพด
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5.2.3 การขนส่ ง
เขมรัฐ เถลิ งศรี และสิ ทธิ เดช พงศ์กิจวรสิ น (2555, น. 12) พบว่าเกษตรกรที่ มี
เงิ นทุ นและรถในการขนส่ งข้าวโพดจะสามารถนําผลผลิตไปขายให้กบั พ่อค้ารับซื้ อราคาสู งได้ ส่ วน
เกษตรกรที่ไม่มีรถ ก็จะจ้างรถเพื่อบรรทุกไปขายเองหรื อผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยเกษตรกรบางรายที่มี
พันธะกับพ่อค้าคนกลางก็ จะถู กหักเงิ นต้นและดอกเบี้ ยจากการขายผลผลิ ตนี้ และเกษตรกรที่ เป็ น
สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่จะขายให้สหกรณ์การเกษตรเนื่ องจากจะได้ผลตอบแทนในภายหลังด้วย
5.2.4 การจําหน่ าย
เขมรัฐ เถลิ งศรี และสิ ทธิ เดช พงศ์กิจวรสิ น (2555, น. 12) พบว่าการจําหน่ าย
ผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ เมื่ อผลผลิ ตถึ งสถานที่ รวบรวมแล้ว ผูร้ วบรวมจะชั่งนํ้าหนักผลผลิ ต วัด
ความชื้ น ดู ลกั ษณะความสมบูรณ์ ตรวจสอบเชื้ อรา เพื่อประเมินราคารับซื้ อ โดยผลผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ย งสั ต ว์ที่ มี ความชื้ นสู งกว่า 14.5 เปอร์ เซ็ นต์ ราคาจะลดลงประมาณ 10 สตางค์ ต่ อกิ โลกรั ม ต่ อ
ความชื้ นที่เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1 อีกทั้งไพฑู รย์ ทองสนิ ท (2556, น. 44) พบว่าเกษตรกรที่จาํ หน่ ายผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท้ งั ฝักเกือบกึ่งหนึ่ งต้องการราคา 6 บาทต่อกิโลกรัม และเกษตรกรกรที่ขายเป็ นเมล็ด
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการราคา 15 บาทต่อกิโลกรัม
5.2.5 ต้ นทุนการผลิต
พิ มพ์พิ ชชา ทานา (2555, น. 56) ได้ศึ กษาปั จจัยที่ ก าํ หนดการตัดสิ นใจปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบบมีและไม่มีพนั ธะสัญญาในอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดชียงใหม่โดยพบว่าเกษตรกรผู ้
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบไม่มีพนั ธะสัญญา มีตน้ ทุนการผลิต เป็ นค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ ยเคมี ค่าแรงงาน
ขนส่ ง มีตน้ ทุน 4,116 บาท
กล่ า วโดยสรุ ป ว่าการผลผลิ ต ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้งโดยส่ วนใหญ่ เกษตรกรใช้
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์พ นั ธุ์ ลู ก ผสมในการปลู ก เนื่ องจากให้ผ ลผลิ ตสู งกว่าข้าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์พ นั ธุ์
ลู กผสมเปิ ด เกษตรกรเก็บ เกี่ ยวโดยปล่ อยให้ฝักข้าวโพดแห้งคาต้นเพื่ อลดความชื้ น โดยผลผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้นสู งกว่า 14.5 เปอร์ เซ็นต์ ราคาจะลดลงประมาณ 10 สตางค์ต่อกิโลกรัม
ทั้ง นี้ เกษตรกรที่ จาํ หน่ ายผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ท้ ังฝั ก เกื อบกึ่ งหนึ่ งต้องการราคา 6 บาทต่ อ
กิ โลกรั ม และเกษตรกรกรที่ ข ายเป็ นเมล็ ด ใหญ่ ใ หญ่ ต้อ งการราคา 15 บาทต่ อ กิ โลกรั ม อี ก ทั้ง
เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิต 4,116 บาทโดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาํ ประเด็นการผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งดังกล่าวมาข้อคําถามแบบสัมภาษณ์การวิจยั
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5.3 ความต้ องการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
จิ ตร เกื้ อช่ วย และบําเพ็ญ เขี ย วหวาน (2556, น. 73-74) ได้ศึ ก ษาความต้องการ
ส่ งเสริ มอาชี พของเกษตรกรตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส พบว่า เกษตรกรมี
ความต้องการวิธีการส่ งเสริ มการเกษตรในระดับมาก ได้แก่ 1) แบบรายบุคคล เกษตรกรต้องการให้
เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมที่บา้ นหรื อฟาร์ ม 2) แบบกลุ่ม เกษตรกรต้องการทัศนศึกษาดูงานเกษตร การเยี่ยม
แปลงสาธิ ตฝึ กอบรม และสัมมนาด้านการเกษตรมีความต้องการ 3) แบบมวลชน เกษตรกรต้องการ
ชมรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร ชมนิ ทรรศการหรื องานแสดงทางด้านการเกษตรและฟังจาก
หอกระจายข่าวหมู่บา้ น ซึ่ งสอดคล้องการการวิจยั ของ สุ พฒั ตรา คณานิ ตย์, ภาณุ พนั ธุ์ ประภาติกุล
และ ชัยชาญ วงษ์สามัญ (2560, น. 1515) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการของเกษตรกรต่อการได้รับ
การพัฒนาการเกษตรจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นพบว่า
เกษตรกรที่ ได้รับ ข้อมู ล ข่ าวสารจากสื่ อบุ ค คลน้อยกว่า 3 สื่ อ ต้องการได้รับ การพัฒ นามากกว่า
เกษตรกรที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อมากกว่า เพราะเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เกษตร
หรื อ สื่ อ บุ ค คลต่ า งๆน้ อ ยทํา ให้ ข าดความรู ้ ด้า นการเกษตร ทัก ษะ และข่ า วสารน้อ ย ส่ ง ให้ ต่ อ
ความสําเร็ จในการประกอบอาชี พการเกษตรทั้งนี้ สุพฒั ตรา คณานิ ตย์, ภาณุ พนั ธุ์ ประภาติกุล และ
ชัย ชาญ วงษ์ส ามัญ (2560, น.1515) ได้ศึ ก ษาเรื่ องความต้อ งการของเกษตรกรต่อ การได้รับ การ
พัฒ นาการเกษตรจากองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลหว้าทอง อําเภอภู เวีย ง จังหวัดขอนแก่ น พบว่า
เกษตรกรที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมด้านการเกษตรกับภาครัฐ มีความต้องการพัฒนามากกว่าคนที่ไม่เคย
เข้าร่ วมกิจกรรมเพราะได้รับความรู ้ดา้ นการเกษตรทําให้เข้าใจการดําเนินการด้านการเกษตรมากขึ้น
กล่าวโดยสรุ ปว่าความต้องการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง เกษตรกร
โดยส่ ว นใหญ่ ความต้อ งการวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การเกษตรในระดับ มาก ได้แ ก่ ก ารส่ ง เสริ ม แบบ
รายบุคคล รองลงมาคือการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม และการส่ งเสริ มแบบมวลชน ตามลําดับและเกษตรกร
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อบุคคลน้อย ต้องการได้รับการพัฒนามาก และพบว่าเกษตรกรที่เคยเข้า
ร่ วมกิจกรรมด้านการเกษตรกับภาครัฐ มีความต้องการพัฒนามากกว่าคนที่ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรม
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาํ ประเด็นความต้องการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ดังกล่าวมาเป็ นข้อคําถามแบบสัมภาษณ์การวิจยั ต่อไป
5.4 ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
5.4.1 ปัญหาในการผลิตพืชฤดูแล้ ง
กัญญา นาคประดิ ษฐ์ (2557, น.110) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดใจปลูกถัว่ เขียวทดแทนการทํานาปรังของเกษตรกรในจังหวัดอุทยั ธานี พบว่าเกษตรกรมีระดับ
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ปั ญหาในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการผลิต ผลผลิตตกตํ่า เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่
ใส่ ปุ๋ ย และไม่มีก ารกําจัดวัช พืช ปั ญหาด้านการเก็บเกี่ ยวเนื่ องจากความพร้ อมเรื่ องแรงงาน และ
ปั ญหาด้านปั จจัยการผลิต เนื่ องจากไม่มีแหละนํ้าในการทําการเกษตรซึ่ งแตกต่างจิตร เกื้ อช่วย และ
บําเพ็ญ เขี ยวหวาน (2556, น.73) ได้ศึ ก ษาความต้องการส่ งเสริ ม อาชี พ ของเกษตรกรตําบลบาง
ขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส พบว่า สภาพปั ญหาในการประกอบอาชี พของเกษตรกรอยู่
ในระดับปานกลาง โดยปั ญหาด้านทางด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนปั ญหาด้านสังคม
ปัญหาเกี่ยวกับตัวเกษตรกรเองและปั ญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรอยูใ่ นระดับน้อย
5.4.2 ข้ อเสนอแนะในการผลิตพืชฤดูแล้ ง
ศุภโชค สมบูรณ์กุล (2540 ) พบว่าในฤดูแล้งการปลูกพืชที่จะทําให้มีรายได้
ที่สูงกว่าต้นทุนควรมีการปลูกตามขนาดครัวเรื อน ดังนี้ ครัวเรื อนเกษตรกรควรปลูกถัว่ เหลืองฝักสด
ครัวเรื อนขนาดกลางควรปลูกถัว่ เหลืองฝักสด และข้าวนาปรัง ครัวเรื อนเกษตรกรควรปลูกถัว่ เหลือง
ฝั ก สด ถั่วเหลื องเมล็ ด ข้าวนาปรั ง ถั่วลิ ส ง และข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ กล่ าวโดยสรุ ป ว่าปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะในการผลิ ตพื ช ฤดู แล้ง เกษตรกรประสบปั ญ หา ปั ญหาด้านการผลิ ต ผลผลิ ตตกตํ่า
ปัญหาด้านการเก็บเกี่ยวเนื่ องจากความพร้อมเรื่ องแรงงาน และปั ญหาด้านปั จจัยการผลิต ไม่มีแหล่ง
นํ้าในการผลิ ต โดยเกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะว่าเกษตรกรควรปลูกถัว่ เหลื องฝักสด ถัว่ เหลื องเมล็ด
ข้าวนาปรัง ถัว่ ลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งโดยในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ ประเด็นปั ญหา
และข้อเสนอแนะส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู แล้งดังกล่าวมาเป็ นกรอบแนวคิ ดและข้อ
คําถามแบบสัมภาษณ์การวิจยั ต่อไป
กล่าวโดยสรุ ปได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแนวทางการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา จํานวนแรงงานภาคการเกษตรการเข้าร่ วมโครงการด้านการ
ส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง แหล่งเงินทุน พันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยว การ
ขนส่ ง การจําหน่ าย ต้นทุนการผลิต ความต้องการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งปั ญหา
ในการผลิตพืชฤดูแล้งข้อเสนอแนะในการผลิตพืชฤดูแล้ง ในการวิจยั ครั้งนี้ได้นาํ ข้อมูลการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มากําหนดกรอบแบบสัมภาษณ์จดั เก็บข้อมูล 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง
ตอนที่ 3 สภาพและความต้องการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ตอนที่ 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ตอนที่ 5 แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
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บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรใน
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก ใช้การวิจยั เชิ งสํารวจ (survey research) โดยมีวิธีการดําเนิ นการ
วิจยั เกี่ ยวกับ ประชากร กลุ่ม ตัวอย่าง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั การเก็บ รวบรวมข้อมู ล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
คื อ เกษตรกรที่ ป ลู ก ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดู แล้งในพื้ นที่ อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุ โลก ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่ งเสริ มการเกษตร จํานวน 789 ราย
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
1.2.1 การกําหนดขนาดกลุ่ม ตั ว อย่ าง คํานวณหาขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้สู ตร
คํานวณ ของ Yamane (1973, pp. 725-727) โดยให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 7% คือ
สู ตร

n=

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N =ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
1) กลุ่มตัวอย่ างเกษตรกร ผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรทั้งหมด
เมื่อ

จํานวน 789 ราย

N
1 + Ne 2

แทนค่าสู ตร

n=

789
1 + 789(0.07) 2

= 162.14
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 163 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.66 ของประชากร
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2) การกําหนดกลุ่มตัวอย่ าง ของแต่ละตําบล จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ 163 คนและใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามสัดส่ วนของเกษตรกรในแต่ละตําบล โดยการจับ
สลากรายชื่อเกษตรกรในแต่ละตําบล จนได้จาํ นวนเกษตรกรตามสัดส่ วนที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
จํานวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม = จํานวนตัวอย่างทั้งหมด × จํานวนประชากรในแต่ละกลุ่ม
จํานวนประชากรทั้งหมด
ได้กลุ่มตัวอย่างของแต่ละตําบลตามรายละเอียดในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตําบลที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตําบล
บางระกํา
ปลักแรด
พันเสา
วังอิทก
บึงกอก
หนองกุลา
ชุมแสงสงคราม
นิคมพัฒนา
บ่อทอง
ท่านางงาม
คุยม่วง
รวม

จํานวนประชากร
ผู้ปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ (ราย)
23
9
1
10
62
1
51
415
1
2
214
789

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (ราย)
4
1
1
2
13
1
10
85
1
1
44
163
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 ชนิดเครื่องมือ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่ อนํามาวิเคราะห์ ผลการวิจยั เรื่ องนี้
ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งกํา หนด คํา ถาม คํา ตอบ ให้ เลื อ กโดยเรี ย งเนื้ อ หาตาม
วัตถุประสงค์
2.2 ลักษณะเครื่องมือประกอบด้ วย
2.2.1 แบบสั มภาษณ์ ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบปลายปิ ด และคําถามแบบปลายเปิ ด
โดยกําหนดคําถามให้ ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้องการโดยแบ่ งแบบสั ม ภาษณ์ อ อกเป็ น 4 ตอน
ประกอบด้วย
1) ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ประกอบด้วยประเด็น คําถามที่ ต้องการทราบถึ งสภาพพื้ น ฐานทั่วไป
สภาพทางสังคมและสภาพทางเศรษฐกิ จ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาจํานวน
สมาชิ ก ในครั วเรื อ น จํา นวนแรงงานภาคการเกษตร การประกอบอาชี พ ของครั ว เรื อ น การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน การรั บ ข้อมู ล ข่ าวสารประสบการณ์ ป ลู ก การเข้าร่ วมโครงการ การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล
ข่าวสาร รายได้ ต้นทุน แหล่งเงินทุน
2) ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ในฤดูแล้ ง
ประกอบด้วยคําถามที่ตอ้ งการทราบ ประเด็นดังนี้
(1) สภาพการปลูก คือ ช่วงเวลาการปลูก การเตรี ยมดิน ได้แก่ จํานวนใน
การไถเตรี ยมดิน วิธีการเตรี ยมดิน วิธีการปลูก ได้แก่ วิธีการปลูก อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การยกร่ อง
ปลูก ระยะปลูก พันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พันธุ์ที่ใช้ การจัดหาเมล็ดพันธุ์
(2) การดูแลรั กษา คือ การใส่ ปุ๋ย วิธีการให้น้ าํ วิธีกาํ จัดวัชพืช โรคระบาด
ที่พบ แมลงศัตรู พืชที่พบ
(3) การเก็บเกี่ยว คือ วิธีการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยว
(4) การตลาด คื อ วิ ธี ก ารนํา ผลผลิ ต ไปจํา หน่ า ย แหล่ ง จํา หน่ า ย และ
รู ปแบบการจําหน่าย
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ฤดูแล้ ง

3) ตอนที่ 3 สภาพและความต้ องการส่ งเสริ มการผลิ ตข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ใน
ประกอบด้วยประเด็นคําถามเกี่ยวกับสภาพการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพด

เลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง ซึ่ งประกอบด้ว ยคําถามเกี่ ย วกับ ความต้อ งการของเกษตรกรใน 6 ด้านได้แ ก่
กระบวนการปลูก การดูแลรักษา ตลาด ต้นทุนการผลิ ต การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารโดยแบ่งออกเป็ น 5
ระดับ ดังนี้

เลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง

โดยกําหนดระดับความคิดเห็นต่อความต้องการ ดังนี้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความต้องการน้อย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความต้องการปั ญหามาก
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความต้องการปั ญหามากที่สุด
4) ตอนที่ 4 ปั ญหาและข้ อ เสนอแนะในการส่ งเสริ มการผลิ ต ข้ า วโพด

ตามการปฏิ บตั ิ ท างการเกษตรที่ดีป ระกอบด้วยคําถามที่ ตอ้ งการทราบ
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กระบวนการปลูก การดูแลรักษา ตลาด ต้นทุนการผลิตโดยกําหนด
ระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นต่อปั ญหา
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีปัญหาในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีปัญหาในระดับปั ญหามาก
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีปัญหาในระดับมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
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5) ตอนที่ 5 แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
แนวทางการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ประกอบด้วยคําถามที่
ต้องการทราบความคิดเห็ นเกี่ยวกับแนวทางการส่ งเสริ ม 3 ด้าน ดังนี้ ประเด็นการส่ งเสริ มการผลิ ต
วิธีการส่ งเสริ มและการสนับสนุ นการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง โดยกําหนดระดับความคิดเห็น
ต่อแนวทางการส่ งเสริ มดังนี้ ดังนี้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
2.3 การสร้ างและตรวจสอบเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ สําหรั บ แบบสัมภาษณ์ เกษตรกรผูผ้ ลิ ตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ โดยมีข้นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
2.3.1 การสร้ างเครื่ องมือ
1) ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงาน
ต่างๆ สําหรับใช้เป็ นกรอบแนวคิดงานวิจยั และสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
2) การตรวจสอบความถูกต้ องของเนื อ้ หา โดยการนําแบบสัมภาษณ์ ที่สร้ าง
เสร็ จแล้วทั้งฉบับ มาปรึ ก ษากับ อาจารย์ที่ ป รึ กษา เพื่ อพิ จารณาตรวจสอบความถู กต้องในเนื้ อหา
โครงสร้าง แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุ งให้เป็ นแบบวัดที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความถูกต้องตามเนื้อหา
2.3.2 ตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบความน่าเชื่ อถือ (Reliability) นําแบบสัมภาษณ์ ฉบับปรับปรุ ง
ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ตวั อย่างจริ งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่จะศึกษา จํานวน 20
ราย เพื่ อทดสอบสมบัติของเครื่ องมื อในด้านต่างๆ อาทิ ความแม่นตรงในสภาพที่เป็ นจริ ง ความ
สะดวกในการใช้เครื่ องมือ ความเป็ นปรนัย ความสามารถในการนําไปใช้ แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ มาทดสอบค่าความความเชื่ อมัน่ และความเที่ยงตรง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปวิเคราะห์หาค่า Cronbach’s alpha ซึ่ งได้ผลการทดสอบดังนี้
ตอนที่ 3.1 สภาพการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (45 ข้อ) ได้ค่า
alpha = 0.811
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ตอนที่ 3.2 ความต้องการส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้ง (45 ข้อ) ได้ค่า
alpha = 0.828
ตอนที่ 4.1 ปั ญ หาในการส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤ ดู แล้ง (44 ข้อ) ได้ค่า
alpha = 0.842
ตอนที่ 4.2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง (13 ข้อ)
ได้ค่า alpha = 0.815
ตอนที่ 5 แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (30 ข้อ)
ได้ค่า alpha = 0.820
ซึ่ งหมายความว่าแบบสั มภาษณ์ ที่ สร้ างขึ้นสําหรับ งานวิจยั นี้ มีค่าความเชื่ อถื อได้
และสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ลด้วยตนเอง โดยวิธีการสั มภาษณ์ เกษตรกรกลุ่ ม
ตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์ โดยมีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณดังนี้
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของการศึ ก ษาวิจ ัย ครั้ งนี้ ใช้วิธี ก ารเก็ บ ข้อมู ล แบบปฐมภู มิ
(Primary Data) ทํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ มี ข้ ัน ตอนตามแนวทาง ของ
เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ (2547, น. 313-315) ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั มีการเตรี ยมการก่อนออกภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ในเรื่ องต่อไปนี้
1) การกําหนดวัน เวลา และสถานที่เก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั มีการกําหนดวัน เวลาสถานที่
ที่จะไปเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการนัดหมายล่วงหน้ากับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2) การจัดเตรี ยมวัสดุ อุ ป กรณ์ ที่ตอ้ งใช้เพื่ อการเก็บ ข้อมูล และการเดิ นทาง เช่ น
แบบสัมภาษณ์ ปากกา และยานพาหนะ
3) จัด ทํา แผนการออกเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยขอความร่ ว มมื อ จากเจ้า หน้ า ที่
เกษตรตําบลเป้ าหมาย ผูน้ าํ ชุ มชน มาใช้ในการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตาม
เป้ าหมายในแต่ละตําบล
4) จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้เพื่อการสัมภาษณ์
5) ผูว้ จิ ยั ออกไปสัมภาษณ์เกษตรกรตามแผนที่กาํ หนด
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3.2 ขั้นการสั มภาษณ์
ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้นั ตอนในการเก็บข้อมูล ดังนี้
3.2.1 แนะนําตัวผูเ้ ก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั แนะนําตัวว่าเป็ นใคร ทําอะไร ที่ไหน และจะ
มาทําอะไร ให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างรู ้จกั ก่อนที่จะทําการสัมภาษณ์ เพื่อเป็ นการสร้างความไว้วางใจ
และเป็ นกันเองกับผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
3.2.2 ชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นอย่างไร เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอย่างไร
และชี้แจงความสําคัญของข้อมูลงานวิจยั แก่เกษตรกร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง และครบถ้วน
3.2.3 เริ่ มดําเนินการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล
3.3 ขั้นสิ้นสุ ดของการสั มภาษณ์
มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.3.1 การทบทวนความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทบทวนความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลเมื่อสิ้ นสุ ดของการสัมภาษณ์
3.3.2 กล่าวขอบคุณ เกษตรกรผูใ้ ห้ขอ้ มูล และผูเ้ กี่ยวข้องที่ให้ ความร่ วมมือและ
สนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยั แนวทางการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุ โลกผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีการแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์ วา่ ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็ จรู ป โดย
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นตอนๆ ดังนี้
4.1.1 ตอนที่ 1 สภาพพื้ น ฐานทางสั ง คม และเศรษฐกิ จ ของเกษตรกรผู้ ป ลู ก
ข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง ปี 2560/61 อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งกําหนดระดับ
คะแนนประมาณค่าแต่ละระดับไว้ดงั นี้
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ขนาดชั้น

=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
ขนาดชั้น = 5 - 1
5
= 0.8
โดยมีเกณฑ์การแปลความและการจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็ นช่วงๆ ดังนี้
ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการรับข้อมูลข่าวสารในระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการรับข้อมูลข่าวสารในระดับน้อย
ระดับคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการรับข้อมูลข่าวสารในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการรับข้อมูลข่าวสารในระดับมาก
ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการรับข้อมูลข่าวสารในระดับมากที่สุด
4.1.2 ตอนที่ 2 สภาพการปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ในฤดูแล้ ง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.1.3 ตอนที่ 3 สภาพและความต้ องการส่ งเสริ มการปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ใน
ฤดูแล้ ง โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัด
อันดับ ซึ่ งกําหนดระดับคะแนนประมาณค่าแต่ละระดับไว้ดงั นี้
ขนาดชั้น =
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
ขนาดชั้น = 5 - 1
5
= 0.8
โดยมีเกณฑ์การแปลความและการจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็ นช่วงๆ
ดังนี้
ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อย
ระดับคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความต้องการในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความต้องการในระดับมาก
ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการในระดับมากที่สุด
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4.1.4 ตอนที่ 4 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์
ฤดู แล้ ง วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยสถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการจัดอันดับ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การวัดปั ญหาและข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ ม
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร
ขนาดชั้น = คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
ขนาดชั้น = 5 - 1
5
= 0.8
จัดช่วงคะแนนเฉลี่ยระดับปั ญหาในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
แบ่งออกเป็ นช่วงๆ ดังนี้
ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อย
ระดับคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีมีปัญหาในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีปัญหาในระดับมาก
ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีปัญหาในระดับมากที่สุด
จัดช่วงคะแนนเฉลี่ ยระดับข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้ง แบ่งออกเป็ นช่วงๆ ดังนี้
ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
ระดับคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4.1.5 ตอนที่ 5 แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัด
อันดับ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ ก ารวัดแนวทางการส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดูแล้งซึ่ ง
กําหนดระดับคะแนนประมาณค่าแต่ละระดับไว้ดงั นี้
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ขนาดชั้น = คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
ขนาดชั้น = 5 - 1
5
= 0.8
โดยจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็ นช่วงๆ ดังนี้
ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
ระดับคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร
ในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 163 ราย วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําเร็ จรู ป แบ่งการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ฤดูแล้ง
ตอนที่ 2 สภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร
ตอนที่ 3 สภาพการส่ งเสริ มและความต้องการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ตอนที่ 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ตอนที่ 5 แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร

ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ง

1.1 สภาพทางสั งคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิ ก
ในครัวเรื อน จํานวนแรงงานภาคการเกษตร การประกอบอาชีพของครัวเรื อน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การรับข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ การผลิต การเข้าร่ วมโครงการ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.1 – 4.2
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ตารางที่ 4.1 เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษาของเกษตรกร
รายการ

n = 163
ร้ อยละ

จํานวน

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ

67
96

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ 61 ปี
ค่าตํ่าสุ ด = 30
ค่าเฉลี่ย = 49.67
ค่าสู งสุ ด = 67
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 7.683
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้ายหรื อหย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญา/ปวส. หรื อเทียบเท่า

41.1
58.9
20
69
57
17

12.3
42.3
35.0
10.4

12
143
8

7.4
87.7
4.9

10
63
24
47
12
7

6.1
38.7
14.7
28.8
7.4
4.3

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงเพศ อายุ สถานภาพการสมรสและระดับการศึกษาของ
เกษตรกร ดังนี้
เพศ เกษตรกร ร้อยละ 58.9 เป็ นเพศหญิง และร้อยละ 41.1 เป็ นเพศชาย
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อายุ เกษตรกร ร้ อ ยละ 42.3 มี อายุ ระหว่าง 41 - 50 ปี รองลงมา ร้ อยละ 35.0 มี อายุ
ระหว่าง 51 - 60 ปี ร้ อยละ 12.3 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 40 ปี และน้อยที่สุดร้ อยละ 10.4 มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 61 ปี ตามลําดับ โดยมีอายุนอ้ ยที่สุด 30 ปี และอายุมากที่สุด 67 ปี มีอายุเฉลี่ย 49.67 ปี มีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.683
สถานภาพการสมรส เกษตรกร ร้ อยละ 87.7 มี สถานะสมรส รองลงมา ร้ อยละ 7.4 มี
สถานะโสด และน้อยที่สุด ร้อยละ 4.9 มีสถานะหม้ายหรื อหย่าร้าง ตามลําดับ
ระดับการศึ กษา เกษตรกร ร้อยละ 38.7 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 รองลงมา
ร้อยละ 28.8 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 14.7 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
ร้ อยละ 7.4 มี ก ารศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช.หรื อเที ยบเท่ า ร้ อยละ 6.1 ไม่ ได้เรี ย น
หนังสื อ และน้อยที่สุด ร้อยละ 4.3 มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส. หรื อเทียบเท่า ตามลําดับ
ตารางที่ 4.2 จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน จํานวนแรงงานในภาคการเกษตรในครัวเรื อน การประกอบ
อาชีพของครัวเรื อนที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

n = 163

รายการ
จํานวน
จํานวนสมาชิ กในครัวเรือน
จํานวนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คน
14
จํานวน 3 คน
35
จํานวน 4 คน
55
จํานวน 5 คน
32
จํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 6 คน
27
ค่าตํ่าสุ ด = 1
ค่าเฉลี่ย = 4.23
ค่าสู งสุ ด = 8
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.460
จํานวนแรงงานในภาคการเกษตรในครัวเรือน
จํานวน 1 คน
10
จํานวน 2 คน
85
จํานวน 3 คน
47
จํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 4 คน
21
ค่าตํ่าสุ ด = 1
ค่าเฉลี่ย = 2.52
ค่าสู งสุ ด = 5
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.884

ร้ อยละ
8.5
21.5
33.7
19.6
16.7

6.2
52.1
28.8
12.9
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
รายการ
การประกอบอาชี พ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการ

จํานวน

ร้ อยละ

163
46
9
9

100.0
28.2
5.5
5.5

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็ นถึ งจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน จํานวนแรงงานในภาค
การเกษตรในครั วเรื อน การประกอบอาชี พ ของครั วเรื อ นที่ ผ ลิ ตข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แ ล้งของ
เกษตรกร ดังนี้
จํานวนสมาชิ กในครั วเรือน เกษตรกร ร้อยละ 33.7 มีจาํ นวนสมาชิ กในครัวเรื อน 4 คน
รองลงมา ร้อยละ 21.5 มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อน 3 คน ร้อยละ 19.6 มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อน
5 คน ร้ อยละ 16.7 มี จาํ นวนสมาชิ ก ในครั วเรื อนจํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 6 คน ร้ อยละ 8.5 มี
จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คน ตามลําดับ โดยมีจาํ นวนสมาชิ กในครัวเรื อน
เฉลี่ย 4.23 คน น้อยที่สุด 1 คน และมากที่สุด 8 คน
จํานวนแรงงานในภาคการเกษตรในครัวเรื อน เกษตรกร ร้อยละ 52.1 มีจาํ นวนแรงงาน
ในภาคการเกษตรในครั ว เรื อ น จํา นวน 2 คน รองลงมาร้ อ ยละ 28.8 มี จ าํ นวนแรงงานในภาค
การเกษตรในครัวเรื อน จํานวน 3 คน ร้ อยละ 12.9 มีจาํ นวนแรงงานในภาคการเกษตรในครัวเรื อน
จํานวนมากกว่า หรื อ เท่ ากับ 2 คน ร้ อ ยละ 6.2 มี จาํ นวนแรงงานในภาคการเกษตรในครั วเรื อ น
จํานวน 1 คน โดยมีจาํ นวนแรงงานในภาคการเกษตรในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.52 คน ตํ่าสุ ด 1 คน และ
มากที่สุด 5 คน
การประกอบอาชี พ เกษตรกร ร้อยละ 100.0 มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ร้อยละ 28.2
มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 5.5 เท่ากัน มีอาชีพค้าขายและอาชีพรับราชการ ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายการ
จํานวน
พืน้ ที่ของตนเองทั้งหมด
ไม่มีพ้ืนที่
31
มีพ้ืนที่
132
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ไร่
11-30 ไร่
31-50 ไร่
มากกว่า 51 ไร่
ค่าตํ่าสุ ด = 5
ค่าเฉลี่ย = 28.24
ค่าสู งสุ ด = 70
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 16.760
พืน้ ที่ของตนเองที่ปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ไม่มีพ้ืนที่
39
มีพ้ืนที่
124
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ไร่
6-20 ไร่
21-35 ไร่
มากกว่าหรื อเท่ากับ 36 ไร่
ค่าตํ่าสุ ด = 2
ค่าเฉลี่ย = 16.18
ค่าสู งสุ ด = 40
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 9.570
พืน้ ที่ของตนเองที่ทําการเกษตรอืน่ ๆ
ไม่มีพ้ืนที่
65
มีพ้ืนที่
98
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ไร่
6 – 10 ไร่
21-35 ไร่
มากกว่าหรื อเท่ากับ 36 ไร่
ค่าตํ่าสุ ด = 4
ค่าเฉลี่ย = 17.11
ค่าสู งสุ ด = 50
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 12.216

n = 163

ร้ อยละ

16
71
34
11

14
83
21
6

21
48
24
5

19.0
81.0

23.9
76.1

39.9
60.1

12.1
53.8
25.8
8.3

11.4
66.9
16.9
4.8

21.4
49.0
24.5
5.1
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
รายการ
พืน้ ที่เช่ าทั้งหมด
ไม่มีพ้ืนที่
มีพ้ืนที่
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ไร่
11-30 ไร่
31-50 ไร่
มากกว่าหรื อเท่ากับ 51 ไร่
ค่าตํ่าสุ ด = 5
ค่าสู งสุ ด = 100
พืน้ ที่เช่ าที่ปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ไม่มีพ้ืนที่
มีพ้ืนที่
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ไร่
6-10 ไร่
11-15 ไร่
16-20 ไร่
มากกว่าหรื อเท่ากับ 21 ไร่
ค่าตํ่าสุ ด = 5
ค่าสู งสุ ด = 30
พืน้ ที่เช่ าทําการเกษตรอื่นๆ
ไม่มีพ้ืนที่
มีพ้ืนที่
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ไร่
6 – 15 ไร่
16-25 ไร่
26-35 ไร่
มากกว่าหรื อเท่ากับ 36 ไร่
ค่าตํ่าสุ ด = 5
ค่าสู งสุ ด = 70

จํานวน

ร้ อยละ

74
89

45.4
54.6

ค่าเฉลี่ย = 24.46
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 19.393
92
71

17
51
11
10

56.7
43.6

6
28
20
8
9

8.4
39.4
28.2
11.3
12.7

ค่าเฉลี่ย = 13.72
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.529
108
55

ค่าเฉลี่ย = 21.87
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 16.706

19.1
57.3
12.4
11.2

9
15
15
8
8

66.3
33.7

16.4
27.3
27.3
14.5
14.5
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เช่า ดังนี้

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็ นถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่

พืน้ ทีข่ องตนเอง
พืน้ ที่ท้ งั หมด เกษตรกร ร้อยละ 19.0 ไม่มีพ้ืนที่ของตนเอง และเกษตรกร ร้อยละ 81.0
มีพ้ืนที่เป็ นของตนเอง โดยร้ อยละ 53.8 มีพ้ืนที่เป็ นของตนเองทั้งหมด 11-30 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ
25.8 มี พ้ืนที่ เป็ นของตนเองทั้งหมด 31-50 ไร่ ร้ อยละ 12.1 มีพ้ืนที่เป็ นของตนเองทั้งหมดน้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 10 ไร่ และน้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 มีพ้ืนที่เป็ นของตนเองทั้งหมดมากกว่า 51ไร่ ตามลําดับ
โดยมี มีพ้ืนที่ เป็ นของตนเองทั้งหมด ตํ่าสุ ด 5 ไร่ และสู งสุ ด 70 ไร่ มี พ้ืนที่ เป็ นของตนเองทั้งหมด
เฉลี่ย 28.24 ไร่ มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.760
พืน้ ทีข่ องตนเองที่ปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 23.9 ไม่มีพ้ืนที่ของ
ตนเองที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง และเกษตรกร ร้อยละ 76.1 มีพ้นื ที่ของตนเองที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง โดยร้ อ ยละ 66.9 มี พ้ื น ที่ ข องตนเองที่ ป ลู ก ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง 6-20 ไร่
รองลงมา ร้อยละ 16.9 มีพ้ืนที่ของตนเองที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 21-35 ไร่ ร้อยละ 11.4 มี
พื้นที่ของตนเองที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ไร่ และน้อยที่สุด ร้อยละ 4.8
มีพ้ืนที่ของตนเองที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งมากกว่าหรื อเท่ากับ 36 ไร่ ตามลําดับ โดยมีพ้ืนที่
ของตนเองที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตํ่าสุ ด 2 ไร่ และสู งสุ ด 40 ไร่ มีพ้ืนที่ของตนเองที่ ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งเฉลี่ย 16.18 ไร่ มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.570
พืน้ ที่ของตนเองที่ทําการเกษตรอื่นๆ เกษตรกร ร้อยละ 39.9 ไม่มีพ้ืนที่ของตนเองที่ทาํ
การเกษตรอื่นๆ และเกษตรกร ร้อยละ 60.1 มีพ้ืนที่ของตนเองที่ทาํ การเกษตรอื่นๆ โดยร้อยละ 49.0
มี พ้ื นที่ ข องตนเองที่ ท าํ การเกษตรอื่ นๆ 6 – 10 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ 24.5 มี พ้ืน ที่ ข องตนเองที่ ท าํ
การเกษตรอื่นๆ 21-35 ไร่ ร้อยละ 21.4 มีพ้ืนที่ของตนเองที่ทาํ การเกษตรอื่นๆ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
5 ไร่ ร้อยละ 5.1 มีพ้ืนที่ของตนเองที่ทาํ การเกษตรอื่นๆ มากกว่าหรื อเท่ากับ 36 ไร่ ตามลําดับ โดยมี
พื้นที่ของตนเองที่ทาํ การเกษตรอื่นๆ ตํ่าสุ ด 4 ไร่ และสู งสุ ด 50 ไร่ มีพ้นื ที่ของตนเองที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง เฉลี่ย 17.11 ไร่ มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.216
พืน้ ทีเ่ ช่ า
พืน้ ที่เช่ าทั้งหมด เกษตรกร ร้อยละ 45.4 ไม่มีพ้ืนที่ของเช่า และเกษตรกร ร้อยละ 54.6
มีพ้ืนที่เช่ า โดยร้อยละ 57.3 มีพ้ืนที่เช่ าทั้งหมด 11-30 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ 19.1 มีพ้ืนที่เช่าทั้งหมด
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ไร่ ร้อยละ 12.4 มีพ้ืนที่เป็ นของเช่า 31-50 ไร่ และน้อยที่สุด ร้อยละ 11.2 มี
พื้นที่ท้งั หมดมากกว่าหรื อเท่ากับ 51 ไร่ ตามลําดับ โดยมีมีพ้นื ที่เป็ นของเช่าทั้งหมด ตํ่าสุ ด 5 ไร่ และ
สู งสุ ด 100 ไร่ มีพ้นื ที่เช่าทั้งหมด เฉลี่ย 24.46 ไร่ มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.393
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พื้น ที่เช่ าที่ป ลูก ข้ าวโพดเลี้ยงสั ต ว์ ฤดู แล้ ง เกษตรกร ร้ อยละ 56.7 ไม่มี พ้ืน ที่ เช่ าปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง และเกษตรกร ร้อยละ 43.6 มีพ้ืนที่เช่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง โดย
ร้ อยละ 39.4 มี พ้ืนที่ เช่ าปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง 6-10 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ 28.2 มี พ้ืนที่ เช่ า
ปลู ก ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แล้ง 11-15 ไร่ ร้ อยละ 12.7 มี พ้ื น ที่ เช่ าปลู ก ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แล้ง
มากกว่าหรื อเท่ากับ 21 ไร่ ร้อยละ 11.3 มีพ้ืนที่เช่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 16-20ไร่ และน้อย
ที่สุด ร้อยละ 8.4 มีพ้ืนที่เช่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ไร่ ตามลําดับ โดย
มี พ้ืนที่ เช่ าปลู ก ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดู แล้ง ตํ่าสุ ด 5 ไร่ และสู งสุ ด 30 ไร่ มี พ้ืนที่ เช่ าปลู ก ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง เฉลี่ย 13.72 ไร่ มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.529
พื้นที่เช่ าทําการเกษตรอื่นๆ เกษตรกร ร้ อยละ 66.3ไม่มีพ้ื นที่เช่ าทําการเกษตรอื่นๆ
และเกษตรกร ร้ อยละ 33.7 มี พ้ื น ที่ เช่ าทําการเกษตรอื่ น ๆ โดยร้ อยละ 27.3 เท่า กัน มี พ้ื น ที่ เช่ าทํา
การเกษตรอื่ นๆ 6 – 15 ไร่ และมี พ้ืนที่ เช่ าทําการเกษตรอื่ นๆ 16-25 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ 16.4 มี
พื้นที่ทาํ การเกษตรอื่นๆ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ไร่ ร้อยละ 14.5 เท่ากันมีพ้ืนที่เช่าทําการเกษตรอื่นๆ
มากกว่าหรื อเท่ากับ 36 ไร่ และ มีพ้ืนที่เช่าทําการเกษตรอื่นๆ 16-35 ไร่ ตามลําดับ โดยมีพ้ืนที่เช่าทํา
การเกษตรอื่นๆ ตํ่าสุ ด 5 ไร่ และสู งสุ ด 70 ไร่ มีพ้ืนที่พ้นื ที่เช่าทําการเกษตรอื่นๆ เฉลี่ย 21.87 ไร่ มีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.706
ตารางที่ 4.4 การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ประสบการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง และการเข้าร่ วม
โครงการด้านการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
n = 163
รายการ
จํานวน
ร้ อยละ
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ระดับน้อย
20
ระดับปานกลาง
64
ระดับมาก
45
ระดับมากที่สุด
34
ประสบการณ์ การผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 ปี
22
3 – 10 ปี
109
11-18 ปี
18
มากกว่าหรื อเท่ากับ 19 ปี
14

12.3
39.2
27.6
20.9
13.5
66.9
11.0
8.5
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
รายการ
จํานวน
ร้ อยละ
ค่าตํ่าสุ ด = 1
ค่าเฉลี่ย = 8.41
ค่าสู งสุ ด = 25
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 11.774
การเข้ าร่ วมโครงการด้ านการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
78
47.8
เลี้ยงสัตว์ ปี 2559/2560
โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและปรับ
9
5.5
ระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2560/2561
โครงการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
135
82.8
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/2561

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร ประสบการณ์ ก ารปลู ก
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดู แล้ง และการเข้าร่ วมโครงการด้านการส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
ฤดูแล้ง
การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสาร เกษตรกร ร้ อยละ 39.2 มีการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารระดับปานกลาง
รองลงมา ร้ อยละ 27.6 มี ก ารรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารระดับมาก ร้ อยละ 20.9 มีการรับ รู้ ขอ้ มูลข่าวสาร
ระดับมากที่สุด และร้อยละ 12.3 มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารระดับน้อย ตามลําดับ
ประสบการณ์ ในการปลู ก ข้ าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ ฤ ดู แ ล้ ง เกษตรกร ร้ อ ยละ 66.9 มี
ประสบการณ์ 3-10 ปี รองลงมาร้อยละ 13.5 มีประสบการณ์ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 ปี ร้อยละ 11.0
มี ป ระสบการณ์ 11-18 ปี ร้ อยละ 8.5 มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่าหรื อเท่ ากับ 19 ปี ตามลําดับ โดยมี
ประสบการณ์ น้อยที่สุด 1 ปี และมากที่สุด 25 ปี มี ประสบการณ์ เฉลี่ ย 8.41 ปี มีค่าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 11.774
การเข้ าร่ วมโครงการด้ านการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ
82.8 เข้าร่ วมโครงการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/2561 รองลงมา
ร้อยละ 47.8 เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559/2560 และเกษตรกร ร้อยละ
5.5 เข้าร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและปรับระบบการผลิ ตสิ นค้าเกษตรข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ปี
2560/2561
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1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
แสดงผลการศึกษา ปริ มาณผลผลิต รายได้ ต้นทุน และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ปริ มาณผลผลิต รายได้ ต้นทุน และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
n = 163
รายการ
จํานวน
ร้ อยละ
ปริมาณผลผลิต (ต่ อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 800 กิโลกรัม
13
8.0
801-1,000 กิโลกรัม
84
51.5
1,001-1200 กิโลกรัม
46
28.2
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1,201
20
12.3
กิโลกรัม
ค่าตํ่าสุ ด = 750
ค่าเฉลี่ย = 1,010.23
ค่าสู งสุ ด = 1,425
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 160.709
รายได้ (ต่ อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
15
9.2
5,001 – 6,000 บาท
73
44.8
6,001 – 7,000 บาท
59
36.2
มากกว่าหรื อเท่ากับ 7,001 บาท
16
9.8
ค่าตํ่าสุ ด = 4,500
ค่าเฉลี่ย = 6,260.61
ค่าสู งสุ ด = 8,550
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 849.067
ต้ นทุน
ต้นทุนเฉลี่ยรวม 4,350.11 บาทต่อไร่
1) ค่าเตรี ยมดิน (ต่อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 400 บาท
21
12.8
401-500 บาท
20
12.3
501-600 บาท
103
63.2
มากกว่าหรื อเท่ากับ 601 บาท
19
11.7
ค่าตํ่าสุ ด = 200
ค่าเฉลี่ย = 552.02
ค่าสู งสุ ด = 700
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 109.348
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
รายการ
จํานวน
2) ค่าเมล็ดพันธุ์ (ต่อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 800 บาท
9
801 - 850 บาท
122
851 - 900 บาท
29
มากกว่าหรื อเท่ากับ 901 บาท
3
ค่าตํ่าสุ ด = 700
ค่าเฉลี่ย = 847.30
ค่าสู งสุ ด = 920
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 32.166
3) ค่าให้น้ าํ (ต่อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท
3
101 - 200 บาท
125
มากกว่าหรื อเท่ากับ 201 บาท
35
ค่าตํ่าสุ ด = 100
ค่าเฉลี่ย = 215.6
ค่าสู งสุ ด = 300
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 44.630
4) ค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมน (ต่อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 600 บาท
9
601 - 700 บาท
36
701 – 800 บาท
60
801 – 900 บาท
55
มากกว่าหรื อเท่ากับ 901 บาท
3
ค่าตํ่าสุ ด = 300
ค่าเฉลี่ย = 771.10
ค่าสู งสุ ด = 920
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 105.11
5) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและกําจัด วัชพืช โรคและแมลง (ต่อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 200 บาท
3
201 - 300 บาท
24
301 – 400 บาท
92
มากกว่าหรื อเท่ากับ 401 บาท
44
ค่าตํ่าสุ ด = 200
ค่าเฉลี่ย = 388.56
ค่าสู งสุ ด = 450
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 60.946

ร้ อยละ
5.6
74.8
17.8
1.8

1.8
76.7
21.5

5.5
22.2
36.8
33.7
1.8

1.8
14.8
56.4
27.0
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
รายการ
จํานวน
6) ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว (ต่อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 680 บาท
11
691 - 700 บาท
125
701 - 720 บาท
24
มากกว่าหรื อเท่ากับ 721 บาท
3
ค่าตํ่าสุ ด = 300
ค่าเฉลี่ย = 678.04
ค่าสู งสุ ด = 730
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 96.423
7) ค่าแรงตนเอง (ต่อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 550 บาท
10
551 – 600 บาท
136
มากกว่าหรื อเท่ากับ 601 บาท
17
ค่าตํ่าสุ ด = 500
ค่าเฉลี่ย = 600.25
ค่าสู งสุ ด = 650
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 26.386
8) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ต่อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 250 บาท
49
251 - 300 บาท
69
301 – 350 บาท
43
มากกว่าหรื อเท่ากับ 351 บาท
2
ค่าตํ่าสุ ด = 200
ค่าเฉลี่ย = 297.24
ค่าสู งสุ ด = 450
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 45.897
แหล่ งเงินทุนในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ของตนเอง
91
ธกส.
117
สหกรณ์การเกษตร
23
นายทุนในท้องถิ่น
34
ญาติพี่นอ้ ง
16

ร้ อยละ
6.7
76.8
14.7
1.8

6.1
83.5
10.4

30.1
42.3
26.4
1.2

55.8
71.8
14.1
20.9
9.8
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จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลปริ มาณผลผลิต รายได้ ต้นทุน และแหล่งเงินทุน
ที่ใช้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้
ปริ ม าณผลผลิต ข้ าวโพดเลี้ยงสั ต ว์ ฤดู แล้ ง (ต่ อไร่ ) เกษตรกร ร้ อยละ 51.5 มี ป ริ ม าณ
ผลผลิ ตจํานวน 801-1,000 กิ โลกรัม รองลงมา ร้ อยละ 28.2 ปริ มาณผลผลิต 1,001-1,200 กิ โลกรั ม
ร้ อ ยละ 12.3 มี ป ริ ม าณผลผลิ ต มากกว่าหรื อ เท่ ากับ 1,201 กิ โลกรั ม และน้อยที่ สุ ดร้ อ ยละ 8.0 มี
ปริ มาณผลผลิต น้อยว่าหรื อเท่ากับ 800 กิโลกรัม ตามลําดับ โดยปริ มาณผลผลิตตํ่าสุ ด 750 กิโลกรัม
และสู งสุ ด 1,425 กิ โลกรั ม ปริ ม าณผลผลิ ตเฉลี่ ย 1,010.23 กิ โลกรั ม ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
160.709
รายได้ จากการจําหน่ ายผลผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง (ต่ อไร่ ) มีเกษตรกร ร้ อยละ
44.8 มีรายได้จากการจําหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 5,001-6,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 36.2 มี
รายได้จากการจําหน่ ายข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง 6,001-7,000 บาท ร้ อยละ 9.8 มี รายได้จากการ
จําหน่ ายข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้ง มากกว่าหรื อเท่ ากับ 7,100 บาท และน้อยที่ สุ ด ร้ อยละ 9.2 มี
รายได้จากการจําหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง น้อยกว่า 5,000 บาท ตามลําดับ โดยรายได้จากการ
จําหน่ายข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งตํ่าสุ ด 4,500 บาท และสู งสุ ด 8,550 บาท รายได้จากการจําหน่าย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งเฉลี่ย 6,260.61 บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 849.067
ต้ นทุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ต้ น ทุ น ค่ า เตรี ย มดิ น เกษตรกร ร้ อ ยละ 63.2 มี ต้น ทุ น ค่ า เตรี ยมดิ น 501-600 บาท
รองลงมา ร้อยละ 12.8 มีตน้ ทุนค่าเตรี ยมดิน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 400 บาท ร้อยละ 12.3 มีตน้ ทุนค่า
เตรี ยม 401-500 บาท ร้ อยละ 11.7 มี ตน้ ทุ นค่าเตรี ยมดิ น มากกว่าหรื อเท่ากับ 601 บาท ตามลําดับ
โดยต้นทุนค่าเตรี ยมดิ น ตํ่าสุ ด 200 บาท และสู งสุ ด 700 บาท เฉลี่ย 552.02 บาท ค่าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 109.348
ต้ น ทุ น ค่ า เมล็ ด พั น ธุ์ เกษตรกร ร้ อ ยละ 74.8 มี ต้น ทุ น ค่ า เมล็ ด พัน ธุ์ 801-850 บาท
รองลงมา ร้ อ ยละ 17.8 มี ต้น ทุ น ค่ า เมล็ ด พัน ธุ์ 851-900 บาท ร้ อ ยละ 5.6 มี ต้น ทุ น ค่ า เมล็ ด พัน ธุ์
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 800 บาท และร้ อยละ 1.8 มีตน้ ทุนค่าเมล็ดพันธุ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 901 บาท
โดยต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ต่าํ สุ ด 700 บาท และสู งสุ ด 920 บาท เฉลี่ ย 847.30 บาท ค่าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 32.166
ต้ นทุนค่ าให้ นํ้า เกษตรกร ร้อยละ 76.7 มีตน้ ทุนค่าให้น้ าํ 101-200 บาท รองลงมา ร้อยละ
21.5 มี ตน้ ทุ นค่าให้น้ าํ มากกว่าหรื อเท่ากับ 201 บาท และตํ่าสุ ดร้ อยละ 1.8 มี ตน้ ทุนค่าให้น้ าํ น้อย
กว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท โดยต้น ทุ นค่าให้น้ ําตํ่าสุ ด 100 บาท และสู งสุ ด 300 บาท เฉลี่ ย 215.60
บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 44.630
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ต้ น ทุ นค่ าปุ๋ ยและค่ าฮอร์ โมน เกษตรกร ร้ อยละ 36.8 มี ต้นทุ นค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมน
701-800 บาท รองลงมา ร้ อยละ 33.7 มี ตน้ ทุ นค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมน 801-900 บาท ร้ อยละ 22.2 มี
ต้นทุนค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมน 601-700 บาท ร้อยละ 5.5 มีตน้ ทุนค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมนน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 600 บาท และตํ่าสุ ดร้อยละ 1.8 มีตน้ ทุนค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมน มากกว่าหรื อเท่ากับ 901 บาท
โดยต้นทุ นค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมนตํ่าสุ ด 300 บาท และสู งสุ ด 920 บาท เฉลี่ ย 771.10 บาท ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 105.110
ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายในการป้องกันและกําจัดวัชพืช โรคและแมลง เกษตรกร ร้อยละ 56.4 มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและกําจัดวัชพืช โรคและแมลง 301-400 บาท รองลงมา ร้อยละ 27.0
มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและกําจัดวัชพืช โรคและแมลง มากกว่าหรื อเท่ากับ 401 บาท ร้อย
ละ 14.8 มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและกําจัดวัชพืช โรคและแมลง 201-300 บาท และตํ่าสุ ด
ร้อยละ 1.8 มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและกําจัดวัชพืช โรคและแมลงน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 200
บาท โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและกําจัดวัชพืช โรคและแมลงตํ่าสุ ด 200 บาท และสู งสุ ด
450 บาท เฉลี่ย 388.56 บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 60.946
ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายในการเก็บเกี่ยว เกษตรกร ร้ อยละ 76.8 มี ตน้ ทุ นค่าใช้จ่ายในการเก็บ
เกี่ยว 691-700 บาท รองลงมา ร้อยละ 14.7 มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ ยว 701-720 บาท ร้อยละ
6.7 มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 680 บาท และตํ่าสุ ดร้อยละ 1.8 มีตน้ ทุน
ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ ยว มากกว่าหรื อเท่ากับ 721 บาท โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ ยวตํ่าสุ ด
300 บาท และสู งสุ ด 730 บาท เฉลี่ย 678.04 บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 96.423
ต้ น ทุ น ค่ า แรงตนเอง เกษตรกร ร้ อ ยละ 83.5 มี ต้น ทุ น ค่ า แรงตนเอง 551-600 บาท
รองลงมา ร้อยละ 10.4 มีตน้ ทุนค่าแรงตนเอง มากกว่าหรื อเท่ากับ 601 บาท และตํ่าสุ ดร้อยละ 6.1 มี
ต้นทุ นค่าแรงตนเอง น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 550 บาท โดยต้นทุ นค่าแรงตนเองตํ่าสุ ด 500 บาท และ
สู งสุ ด 650 บาท เฉลี่ย 600.25 บาท ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 26.386
ต้ น ทุ น ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ เกษตรกร ร้ อ ยละ 42.3 มี ต้น ทุ น ค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ 251-300 บาท
รองลงมา ร้อยละ 30.1 มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 250 บาท ร้อยละ 26.4 มีตน้ ทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 301-350 บาท และตํ่าสุ ดร้อยละ 1.2 มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มากกว่าหรื อเท่ากับ 351
บาท โดยต้น ทุ นค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ตํ่าสุ ด 200 บาท และสู งสุ ด 450 บาท เฉลี่ ย 297.24 บาท ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 45.897
แหล่ งเงินทุนในการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง มี เกษตรกร ร้ อยละ 71.8 ใช้แหล่ง
เงิ นทุ นจาก ธกส. รองลงมา ร้ อยละ 55.8 ใช้เงินทุ นของตนเอง ร้ อยละ 20.9 ใช้เงินทุ นจากนายทุ น
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ในท้องถิ่น ร้อยละ 14.1 ใช้เงินทุนจากสหกรณ์การเกษตร และร้อยละ 9.8 ใช้เงินทุนจากญาติพี่นอ้ ง
ตามลําดับ

ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้งของเกษตรกร
การศึกษาสภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ได้แก่ การเตรี ยมดิ น
ปลูก การเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูกดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวการ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง
2.1 การปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
สภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง ได้แก่ ช่ วงการปลูก การเตรี ยมดิ นปลูก
ได้แก่ จํานวนการไถเตรี ยมดิน วิธีเตรี ยมดิน การปลูก ได้แก่ วิธีการปลูก อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การ
ยกร่ องปลูก ระยะปลูก เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ช่วงการปลูก การเตรี ยมดินปลูก การปลูก
รายการ
เดือนทีเ่ ริ่มปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ง
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
การเตรียมดิน
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
2) วิธีเตรียมดิน
รถไถของตนเอง
จ้างรถไถ
อื่นๆ
วิธีการปลูก
1) วิธีปลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใช้แรงงานคนในครัวเรื อน
ใช้เครื่ องปลูก

จํานวน

n = 163
ร้ อยละ

117
46

71.8
28.2

9
112
42

5.5
68.7
25.8

64
96
3

39.3
58.9
1.8

22
144

13.5
88.3
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
รายการ
2) อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ (ต่อไร่ )
3.5 กิโลกรัม
3.7 กิโลกรัม
4.0 กิโลกรัม
4.5 กิโลกรัม
5.0 กิโลกรัม
ค่าตํ่าสุ ด = 3.5
ค่าสู งสุ ด = 5.0
3) การยกร่ องปลูก
ยกร่ องปลูก
ไม่ยกร่ องปลูก
4) ระยะปลูก
(1) ระยะห่างระหว่างแถว
40 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร
60 เซนติเมตร
65 เซนติเมตร
70 เซนติเมตร
75 เซนติเมตร
ค่าตํ่าสุ ด = 40.0
ค่าสู งสุ ด = 75.0
(2) ระยะห่างระหว่างต้น
10 เซนติเมตร
13 เซนติเมตร
15 เซนติเมตร
17 เซนติเมตร
20 เซนติเมตร
25 เซนติเมตร
ค่าตํ่าสุ ด = 10.0
ค่าสู งสุ ด = 25.0

จํานวน

ร้ อยละ

6
2
25
16
114
ค่าเฉลี่ย = 4.73

3.8
1.2
15.3
9.8
69.9

101
62

62.0
38.0

3
4
11
68
41
36
ค่าเฉลี่ย = 67.30

1.8
2.5
6.7
41.7
25.2
22.1

12
3
84
2
49
13
ค่าเฉลี่ย = 16.92

7.4
1.8
51.5
1.2
30.1
8
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
รายการ
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้
1) ชนิดเมล็ดพันธุ์ที่ใช้
พันธุ์ลูกผสม
2) การจัดหาเมล็ดพันธุ์
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ทาํ พันธุ์เอง
ซื้ อจากร้านค้าในชุมชน
ซื้ อจากร้านค้านอกชุมชน
อื่นๆ

จํานวน

ร้ อยละ

163

100.0

4
71
84
4

2.4
43.6
51.5
2.5

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึง ช่วงการปลูก การเตรี ยมดินปลูก ได้แก่ จํานวนการไถ
เตรี ยมดิ น วิธีเตรี ยมดิ น การปลู ก ได้แก่ วิธีการปลูก อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การยกร่ องปลูก ระยะ
ปลูก เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ ดังนี้
ช่ วงการปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 71.8 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 และร้อยละ 28.2 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2560
การเตรียมดิน
จํานวนการไถเตรี ยมดิ น เกษตรกร ร้อยละ 68.7 ไถเตรี ยมดิน จํานวน 2 ครั้ง รองลงมา
ร้อยละ 25.8 ไถเตรี ยมดินจํานวน 3 ครั้ง และตํ่าสุ ดร้อยละ 5.5 ไถเตรี ยมดินจํานวน 1 ครั้ง ตามลําดับ
วิธีก ารเตรี ยมดิ น เกษตรกร ร้ อยละ 58.9 ใช้วิธีการเตรี ยมดิ นโดยจ้างรถไถพรวนดิ น
รองลงมา 39.3 ใช้วิธีการเตรี ยมดินโดยรถไถของตนเอง และร้อยละ 1.8 ใช้วิธีการเตรี ยมดินโดยวิธี
อื่นๆ ตามลําดับ
การปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
วิธีการปลูก เกษตรกร ร้อยละ 88.3 ปลูกโดยใช้เครื่ องปลูก และร้อยละ 13.5 ปลูกโดย
ใช้แรงงานคนในครัวเรื อน
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ เกษตรกร ร้ อยละ 69.9 ใช้เมล็ดพันธุ์ อตั รา 5.0 กิ โลกรัมต่อไร่
รองลงมา ร้ อยละ 15.3 ใช้เมล็ดพันธุ์ อตั รา 4.0 กิ โลกรัม ต่อไร่ ร้ อยละ 9.8 ใช้เมล็ดพันธุ์ อตั รา 4.5
กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ร้ อ ยละ 3.8 ใช้ เมล็ ด พัน ธุ์ ต่ ํา สุ ด อัต รา 3.5 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ตามลํา ดับ และเฉลี่ ย
เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์อตั รา 4.73 กิโลกรัมต่อไร่

71
การยกร่ องปลูก เกษตรกร ร้อยละ 62.0 ยกร่ องปลูก และร้อยละ 38.0 ไม่ยกร่ องปลูก
ระยะปลูก
ระยะห่ างระหว่างแถว เกษตรกร ร้ อยละ 41.7 ปลูกโดยเว้นระยะห่ างระหว่างแถว 65
เซนติเมตร รองลงมา ร้ อยละ 25.2 ปลู กโดยเว้นระยะห่ างระหว่างแถว 70 เซนติ เมตร ร้ อยละ 22.1
ปลูกโดยเว้นระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ร้อยละ 6.7 ปลูกโดยเว้นระยะห่างระหว่างแถว 60
เซนติเมตร ร้อยละ 2.5 ปลูกโดยเว้นระยะห่ างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร และตํ่าสุ ดร้อยละ 1.8 ปลูก
โดยเว้นระยะห่ างระหว่างแถว 40 เซนติ เมตร ตามลําดับ โดยเกษตรกรปลู กเว้นระยะห่ างระหว่าง
แถว ตํ่าสุ ด 40 เซนติเมตร สู งสุ ด 75 เซนติเมตร และเฉลี่ย 67.30 เซนติเมตร
ระยะห่ างระหว่างต้น เกษตรกร ร้ อยละ 51.5 ปลู กโดยเว้นระยะห่ างระหว่างต้น 15
เซนติเมตร รองลงมา ร้ อยละ 30.1 ปลูกโดยเว้นระยะห่ างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ร้อยละ 8 ปลูก
โดยเว้น ระยะห่ า งระหว่างต้น 25 เซนติ เมตร ร้ อ ยละ 7.4 ปลู ก โดยเว้น ระยะห่ า งระหว่างต้น 10
เซนติเมตร ร้อยละ 1.8 ปลูกโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้น 13 เซนติเมตร และตํ่าสุ ดร้อยละ 1.2 ปลูก
โดยเว้นระยะห่ างระหว่างต้น 17 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยเกษตรกรปลูกเว้นระยะห่ างระหว่างต้น
ตํ่าสุ ด 10 เซนติเมตร สู งสุ ด 25 เซนติเมตร และเฉลี่ย 16.92 เซนติเมตร
เมล็ดพันธุ์ ที่ใช้ เกษตรกรทั้งหมดใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม โดยเกษตรกรร้ อยละ 51.5 ซื้ อ
เมล็ดพันธุ์จากร้านค้านอกชุ มชน รองลงมา ร้ อยละ 43.6 ซื้ อเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าในชุ มชน ร้อยละ
2.5 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ทาํ พันธุ์เอง และร้อยละ 2.4 จัดหาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งอื่นๆ ตามลําดับ
2.2 การดูแลรั กษาข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ฤดูแล้ ง
การดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ การใส่ ปุ๋ย การให้น้ าํ การกําจัด
วัชพืช โรคระบาดที่พบ แมลงศัตรู พืชที่พบ ดังนี้
ตารางที่ 4.7 การใส่ ปุ๋ย การให้น้ าํ การกําจัดวัชพืช โรคระบาดที่พบ แมลงศัตรู พืชที่พบ
รายการ
1. การใส่ ปุ๋ย
1) จํานวนครั้งที่ใส่ ปุ๋ย
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง

n = 163

จํานวน

ร้ อยละ

9
74
80

5.5
45.4
49.1
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
รายการ
2) การใส่ ปุ๋ยรองพื้น
ไม่มี
มี
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสู ตร 15-15-15
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสู ตร 16-20-0
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสู ตร 30-0-0
รองพื้นด้วยปุ๋ ยสู ตร 46-0-0
วิธีให้ นาํ้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แบบฝนเทียม
ปล่อยตามร่ อง
แบบตักรด
อื่นๆ (ได้แก่ ปล่อยนํ้าโดยไม่มียกร่ อง)
วิธีกาํ จัดวัชพืช (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใช้แรงงานคนถอนออก
ใช้เครื่ องจักรกล
ใช้สารเคมี
อื่นๆ
โรคระบาดที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีโรคระบาด
มีโรคระบาด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โรครานํ้าค้าง
อื่นๆ
แมลงศัตรู พชื ที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีแมลงศัตรู พืช
มีแมลงศัตรู พืช (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มอดดิน
หนอนกระทูห้ อม
หนอนเจาะลําต้นข้าวโพด

จํานวน

ร้ อยละ

85
78
47
4
18

52.1
47.9
60.3
28.2
7.7
3.8

2
141
3
18

1.2
88.3
1.8
11.0

5
56
134
6

3.1
34.3
82.2
3.7

37
126

22.7
77.3
99
5.6

19
144
33
24
122

125
7

11.7
88.3
22.9
16.7
84.7
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
รายการ
หนอนกระทูข้ า้ วโพด
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด
หนอนเจาะฝักข้าวโพด

จํานวน
57
52
93

ร้ อยละ
39.6
36.1
64.6

จาก ตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นถึง การใส่ ปุ๋ย การให้น้ าํ การกําจัดวัชพืช โรคระบาดที่
พบ แมลงศัตรู พืชที่เกษตรกรพบ ดังนี้
จํานวนครั้งการใส่ ปุ๋ยในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 49.1 ใส่
ปุ๋ ยจํานวน 3 ครั้ง รองลงมา ร้อยละ 45.4 ใส่ ปุ๋ยจํานวน 2 ครั้ง และร้อยละ 5.5 ใส่ ปุ๋ย 1 ครั้ง
ตามลําดับ
การใส่ ปุ๋ยรองพืน้ ข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 52.1 ไม่มีการใส่ ปุ๋ยรอง
พื้นและ ร้อยละ 47.9 มีการใส่ ปุ๋ยรองพื้นในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง โดยมีเกษตรกร ร้อยละ
60.3 ใส่ ปุ๋ยรองพื้นสู ตร 15-15-15 รองลงมาร้ อยละ 28.2 ใส่ ปุ๋ยรองพื้นสู ตร 16-20-0 ร้อยละ 7.7 ใส่
ปุ๋ ยรองพื้นสู ตร 30-0-0 และน้อยที่สุดร้อยละ 3.8 ใส่ ปุ๋ยรองพื้นสู ตร 46-0-0 ตามลําดับ
วิธีการให้ นํ้าในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 88.3 ให้น้ าํ โดยวิธี
ปล่อยตามร่ อง รองลงมา ร้อยละ 11.0 ให้น้ าํ โดยวิธีอื่นๆ ร้อยละ 1.8 ให้น้ าํ แบบตักรด และตํ่าสุ ด
ร้อยละ 1.2 ให้น้ าํ โดยแบบฝนเทียม (สปริ งเกอร์ ) ตามลําดับ
วิธีกําจั ดวัชพืชในพื้นที่ผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้ อยละ 82.2 กําจัด
วัชพื ช โดยวิธีใช้ส ารเคมี รองลงมา ร้ อยละ 34.3 กําจัดวัช พื ช โดยวิธี ใช้เครื่ องจัก รกล ร้ อยละ 3.7
กําจัดวัชพื ชโดยวิธี ใช้วิธีอื่นๆ และตํ่าสุ ด ร้ อยละ 3.1 กําจัดวัช พืช โดยวิธีใช้แรงงานคนถอนออก
ตามลําดับ
โรคระบาดที่พบในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 77.3 พบโรค
ระบาด รองลงมา ร้อยละ 22.7 ไม่พบโรคระบาด โดย ร้อยละ 99.0 พบโรครานํ้าค้าง และร้อยละ 5.6
พบโรคระบาดอื่นๆ ตามลําดับ
แมลงศัตรู พืชทีพ่ บในแปลงข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 88.3 พบแมลง
ศัตรู พืชในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ร้อยละ 11.7 ไม่พบแมลงศัตรู พืชในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดู แล้ง โดย ร้ อยละ 84.7 พบหนอนเจาะลําต้นข้าวโพด รองลงมาร้ อยละ 64.6 พบหนอนเจาะฝั ก
ข้าวโพด ร้อยละ 39.6 พบหนอนกระทูข้ า้ วโพด ร้อยละ 36.1 พบเพลี้ยอ่อนข้าวโพด ร้อยละ 22.9 พบ
มอดดิน และน้อยที่สุดร้อยละ 16.7 พบหนอนกระทูห้ อม ตามลําดับ
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2.3 การเก็บเกีย่ วข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ วิธีเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตามตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 วิธีเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
รายการ
จํานวน
วิธีการเก็บเกีย่ วข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใช้แรงงานคนในครัวเรื อน
4
จ้างแรงงานคน
5
ใช้เครื่ องจักรเก็บเกี่ยว
123
ใช้ท้ งั แรงงานคนและเครื่ องเก็บเกี่ยว
83
อื่นๆ
3
อายุการเก็บเกี่ยวข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
115 วัน
26
120 วัน
129
125 วัน
3
126 วัน
2
130 วัน
3

n = 163
ร้ อยละ
2.5
3.1
75.5
50.9
1.8
16.1
79.1
1.8
1.2
1.8

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นถึงสภาพการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ วิธี
เก็บเกี่ยว และอายุการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ดังนี้
วิธีการเก็บเกีย่ วข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 75.5 ใช้เครื่ องจักรเก็บเกี่ยว
รองลงมา ร้ อยละ 50.9 ใช้ท้ งั แรงงานคนและเครื่ องเก็บ เกี่ ยว ร้อยละ 3.1 จ้างแรงงานคนเก็บเกี่ ยว
ร้ อยละ 2.5 ใช้แรงงานคนในครัวเรื อนในการเก็บเกี่ ยว และตํ่าสุ ด ร้ อยละ 1.8 ใช้วิธีเก็บเกี่ ยวอื่ นๆ
ตามลําดับ
อายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย วข้ า วโพดเลี้ย งสั ต ว์ ฤ ดู แ ล้ ง เกษตรกร ร้ อ ยละ 79.1 เก็ บ เกี่ ย วเมื่ อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 120 วัน รองลงมา ร้ อยละ 16.1 เก็บเกี่ ยวเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 115 วัน
ร้อยละ 1.8 เก็บเกี่ ยวเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 125 วัน ร้ อยละ 1.8 เก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
อายุ 130 วัน และตํ่าสุ ดร้อยละ 1.2 เก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 126 วัน ตามลําดับ
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2.4 การตลาดข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ การขนส่ งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง การ
จําหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง รู ปแบบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่จาํ หน่าย ตาม
ตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 การขนส่ งและการจําหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
รายการ
จํานวน
การขนส่ งข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
รถของตนเอง
14
รถรับจ้าง
152
การจําหน่ ายผลผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การจําหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
จําหน่ายให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์
6
จําหน่ายให้ลานตากผลผลิตการเกษตรในพื้นที่
74
จําหน่ายให้เกษตรกรผูร้ วบรวมในพื้นที่
6
จําหน่ายให้พ่อค้านอกพื้นที่
77
2) รู ปแบบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่จาํ หน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(1) ฝักสด
ความชื้น 32 เปอร์ เซ็นต์
3
จําหน่ายราคา 4.5 บาท
3
(2) เมล็ด
ความชื้น
น้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 25
11
ร้อยละ 26 - 2835
ร้อยละ 29-31
94
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 32
23
ค่าตํ่าสุ ด = 20
ค่าเฉลี่ย = 29.60
ค่าสู งสุ ด = 35
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 19.799

n = 163
ร้ อยละ
8.6
93.3

3.7
45.4
3.7
47.2

1.8
1.8

6.8
21.5
57.7
14.1
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
รายการ
ราคาจําหน่าย (ต่อกิโลกรัม)
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5.5 บาท
5.6-6.0 บาท
6.1-6.5 บาท
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 6.6
ค่าตํ่าสุ ด = 5 บาท
ค่าสู งสุ ด = 7.5 บาท

จํานวน

ร้ อยละ

14
8.5
81
49.7
34
20.9
34
20.9
ค่าเฉลี่ย = 6.22
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 12.012

จากตารางที่ 4.9 แสดงถึงการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ การขนส่ งข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง การจําหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง รู ปแบบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งที่จาํ หน่าย ของเกษตรกร ดังนี้
การขนส่ งข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้ อยละ 93.3 ใช้รถรับจ้างในการขนส่ ง
และการจําหน่าย และร้อยละ 8.6 ใช้รถของตนเองในการขนส่ งและการจําหน่าย
การจําหน่ ายผลผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
การจําหน่ ายผลผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง เกษตรกร ร้อยละ 47.2 จําหน่ายผลผลิ ต
ให้พ่อค้านอกพื้นที่ รองลงมา ร้ อยละ 45.4 จําหน่ ายผลผลิ ตให้ลานตากผลผลิตการเกษตรในพื้นที่
ร้อยละ 3.7 จําหน่ายผลผลิตให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และร้อยละ 3.7 จําหน่ายผลผลิตให้เกษตรกร
ผูร้ วบรวมในพื้นที่ ตามลําดับ
รู ปแบบจําหน่ ายผลผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
เกษตรกรร้ อยละ 1.8 จําหน่ ายรู ป แบบฝั ก สด ความชื้ นร้ อยละ 32 ราคา 4.5 บาทต่อ
กิโลกรัม
เกษตรกรร้อยละ 100.0 จําหน่ายรู ปแบบเมล็ด รองลงมา ร้ อยละ 57.7 จําหน่ ายเมล็ดที่
ความชื้ นร้ อยละ 29-31 ร้ อยละ 21.5 จําหน่ ายเมล็ดที่ ความชื้ นร้ อยละ 26-28 ร้ อยละ 14.1 จําหน่ าย
เมล็ดที่ ความชื้ นมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 32 ร้ อยละ 6.8 จําหน่ ายเมล็ดที่ความชื้ นน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 25 ตามลําดับ โดยจําหน่ายที่ความชื้ นตํ่าสุ ดร้อยละ 20 และจําหน่ายที่ความชื้ นสู งสุ ด
ร้ อยละ 35 เฉลี่ ย 29.60 ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 19.799 ทั้งนี้ เกษตรกรร้ อยละ 49.7 จําหน่ าย
ผลผลิ ตรู ป แบบเมล็ ดในราคา 5.6 – 6.0 บาท ร้ อยละ 20.9 จําหน่ ายผลผลิ ตรู ป แบบเมล็ดในราคา

77
6.1 – 6.5 บาท ร้ อยละ 20.9 จําหน่ ายผลผลิ ตรู ปแบบเมล็ดในราคามากกว่าหรื อเท่ากับ 6.6 และร้ อยละ
8.5 จําหน่ายผลผลิ ตในรู ปแบบเมล็ดในราคาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5.5. บาท ตามลําดับ โดยจําหน่าย
ตํ่าสุ ดในราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม สู งสุ ดจําหน่ายในราคา 7.5 บาท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.012

ตอนที่ 3 สภาพการส่ งเสริมและความต้ องการการส่ งเสริมผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ง
3.1 สภาพการส่ งเสริมการปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ฤดูแล้ ง
สภาพการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ ประเด็นการส่ งเสริ ม
วิธีการส่ งเสริ มการผลิต และการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 4.10 ประเด็นการส่ งเสริ ม ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ ยว ตลาด และต้นทุ น
การผลิต
n = 163
1
ประเด็น

จํานวน

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
2
3
4
จํานวน

จํานวน จํานวน

5
จํานวน

Χ

ความหมาย

อันดับ

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. 1. ประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง

3.04

1.1 การปลูก

3.00

ปานกลาง

2.99

ปานกลาง

4

3.23

ปานกลาง

1

3.00

ปานกลาง

3

6

35

79

40

3

(3.7)

(21.5)

(48.5)

(24.5)

(1.8)

0

18

90

55

0

(0)

(11.0)

(55.2)

(33.7)

(0)

2

38

81

42

0

(1.2)

(23.3)

(49.7)

(25.8)

(0)

4) เทคโนโลยีการ 0
ปลูก
(0)

14
(8.6)

121
(74.2)

28
(17.2)

0
(0)

3.09

ปานกลาง

2

5) เรี ยนรู ้การปลูก 11
จากแปลงสาธิต
(6.7)

48

89

12

3

2.68

ปานกลาง

5

(29.4)

(54.6)

(7.4)

(1.8)

1) การกําหนดวัน
ปลูกที่เหมาะสม
2) ขั้นตอนการ
เตรี ยมดิน
3) การเลือกซื้อ
เมล็ดพันธุ์

78
ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
1
ประเด็น

จํานวน

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
2
3
4
จํานวน

จํานวน จํานวน

5
จํานวน

Χ

ความหมาย

อันดับ

2.94

ปานกลาง

3.02

ปานกลาง

3

3.28

ปานกลาง

1

3.04

ปานกลาง

2

2.98

ปานกลาง

4

2.38

น้อย

5

2.79

ปานกลาง

2.98

ปานกลาง

2

3.02

ปานกลาง

1

2.73

ปานกลาง

3

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1.2 การดูแลรักษา
1) การให้น้ าํ
2) การใส่ปุ๋ย

0

31

100

29

3

(0)

(19.0)

(61.3)

(17.8)

(1.8)

0

10

100

50

3

(0)

(6.1)

(61.3)

(30.7)

(1.8)

32

86

39

3

(19.6)

(52.8)

(23.9)

(1.8)

3

44

70

46

0

(1.8)

(27)

(42.9)

(28.2)

(0)

36
(22.1)

32
(19.6)

92
(56.4)

3
(1.8)

0
(0)

3
3) การป้ องกัน
กําจัดโรคและแมลง (1.8)
4) การป้ องกัน
และกําจัดวัชพืช
5) การทํารุ่ น
1.3 การเก็บเกีย่ ว
1) ช่วงเวลาการ
เก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม

0

32

103

28

0

(0)

(19.6)

(63.2)

(17.2)

(0)

26

95

38

0

(16.0)

(58.3)

(23.3)

(0)

2) เทคโนโลยีการ 4
เก็บเกี่ยว
(2.5)
3) วิธีลดความชื้น 2
ผลผลิต
(1.2)

49

103

9

0

(30.1)

(63.2)

(5.5)

(0)

4) วิธีการแปรรู ป 10
ผลผลิต
(6.1)

63
(38.7)

81
(49.7)

9
(5.5)

0
(0)

2.55

น้อย

5

7

51

92

13

0

2.68

ปานกลาง

4

(4.3)

(31.3)

(56.4)

(8.0)

(0)
3.17

ปานกลาง

5) วิธีเก็บรักษา
ผลผลิต
1.4. ตลาด
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
1
ประเด็น

จํานวน

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
2
3
4
จํานวน

จํานวน จํานวน

5
จํานวน

Χ

ความหมาย

อันดับ

3.39

ปานกลาง

1

3.16

ปานกลาง

3

2.97

ปานกลาง

5

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
4

5

77

77

0

(2.5)

(3.1)

(47.2)

(47.2)

(0)

0

25

87

51

0

(0)

(15.3)

(53.4)

(31.3)

(0)

0

36

98

27

2

(0)

(22.1)

(60.1)

(16.6)

(1.2)

4) ช่องทางการ
จําหน่าย

0
(0)

19
(11.7)

94
(57.7)

48
(29.4)

2
(1.2)

3.20

ปานกลาง

2

5) การทําสัญญา
ซื้อขายกับพ่อค้า

0
(0)

17
(10.4)

105
(64.4)

41
(25.2)

0
(0)

3.15

ปานกลาง

4

3.31

ปานกลาง

3.33

ปานกลาง

2

3.21

ปานกลาง

3

1) การรับซื้อ
ผลผลิตในพื้นที่
2) วิธีการต่อรอง
ราคา
3) วิธีการ
รวมกลุ่มจําหน่าย
ผลผลิต

1.5 ต้ นทุนการผลิต
1) ขั้นตอนการ
0
จัดหาแหล่งเงิน
(0)
ต้นทุน
2) การใช้สาร
0
ชีวภัณฑ์ป้องกัน
และกําจัด โรคและ (0)
แมลง
0
3) การผลิตและ
การใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ (0)
4) การใช้สาร
ชีวภัณฑ์ป้องกัน
และกําจัดวัชพืช

7

95

61

0

(4.3)

(58.3)

(37.4)

(0)

19

90

54

0

(11.7)

(55.2)

(33.1)

(0)

4
(2.5)

52
(31.9)

98
(60.1)

9
(5.5)

3.69

มาก

1

0

26

87

50

0

3.15

ปานกลาง

5

(0)

(16.0)

(53.4)

(30.7)

(0)

16

101

37

6

3.17

ปานกลาง

4

(9.8)

(62.0)

(22.7)

(3.7)

5) การผสมปุ๋ ยใช้ 3
เอง
(1.8)

80
ดังนี้

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นถึงสภาพการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

ประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ งทีเ่ กษตรกรได้ รับ ดังนี้
ด้ านการปลูก พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดู แล้งด้านการปลู กในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.00) โดยเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งทุกประเด็นในระดับปานกลาง ได้แก่ ขั้นตอนการเตรี ยมดิน (ค่าเฉลี่ย 3.23)
เทคโนโลยีการปลู ก (ค่าเฉลี่ ย 3.09) การเลื อกซื้ อเมล็ดพันธุ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.00) การกําหนดวันปลู กที่
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 2.99) และเรี ยนรู ้การปลูกจากแปลงสาธิ ต (ค่าเฉลี่ย 2.68) ตามลําดับ
ด้ านการดูแลรั กษา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ยงสั ตว์ฤ ดู แล้ง ด้านการดู แลรั กษาในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.94) โดยเกษตรกรได้รับ การ
ส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับปานกลาง 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการใส่ ปุ๋ย
(ค่าเฉลี่ย 3.28) การป้ องกันกําจัดโรคและแมลง (ค่าเฉลี่ย 3.04) การให้น้ าํ (ค่าเฉลี่ย 3.02) การป้ องกัน
และกําจัดวัชพืช (ค่าเฉลี่ย 2.98) ตามลําดับ และได้รับการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ในระดับน้อย 1 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการทํารุ่ น (ค่าเฉลี่ย 2.38)
ด้ านการเก็บ เกี่ยว พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรได้รับ การส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แ ล้งด้า นการเก็ บ เกี่ ย วในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 2.79) โดยเกษตรกรได้รับ การ
ส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับปานกลาง ได้แก่ ประเด็นเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ ย ว (ค่ า เฉลี่ ย 3.02) ช่ วงเวลาการเก็ บ เกี่ ย วที่ เหมาะสม (ค่ า เฉลี่ ย 2.98) วิธี ล ดความชื้ น ผลผลิ ต
(ค่าเฉลี่ ย 2.73) วิธี เก็ บ รั ก ษาผลผลิ ต (ค่ า เฉลี่ ย 2.68) ตามลํา ดับ และได้รับ การส่ งเสริ ม การผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับน้อย ได้แก่ประเด็น วิธีการแปรรู ปผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 2.55)
ด้ า นการตลาด พบว่ า ในภาพรวมเกษตรกรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพด
เลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งด้านการตลาดในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.17) โดยเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ ม
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับปานกลางทุกประเด็น ได้แก่ ประเด็นการรับซื้ อผลผลิ ต
ในพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 3.39) ช่องทางการจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.20) วิธีการต่อรองราคา (ค่าเฉลี่ย 3.16) การ
ทําสั ญ ญาซื้ อขายกับ พ่ อค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.15) และวิธี ก ารรวมกลุ่ ม จําหน่ ายผลผลิ ต (ค่าเฉลี่ ย 2.97)
ตามลําดับ
ด้ านต้ นทุนการผลิต พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้งด้านต้นทุ นการผลิ ตในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.31) โดยเกษตรกรได้รับ การ
ส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้งในระดับมาก 1 ประเด็น ได้แก่ การผลิ ตและการใช้ปุ๋ย
อินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 3.69) และได้รับการส่ งเสริ มระดับปานกลาง 4 ประเด็น ได้แก่ ขั้นตอนการจัดหา
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แหล่งเงินเงินทุน (ค่าเฉลี่ย 3.33) การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัด โรคและแมลง (ค่าเฉลี่ย 3.21)
การผสมปุ๋ ยใช้เอง (ค่าเฉลี่ ย 3.17) และการใช้สารชี วภัณฑ์ป้องกันและกําจัดวัชพืช (ค่าเฉลี่ย 3.15)
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.11 สรุ ปภาพรวมประเด็นสภาพการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ประเด็น

Χ

การปลูก
การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว
การตลาด
ต้นทุนการผลิต

n = 163
แปลความ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.00
2.94
2.79
3.17
3.31

จากตารางที่ 4.11 แสดงถึง สรุ ปภาพรวมประเด็นสภาพการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้ เกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มในระดับปานกลาง 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านต้นทุน
การผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.31) ด้านการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.17) ด้านการปลูก (ค่าเฉลี่ย 3.00) ด้านการดูแล
รักษา (ค่าเฉลี่ย 2.94) และด้านการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 2.79) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.12 วิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งได้แก่ จากสื่ อบุคคล จากสื่ อกลุ่ม และ
จากสื่ อมวลชน
n = 163
1
ประเด็น

จํานวน

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
2
3
4
จํานวน

จํานวน จํานวน

5
จํานวน

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1. วิธีการส่ งเสริมแบบบุคคล
1) เจ้าหน้าที่
0
2
15
120
26
ส่งเสริ มการเกษตร (0)
(1.2)
(9.2) (73.6) (16.0)
29
107
24
0
2) เจ้าหน้าที่จาก 3
กรมวิชาการเกษตร (1.8)
(17.8)
(65.6) (14.7)
(0)

Χ

ความหมาย

อันดับ

3.07
2.74
4.04

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

1

2.93

ปานกลาง

2
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
1
ประเด็น

จํานวน

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
2
3
4
จํานวน

จํานวน จํานวน

5
จํานวน

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
70
67
6
0
3) เจ้าหน้าที่จาก 20
อบต./เทศบาล
(12.3)
(42.9)
(41.1) (3.7)
(0)
4) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
หรื ออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย
5) เกษตรกร
ต้นแบบ

66

68

23

6

0

(40.5)

(41.7)

(14.1)

(3.7)

(0)

23
(14.1)

38
(23.3)

91
(55.8)

11
(6.7)

0
(0)

2. วิธีการส่ งเสริมแบบกลุ่ม
1) การประชุม
2) การฝึ กอบรม
3) การสัมมนา
4) การศึกษาดูงาน
5) เวทีชุมชน

0

10

87

66

0

(0)

(6.1)

(53.4)

(40.5)

(0)

3

23

106

31

0

(1.8)
3
(1.8)
11

(14.1)
34
(20.9)
39

(65.0)
113
(69.3)
79

(19.0)
13
(8.0)
34

(0)
0
(0)
0

(6.7)

(23.9)

(48.5)

(20.9)

(0)

3
(1.8)

28
(17.2)

105
(64.4)

27
(16.6)

0
(0)

3. วิธีการส่ งเสริมแบบมวลชน
1) โทรทัศน์
2) วิทยุ
3) หนังสื อพิมพ์

ความหมาย

อันดับ

2.36

น้อย

4

1.81

น้อย

5

2.55

น้อย

3

3.00

ปานกลาง

3.34

ปานกลาง

1

3.01

ปานกลาง

2

2.83

ปานกลาง

4

2.83

ปานกลาง

4

2.96

ปานกลาง

3

2.78

ปานกลาง

Χ

6
(3.7)

6
(3.7)

70
(42.9)

76
(46.6)

5
(3.1)

3.42

มาก

2

15
(9.2)
23
(14.1)

74
(45.4)
90
(55.2)

61
(37.4)
34
(20.9)

13
(8.0)
13
(8.0)

0
(0)
3
(1.8)

2.44

น้อย

3

2.28

น้อย

5
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
1
ประเด็น

จํานวน

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
2
3
4
จํานวน

จํานวน จํานวน

5
จํานวน

Χ

ความหมาย

อันดับ

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
4) แผ่นพับ
5) หอกระจาย
เสี ยง

34

61

52

16

0

2.31

น้อย

4

(20.9)
3
(1.8)

(37.4)
12
(7.4)

(31.9)
59
(36.2)

(9.8)
86
(52.8)

(0)
3
(1.8)

3.45

มาก

1

จากตารางที่ 4.12 แสดงถึงวิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้
จากสื่ อบุคคล พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มการปลูกจากสื่ อบุคคลใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.74) โดยเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง
จากสื่ อบุ คคลในระดับมาก 1 ประเด็น คือ ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร (ค่าเฉลี่ ย 4.04)
เกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มจากสื่ อบุคคลในระดับปานกลาง 1 ประเด็น คือได้รับจากเจ้าหน้าที่จาก
กรมวิ ช าการเกษตร (ค่ า เฉลี่ ย 2.93) เกษตรกรได้รับ การส่ ง เสริ ม จากสื่ อ บุ ค คลในระดับ น้ อ ย 3
ประเด็ น คื อ จากเกษตรกรต้น แบบที่ ป ระสบความสํา เร็ จ (ค่ าเฉลี่ ย 2.55) เจ้าหน้ าที่ จาก อบต./
เทศบาล (ค่าเฉลี่ย 2.36) และผูเ้ ชี่ยวชาญหรื ออาจารย์จากมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 1.81) ตามลําดับ
จากสื่ อ กลุ่ม พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรได้รับ การส่ งเสริ มการปลู กจากสื่ อกลุ่ ม ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.00) โดยเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง
จากสื่ อกลุ่มในระดับปานกลางทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ ที่การประชุ ม (ค่าเฉลี่ย 3.34) การฝึ กอบรม
(ค่าเฉลี่ ย 3.01) เวทีชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.96) การสัมมนา (ค่าเฉลี่ย 2.83) และการศึกษาดูงาน (ค่าเฉลี่ ย
2.83) ตามลําดับ
จากสื่ อมวลชน พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มการปลูกจากสื่ อมวลชน
ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.78) โดยเกษตรกรได้รับ การส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้าวโพดเลี้ ย งสัต ว์
ฤดู แล้งจากสื่ อมวลชนในระดับ มาก 2 ประเด็น ได้แก่ หอกระจายเสี ยง (ค่าเฉลี่ ย 3.45) โทรทัศน์
(ค่าเฉลี่ย 3.42) และได้รับการส่ งเสริ มในระดับน้อย 3 ประเด็น ได้แก่ วิทยุ (ค่าเฉลี่ย 2.44) แผ่นพับ
(ค่าเฉลี่ย 2.31) และหนังสื อพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 2.28) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.13 สรุ ปภาพรวมวิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่เกษตรกรได้รับ
ประเด็น
วิธีการส่ งเสริ มแบบบุคคล
วิธีการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม
วิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน

ค่ าเฉลีย่
3.07
3.00
2.78

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.13 พบว่าวิธีการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้งที่ เกษตรกร
ได้รับมากที่สุด คือ วิธีการส่ งเสริ มแบบบุคคล (ค่าเฉลี่ย 3.07) รองลงมาคือ วิธีการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม
(ค่าเฉลี่ย 3.00) และวิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน (ค่าเฉลี่ย 2.78) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.14 การสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

1
ประเด็น

จํานวน

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
2
3
4
จํานวน

จํานวน จํานวน

5
จํานวน

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
0
28
77
55
3
1. การสนับสนุน
(0)
(17.2)
(47.2) (33.7)
(1.8)
ปั จจัยการผลิต
0
3
30
111
19
2. การสนับสนุน
เงินค่าชดเชยปัจจัย

n=163

(0)

(1.8)

(18.4)

(68.1)

(11.7)

3. การสนับสนุน
0
สิ นเชื่อ
(0)
0
4. การสนับสนุน
ประกันราคา
(0)
5. การสนับสนุน
0
ความรู ้ดา้ น
(0)
เทคโนโลยีการผลิต

10
(6.1)
9
(5.5)
9

97
(59.5)
79
(48.5)
90

53
(32.5)
72
(44.2)
61

3
(1.8)
3
(1.8)
3

(5.5)

(55.2)

(37.4)

(1.8)

Χ

ความหมาย

อันดับ

3.44
3.20

มาก
ปานกลาง

5

3.90

มาก

1

3.30

ปานกลาง

4

3.42

มาก

2

3.36

ปานกลาง

3
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จากตารางที่ 4.14 แสดงถึงการสนับสนุ นการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้ การ
สนับสนุ นการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรได้รับการสนับสนุ นการ
ผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.44) โดยเกษตรกรได้รับการสนับสนุ นการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง ระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ การสนับสนุ นปั จจัยการผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ (ค่าเฉลี่ ย 3.90) และการสนับสนุ นประกันราคาผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ค่าเฉลี่ย 3.42)
ตามลําดับ ได้รับในระดับปานกลาง 3 ประเด็น ได้แก่ การสนับสนุ นความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการผลิต
(ค่าเฉลี่ ย 3.36) การสนับสนุ นสิ นเชื่ อเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (ค่าเฉลี่ย 3.30) การสนับสนุ น
ปั จจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ค่าเฉลี่ย 3.20) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.15 สรุ ปภาพรวมการได้รับการของเกษตรกรในการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้ง
n = 163
ประเด็น
แปลความ
Χ
ด้านประเด็นการส่ งเสริ ม
3.04
ปานกลาง
ด้านวิธีการส่ งเสริ ม
3.00
ปานกลาง
ด้านการสนับสนุนการผลิต
3.44
มาก
จากตารางที่ 4.15 แสดงถึ ง สรุ ป ภาพรวมการได้รั บ การส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้า วโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ดังนี้ เกษตรกรมีได้รับการส่ งเสริ มด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.04) ได้รับการส่ งเสริ มด้านวิธีการส่ งเสริ มระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.00) และได้รับการส่ งเสริ มด้านการสนับสนุ นการผลิตในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
3.44)
3.2 ความต้ องการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ความต้อ งการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง ได้แ ก่ ประเด็ น การ
ส่ งเสริ ม ส่ งเสริ มการผลิต และการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ปรากฏดังตาราง
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ตารางที่ 4.16 ความต้องการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่เกษตรกรได้รับ
ระดับความต้ องการการส่ งเสริม
1
2
3
4
5
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. ประเด็นการส่ งเสริม
1.1 การปลูก
7
24
36
47
49
1) การกําหนดวัน
ปลูกที่เหมาะสม
(4.3)
(14.7) (22.1) (28.8)
(30.1)
2
19
34
78
30
2) ขั้นตอนการ
เตรี ยมดิน
(1.2)
(11.7) (20.9) (47.9)
(18.4)
5
8
33
92
25
3) การเลือกซื้อ
เมล็ดพันธุ์
(3.1)
(4.9)
(20.2) (56.4)
(15.3)
6
19
65
50
23
4) เทคโนโลยีการ
ปลูก
(3.7)
(11.7) (39.9) (30.7)
(14.1)
9
14
60
50
30
5) เรี ยนรู ้การปลูก
จากแปลงสาธิต
(5.5)
(8.6)
(36.8) (30.7)
(18.4)
1.2 การดูแลรักษา
8
4
38
69
44
1) การให้น้ าํ
(4.9)
(2.5)
(23.3) (42.3)
(27.0)
3
2
45
65
48
2) การใส่ปุ๋ย
(1.8)
(1.2)
(27.6) (39.9)
(29.4)
6
5
42
60
50
3) การป้ องกัน
กําจัดโรคและแมลง (3.7)
(3.1)
(25.8) (36.8)
(30.7)
9
38
75
33
4) การป้ องกันและ 8
กําจัดวัชพืช
(4.9)
(5.5)
(23.3) (46.0)
(20.2)
15
14
41
82
11
5) การทํารุ่ น
(9.2)
(8.6)
(25.2) (50.3)
(6.7)

1.3 การเก็บเกีย่ ว
9
1) ช่วงเวลาการ
เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (5.5)

3
(1.8)

58

68

(35.6) (41.7)

25
(15.3)

n = 163

ความหมาย

อันดับ

3.83
3.60
3.66

มาก
มาก
มาก

3

3.71

มาก

2

3.76

มาก

1

3.40

มาก

5

3.48

มาก

4

3.75
3.84

มาก
มาก

3

3.94

มาก

1

3.88

มาก

2

3.71

มาก

4

3.37

ปานกลาง

5

3.39

ปานกลาง

3.60

มาก

1
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)

ระดับความต้ องการการส่ งเสริม
1
2
3
4
5
ประเด็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
7
10
65
74
7
2) เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยว
(4.3)
(6.1)
(39.9) (45.4)
(4.3)
5
11
59
70
18
3) วิธีลดความชื้น
ผลผลิต
(3.1)
(6.7)
(36.2) (42.9)
(11.0)
15
23
51
68
6
4) วิธีการแปรรู ป
ผลผลิต
(9.2)
(14.1) (31.3) (41.7)
(3.7)
12
16
65
60
10
5) วิธีเก็บรักษา
ผลผลิต
(7.4)
(9.8)
(39.9) (36.8)
(6.1)

1.4. ตลาด
1) การรับซื้อ
ผลผลิตในพื้นที่
2) วิธีการต่อรอง
ราคา

3) การผลิตและ
การใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์

3.39

ปานกลาง

3

3.52

มาก

2

3.17

ปานกลาง

5

3.25

ปานกลาง

4

มาก

67

4.20
3.89

มาก

4

3

(8.0)

(1.8)
6

(24.5) (24.5)
25
38

(41.1)
94

4.35

มากที่สุด

3

(3.7)
16

(15.3) (23.3)
64
42

(57.7)
37

3.56

มาก

5

(9.8)

(39.3) (25.8)
11
41

(22.7)
111

4.61

มากที่สุด

1

(6.7)
12

(25.2)
41

(68.1)
110

4.60

มากที่สุด

2

(7.4)

(25.2)

(67.5)
4.19
4.19

มาก
มาก

3

4.54

มากที่สุด

1

4.45

มากที่สุด

2

3) วิธีการรวมกลุ่ม
จําหน่ายผลผลิต
(2.5)
4) ช่องทางการ
0
จําหน่าย
(0)
5) การทําสัญญา
0
ซื้อขายกับพ่อค้า
(0)
1.5 ต้ นทุนการผลิต
1) ขั้นตอนการ
0
จัดหาแหล่งเงิน
(0)
ต้นทุน
0
2) การใช้สาร
ชีวภัณฑ์ป้องกันและ
(0)
กําจัดโรคและแมลง
0
(0)

0
(0)
0
(0)
2
(1.2)

33

40

อันดับ

13
0
(0)
4

40

ความหมาย

58

(20.2) (35.6)

70
(42.9)

0

14

47

102

(0)

(8.6)

(28.8)

(62.6)

0
(0)

17

55

91

(10.4) (33.7)

(55.8)
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)

ประเด็น

ระดับความต้ องการการส่ งเสริม
1
2
3
4
5
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

4) การใช้สาร
15
ชีวภัณฑ์ป้องกันและ
(9.2)
กําจัดวัชพืช
6
5) การผสมปุ๋ ยใช้
(3.7)
เอง

5

13

67

63

(3.1)

(8.0)

(41.1)

(38.7)

1
(0.6)

39
87
(23.9) (53.4)

30
(18.4)

ความหมาย

อันดับ

3.97

มาก

4

3.82

มาก

5

จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นถึงประเด็นความต้องการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่เกษตรกรได้รับ ดังนี้
ด้ า นการปลู ก พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้อ งการการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพด
เลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งด้านการปลูกในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.60) โดยเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งทุกประเด็นในระดับมาก ได้แก่ การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ (ค่าเฉลี่ย 3.76)
ขั้นตอนการเตรี ยมดิน (ค่าเฉลี่ย 3.71) การกําหนดวันปลูกที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.66) เรี ยนรู ้การปลูก
จากแปลงสาธิ ต (ค่าเฉลี่ย 3.48) และเทคโนโลยีการปลูก (ค่าเฉลี่ย 3.40) ตามลําดับ
ด้ านการดูแลรั กษา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งด้านการดูแลรักษาในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) โดยเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ ม
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการใส่ ปุ๋ย (ค่าเฉลี่ย 3.94)
การป้ องกันกําจัดโรคและแมลง (ค่ าเฉลี่ ย 3.88) การให้น้ ํา (ค่าเฉลี่ ย 3.84) การป้ องกันและกําจัด
วัชพื ช (ค่าเฉลี่ ย 3.71) ตามลําดับ และต้องการการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้งใน
ระดับปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการทํารุ่ น (ค่าเฉลี่ย 3.37)
ด้ านการเก็บเกี่ยว พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้งด้านการเก็บ เกี่ ยวในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.39) โดยเกษตรกรต้องการการ
ส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นช่วงเวลาการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.60) วิธีลดความชื้ นผลผลิต (ค่าเฉลี่ ย 3.52) ตามลําดับ และต้องการการ
ส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับปานกลาง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ ย 3.39) วิธีเก็บ รักษาผลผลิ ต (ค่าเฉลี่ ย 3.25) วิธีการแปรรู ปผลผลิ ต (ค่าเฉลี่ ย
3.17) ตามลําดับ
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ด้ านการตลาด พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดู แล้ง ด้านการตลาดในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.20) โดยเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ ม การผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับมากที่สุด 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นช่องทางการจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย
4.61) การทําสัญญาซื้ อขายกับพ่อค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.60) วิธีการต่อรองราคา (ค่าเฉลี่ย 4.35) ตามลําดับ
และต้องการการส่ งเสริ มระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ การรับซื้ อผลผลิตในพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 3.89) และ
วิธีการรวมกลุ่มจําหน่ายผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.56) ตามลําดับ
ด้ านต้ นทุนการผลิต พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งด้านต้นทุนการผลิตในระดับมาก (4.19) โดยเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการใช้สารชี วภัณฑ์ป้องกัน
และกําจัดโรคและแมลง (ค่าเฉลี่ ย 4.54) การผลิ ตและการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ ย 4.45) ตามลําดับ
และต้องการการส่ งเสริ มระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นขั้นตอนการจัดหาแหล่งเงิ นต้นทุ น
(ค่าเฉลี่ ย 4.19) การใช้สารชี วภัณฑ์ป้องกันและกําจัดวัชพืช (ค่าเฉลี่ ย 3.97) และการผสมปุ๋ ยใช้เอง
(ค่าเฉลี่ย 3.82) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.17 สรุ ปภาพรวมประเด็นความต้องการของเกษตรกรในการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
n = 163
ประเด็น
ด้านการปลูก
ด้านการดูแลรักษา
ด้านการเก็บเกี่ยว
ด้านการตลาด
ด้านต้นทุนการผลิต

Χ

3.60
3.75
3.39
4.20
4.19

แปลความ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.17 แสดงถึ ง สรุ ป ภาพรวมประเด็ น ความต้อ งการส่ ง เสริ ม การผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดู แล้งของเกษตรกร ดังนี้ เกษตรกรต้องการรั บ การส่ งเสริ ม ในระดับ มาก 4
ประเด็น ได้แก่ ด้านการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.20) ด้านต้นทุนการผลิต (ค่าเฉลี่ย 4.19) ด้านการดูแลรักษา
(ค่าเฉลี่ ย 3.75) และด้าน การปลูก (ค่าเฉลี่ ย 3.60) ตามลําดับ และต้องการรับการส่ งเสริ มในระดับ
ปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.39)
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5.00
4.00 สภาพการได้รับการ
ส่ งเสริ ม
สภาพการได้รับการ 3.00
สภาพการได้รับการ
ส่ งเสริ ม
2.00
1.00
ส่ งเสริ ม
0.00
สภาพการได้รับการ
ส่ งเสริ ม

สภาพการได้รับการส่ งเสริ ม
ความต้องการการส่ งเสริ ม

สภาพการได้รับการ
ส่ งเสริ ม

ภาพที่ 4.1 เปรี ยบเทียบประเด็นสภาพการส่ งเสริ มที่ได้รับและความต้องการการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
จากภาพที่ 4.1 พบว่า เกษตรกรมี ค วามต้อ งการรั บ การส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพด
เลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้งในทุ กประเด็นมากกว่าการได้รับการส่ งเสริ มที่ ผ่านมา โดยประเด็นที่ เกษตรกร
ต้องการรับการส่ งเสริ มเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการตลาด รองลงมาคือ ด้านต้นทุนการผลิต และ
ด้านการดูแลรักษา ตามลําดับ
ตารางที่ 4.18 ความต้องการในวิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

n = 163

ระดับความต้ องการการส่ งเสริม
ประเด็น

1

2

3

4

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

5
จํานวน

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1.1 วิธีการส่ งเสริมแบบบุคคล
2
22
77
62
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม 0
การเกษตร
(1.2) (13.5) (47.2)
(38.0)
(0)
18
50
51
40
2) เจ้าหน้าที่จากกรม 4
วิชาการเกษตร

(2.5)

(11.0)

(30.7) (31.3)

(24.5)

3) เจ้าหน้าที่จาก
อบต./เทศบาล

20
(12.3)

18
(11.0)

55
34
(33.7) (20.9)

36
(22.1)

ความหมาย อันดับ
3.43
3.56
4.22

มาก
มาก
มากที่สุด

1

3.64

มาก

2

3.29

ปานกลาง

4
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)

ระดับความต้ องการการส่ งเสริม
ประเด็น

1

3

4

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(ร้ อยละ)
4) ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อ
26
อาจารย์จาก
(16.0)
5) เกษตรกรต้นแบบ 20
ที่ประสบความสําเร็ จ (12.3)
1.2 วิธีการส่ งเสริมแบบกลุ่ม
8
1) การประชุม
(4.9)
0
2) การฝึ กอบรม
(0)
11
3) การสัมมนา
(6.7)
3
4) การศึกษาดูงาน
(1.8)
10
5) เวทีชุมชน
(6.1)
1.3 วิธีการส่ งเสริมแบบมวลชน
17
1) โทรทัศน์
(10.4)
20
2) วิทยุ
(12.3)
27
3) หนังสื อพิมพ์
(16.6)
30
4) แผ่นพับ
(18.4)
5) หอกระจายเสี ยง

2

0
(0)

5
จํานวน

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
18
36
55
28
(11.0) (22.1) (33.7)
(17.2)
7
49
61
26
(4.3) (30.1) (37.4)
(16.0)
9
(5.5)
10
(6.1)
18
(11.0)
21
(12.9)
10
(6.1)
8
(4.9)
36
(22.1)
41
(25.2)
37
(22.7)
12
(7.4)

52
(31.9)
67
(41.1)
71
(43.6)
37
(22.7)
68
(41.7)
39
(23.9)
41
(25.2)
41
(25.2)
47
(28.8)
38
(23.3)

59
(36.2)
69
(42.3)
49
(30.1)
62
(38.0)
63
(38.7)
58
(35.6)
41
(25.2)
47
(28.8)
27
(16.6)
77
(47.2)

35
(21.5)
17
(10.4)
14
(8.6)
40
(24.5)
12
(7.4)
41
(25.2)
25
(15.3)
7
(4.3)
22
(13.5)
36
(22.1)

ความหมาย อันดับ
3.25

ปานกลาง

5

3.40

มาก

3

3.50
3.64

มาก
มาก

2

3.57

มาก

3

3.23

ปานกลาง

5

3.71

มาก

1

3.35

ปานกลาง

4

3.23
3.60

ปานกลาง
มาก

2

3.09

ปานกลาง

3

2.79

ปานกลาง

5

2.84

ปานกลาง

4

3.84

มาก

1
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ฤดูแล้ง ดังนี้

จากตารางที่ 4.18 แสดงถึงความต้องการในวิธีการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จากสื่ อบุคคล พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการปลูกจากสื่ อบุคคล
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.56) โดยเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง
จากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร (ค่าเฉลี่ ย 4.22) ในระดับมากที่สุด ต้องการรับการส่ งเสริ มระดับ
มาก 2 ประเด็น ได้แก่ จากเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 3.64) จากเกษตรกรต้นแบบที่
ประสบความสําเร็ จ (ค่ าเฉลี่ ย 3.40) ตามลําดับ และต้องการการส่ ง เสริ ม จากสื่ อบุ ค คลในระดับ
ปานกลาง 2 ประเด็ น ได้แ ก่ เจ้า หน้ าที่ จาก อบต./เทศบาล (ค่ าเฉลี่ ย 3.29) และผูเ้ ชี่ ย วชาญหรื อ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.25) ตามลําดับ
จากสื่ อกลุ่ม พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการปลูกจากสื่ อกลุ่มใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50) โดยเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งจาก
สื่ อกลุ่มในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ จากการศึกษาดูงาน (ค่าเฉลี่ย 3.71) จากการประชุ ม (ค่าเฉลี่ย
3.64) จากการฝึ กอบรม (ค่าเฉลี่ ย 3.57) ตามลําดับ ต้องการส่ งเสริ มในระดับปานกลาง 1 ประเด็น
ได้แก่ จากเวทีชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.35) และจากการสัมมนา (ค่าเฉลี่ย 3.23) ตามลําดับ
จากสื่ อ มวลชน พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้อ งการการส่ ง เสริ ม การปลู ก จาก
สื่ อมวลชนในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.25) โดยเกษตรกรต้องการการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งจากสื่ อมวลชนในระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ จากหอกระจายเสี ยง (ค่าเฉลี่ย 3.84)
จากโทรทัศน์ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลําดับ และต้องการการส่ งเสริ มในระดับน้อย ได้แก่ วิทยุ (ค่าเฉลี่ย
3.09) แผ่นพับ (ค่าเฉลี่ย 2.84) และหนังสื อพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 2.79) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.19 สรุ ปภาพรวมต้องการในวิธีการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ประเด็น

ค่ าเฉลีย่

ความหมาย

วิธีการส่งเสริ มแบบบุคคล
วิธีการส่งเสริ มแบบกลุ่ม

3.56
3.50

ปานกลาง
ปานกลาง

วิธีการส่งเสริ มแบบมวลชน

3.23

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.19 พบว่าในภาพรวมเกษตรกรต้องการรั บ การส่ งเสริ ม การปลู ก ข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง จากทุ กวิธีในระดับปานกลาง โดยต้องการการส่ งเสริ มโดยวิธีการส่ งเสริ มแบบ
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บุคคลมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 3.56) รองลงมาคื อ วิธีการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม (ค่าเฉลี่ ย 3.50) และวิธีการ
ส่ งเสริ มแบบมวลชน (ค่าเฉลี่ย 3.23) ตามลําดับ

ภาพที่ 4.2 เปรี ยบเทียบวิธีการส่ งเสริ มที่ได้รับและความต้องการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้ง
จากภาพที่ 4.2 พบว่า เกษตรกรมี ค วามต้อ งการรั บ การส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดู แล้งในทุ กวิธีมากกว่าการได้รับการส่ งเสริ มที่ผ่านมา โดยวิธีการส่ งเสริ มที่ เกษตรกร
ต้องการเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ วิธีการส่ งเสริ มแบบบุคคล รองลงมาคือ วิธีการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม และ
วิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน ตามลําดับ
ตารางที่ 4.20 ความต้องการรับการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

n = 163

ระดับความต้ องการการส่ งเสริม
ประเด็น

1

2

3

4

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

5
จํานวน

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
0
33
49
81
1. การสนับสนุน
ปั จจัยการผลิต
(0)
(20.2) (30.1)
(49.7)
0
20
45
98
2. การสนับสนุนเงิน

ค่าชดเชยปัจจัยการ
ผลิต

(0)

(12.3) (27.6)

(60.1)

ความหมาย อันดับ
4.27
4.29

มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด

3

4.48

มากที่สุด

1
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
ระดับความต้ องการการส่ งเสริม
ประเด็น

1

2

3

4

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

5
จํานวน

ความหมาย อันดับ

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
3. การสนับสนุน
สิ นเชื่อ
4. การสนับสนุน
ประกันราคาผลผลิต
5. สนับสนุนความรู ้
ด้านเทคโนโลยี

3
(1.8)
5

43

53

(26.4) (32.5)
17

36

64

4.09

มาก

4

105

4.48

มากที่สุด

1

4.03

มาก

5

(39.3)

(3.1)
9

(10.4) (22.1)
26
79

(64.4)
49

(5.5)

(16.0) (48.5)

(30.1)

จากตารางที่ 4.20 แสดงถึ งความต้อ งการของเกษตรกรในการสนับ สนุ น การผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรต้องการการสนับสนุ นการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฤ ดูแล้ง ในระดับ มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 4.27) โดยเกษตรกรการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดู แล้ง
ระดับมากที่สุด 3 ประเด็น ได้แก่ การสนับสนุนเงินค่าชดเชยปั จจัยการผลิตข้าวโพด (ค่าเฉลี่ย 4.48)
การสนับสนุ นประกันราคาผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ค่าเฉลี่ ย 4.48) และการสนับสนุ นปั จจัยการ
ผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (ค่าเฉลี่ ย 4.29) ตามลําดับ ต้องการการสนับสนุ นในระดับมาก 2 ประเด็น
ได้แก่ การสนับสนุ นสิ นเชื่ อ (ค่าเฉลี่ย 4.09) การสนับสนุ นความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการผลิต (ค่าเฉลี่ย
4.03) ตามลําดับ

95
5.00

ปัจจัยการผลิต

4.00

ความรู ้

3.00
2.00

เงินชดเชย

1.00
0.00

สภาพการได้รับการส่งเสริ ม
ความต้องการการส่งเสริ ม

ประกันราคา

สิ นเชื่อ

ภาพที่ 4.3 เปรี ยบเทียบการสนับสนุนการส่ งเสริ มที่ได้รับความต้องการการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

จากภาพที่ 4.3 พบว่าเกษตรกรต้องการรับการสนับสนุ นการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งมากกว่าการได้รับการส่ งเสริ มที่ผา่ นมา เคยได้รับในทุกประเด็น โดยการสนับสนุ น
การส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งเกษตรกรต้องการเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ การสนับสนุ น
ปั จ จัย การผลิ ต รองลงมาคื อ การประกัน ราคา การให้ สิ น เชื่ อ การสนั บ สนุ น ความรู ้ และการ
สนับสนุนเงินชดเชย ตามลําดับ
ตารางที่ 4.21 สรุ ปภาพรวมความต้องการของเกษตรกรในการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ฤดูแล้ง
n = 163
ประเด็น
ด้านประเด็นการส่ งเสริ ม

ด้านวิธีการส่ งเสริ ม
ด้านการสนับสนุนการผลิต

Χ

3.83
3.43
4.27

แปลความ
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.21 แสดงถึ งสรุ ปภาพรวมความต้องการของเกษตรกรในการส่ งเสริ ม
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้ เกษตรกรมีความต้องการรับการส่ งเสริ มด้านการสนับสนุ น
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การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.27) มีความต้องการรับการส่ งเสริ ม 2
ด้า น ได้แ ก่ ด้า นประเด็ น การส่ ง เสริ ม (ค่ า เฉลี่ ย 3.83) และด้า นวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม (ค่ า เฉลี่ ย 3.43)
ตามลําดับ

ตอนที่ 4 ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ง
4.1 ปัญหาของเกษตรกรในการปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ปั ญหาของเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ ด้านการเตรี ยมดิน
การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ การจัดการในการปลูกดูแลรักษา การได้รับการส่ งเสริ มของหน่ วยงาน การ
ได้รับการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมโครงการของรัฐ การได้รับการส่ งเสริ มการสนับสนุน การเก็บเกี่ยวและ
ราคาผลผลิต ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจําแนกรายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 4.22 ปั ญหาด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ระดับของปัญหา
ประเด็น
1
2
3
4
5
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. ปัญหาด้ านประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1.1 กระบวนการเพาะปลูก
12
22
87
15
27
1) เพาะปลูกล่าช้า
(7.4) (13.5) (53.4)
(9.2)
(16.6)
2) เมล็ดพันธุ์มีราคา
3
5
9
31
115
แพง
(1.8)
(3.1)
(5.5)
(19)
(70.6)
23
36
54
22
28
3) ขนาดพื้นที่มี
จํานวนจํากัด
(14.1) (22.1) (33.1)
(13.5)
(17.2)
37
39
36
16
35
4) ไม่มีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ปลูก
(22.7) (23.9) (22.1)
(9.8)
(21.5)
1.2 การดูแลรักษา
2
(1.2)
2) ขาดแหล่งนํ้าใน 2
การดูแลรักษา
(1.2)
1) ปุ๋ ยราคาสูง

7
(4.3)
27
(16.6)

18
(11.0)
66
(40.5)

13
(8.0)
14
(8.6)

123
(75.5)
54
(33.1)

n=163

ความหมาย

อันดับ

3.55
มาก
3.60
มาก
3.14 ปานกลาง

2

4.53

มากที่สุด

1

2.98

ปานกลาง

3

2.83

ปานกลาง

4

3.70
4.52

มาก
มากที่สุด

1

3.56

มาก

3

97
ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
ประเด็น

1
จํานวน
(ร้ อยละ)
3) มีโรคและแมลง 2
ระบาด
(1.2)
26
4) ขาดแคลน
แรงงาน
(16.0)
5) ไม่มีเครื่ องมือ
41
และอุปกรณ์ในการ (25.2)

ระดับของปัญหา
2
3
4
จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
18
51
32
(11.0) (31.3)
(19.6)
32
56
31
(19.6) (34.4)
(19.0)
17
66
19
(10.4) (40.5)
(11.7)

5
จํานวน
(ร้ อยละ)
60
(36.8)
18
(11.0)
20
(12.3)

1.3 การเก็บเกีย่ ว
1) ขาดแคลน
แรงงาน
2) ค่าจ้างแรงงาน
แพง

2) มีการหัก
สิ่ งเจือปน
3) ไม่มีพอ่ ค้าใน
พื้นที่
4) ไม่มีการ
รวมกลุ่มจําหน่าย

อันดับ

3.80

มาก

2

2.90

ปานกลาง

4

2.75

ปานกลาง

5

3.35

ปานกลาง

27
(16.6)

33
(20.2)

60
(36.8)

20
(12.3)

23
(14.1)

2.87

ปานกลาง

5

5

6

59

51

42

3.73

มาก

1

(3.1)
14

(3.7)
34

(36.2)
37

(31.3)
38

(25.8)
40

3.34

ปานกลาง

3

(20.9)

(22.7)

(23.3)

(24.5)

5
(3.1)
25
(15.3)

99
(60.7)
80
(49.1)

28
(17.2)
28
(17.2)

28
(17.2)
15
(9.2)

3.45

มาก

2

3.02

ปานกลาง

4

3.62

มาก

4.26

มากที่สุด

1

4.10

มาก

2

2.99

ปานกลาง

5

3.13

ปานกลาง

4

3) ไม่มีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ในการ
(8.6)
เก็บเกี่ยว
4) ค่าใช้จ่ายในการ 3
ขนส่งสูง
(1.8)
5) อยูไ่ กลแหล่งรับ 15
ซื้อ
(9.2)
1.4 การตลาด
1) ผลผลิตราคาตํ่า

ความหมาย

12

6

14

26

105

(7.4)
2
(1.2)
33

(3.7)
6
(3.7)
21

(8.6)
40
(24.5)
48

(16.0)
40
(24.5)
37

(64.4)
75
(46.0)
24

(20.2)

(12.9)

(29.4)

(22.7)

(14.7)

34

31

19

37

42

(20.9)

(19.0)

(11.7)

(22.7)

(25.8)
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
ระดับของปัญหา
ประเด็น
1
2
3
4
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
5) ขาดแคลน
11
22
45
31
เครื่ องมือเครื่ องทุน (6.7) (13.5) (27.6)
(19.0)
1.5 ต้ นทุนการผลิต
3
13
42
0
1) ต้นทุนการผลิต
สูง
(1.8)
(8.0)
(25.8)
(0)
9
42
46
0
2) ไม่มีเงินทุน
(5.5)
(25.8)
(28.2)
(0)
2
6
42
38
3) อัตราดอกเบี้ย
สิ นเชื่อสูง
(1.2)
(3.7)
(25.8)
(23.3)
17
23
65
36
4) ไม่มีแหล่ง
สิ นเชื่อ
(10.4) (14.1) (39.9)
(22.1)
9
10
95
31
5) ไม่ผา่ นการ
อนุมตั ิสินเชื่อ
(5.5)
(6.1)
(58.3)
(19.0)

5
จํานวน
(ร้ อยละ)
54
(33.1)
105
(64.4)
66
(40.5)
75
(46.0)
22
(13.5)
18
(11.0)

ความหมาย

อันดับ

3.58

มาก

3

3.95
4.53

มาก
มากที่สุด

1

4.04

มาก

3

4.09

มาก

2

3.14

ปานกลาง

5

3.24

ปานกลาง

4

จากตารางที่ 4.22 แสดงถึ ง ปั ญ หาของเกษตรกรในการส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้า วโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้
ด้ านกระบวนการเพาะปลูก พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมี ปั ญ หาด้านกระบวนการ
เพาะปลูกในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.60) โดยเกษตรกรมีปัญหาด้านกระบวนการเพาะปลูกในระดับ
มากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่ เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง (ค่าเฉลี่ย 4.53) มีปัญหาระดับปานกลาง 3 ประเด็น
ได้แก่ เพาะปลูกล่าช้า (ค่าเฉลี่ ย 3.14) ขนาดพื้นที่มีจาํ นวนจํากัด (ค่าเฉลี่ย 2.98) และไม่มีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ปลูก (ค่าเฉลี่ย 2.83) ตามลําดับ
ด้ านการดูแลรักษา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาด้านการดูแลรักษาในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.70) โดยเกษตรกรมีปัญหาด้านกระบวนการเพาะปลูกในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่
ปุ๋ ยราคาสู ง (ค่าเฉลี่ ย 4.52) มี ปัญหาระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ มี โรคและแมลงระบาด (ค่าเฉลี่ ย
3.80) ขาดแหล่งนํ้าในการดูแลรักษา (ค่าเฉลี่ย 3.56) ตามลําดับ มีปัญหาระดับปานกลาง 2 ประเด็น
ได้แก่ ขาดแคลนแรงงาน (ค่าเฉลี่ ย 2.90) และไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการดูแลรักษา (ค่าเฉลี่ ย
2.75) ตามลําดับ

99
ด้ านการเก็ บ เกี่ ย ว พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมี ปั ญ หาด้า นการเก็ บ เกี่ ย วในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.35) โดยเกษตรกรมีปัญหาด้านกระบวนการเพาะปลูกในระดับมาก 2 ประเด็น
ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานแพง (ค่าเฉลี่ ย 3.73) ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสู ง (ค่าเฉลี่ ย 3.45) มีปัญหาระดับ
ปานกลาง 3 ประเด็น ได้แก่ ไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.34) อยูไ่ กลแหล่ง
รับซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 3.02) ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 2.87) ตามลําดับ
ด้ า นการตลาด พบว่ า ในภาพรวมเกษตรกรมี ปั ญ หาด้า นการตลาดในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.62) โดยเกษตรกรมี ปัญหาผลผลิ ตราคาตํ่า (ค่าเฉลี่ ย 4.26) ในระดับมากที่ สุด มีปัญหา
ระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ มีการหักสิ่ งเจือปน (ค่าเฉลี่ ย 4.10) ขาดแคลนเครื่ องมือเครื่ องทุนแรง
(ค่าเฉลี่ ย 3.58) ตามลําดับ มี ปั ญหาระดับ ปานกลาง 2 ประเด็น ได้แก่ ไม่ มี การรวมกลุ่ มจําหน่ าย
(ค่าเฉลี่ย 3.13) ไม่มีพอ่ ค้าในพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 2.99) ตามลําดับ
ด้ านต้ นทุนการผลิต พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ย 3.95) โดยเกษตรกรมีปัญหาต้นทุ นการผลิ ตสู ง (ค่าเฉลี่ ย 4.53) ในระดับมากที่สุด มี
ปั ญหาระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่ อสู ง (ค่าเฉลี่ ย 4.09) ไม่มีเงินทุน (ค่าเฉลี่ ย
4.04) มีปัญหาระดับปานกลาง 2 ประเด็น ได้แก่ ไม่ผา่ นการอนุ มตั ิสินเชื่อ (ค่าเฉลี่ย 3.24) ไม่มีแหล่ง
สิ นเชื่อ (ค่าเฉลี่ย 3.14) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.23 สรุ ปภาพรวมปั ญหาด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
n=163
ประเด็น
ด้านกระบวนการเพาะปลูก
ด้านการดูแลรักษา
ด้านการเก็บเกี่ยว
ด้านการตลาด
ด้านต้นทุนการผลิต

Χ

3.60
3.70
3.35
3.62
3.95

แปลความ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.23 แสดงถึงสรุ ปภาพรวมประเด็นปั ญหาการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้ เกษตรกรมีปัญหาการส่ งเสริ มในระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านต้นทุนการ
ผลิ ต (ค่ า เฉลี่ ย 3.95) ด้ า นการดู แ ลรั ก ษา (ค่ า เฉลี่ ย 3.70) ด้ า นการตลาด (ค่ า เฉลี่ ย 3.62) ด้ า น
กระบวนการปลูก (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลําดับ และปั ญหาการส่ งเสริ มในระดับปานกลาง 1 ประเด็น
ได้แก่ และด้านการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.35)
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ตารางที่ 4.24 ปั ญหา ด้านวิธีการส่ งเสริ ม และด้านการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
n=163
ระดับของปัญหา
ประเด็น

1

2

3

4

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ปัญหาด้ านวิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1. ปัญหาในวิธีส่งเสริมแบบบุคคล
14
77
32
1) ไม่สามารถติดต่อ 8
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มได้ (4.9)
(8.6)
(47.2)
(19.6)
2) จํานวนการพบปะ 13
37
55
35
กับเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อความ
(8.0) (22.7) (33.7)
(21.5)
ต้องการ
3) เกษตรกรต้นแบบ 28
26
ไม่ให้คาํ แนะนํา
(17.2) (16.0)
4) เกษตรกรไม่
5
29
สะดวกพบปะ
เจ้าหน้าที่เป็ น
(3.1) (17.8)
รายบุคคล
5)เกษตรกรมีเวลา
3
10
ว่างไม่ตรงกับ
(1.8)
(6.1)
เจ้าหน้าที่
2. ปัญหาในวิธีส่งเสริมแบบกลุ่ม
6
33
1) จํานวนเป้ าหมาย

จํานวน
(ร้ อยละ)

32
(19.6)
23

ความหมาย

อันดับ

3.270
3.13
3.40

ปานกลาง
ปานกลาง

1

3.11

ปานกลาง

4

(14.1)

69

15

25

2.90

ปานกลาง

(42.3)
82

(9.2)
33

(15.3)
14

5

3.13

ปานกลาง

3

(50.3)

(20.2)

(8.6)

116

29

5

3.14

ปานกลาง

2

(71.2)

(17.8)

(3.1)
2.94
3.06

ปานกลาง
ปานกลาง

1

2.96

ปานกลาง

3

91

11

22

(20.2)

(55.8)

(6.7)

(13.5)

6

28

106

12

11

(3.7)

(17.2)

(65)

(7.4)

(6.7)

การประชุม อบรม
สัมมนา หรื อดูงาน มี (3.7)
จํานวนจํากัด
2) การจัดการ
ประชุม อบรม
สัมมนา หรื อดูงาน
ใช้เวลาน้อย
เกินไป

5

101

ตารางที่ 4.24 (ต่อ)

ระดับของปัญหา
ประเด็น

1

2

3

4

5

จํานวน
(ร้ อยละ)
19

จํานวน
(ร้ อยละ)
0

(73.0)

(11.7)

(0)

88

29

3

(54.0)

(17.8)

(1.8)

122
(74.8)

17
(10.4)

3
(1.8)

จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
3
22
119

3) การจัดการ
ประชุม อบรม
สัมมนา หรื อดูงาน (1.8) (13.5)
ใช้เวลามากเกินไป
4) การจัดการ
20
23
ประชุม อบรม
สัมมนา หรื อดูงาน (12.3) (14.1)
ไม่ครบถ้วน
5) ประชาสัมพันธ์
3
18
ไม่ทวั่ ถึง
(1.8) (11.0)
3. ปัญหาในวิธีส่งเสริมแบบมวลชน
1) ไม่ทราบว่ามี
6
67
แหล่งข่าวสารใดบ้าง
จากสื่ อมวลชน
(3.7) (41.1)
ประเภทต่างๆ
2) ข้อมูลขาดความ 12
38
น่าเชื่อถือ
(7.4) (23.3)
3) ไม่สามารถเข้าถึง 27
14
สื่ อชนิดต่างๆได้
(16.6) (8.6)
4) รายละเอียดของ
9
19
ข้อมูลไม่เพียงพอ
(5.5) (11.7)
0
14
5) การรับข้อมูลไม่
ต่อเนื่อง

(0)

(8.6)

60

20

10

(36.8)

(12.3)

(6.1)

74
(45.4)
52
(31.9)
85
(52.1)
95

25
(15.3)
38
(23.3)
19
(11.7)
35

14
(8.6)
32
(19.6)
31
(19.0)
19

(58.3)

(21.5)

(11.7)

ความหมาย

อันดับ

2.94

ปานกลาง

4

2.83

ปานกลาง

5

2.99

ปานกลาง

2

3.04

ปานกลาง

2.76

ปานกลาง

5

2.94

ปานกลาง

4

3.21

ปานกลาง

3

3.27

ปานกลาง

2

3.36

ปานกลาง

1

จากตารางที่ 4.24 แสดงถึ งปั ญหาของเกษตรกรในการส่ งเสริ มการปลู กข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในด้านวิธีการส่ งเสริ ม ดังนี้
จากสื่ อบุคคล พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาในวิธีส่งเสริ มแบบบุคคล ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.13) โดยเกษตรกรมีปัญหาจากสื่ อบุคคลในระดับปานกลาง 5 ประเด็น ได้แก่
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ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในเวลาที่ตอ้ งการได้ (ค่าเฉลี่ย 3.40) เวลาว่างไม่ตรง
กับ เจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ ย 3.14) เกษตรกรไม่ ส ะดวกพบปะเจ้าหน้าที่ เป็ นรายบุ ค คล (ค่าเฉลี่ ย 3.13)
ปริ มาณพบปะกับ เจ้าหน้าที่ ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ ย 3.11) เกษตรกรต้นแบบไม่ให้
คําแนะนํา (ค่าเฉลี่ย 2.90) ตามลําดับ
จากสื่ อกลุ่ม พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาในวิธีส่งเสริ มแบบกลุ่ม ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.94) โดยเกษตรกรมีปัญหาจากสื่ อกลุ่มในระดับปานกลาง 5 ประเด็น ได้แก่ จํานวน
กลุ่ ม เป้ าหมายการประชุ ม อบรม สั ม มนา หรื อดู ง าน มี จ ํา นวนจํา กัด (ค่ า เฉลี่ ย 3.06) การ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่ วมไม่ทวั่ ถึ ง (ค่าเฉลี่ ย 2.99) การจัดการประชุ ม อบรม สัมมนา หรื อดูงาน ใช้
เวลาน้อยเกิ นไป (ค่าเฉลี่ ย 2.96) การจัดการประชุ ม อบรม สัมมนา หรื อดูงาน ใช้เวลามากเกิ นไป
(ค่าเฉลี่ย 2.94) การจัดการประชุม อบรม สัมมนา หรื อดูงาน ไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย 2.83) ตามลําดับ
จากสื่ อมวลชน พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมี ปั ญหาในวิธีส่ งเสริ ม แบบมวลชน ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04) โดยเกษตรกรมีปัญหาจากสื่ อมวลชนในระดับปานกลาง 5 ประเด็น
ได้แก่ การรับข้อมูลไม่ต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 3.36) รายละเอียดของข้อมูลไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.27) ไม่
สามารถเข้าถึงสื่ อชนิ ดต่างๆได้ (ค่าเฉลี่ย 3.21) ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 2.94) ไม่ทราบว่า
มีแหล่งข่าวสารใดบ้างจากสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 2.76) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.25 สรุ ปปั ญหาของเกษตรกรในวิธีการการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ประเด็น
วิธีการส่ งเสริ มแบบบุคคล
วิธีการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม
วิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน

ค่ าเฉลีย่
3.13
2.94
3.04

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.25 พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในวิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทุ ก วิธี ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี ปั ญ หามากที่ สุ ด คื อ วิธี ก ารส่ ง เสริ ม แบบบุ ค คล (ค่ า เฉลี่ ย 3.13)
รองลงมาคือ ปั ญหาในวิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน (ค่าเฉลี่ย 3.04) และปั ญหาในวิธีการส่ งเสริ มแบบ
มวลชน (ค่าเฉลี่ย 2.94) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.26 ปั ญหาการรับการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
n=163
ระดับของปัญหา
ประเด็น

1

2

3

4

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ปัญหาการรับการสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1. จํานวนปัจจัยการ
0
0
53
26
สนับสนุนต่อรายไม่
เพียงพอต่อความ
(0)
(0)
(32.5)
(16.0)
ต้องการ
2. จํานวนเกษตรกร 15
8
57
60
เป้ าหมายที่สามารถ
เข้าร่ วมแต่ละ
(9.2)
(4.9)
(35.0)
(36.8)
โครงการมีนอ้ ย
เกินไป
3. ขาดการ
0
0
42
54
สนับสนุนแหล่ง
สิ นเชื่อที่ดอกเบี้ยถูก (0)
(0)
(25.8)
(33.1)
แก่เกษตรกร
4. การรับซื้อผลผลิต 6
9
37
28
ไม่เป็ นไปตามราคา
(3.7)
(5.5)
(22.7)
(17.2)
ที่รับประกันไว้
5. ได้รับการ
3
9
83
58
สนับสนุนไม่
(1.8)
(5.5)
(50.9)
(35.6)
ต่อเนื่อง

5
จํานวน
(ร้ อยละ)
84

ความหมาย

อันดับ

3.96
4.19

มาก
มาก

1

3.42

มาก

4

4.15

มาก

2

4.06

มาก

3

3.39

ปานกลาง

5

(51.5)
23
(14.1)
67
(41.1)
83
(50.9)
10
(6.1)

จากตารางที่ 4.26 แสดงถึ งปั ญ หาการรั บ การสนับ สนุ นการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ฤดูแล้งของเกษตรกร ดังนี้ ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาด้านการสนับสนุ น ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
3.96) โดยเกษตรกรมีปัญหาด้านการสนับสนุ นการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู แล้ง ใน
ระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ จํานวนปั จจัยการสนับสนุ นต่อรายไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย
4.19) ขาดการสนับสนุ นแหล่งสิ นเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 4.15) ได้การรับซื้อผลผลิต
ไม่เป็ นไปตามราคาที่ รับ ประกันไว้ (ค่าเฉลี่ ย 4.06) จํานวนเกษตรกรเป้ าหมายที่ ส ามารถเข้าร่ วม
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แต่ละโครงการมีน้อยเกินไป (ค่าเฉลี่ย 3.42) ตามลําดับ และมีปัญหาในระดับปานกลาง 1 ประเด็น
ได้แก่ ได้รับการสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.39)
ตารางที่ 4.27 สรุ ปภาพรวมปั ญหาของเกษตรกรในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ประเด็น

Χ

ด้านประเด็นการส่ งเสริ ม
ด้านวิธีการส่ งเสริ ม
ด้านการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

3.55
3.27
3.96

n = 163
แปลความ
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.27 แสดงถึงสรุ ปภาพรวมปั ญหาของเกษตรกรในการส่ งเสริ มการปลูก
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดู แล้ง ดังนี้ เกษตรกรมี ปั ญ หาในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤ ดู แล้งด้านการ
สนับสนุ นการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้งระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.96) มีปัญหาด้านประเด็นการ
ส่ งเสริ มระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.35) ตามลําดับ และมีปัญหาด้านวิธีส่งเสริ มระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย
3.27)
4.2 ข้ อเสนอแนะในการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ได้แก่ ด้านประเด็นการ
ส่ งเสริ ม วิธีการส่ งเสริ ม และการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตามตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.28 ข้อเสนอแนะด้านประเด็นการส่ งเสริ ม วิธีการส่ งเสริ ม และการสนับสนุนการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

n=163

ระดับความคิดเห็น
ประเด็น

1

2

3

4

5

จํานวน
จํานวน
จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. ข้ อเสนอแนะด้ านประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1.1 ควรให้ความรู ้
0
0
23
104
36
เกี่ยวกับกระบวน
(0)
(0)
(14.1) (63.8) (22.1)
การปลูก

Χ

4.15
4.08

ความหมาย อันดับ
มาก
มาก

4

105
ตารางที่ 4.28 (ต่อ)

n=163
ระดับความคิดเห็น

ประเด็น

1.2 ควรให้ความรู ้
เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษา
1.3 ควรให้ความรู ้
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว
1.4 ควรให้ความรู ้
เกี่ยวกับการตลาด

1

2

3

4

จํานวน
(ร้ อยละ)

จํานวน
(ร้ อยละ)

0

0

34

66

63

(0)

(0)

(20.9)

(40.5)

(38.7)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

30
(18.4)
36
(22.1)

58
(35.6)
87
(53.4)

75
(46.0)
40
(24.5)

จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

1.5 ควรให้
0
0
32
65
ความรู ้เกี่ยวกับ
(0)
(0)
(19.6) (39.9)
ต้นทุนการผลิต
2. ข้ อเสนอแนะด้ านวิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
2.1 ควรใช้วธิ ีการ
ส่งเสริ มแบบบุคคล
2.2 ควรใช้วธิ ีการ
ส่งเสริ มแบบกลุ่ม
2.3 ควรใช้วธิ ีการ
ส่งเสริ มแบบมวลชน

5

66

Χ

ความหมาย อันดับ

4.18

มาก

3

4.28

มากที่สุด

1

4.02

มาก

5

4.21

มากที่สุด

2

3.58

มาก

3.52

มาก

3

3.58

มาก

2

3.65

มาก

1

3.76

มาก

3.71

มาก

4

3.85

มาก

1

3.72

มาก

3

(40.5)

0

6

75

73

9

(0)

(3.7)

(46.0)

(44.8)

(5.5)

0

6

71

72

14

(0)

(3.7)

(43.6)

(44.2)

(8.6)

0

3

65

81

14

(0)

(1.8)

(39.9)

(49.7)

(8.6)

3. ข้ อเสนอแนะด้ านการสนับสนุนการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
3.1 สนับสนุนให้
0
0
79
53
31
เพียงพอกับความ
(0)
(0)
(48.5) (32.5) (19.0)
ต้องการ
3.2 เพิ่มจํานวน
0
0
42
104
17
เกษตรกรเป้ าหมาย
(0)
(0)
(25.8) (63.8) (10.4)
แต่ละโครงการ
3.3 สนับสนุน
0
0
67
75
21
แหล่งสิ นเชื่อ
(0)
(0)
(41.1) (46.0) (12.9)
ดอกเบี้ยตํ่า
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ)

n=163
ระดับความคิดเห็น

ประเด็น

3.4 จัดการการรับ
ซื้อผลผลิตให้
เป็ นไปตามข้อตกลง
3.5 สร้างความ
ตระหนักให้
เกษตรกรทราบถึง
การสนับสนุนปัจจัย
การผลิตและการ
ช่วยเหลือตนเอง

1

2

3

จํานวน
(ร้ อยละ)

จํานวน
(ร้ อยละ)

4

5

จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

0

0

60

74

29

(0)

(0)

(36.8)

(45.4)

(17.8)

0

0

68

76

19

(0)

(0)

(41.7)

(46.6)

(11.7)

Χ

ความหมาย อันดับ

3.81

มาก

2

3.70

มาก

5

จากตารางที่ 4.28 แสดงถึ ง ข้อ เสนอแนะของเกษตรกรด้า นการส่ ง เสริ ม การปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู แล้ง ด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ด้านวิธีการ
ส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง และด้านประเด็ นการสนับ สนุ นการส่ งเสริ มการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้
ด้ า นประเด็ น การส่ งเสริ ม การผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ฤ ดู แ ล้ ง พบว่า ในภาพรวม
เกษตรกรมี ระดับ ความคิ ดเห็ น ต่อข้อเสนอแนะประเด็ นการส่ งเสริ ม การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ฤดูแล้ง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะระดับมากที่สุด 2
ประเด็น ได้แก่ ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 4.28) ควรให้
ความรู ้เกี่ ยวกับต้นทุนการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ ย 4.21) ข้อเสนอแนะระดับมาก 3
ประเด็น ได้แก่ ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ ย 4.18) ควร
ให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 4.08) ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 4.02) ตามลําดับ
ด้ านวิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดู แล้ ง พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมี
ระดับความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะวิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.58) โดยเกษตรกรมี ความคิดเห็ นต่อข้อเสนอแนะระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ ควรใช้
วิธีการส่ งเสริ ม แบบมวลชนในการปลู ก ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง (ค่าเฉลี่ ย 3.65) ควรใช้วิธี การ
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ส่ งเสริ มแบบกลุ่มในการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 3.58) และควรใช้วิธีการส่ งเสริ ม
แบบบุคคลในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 3.52) ตามลําดับ
ด้ านประเด็นการสนั บสนุ นการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า ใน
ภาพรวมเกษตรกรมีระดับความคิดเห็น ต่อข้อเสนอแนะการสนับสนุ นการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้ง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.76) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็ นต่อข้อเสนอแนะระดับ
มาก 5 ประเด็น ได้แก่ เพิ่มจํานวนเกษตรกรเป้ าหมายที่เข้าร่ วมแต่ละโครงการ (ค่าเฉลี่ย 3.85) ควร
การจัดการรั บ ซื้ อผลผลิ ตให้ เป็ นไปตามข้อตกลง (ค่าเฉลี่ ย 3.81) ควรสนับ สนุ น แหล่ งสิ น เชื่ อ ที่
ดอกเบี้ ย ตํ่า แก่ เกษตรกร (ค่า เฉลี่ ย 3.72) ควรมี ก ารสนับ สนุ น ให้เพี ย งพอกับ ความต้อ งการของ
เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 3.71) สร้างความตระหนักให้เกษตรกรทราบถึงการสนับสนุนปั จจัยการผลิตและ
การช่วยเหลือตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.70)
ตารางที่ 4.29 สรุ ปภาพรวมข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ฤดูแล้ง
n = 163
ประเด็น
แปลความ
Χ
ด้านประเด็นการส่ งเสริ ม
4.15
มาก
ด้านวิธีการส่ งเสริ ม
3.58
มาก
ด้านการสนับสนุนการผลิต
3.76
มาก
จากตารางที่ 4.29 แสดงถึงสรุ ปภาพรวมข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการส่ งเสริ มการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งดังนี้ เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่
ด้านประเด็นการส่ งเสริ ม (ค่าเฉลี่ย 4.15) ด้านการสนับสนุ นการผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.76) และด้านวิธีการ
ส่ งเสริ มด้านวิธีการส่ งเสริ ม (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลําดับ
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ตอนที่ 5 แนวทางการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ง
แนวทางการส่ ง เสริ ม การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แล้ง ได้แก่ การให้ค วามรู้ ด้า น
ประเด็ นการส่ งเสริ ม วิธีก ารส่ งเสริ ม และการสนับ สนุ นการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤ ดูแล้ง ตาม
ตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.30 แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ด้านประเด็นการส่ งเสริ ม
วิธีการส่ งเสริ ม และการสนับสนุน
n=163
ระดับการได้รับการส่ งเสริม
ประเด็น

1

2

3

4

5

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. ให้ ความรู้ ด้านประเด็นการส่ งเสริม
0
0
23
95
45
1.1 การปลูก ดูแล
รักษา และเก็บเกี่ยว (0)
(0)
(14.1) (58.3) (27.6)

ความหมาย

อันดับ

4.07
4.13

มาก
มาก

4

Χ

1.2 การวางแผนการ
ผลิต

0
(0)

2
(1.2)

58
(35.6)

67
(41.1)

36
(22.1)

3.84

มาก

10

1.3 การจัดการ
ผลผลิต

3

2

30

74

54

4.07

มาก

5

1.4 การเก็บเมล็ด
พันธุ์ไว้ใช้เอง
1.5 มีตลาดรับซื้อ
ผลผลิต

(1.8)
2
(1.2)
5
(3.1)

(1.2)
10
(6.1)
1
(0.6)

(18.4)
35
(21.5)
39
(23.9)

(45.4)
57
(35.0)
64
(39.3)

(33.1)
59
(36.2)
54
(33.1)

3.99

มาก

7

3.99

มาก

7

1.6 การใช้สาร
ชีวภัณฑ์

0
(0)

3
(1.8)

36
(22.1)

47
(28.8)

77
(47.2)

4.21

มากที่สุด

2

1.7 การผสมปุ๋ ยใช้
เอง

5

0
(0)
2
(1.2)

15

69

74

4.27

มากที่สุด

1

(9.2)
9
(5.5)

(42.3)
105
(64.4)

(45.4)
47
(28.8)

4.21

มากที่สุด

2

1.8 การใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน

(3.1)
0
(0)
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ)

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
ประเด็น

1

2

3

4

5

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
1.9 การรวมกลุ่ม
รวบรวมผลผลิต
1.10 การรวมกลุ่ม
เป็ นแปลงใหญ่

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
0
9
33
61
60
(0)
(5.5) (20.2) (37.4) (36.8)
2
9
34
68
50
(1.2)
(5.5) (20.9) (41.7) (30.7)

2. วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
2.1 การส่ งเสริมรายบุคคล
1) เจ้าหน้าที่แจ้ง
ตารางงานให้
เกษตรกรทราบ
2) เจ้าหน้าที่เยีย่ ม
เยียนเกษตรกรเป็ น
ประจํา
3) ติดต่อทาง
โทรศัพท์
4) ติดต่อทางแอฟ
พลิเคชัน่ Line
5) มีเกษตรกร
ต้นแบบ

4) อบรมการใช้
เครื่ องมือที่ทนั สมัย

อันดับ

4.06

มาก

6

3.95

มาก

9

3.58

มาก

3.49

มาก

3.61

มาก

1

3.61

มาก

1

3

17

45

74

24

(1.8)

(10.4)

(27.6)

(45.4)

(14.7)

3

19

49

60

32

(1.8)

(11.7)

(30.1)

(36.8)

(19.6)

9
(5.5)

2
(1.2)

85
(52.1)

49
(30.1)

18
(11.0)

3.40

ปานกลาง

4

12

5

77

51

18

3.36

ปานกลาง

5

(7.4)

(3.1)

(47.2)

(31.3)

(11.0)

3

6

75

72

7

3.45

มาก

3

(1.8)

(3.7)

(46.0)

(44.2)

(4.3)
3.54
3.55

มาก
มาก

3

3.55

มาก

3

3.41

มาก

5

3.65

มาก

1

2.2 การส่ งเสริมแบบกลุ่ม
1) จัดเวที
3
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
(1.8)
6
2) ศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่
(3.7)
3) จัดทําแปลง
สาธิต/แปลงเรี ยนรู ้

ความหมาย

Χ

11
(6.7)
0
(0)

63
(38.7)
83
(50.9)

65
(39.9)
47
(28.8)

21
(12.9)
27
(16.6)

9

12

65

57

20

(5.5)

(7.4)

(39.9)

(35.0)

(12.3)

0

6

62

78

17

(0)

(3.7)

(38.0)

(47.9)

(10.4)
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ)

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
ประเด็น

5) จัดเวที
แลกเปลี่ยนสรุ ปผล
การผลิต

1

2

3

4

5

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

Χ

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
0
10
66
72
15
(0)

(6.1)

(40.5)

(44.2)

เช่น โทรทัศน์ วิทยุ

(1.8)

9
(5.5)
21

58
(35.6)
66

63
(38.7)
40

30
(18.4)
18

(12.9)

(40.5)

(24.5)

(11.0)

6

39

82

33

(3.7)

(23.9)

(50.3)

(20.2)

61

25

(37.4)

(15.3)

82

20

(50.3)

(12.3)

4) ให้ขอ้ มูลผ่าน
14
7
56
อินเทอร์เน็ตและ
(8.6)
(4.3) (34.4)
แอปพลิเคชันต่างๆ
5) ระบุแหล่งที่มา
3
12
46
และช่องทางการหา
(1.8)
(7.4) (28.2)
ข้อมูลเพิ่มเติม
3. การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
3.1 ระบุเงื่อนไข
โครงการให้ชดั เจน
3.2 ภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่ วมมือ
กันการสนับสนุน
3.3 การศึกษาข้อมูล
การเกษตรในพื้นที่
3.4 สนับสนุนตรง
ตามฤดูการผลิต

อันดับ

3.56

มาก

2

3.54
3.66

มาก
มาก

2

3.12

ปานกลาง

(9.2)

2.3 การส่ งเสริมแบบมวลชน
3
1) ให้ขอ้ มูลผ่านหอ
กระจ่ายขาว
(1.8)
2) ให้ขอ้ มูล ผ่าน
18
เอกสารแผ่นพับและ
(11.0)
โปสเตอร์
3
3) ให้ขอ้ มูลผ่านสื่ อ

ความหมาย

5
3.83

มาก

1

3.47

มาก

4

3.64

มาก

3

4.09

มาก

3

5

43

35

77

4.09

มาก

(1.8)
6

(3.1)
0

(26.4)
20

(21.5)
71

(47.2)
66

4

4.17

มาก

1

(3.7)

(0)

(12.3)

(43.6)

(40.5)

0
(0)
0
(0)

6
(3.7)
0
(0)

20
(12.3)
31
(19)

89
(54.6)
73
(44.8)

48
(29.4)
59
(36.2)

4.10

มาก

3

4.17

มาก

1
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ)

ระดับการได้รับการส่ งเสริม
ประเด็น

1

2

3

4

5

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

Χ

ความหมาย

อันดับ

มาก

5

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
3.5 สนับสนุนแค่
พอดี เพียงพอให้
เกษตรกรสามารถ
ต่อยอดได้

0

12

51

89

11

(0)

(7.4)

(31.3)

(54.6)

(6.7)

3.61

จากตารางที่ 4.30 แสดงให้เห็นแนวทางการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ของเกษตรกรตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
การให้ ความรู้ ด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง ในภาพรวม
เกษตรกรเห็ นด้วยกับ การให้ความรู้ ก ารปลู ก ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้งที่ เกษตรกรในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ ย 4.07) โดยการให้ความรู ้ การปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งที่ เกษตรกร ระดับมากที่ สุด 3
ประเด็น ได้แก่ การให้ความรู ้เกี่ ยวกับการผสมปุ๋ ยใช้เองให้เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 4.27) การให้ความรู ้
เกี่ ยวกับการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ค่าเฉลี่ ย 4.21) การให้ความรู ้ เกี่ ยวกับใช้สารชี วภัณฑ์กาํ จัด
ศัต รู พื ช (ค่ าเฉลี่ ย 4.21) ต้อ งการรั บ การส่ ง เสริ ม ในระดับ มาก 7 ประเด็ น ได้แก่ การให้ ค วามรู ้
เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 4.13) การให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ (ค่าเฉลี่ ย 4.07) การให้ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การรวมกลุ่ ม รวบรวมผลผลิ ตในพื้ น ที่
(ค่าเฉลี่ ย 4.06) มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับตลาดรับซื้ อผลผลิ ตตามลําดับ (ค่าเฉลี่ ย 3.99) การเก็บเมล็ด
พันธุ์ไว้ใช้เอง (ค่าเฉลี่ย 3.99) การให้ความรู ้เกี่ยวกับมีการรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์
(ค่าเฉลี่ย 3.95) และ การให้ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.84) ตามลําดับ
วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ในภาพรวมการรับการส่ งเสริ มจากสื่ อบุคคล ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.49) โดยเกษตรกร
เห็นด้วยกับวิธีการส่ งเสริ มแบบสื่ อบุคคลในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรแจ้งตารางงาน
ให้เกษตรกรทราบ (ค่าเฉลี่ย 3.61) เจ้าหน้าที่ควรเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็ นประจํา (ค่าเฉลี่ย 3.61) และ
ควรมีเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ที่สามารถให้คาํ แนะนําและตอบคําถามด้านการเกษตรได้ (ค่าเฉลี่ ย
3.45) ตามลําดับ และเห็นด้วยกับวิธีการส่ งเสริ มระดับปานกลาง 3 ประเด็น ได้แก่ ควรมีช่องทางการ
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ติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 3.40) ควรมีการติดต่อทางแอฟพลิเคชัน่
Line ระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 3.36) ตามลําดับ
จากสื่ อกลุ่ม ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54) โดยเกษตรกรเห็ นด้วยกับวิธีการ
ส่ งเสริ มแบบสื่ อกลุ่มในระดับมาก 5 ประเด็น ได้แก่ มีการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือการผลิตข้าวโพด
เลี้ ย งสั ต ว์ที่ ท ัน สมัย เป็ นประจํา (ค่ า เฉลี่ ย 3.65) ควรมี ก ารจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นสรุ ป ผลการผลิ ต
(ค่ า เฉลี่ ย 3.56) ควรมี ก ารจัด เวที แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ฤดู แ ล้ง ในพื้ น ที่
ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.55) ควรมีการพากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 3.55) ควรมีการจัดทําแปลงสาธิ ต/แปลงเรี ยนรู ้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
(ค่าเฉลี่ย 3.41) ตามลําดับ
จากสื่ อมวลชน ในภาพรวมในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.54) โดยเกษตรกรเห็ นด้วยกับ
วิธี ก ารส่ งเสริ ม แบบสื่ อมวลชนในระดับ มาก 4 ประเด็ น ได้แก่ มี ค วรมี ก ารให้ค วามรู้ และข้อมู ล
ข่าวสารเกี่ ยวกับการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ผ่านสื่ อมวลชน เช่ น ให้ขอ้ มูลผ่านสื่ อ เช่ น โทรทัศน์
วิทยุ (ค่าเฉลี่ย 3.83) ควรมีการให้ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านหอกระ
จ่ายข่าว (ค่าเฉลี่ ย 3.66) ควรมีการให้ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผ่านอินเทอร์ เน็ตและแอปพลิ เคชันต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค โปรแกรม/แอพพลิ เคชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.64) ควรมีการให้ความรู ้และข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผ่านหอกระจ่ายขาวในหมู่บา้ น (ค่าเฉลี่ย 3.47) และเห็นด้วยในระดับปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ ใน
การให้ ค วามรู ้ และข้อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกับ การผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ย งสั ตว์ ผ่านเอกสารแผ่น พับ และ
โปสเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.12)
การสนับสนุ นการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้ง ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
4.09) โดยเกษตรกรเห็ นด้วยกับการสนับ สนุ นการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤ ดู แล้ง ในระดับมาก 5
ประเด็น ได้แก่ ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่ วมมือกันในการให้การสนับสนุ นแก่เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย
4.17) ภาครัฐหรื อเอกชนควรสนับสนุ นให้ตรงตามฤดูการผลิต (ค่าเฉลี่ย 4.17) ควรมีการศึกษาข้อมูล
การเกษตรแต่ละพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาการสนับสนุ น (ค่าเฉลี่ย 4.10) ควรระบุเงื่อนไขการ
เข้าร่ วมโครงการเพื่อขอรับ การสนับ สนุ นให้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.09) ควรมี การสนับสนุ นแต่พ อดี
เพียงพอให้เกษตรกรสามารถต่อยอดได้ (ค่าเฉลี่ย 3.61) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.31 สรุ ปภาพรวมแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ประเด็น
ด้านประเด็นการส่ งเสริ ม
ด้านวิธีการส่ งเสริ ม
ด้านการสนับสนุนการผลิต

Χ

4.07
3.58
4.09

n = 163
แปลความ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.31 แสดงถึ ง สรุ ป ภาพรวมแนวทางการส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้า วโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ดังนี้ เกษตรกรมีระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฤดูแล้งในระดับมาก ด้านได้แก่ ด้านการสนับสนุ นการผลิ ต (ค่าเฉลี่ ย 4.09) ด้านประเด็นการ
ส่ งเสริ ม (ค่าเฉลี่ย 4.07) ด้านวิธีการส่ งเสริ ม (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลําดับ
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บทที่ 5

สรุปการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรใน
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก ผูว้ ิจยั ได้เสนอประเด็น โดยจําแนก เป็ น 3 ส่ วน คือ สรุ ปการวิจยั
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ วิธีการดําเนินการวิจยั และผลการวิจยั ดังนี้
1.1 วัต ถุ ประสงค์ การวิจัย เพื่อศึก ษา 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จของ
เกษตรผูผ้ ลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 2) สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 3)
สภาพและความต้องการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 4) ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 5) เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร
1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1.2.1 ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งใน
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก มีจาํ นวน 789 ราย ที่ได้ข้ ึนทะเบียนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู
แล้งกับสํานักงานเกษตรอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก ปี 2560/2561
1.2.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ศึกษา
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจากสู ตรของ Taro Yamane โดยยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 7 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 163 ราย การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การ
สุ่ ม แบบง่ าย (Simple random sampling) โดยการจับ ฉลากรายชื่ อเกษตรกรตามสั ดส่ วนในแต่ ล ะ
ตําบล จํานวน 163 ราย ของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ของอําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุ โลก
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1.2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บข้อมูล
โดยมีคาํ ถามเป็ นแบบปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด ทดสอบความเชื่ อมัน่ กับเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 20 ราย
1.2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ลด้วยตนเองโดยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน
163 ราย
1.2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้เครื่ องมื อคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิ ติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ
1.3 ผลการวิจัย
1.3.1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
1) สภาพทางสั งคมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 58.9 เป็ นเพศหญิง
มีอายุเฉลี่ย 49.67 ปี ร้อยละ 87.7 มีสถานภาพ สมรส ร้อยละ 38.7 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ปี
ที่ 4 มี จาํ นวนแรงงานในภาคการเกษตรในเฉลี่ ย 2.52 คน การถื อครองพื้นที่ ร้ อยละ 81.0 มี พ้ืนที่
การเกษตรเป็ นของตนเอง โดยปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้งของตนเอง เฉลี่ ย 16.18 ไร่ ปลู กใน
พื้นที่เช่าเฉลี่ย 13.72 ไร่ โดยร้อยละ 39.2 ได้รับข้อมูลข่าวสารการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งในระดับปานกลาง มีประสบการณ์ ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งเฉลี่ ย 8.41 ปี และร้ อยละ
82.8 เข้าร่ วมโครงการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/2561
2) สภาพทางเศรษฐกิ จของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมี ป ริ ม าณผลผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งเฉลี่ ย 1,010.23 กิ โลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 6,260.61 บาทต่อไร่ ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนค่าเตรี ยมดินเฉลี่ ย 552.02 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 847.30 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่า
ให้น้ าํ เฉลี่ ย 215.60 บาทต่อไร่ ค่าค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมนเฉลี่ ย 771.10 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการ
ป้ องกันและกําจัด วัชพืช โรคและแมลง เฉลี่ย 388.56 ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 678.04 บาทต่อ
ไร่ ค่าแรงตนเองเฉลี่ ย 600.25 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ เฉลี่ ย 297.24 บาทต่อไร่ รวมต้นทุ น
เฉลี่ย 4,350.11 บาทต่อไร่ โดยแหล่งเงินทุน ร้อยละ 71.8 ได้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1.3.2 สภาพการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ งของเกษตรกร
1) การปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 71.8
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง เดือน พฤศจิกายน ร้อยละ 68.7 ไถเตรี ยมดิ น จํานวน 2 ครั้ง โดยร้อยละ
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58.9 จ้างรถในการไถเตรี ยมดิน ร้อนละ 88.30 ปลูกโดยใช้เครื่ องหยอดเมล็ด ใช้เมล็ดพันธุ์อตั ราเฉลี่ย
4.73 กิ โลกรัมต่อไร่ ร้ อยละ 62.0 ปลูกโดยการยกร่ อง ปลู กโดยเว้นระยะระหว่างแถวเฉลี่ ย 67.30
เซนติเมตร และเว้นระยะระหว่างต้นเฉลี่ย 16.92 เซนติเมตร เกษตรกรทั้งหมดใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม
โดยร้อยละ 51.5 ซื้อเมล็ดพันธุ์จากร้านค้านอกชุมชน
2) การดูแลรั กษาข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 49.1 ใส่
ปุ๋ ย จํานวน 3 ครั้ง ร้อยละ 52.1 ไม่มีการใส่ ปุ๋ยรองพื้น โดยร้อยละ 60.3 ของเกษตรกรที่ใส่ ปุ๋ยรองพื้น
ใช้ปุ๋ ย สู ตร 15-15-15 ร้ อยละ 88.3 ให้น้ ําโดยวิธีป ล่ อยตามร่ อง ร้ อยละ 82.2 กําจัดวัช พื ชโดยใช้
สารเคมี ร้ อ ยละ 77.3 พบโรคระบาดในแปลงข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้ง ร้ อยละ 88.3 พบแมลง
ศัตรู พืชในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
3) การเก็บเกี่ ยวข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ
75.5 ใช้เครื่ องจักรในการเก็บเกี่ยว ร้อยละ 79.1 เก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งอายุ 120 วัน
4) การตลาดข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 93.3 จ้างรถใน
การขนส่ งผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู แล้ง ร้อยละ 47.2 จําหน่ ายผลผลิ ตให้พ่อค้านอกพื้นที่ โดย
จําหน่ ายผลผลิตในรู ปแบบเมล็ด ความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 29.60 ราคา จําหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 6.22 บาท
ต่อกิโลกรัม
1.3.3 สภาพการส่ งเสริ มและความต้ องการการส่ งเสริ มผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง

ส่งเสริ ม
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การสนับสนุน

ประเด็นการ
ส่งเสริ ม

วิธีการส่งเสริ ม

วิธีการส่งเสริ ม

สภาพการส่งเสริ ม ที่ไ ด้รั บ
ความต้องการรับการส่งเสริ ม

ภาพที่ 5.1 เปรี ยบเทียบสภาพการส่ งเสริ มและความต้องการการส่ งเสริ มผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
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จากตารางที่ 5.1 พบว่าเกษตรกรมีความต้องการรับการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้ง ทั้งประเด็นการส่ งเสริ ม วิธีการส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นมากกว่าการได้รับการส่ งเสริ มที่
ผ่านมา รายละเอียดดังนี้
1) ประเด็นการส่ งเสริ มการผลิ ตข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า ประเด็น
ที่เกษตรกรต้องการรับการส่ งเสริ มเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการตลาด รองลงมาคือ ด้านต้นทุนการ
ผลิต และด้านการดูแลรักษา ตามลําดับ โดยประเด็นย่อยที่เกษตรกรต้องการเพิ่มขึ้นสู งสุ ดคือ การทํา
สัญญาซื้อขายกับพ่อค้า
2) วิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า วิธีการส่ งเสริ ม
ที่เกษตรกรต้องการเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ วิธีการส่ งเสริ มแบบบุคคล รองลงมาคือ วิธีการส่ งเสริ มแบบ
กลุ่ม และวิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน ตามลําดับ โดยเกษตรกรต้องการรับการส่ งเสริ มเพิ่มขึ้นสู งสุ ด
จากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื ออาจารย์จากมหาวิทยาลัย
3) การสนับสนุนการผลิ ตข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า การสนับสนุ น
การส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้งเกษตรกรต้องการเพิ่ม ขึ้นสู งสุ ดคื อ การสนับสนุ น
ปั จจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เช่น ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์)
1.3.4 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง
1) ปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
(1) ปั ญหาด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ด้า นกระบวนการเพาะปลู ก ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง ในภาพรวม
เกษตรกรมี ปั ญ หาในระดับ ปานกลาง โดยปั ญ หาสู งสุ ด คื อ เมล็ ดพัน ธุ์ มี ราคาแพง รองลงมาคื อ
เพาะปลูกล่าช้า และขนาดพื้นที่มีจาํ นวนจํากัด ตามลําดับ
ด้านการดู แลรั ก ษาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง ในภาพรวมเกษตรกรมี
ปัญหาในระดับมาก โดยปั ญหาสู งสุ ดคือ ปุ๋ ยราคาสู ง รองลงมาคือ มีโรคและแมลงระบาด ขาดแหล่ง
นํ้าในการดูแลรักษา และขาดแคลนแรงงาน ตามลําดับ
ด้า นการเก็ บ เกี่ ย วข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ง ในภาพรวมเกษตรกรมี
ปั ญหาในระดับปานกลาง โดยปั ญหาสู งสุ ดคือ ค่าจ้างแรงงานแพง รองลงมาคื อ ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ งสู ง และไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว ตามลําดับ
ด้านการตลาด ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาด้านการตลาดในระดับมาก
โดยปั ญหาสู งสุ ดคื อ ผลผลิ ตราคาตํ่า รองลงมาคื อ การรับ ซื้ อมี การหักสิ่ งเจื อปน และขาดแคลน
เครื่ องมือเครื่ องทุนแรง ตามลําดับ
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ด้านต้นทุนการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ในภาพรวมเกษตรกรมีใน
ระดับมาก โดยปั ญหาสู งสุ ดคือ ต้นทุ นการผลิตสู ง รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ ยสิ นเชื่ อสู งและไม่มี
เงินทุน ตามลําดับ
(2) ปั ญหาด้านวิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ปั ญ หาในวิธี ส่ ง เสริ ม ผ่า นสื่ อ บุ ค คล พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมี
ปั ญหาระดับปานกลาง โดยปั ญหาสู งสุ ดคือ ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในเวลาที่
ต้องการได้ รองลงมาคือ เวลาว่างไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรไม่สะดวกพบปะเจ้าหน้าที่เป็ น
รายบุคคล ตามลําดับ
ปั ญหาในวิธีส่งเสริ มผ่านสื่ อกลุ่ม พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหา
ในระดับปานกลาง โดยปั ญหาสู งสุ ดคือ จํานวนกลุ่มเป้ าหมายการประชุม อบรม สัมมนา หรื อดูงาน
มีจาํ นวนจํากัด รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์เข้าร่ วมโครงการไม่ทวั่ ถึง และการจัดการประชุ ม
อบรม สัมมนา หรื อดูงาน ใช้เวลาน้อยเกินไป ตามลําดับ
ปั ญหาในวิธีส่งเสริ มผ่านสื่ อมวลชน พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหา
ในระดับ ปานกลาง โดยปั ญหาสู งสุ ดคื อ การรั บ ข้อมูล ไม่ต่อเนื่ อง รองลงมาคื อ รายละเอียดของ
ข้อมูลไม่เพียงพอ และไม่สามารถเข้าถึงสื่ อชนิดต่างๆได้ ตามลําดับ
3) ปั ญหาการรั บการสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก โดยปั ญหาสู งสุ ดคือ
จํานวนปั จจัยการสนับสนุ นต่อรายไม่เพี ยงพอต่อความต้องการ รองลงมาคื อ ขาดการสนับสนุ น
แหล่งสิ นเชื่ อที่ดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกร การรับซื้ อผลผลิต ไม่เป็ นไปตามราคาที่รับประกันไว้ และ
จํานวนเกษตรกรเป้ าหมายที่สามารถเข้าร่ วมแต่ละโครงการมีนอ้ ยเกิ นไป และได้รับการสนับสนุ น
ไม่ต่อเนื่อง ตามลําดับ
2) ข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ด้านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง ในภาพรวม
เกษตรกรมีระดับความคิดเห็ นต่อข้อเสนอแนะด้านประเด็นการส่ งเสริ มในระดับมาก โดยเห็นด้วย
กับข้อเสนอแนะในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น คือ ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว และควรให้
ความรู ้ เกี่ ยวกับต้นทุ นการผลิ ต ตามลําดับ เห็ นด้วยในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ ควรให้ความรู ้
เกี่ยวกับการดูแลรักษา ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการปลูก และควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการตลาด
ตามลําดับ
ด้ า นวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ ง ในภาพรวม
เกษตรกรมีระดับความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะด้านวิธีการส่ งเสริ มในระดับมากทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่
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ควรใช้วิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน ควรใช้วธิ ี การส่ งเสริ มแบบกลุ่ม และควรใช้วธิ ี การส่ งเสริ มแบบ
บุคคล ตามลําดับ
ด้า นการสนับ สนุ น การส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้ง ใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็ นต่อข้อเสนอแนะการสนับสนุ นการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งใน
ระดับ มากทั้ง 5 ประเด็ น ได้แก่ เพิ่ มจํานวนเกษตรกรเป้ าหมายแต่ ละโครงการ จัดการการรั บ ซื้ อ
ผลผลิตให้เป็ นไปตามข้อตกลง สนับสนุ นแหล่งสิ นเชื่ อดอกเบี้ยตํ่า สนับสนุ นให้เพียงพอกับความ
ต้องการ สร้างความตระหนักให้เกษตรกรทราบถึ งการสนับสนุ นปั จจัยการผลิตและการช่ วยเหลือ
ตนเอง ตามลําดับ
1.3.5 แนวทางการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
1) การให้ ความรู้ ด้ านประเด็นการส่ งเสริ มการผลิ ตข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ในภาพรวมเกษตรกรเห็นด้วยกับแนวทางด้านประเด็นการส่ งเสริ มในระดับมาก โดยเกษตรกรเห็น
ด้วยระดับมากที่สุดใน 3 ประเด็น ได้แก่ การผสมปุ๋ ยใช้เอง การใช้สารชี วภัณฑ์ และการใส่ ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน ตามลําดับ
2) วิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
การส่ งเสริ มผ่านสื่ อบุ คคล พบว่าในภาพรวมเกษตรกรเห็ นด้วยกับแนว
ทางการส่ งเสริ มผ่านสื่ อบุ คคลในระดับมาก โดยเกษตรกรเห็ นด้วยในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่
ให้เจ้าหน้าที่ แจ้งตารางงานให้เกษตรกรทราบ ให้เจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็ นประจํา และมี
เกษตรกรต้นแบบ ตามลําดับ
การส่ งเสริ ม ผ่านสื่ อกลุ่ ม พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรเห็ น ด้วยกับ แนว
ทางการส่ งเสริ มผ่านสื่ อกลุ่มในระดับมาก ทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ อบรมการใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัย จัด
เวที แลกเปลี่ยนสรุ ปผลการผลิ ต จัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และจัดทําแปลง
สาธิ ต/แปลงเรี ยนรู ้ ตามลําดับ
การส่ งเสริ มผ่านสื่ อมวลชน พบว่าในภาพรวมเกษตรกรเห็ นด้วยกับแนว
ทางการส่ งเสริ มผ่านสื่ อกลุ่มในระดับมาก โดยเกษตรกรเห็ นด้วยในระดับมาก 4 ประเด็น การให้
ข้อมูล ผ่านสื่ อ เช่ น โทรทัศน์ วิท ยุ ให้ขอ้ มูลผ่านหอกระจ่ายขาว ระบุ แหล่ งที่ ม าของข้อมูล และ
ช่องทางการหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ขอ้ มูลผ่านอินเทอร์ เน็ตและแอปพลิเคชันต่างๆ ตามลําดับ
3) การสนั บ สนุ น การผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ฤ ดู แ ล้ ง พบว่ า ในภาพรวม
เกษตรกรเห็นด้วยกับแนวทางการส่ งเสริ มในระดับมาก ทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ ภาครัฐและภาคเอกชน
ร่ วมมือกันการสนับสนุ น สนับสนุ นตรงตามฤดูการผลิ ต การศึกษาข้อมูลการเกษตรในพื้นที่ ระบุ
เงื่อนไขโครงการให้ชดั เจน สนับสนุนแค่พอดี เพียงพอให้เกษตรกรสามารถต่อยอดได้
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2. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ องแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของ
เกษตรกรในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
2.1 สภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
2.1.1 สภาพสั งคม พบว่า พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุเฉลี่ ย
49.67 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 สถานภาพสมรส และซึ่ งอายุของเกษตรกรใกล้เคียง
กับ วิรมณ (2555, น.48) ที่ พ บว่าเกษตรกรมี อ ายุเฉลี่ ย 47.11 ปี และพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มี
สถานภาพสมรสเช่นเดี ยวกัน แต่ดา้ นเพศไม่สอดคล้องกับวิรมณ (2555, น.46) และไพฑูรย์ (2556,
น.42) ที่ พ บว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ทั้งนี้ พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ เข้าร่ วมโครงการ
ส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/2561 ของภาครัฐที่สนับสนุ นในพื้นที่ 15
ไร่ ต่อราย โดยเกษตรกรมีพ้นื ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นของตนเอง เฉลี่ย 12.31 ไร่ ต่อราย แสดงว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งที่ ส มรสแล้ว มี อายุค่อนข้างน้อย และจบการศึ ก ษาเพีย งระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 4 แต่เกษตรกรมีความสนใจในการรับข้อมูลการส่ งเสริ มของภาครัฐ และจํานวน
พื้นที่ การส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งของภาครัฐก็เพียงพอต่อความต้องการรับการ
สนับสนุนของเกษตรกร
2.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรได้ปริ มาณผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ฤดูแล้งเฉลี่ย 1,010.23 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้ นร้อยละ 14) รายได้เฉลี่ย 6,260.61 บาทต่อไร่ ต้นทุน
เฉลี่ย 4,350.15 ซึ่ งร้อยละ 19.48 เป็ นต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ (เฉลี่ย 847.3 บาทต่อไร่ ) และร้อยละ 17.73
เป็ นค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมน (เฉลี่ ย 771.1 บาทต่อไร่ ) ซึ่ งใกล้เคียงกับรายงานของ พิมพ์พิชชา ทานา
(2555, น.56) ได้ศึกษาปั จจัยที่ กาํ หนดการตัดสิ นใจปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ แบบมีและไม่มีพนั ธะ
สัญญาในอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดชี ยงใหม่ ที่พบว่าต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบไม่มีพนั ธะ
สัญญา มีตน้ ทุน 4,116 บาท และรายงานฉบับนี้ พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้เงินทุนจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ เขมรัฐ เถลิ งศรี และ สิ ทธิ เดช พงศ์กิจวรสิ น
(2555, น.12) ได้ศึกษากรณี ห่ วงโซ่ การผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.เวียงสา จ.น่ าน และรายงานของ
ไพฑูรย์ ทองสนิท (2556, น.44) ทั้งนี้ เกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 93.3) ขนส่ งผลผลิตข้าวโพดเลียง
สัตว์เพื่ อนําไปจําหน่ าย โดยจ้างรถ ซึ่ งสอดคล้องกับ เขมรั ฐ เถลิ งศรี และ สิ ท ธิ เดช พงศ์กิจวรสิ น
(2555, น. 12) ที่พบว่าเกษตรกรที่ไม่มีรถ ก็จะจ้างรถเพื่อบรรทุกไปขายเองหรื อผ่านพ่อค้าคนกลาง
นอกจากนั้นพบว่าพบว่าปริ มาณผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรมีปริ มาณมากกว่าผลผลิตปริ มาณผลผลิต
เฉลี่ ยระดับ ประเทศ ซึ่ งมี ป ริ ม าณ เพี ยง 671 กิ โลกรั ม ต่อไร่ น้อยกว่าที่ เกษตรกรผลิ ตได้ 339.23
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กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่ แสดงว่าเกษตรกรสามารถผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้ง ที่ สู งกว่าผลผลิ ต เฉลี่ ย
ระดับประเทศค่อนข้างมาก โดยเกษตรกรมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 1,910.46 บาทต่อไร่ ซึ่ งสู งกว่าพืชชนิ ด
อื่นที่นิยมปลูกในฤดูแล้ง
2.2 สภาพการปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ งของเกษตรกร
2.2.1 การปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ปลูกข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ฤ ดู แล้ง เดื อนพฤศจิ กายน ซึ่ งอยู่ในช่ วงเวลาที่ เหมาะสมในการปลู ก ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
ฤดู แล้งตรงตามคําแนะนําของกรมส่ งเสริ ม การเกษตร แต่เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ อตั ราเฉลี่ ย 4.7
กิ โลกรัมต่อไร่ ไม่สอดคล้องกับคําแนะนําของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ที่ แนะนําให้ใช้เพียง 3-3.5
กิโลกรัมต่อไร่ เท่านัน่ ซึ่ งอาจส่ งผลให้เป็ นการเพิ่มต้นทุนการผลิต และแตกต่างจากการค้นพบของ
ไพฑูรย์ (2556, น.44) รวมทั้งพบว่าเกษตรกรปลูกโดยเว้นระยะแถวเฉลี่ย 67.3 เซนติเมตร และปลูก
โดยเว้นระยะระหว่างต้นเฉลี่ย 16.92 เซนติเมตร ซึ่งน้อยกว่าคําแนะนํา ส่ งผลให้ตอ้ งใช้ปริ มาณเมล็ด
พันธุ์ในการปลูกมากขึ้น และแตกต่างจากการค้นพบของ ไพฑูรย์ ทองสนิท (2556, น. 44) ที่พบว่า
เกษตรกรร้อยละ 37.0 ใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ 4 กิโลกรัมต่อไร่
2.2.2 การดู แ ลรั ก ษาข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ฤ ดู แล้ ง พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ใช้
เทคโนโลยีใ นการปลู ก คื อใช้เครื่ องจัก รในการปลู ก เกษตรกรส่ วนใหญ่ ไ ม่ ใ ส่ ปุ๋ ยรองพื้ น โดย
เกษตรกรที่ ใส่ ปุ๋ยรองพื้นใช้ปุ๋ย สู ตร 15-15-15 รองพื้น สอดคล้องกับคําแนะนําของกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ซึ่ งแนะนําให้ใส่ ปุ๋ยรองพื้นสู ตร 16-16-8 หรื อ 15-15-15 อัตรา 20 กิ โลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้
ส่ วนใหญ่ เกษตรกรให้ น้ ํา ข้า วโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้ง โดยวิ ธี ป ล่ อ ยตามร่ อง ซึ่ งเป็ นวิธี ใ ห้ น้ ําที่ มี
ค่าใช้จ่ายตํ่าและสะดวกแก่การปฏิบตั ิขอ้ สําคัญอยูท่ ี่การปรับพื้นดิ นในระยะแรกการเตรี ยมดิน ต้อง
ทําด้วยความรู ้ ค วามชํานาญพอสมควรพื้ นที่ ต้องราบเรี ยบและอยู่ในระดับ ที่ ถู กต้องคือลาดเอี ย ง
เล็กน้อย ตามคําแนะนําของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
2.2.3 การเก็บเกี่ยวข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ยอมรับใน
เทคโนโลยีการใช้รถเกี่ ยวข้าวโพดในการเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตที่ ส ามารถเก็บ เกี่ ยวได้รวดเร็ วและลด
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเกษตรกรเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งอายุ เฉลี่ย 119.55
วัน สอดคล้องกับ ไพฑู รย์ (2556) แต่วิธีเก็บเกี่ ยวแตกต่างกัน ซึ่ ง ไพฑู รย์ (2556) พบว่าเกษตรกร
ส่ วนใหญ่ใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.3 สภาพการและความต้ องการ ปั ญหาและข้ อเสนอแนะการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพด
เลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
2.3.1 ประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ ง
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สภาพการส่ งเสริ มที่เกษตรกรได้รับในทุกด้านน้อยกว่าความต้องการของเกษตรกร
โดยเกษตรกรได้รับ การส่ ง เสริ ม สู งสุ ด ด้า นการต้น ทุ น การผลิ ต เรื่ อ งวิธี ก ารผลิ ตและการใช้ปุ๋ ย
อิ น ทรี ย ์ รองลงมาคื อ ด้านการตลาด เรื่ องการรับ ซื้ อผลผลิ ตในพื้ น ที่ และเกษตรกรต้องการการ
ส่ งเสริ ม สู งที่ สุ ดในด้านการตลาด เรื่ องช่ องทางการจําหน่ ายและการทําสั ญ ญาซื้ อขายกับ พ่อค้า
รองลงมาคือต้นทุนการผลิต เรื่ องการใช้สารชี วภัณฑ์ป้องกันและกําจัด โรคและแมลง ซึ่ งสอดคล้อง
กับปั ญหาที่เกษตรกรพบคือ ปั ญหาด้านต้นทุนการผลิตสู ง เนื่ องจากเมล็ดพันธุ์และปุ๋ ยที่มีราคาแพง
และใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์สูงกว่าคําแนะนําทางวิชาการ และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ ม
การผลิ ต ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ฤ ดู แล้ง ที่ เกษตรกร เห็ น ด้วยกับ การให้ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การเก็ บ เกี่ ย ว
สอดคล้องกับความต้องการรับการส่ งเสริ มความรู ้มากในเรื่ องช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และ
วิธีการลดความชื้นผลผลิต และการให้ความรู ้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตในระดับมากที่สุด ตามลําดับ
2.3.2 วิธีการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง
วิธีก ารส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤ ดู แล้งที่ เกษตรกรได้รับ ทุก วิธี
พบว่าได้รับ การส่ งเสริ ม น้อ ยกว่า ความต้องการของเกษตรกร โดยวิธี ก ารส่ ง เสริ ม การเกษตรที่
เกษตรกรได้รับ น้ อ ยกว่า ความต้อ งการของเกษตรกรมากที่ สุ ด คื อ วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม แบบบุ ค คล
รองลงมาคือ แบบกลุ่ม และแบบมวลชน ตามลําดับ ซึ่ งวิธีการส่ งเสริ มแบบบุคคลที่เกษตรกรได้รับ
มากที่ สุ ด และต้อ งการรั บ การส่ ง เสริ ม มาก คื อ การส่ ง เสริ ม จากเจ้า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร
นอกจากนี้ พ บว่าวิธีการส่ งเสริ มแบบบุคคลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็ นการ
ส่ งเสริ มที่ เกษตรกรได้รับ น้อยกว่าความต้องการของเกษตรกรมากที่ สุด ทั้งที่ จงั หวัดพิษณุ โลกมี
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจํานวน 12 แห่ ง และมีสถาบันศึกษาที่ไม่นอ้ ยกว่า 3 แห่ ง ที่มี
การสอนด้านการเกษตร
2.3.3 การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ในภาพรวมสภาพการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งที่ผ่านมา
เกษตรกรได้รับการสนับสนุ นการผลิตในระดับมาก ซึ่ งได้รับสู งสุ ดจากการสนับสนุ นเงินค่าชดเชย
และการสนับสนุนการประกันราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สอดคล้องกับการเข้าร่ วมโครงการของ
ภาครัฐซึ่ งเกษตรกรมากกว่าสามในสี่ ได้เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หลังนา ปี 2560/2561 ที่ มีก ารสนับ สนุ นเงิ นชดเชยไร่ ละ 2,000 บาท เกื อบครึ่ งเข้าร่ วมโครงการ
ส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2559/2560 ที่มีการประกันราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยูท่ ี่
ราคา 8 บาทต่อกิโลกรัม (ความชื้ น 14.5%) และทั้งนี้ เกษตรกรยังมีความต้องการรับการสนับสนุ น
เงิ นค่าชดเชย และการประกันราคา ตามลําดับ ทั้งนี้ เกษตรกรมี ปัญ หาในการสนับ สนุ นการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งสู งสุ ดจากการสนับสนุ นจํานวนปั จจัยการผลิตต่อรายไม่เพียงพอต่อความ
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ต้องการ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการสนับสนุ นปั จจัยการผลิตตามที่เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ ม
การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง หลังนา ปี 2560/2561 ที่ สนับสนุ นเกษตรกรรายละ 15 ไร่ แต่
เกษตรกรมีพ้ืนที่ผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดูแล้งเฉลี่ ยเพียง 12.31 ไร่ ที่สามารถรับการสนับสนุ น
ได้ท้ งั หมด
2.4 แนวทางการส่ งเสริมการผลผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ในภาพรวมเกษตรกรมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางการส่ ง เสริ ม การ
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดดังนี้
2.4.1 ด้ านประเด็นการส่ งเสริ ม เกษตรกรต้องการแนวทางการส่ งเสริ มการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ในระดับมากที่สุดในหัวข้อ การผสมปุ๋ ยใช้เอง การใช้สารชี วภัณฑ์กาํ จัด
ศัตรู พืชทดแทนสารเคมี และการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สอดคล้องกับปั ญหาที่เกษตรกรพบ คือ
ต้นทุนการผลิตสู งและปั ญหาปุ๋ ยราคาสู ง เป็ นปั ญหาต่อเกษตรกรในระดับมากที่สูด โดยเกษตรกรมี
ต้นทุ นการผลิ ตเป็ นค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมนมาก (17.7%) ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด และที่ ผ่านมา
เกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มการผสมปุ๋ ยใช้เองในระดับปานกลางเท่านั้น
2.4.2 ด้ านวิธีการส่ งเสริ ม เกษตรกรเห็นด้วยสู งสุ ดกับวิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน
ผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ มากที่สุด โดยที่ผา่ นมาเกษตรกรได้รับการแบบมวลชนในระบบปานกลาง
เนื่องจากเกษตรกรประสบปั ญหาการรับข้อมูลจากสื่ อมวลชนไม่ต่อเนื่อง และรองลงมาคือเกษตรกร
เห็ นด้วยกับการส่ งเสริ มแบบบุคคล ในเรื่ องการให้เจ้าหน้าที่แจ้งตารางงานให้เกษตรกรทราบ และ
ให้เจ้าหน้าที่เยีย่ มเยียนเกษตรกรเป็ นประจํา ซึ่ งสอดคล้องกับปั ญหาในวิธีการส่ งเสริ มซึ่ งเกษตรกรมี
ปั ญหาสู งสุ ดจากการไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในเวลาที่ตอ้ งการได้
2.4.3 ด้ านการสนับสนุน เห็ นด้วยสู งสุ ดกับการให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่ วมมื อ
กัน ในการสนับ สนุ น รองลงมาคื อ การให้ ภาครั ฐหรื อเอกชนสนับ สนุ น ให้ ตรงตามฤดู ก ารผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ฤดู แล้ง ทั้งนี้ จากสภาพการผลิ ตของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ได้ผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือการปลูกในเดือนพฤศจิกายน

3. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้มีขอ้ ควรพิจารณานํามาเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 เกษตรกร มีขอ้ เสนอแนะต่อเกษตรกร ดังนี้
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1) เกษตรกรควรทําสั ญญาซื ้อขายกับผู้รับซื ้อผลผลิตข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ก่อน
ถึงฤดูการผลิ ต เนื่ องจากในแต่ละปี ราคารับซื้ อผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั การ
กําหนดราคาของราคารับซื้ อของโรงงานอาหารสัตว์ และถึงแม้โรงงานจะตั้งราคารับซื้ อผลผลิตสู ง
แต่ได้กาํ หนดปริ มาณการรับซื้ อขั้นตํ่า ส่ งผลให้เกษตรกรที่ไม่ได้รวบรวมผลิตหรื อรวมกลุ่มจําหน่าย
มีปริ มาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอ จึงจําเป็ นต้องจําหน่ายผลผลิตให้พ่อค้ารายย่อยนอก
พื้นที่ และลานตากผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ ซึ่ งรับซื้ อในราคาที่ต่าํ กว่าโรงงานอาหารสัตว์กาํ หนด
2) เกษตรกรควรรวมกลุ่มผลิ ตข้ าวโพดเลี ย้ งสั ตว์ ตามที่พบว่าเกษตรกรเห็น
ด้วยกับการรวมกลุ่มรวบรวมผลผลิต และการรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ใน
ระดับมาก ซึ่ งจะทําให้กลุ่มเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น มีอาํ นาจต่อรองราคา
จําหน่ ายผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ การรวบรวมผลผลิ ตเพื่ อจําหน่ ายให้พ่อค้ารายใหญ่ (โรงงาน
ผลผลิตอาหารสัตว์) เพื่อให้ได้ราคาจําหน่ายที่สูงขึ้น มีอาํ นาจในการต่อรองราคาปั จจัยการผลผลิ ต
และได้รับการสนับสนุนในรู ปแบบกลุ่มจากหน่วยงานภาครัฐ
3.1.2 เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตร มีขอ้ เสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน ดังนี้
1) ควรส่ งเสริ มให้ มี ก ารคั ด เลื อ กเกษตรกรต้ น แบบ จากการวิ จ ัย พบว่า
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยเพียง 49.67 ปี มีการใช้เทคโนโลยีในการปลูก การเก็บเกี่ยวและให้ความสําคัญ
กับโครงการของภาครัฐ เจ้าหน้าที่จึงควรคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็ จ เพื่อเป็ นผู ้
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นทักษะ วิธีการ เทคนิ คต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ซึ่ งเป็ นการ
พัฒนาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ให้ได้ปริ มาณผลผลิตสู งและมีคุณภาพต่อไป
2) ควรส่ งเสริ มด้ านความรู้ การผสมปุ๋ ยใช้ เอง จากการวิจยั พบว่าเกษตรกร
ประสบปั ญหาต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูง และต้องการรับการส่ งเสริ มการการผสมปุ๋ ยใช้
เองเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งความส่ งเสริ มความรู ้ การผลิ ตและการใช้สารชี วภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรู พืชให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้ความรู ้เมล็ดพันธุ์ตามคําแนะนําทางวิชาการรวมถึงการ
ชี้แจงให้เกษตรกรทราบจุดคุม้ ทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
3) ควรจั ดให้ มี การอบรมสร้ างความรู้ การป้ องกันและกําจัดโรคและแมลง
ศัตรู ข้ าวโพดเลี ้ย งสั ตว์ จากการวิจยั ปั ญ หาการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ฤดู แล้ง พบว่า เกษตรกรมี
ปั ญหาด้านโรคและแมลง จึงควรแนะนําเรื่ องการใช้สารชี วภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคและแมลง
ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหาย
ให้กบั การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งต่อไปเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยง
ที่จะเกิดความเสี ยหายให้กบั การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งต่อไป
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3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรศึ ก ษาในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ มี ค วามแตกต่ า งออกไป เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ด้ ม า
เปรี ยบเทียบกัน จะได้ทาํ ให้ทราบถึงการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในบริ บทอื่น
3.2.2 ควรมี การศึ กษาการนําองค์ความรู้ ก ารส่ งเสริ ม การการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยง
สัตว์ไปใช้ในพื้นที่ของตนเองมากน้อยเพียงใด และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรหรื อไม่
3.2.3 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ และ
ปริ มาณการใช้ปุ๋ย เพื่อให้ทราบต้นทุนและรายได้ในแต่ละอัตราที่ใช้วา่ มีความคุม้ ค่าหรื อไม่
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เลขที่แบบสัมภาษณ์ 
แบบสั มภาษณ์ การวิจัย
เรื่อง แนวทางการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ งของเกษตรกร
ในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
***************************************************
ผูส้ ัมภาษณ์อ่านคําถามให้ผตู ้ อบฟัง แล้วผูส้ ัมภาษณ์ทาํ เครื่ องหมาย ลงในช่อง ( )
หน้าข้อความที่ตอ้ งการและเติมข้อความลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง ปี
2560/61 อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ตอนที่ 1.1สภาพพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ปี 2560/61
1. เพศ

( ) 1.1 ชาย

( ) 1.2 หญิง

2. อายุ.....................ปี
3. สถานภาพการสมรส
( ) 3.1 โสด

( ) 3.2 สมรส ( ) 3.3 หม้ายหรื อหย่าร้าง

4. ระดับการศึกษา
( ) 4.1 ไม่ได้รับการศึกษา

( ) 4.2.ประถมศึกษาปี ที่ 4

( ) 4.3 ประถมศึกษาปี ที่ 6

( ) 4.4 มัธยมศึกษาตอนต้น

( ) 4.5 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อเทียบเท่า ( ) 4.6 อนุปริ ญญา/ปวส. หรื อเทียบเท่า
( ) 4.7 ปริ ญญาตรี

( ) 4.8 สู งกว่าปริ ญญาตรี

( ) 4.9 อื่นๆ ระบุ......................................
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน.............................คน
6. จํานวนแรงงานในภาคการเกษตรในครัวเรื อน.............................คน
7. การประกอบอาชีพของครัวเรื อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 7.1 เกษตรกรรม

( ) 7.2 รับจ้าง

( ) 7.3 ค้าขาย

( ) 7.4 รับราชการ

( ) 7.5 อื่นๆ ระบุ.................................
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8. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลักษณะการถือครอง

พื้นที่ท้ งั หมด (ไร่ )

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พื้นที่อื่นๆ(ไร่ )

(ไร่ )
8.1 ของตนเอง
8.2 เช่า
8.3 พื้นที่อื่นๆ (ทําฟรี
ที่สาธารณะประโยชน์)
ระบุ……………………………..
9. ท่านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหรื อไม่ หากได้รับได้รับระดับ
( ) 9.1 ไม่ได้รับ
( ) 9.2 ได้รับ
( ) 9.2.1 ได้รับในระดับน้อยที่สุด

( ) 9.2.2 ได้รับในระดับน้อย

( ) 9.2.3 ได้รับในระดับปานกลาง

( ) 9.2.4 ได้รับในระดับมาก

( ) 9.2.3 ได้รับในระดับมากที่สุด
10. ประสบการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง...........................ปี
11. การเข้าร่ วมโครงการด้านการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
( ) 11.1 โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2559/2560
( ) 11.2 โครงการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและปรับระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2560/2561
( ) 11.3 โครงการการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/2561
( ) 11.4 โครงการอื่นๆ ระบุ โครงการ..................................................................................
ตอนที่ 1.2 สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
1. ปริ มาณผลผลิตที่ได้รับจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในปี 2560/61...................กิโลกรัมต่อไร่
2. รายได้ท้ งั หมดจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในปี 2560/61............................บาท/ไร่
3. ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในปี 2560/61
3.1 ค่าเตรี ยมดิน..................................... บาท/ไร่
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3.2 ค่าเมล็ดพันธุ์..................................... บาท/ไร่
3.3 ค่าให้น้ าํ ............................................. บาท/ไร่
3.4 ค่าปุ๋ ยและค่าฮอร์ โมน..................................... บาท/ไร่
3.5 ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและกําจัด วัชพืช โรคและแมลง..................................... บาท/ไร่
3.6 ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว..................................... บาท/ไร่
3.7 ค่าแรงตนเอง.............................บาทต่อไร่
3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ..................................... บาท/ไร่
4. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 4.1 ของตนเอง

( ) 4.2 จาก ธกส.

( ) 4.3 จากสหกรณ์การเกษตร

( ) 4.4 จากธนาคารพาณิ ชย์

( ) 4.5 จากนายทุนในท้องถิ่น

( ) 4.6 จากญาติพี่นอ้ ง

( ) 4.7 จากแหล่งอื่นๆ ระบุ........................
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความและเติมข้อความลงในช่ องว่างของแต่ละ
คําถามให้ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อตรงกับความคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2.1 การปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
1. ท่านทําการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ปี 2560/61ในช่วงเดือนใด
( ) 1.1 พฤศจิกายน 2560

( ) 1.2 ธันวาคม 2560

( )1.3 มกราคม 2561

( ) 1.4 กุมภาพันธ์ 2561

2. การเตรี ยมดิน
2.1 ท่านทําการไถเตรี ยมดินก่อนปลูก จํานวน.....................ครั้ง
2.2. ท่านเตรี ยมดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง โดยวิธีใด
( ) 2.2.1 ใช้รถไถของตนเอง
( ) 2.2.3. อื่นๆ ระบุ..........................

( ) 2.2.2 จ้างรถไถ
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3. วิธีการปลูก
3.1 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งโดยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 3.1.1 ใช้แรงงานคนในครัวเรื อน

( ) 3.1.2 ใช้เครื่ องปลูก

( ) 3.1.3 จ้างแรงงานปลูก

( ) 3.1.4 อื่นๆ ระบุ..........................

3.2 อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง..............................................กิโลกรัม/ไร่
3.3 ท่านได้ยกร่ องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหรื อไม่
( ) 3.3.1 ยกร่ อง

( ) 3.3.2 ไม่ยกร่ อง

3.4 ท่านเว้นระยะห่างของการปลูกระหว่างต้น...........เซนติเมตร ระหว่างแถว...........เซนติเมตร
4. พันธ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
4.1 พันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่ใช้ปลูกส่ วนใหญ่เป็ นชนิดพันธุ์ใด
( ) 4.1.1 พันธุ์ลูกผสม

( ) 4.1.2 พันธุ์ผสมเปิ ด

( ) 4.1.3 พันธุ์อื่นๆ ระบุ....................
4.2 ท่านได้รับพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งจากสนับสนุนจากรัฐบาล หรื อไม่
( ) 4.2.1 ได้รับ จากโครงการ...............................................................................
จํานวน...........กิโลกรัม
( ) 4.2.2 ไม่ได้รับ จัดหาจากแหล่งใด
( ) 1) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ทาํ พันธุ์เอง

( ) 2) ซื้ อจากร้านค้าในชุมชน

( ) 3) ซื้อจากร้านค้านอกชุมชน

( ) 4) อื่นๆ ระบุ..........................

ตอนที่ 2.2 การดูแลรักษาข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
1. การใส่ ปุ๋ย
1.1 ท่านใส่ ปุ๋ยกี่ครั้งต่อรอบการผลิต............ครั้ง
1.2 ท่านมีการใส่ ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกหรื อไม่
( ) 1)ไม่มี

( ) 2) มี รองพื้นด้วยปุ๋ ยสู ตร.................................................

2. ท่านให้น้ าํ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งโดยวิธีใด

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

( ) 2.1 แบบฝนเทียม (สปริ งค์เกอร์ )

( ) 2.2 ปล่อยตามร่ อง

( ) 2.3 แบบตักรด

( ) 2.5 อื่นๆ ระบุ...............................................
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3. เมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งแล้วท่านกําจัดวัชพืชโดยวิธีใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 3.1 ใช้แรงงานคนถอนออก

( ) 3.2 ใช้เครื่ องจักรกล

( ) 3.3 ใช้สารเคมี

( ) 3.4 อื่นๆ ระบุ......…………………………..

4. ท่านพบโรคระบาดในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 4.1 ไม่มีโรคระบาด

( ) 4.2 โรครานํ้าค้าง

( ) 4.3 อื่นๆ ระบุ....................................
5. ท่านพบแมลงศัตรู ขา้ วโพดในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 5.1 ไม่พบแมลงศัตรู ขา้ วโพด

( ) 5.2 มอดดิน

( ) 5.3 หนอนกระทูห้ อม

( ) 5.4 หนอนเจาะลําต้นข้าวโพด

( ) 5.5 หนอนกระทูข้ า้ วโพด

( ) 5.6 เพลี้ยอ่อนข้าวโพด

( ) 5.7 หนอนเจาะฝักข้าวโพด

( ) 5.8 อื่นๆ ระบุ......................................

ตอนที่ 2.3 การเก็บเกีย่ วข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ฤดูแล้ ง
1. ท่านจะมีวธิ ี เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งอย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.1 ใช้แรงงานคนในครัวเรื อน

( ) 1.2 จ้างแรงงานคน

( ) 1.3 ใช้เครื่ องจักรเก็บเกี่ยว

( ) 1.4 ใช้ท้ งั แรงงานคนและเครื่ องเก็บเกี่ยว

( ) 1.5 อื่นๆ ระบุ...................................
2. ท่านเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งเมื่อข้าวโพดอายุ................วัน
ตอนที่ 2.4 การตลาด
1. ท่านขนส่ งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งไปจําหน่ายโดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.1 ใช้รถของตนเอง

( ) 1.2 ใช้รถของเพื่อนบ้านหรื อญาติ

( ) 1.3 ใช้รถรับจ้าง

( ) 1.4 อื่นๆ ระบุ...........................................

2. การจําหน่าย
2.1 ท่านจําหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งให้ใคร
( ) 2.1.1 โรงงานผลิตอาหารสัตว์

( ) 2.1.2 ลานตากผลผลิตการเกษตรในพื้นที่

( ) 2.1.3 เกษตรกรผูร้ วบรวมในพื้นที่

( ) 2.1.4 พ่อค้านอกพื้นที่

( ) 2.1.5 อื่นๆ ระบุ...........................................
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2.2 ท่านจําหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในรู ปแบบใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 2.2.1 จําหน่ายฝักสดความชื้น..................เปอร์ เซ็นต์ ราคา...............บาทต่อกิโลกรัม
( ) 2.2.2 จําหน่ายเป็ นเมล็ดความชื้น.............เปอร์ เซ็นต์ ราคา...............บาทต่อกิโลกรัม
( ) 2.2.3 อื่นๆ ระบุ...................................................
ตอนที่ 3 สภาพและความต้ องการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับการได้รับการส่ งเสริ มและช่องระดับความ
ต้องการ ที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
5 = ระดับมากที่สุด

4 = ระดับมาก 3 = ระดับปานกลาง

2 = ระดับน้อย

1 = ระดับน้อยที่สุด
ระดับการได้รับการส่ งเสริม ระดับความต้ องการส่ งเสริม

ประเด็น

น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก น้ อย
ที่สุด ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)
1. ประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1.1 การปลูก
1) การกําหนดวันปลูกที่เหมาะสม
2) ขั้นตอนการเตรี ยมดิน
3) การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์
4) เทคโนโลยีการปลูก
5) เรี ยนรู ้การปลูกจากแปลงสาธิต
1.2 การดูแลรักษา
1) การให้น้ าํ
2) การใส่ปุ๋ย
3) การป้ องกันกําจัดโรคและแมลง
4) การป้ องกันและกําจัดวัชพืช
5) การทํารุ่ น (พรวนดิน กําจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ย
ช่วงข้าวโพดอายุ 20-35 วัน)

138
ระดับการได้รับการส่ งเสริม ระดับความต้ องการส่ งเสริม
ประเด็น

น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก น้ อย
ที่สุด ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)
1.3 การเก็บเกีย่ ว
1) ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
2) เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
3) วิธีลดความชื้นผลผลิต
4) วิธีการแปรรู ปผลผลิต
5) วิธีเก็บรักษาผลผลิต
1.4 ตลาด
1) การรับซื้อผลผลิตในพื้นที่
2) วิธีการต่อรองราคา
3) วิธีการรวมกลุ่มจําหน่ายผลผลิต
4) ช่องทางการจําหน่าย
5) การทําสัญญาซื้อขายกับพ่อค้า
1.5 ต้ นทุนการผลิต
1) ขั้นตอนการจัดหาแหล่งเงินต้นทุน
2) การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัด โรคและ
แมลง
3) การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
4) การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัดวัชพืช
5) การผสมปุ๋ ยใช้เอง
2. วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
2.1 วิธีการส่ งเสริมแบบบุคคล
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
2) เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร
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ระดับการได้รับการส่ งเสริม ระดับความต้ องการส่ งเสริม
ประเด็น

น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก น้ อย
ที่สุด ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)
3) เจ้าหน้าที่จาก อบต./เทศบาล
4) ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื ออาจารย์จากมหาวิทยาลัย
5) เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็ จ
2.2 วิธีการส่ งเสริมแบบกลุ่ม
1) การประชุม
2) การฝึ กอบรม
3) การสัมมนา
4) การศึกษาดูงาน
5) เวทีชุมชน
2.3 วิธีการส่ งเสริมแบบมวลชน
1) โทรทัศน์
2) วิทยุ
3) หนังสื อพิมพ์
4) แผ่นพับ
5) หอกระจายเสี ยง
3. การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
3.1 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(เช่น ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์)
3.2 การสนับสนุนเงินค่าชดเชยปั จจัยการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3.3 การสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
3.4 การสนับสนุนประกันราคาผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
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ระดับการได้รับการส่ งเสริม ระดับความต้ องการส่ งเสริม
ประเด็น

น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก น้ อย
ที่สุด ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)
3.5 การสนับสนุนความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการผลิต
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ตอนที่ 4 ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ตอนที่ 4.1 ปัญหาในการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ชี้แจง: โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับปั ญหาตามที่กาํ หนดให้ โดยเลือกเพียงช่องเดียว
5 = มีปัญหาในระดับมากที่สุด

4 = มีปัญหาในระดับมาก

3 = มีปัญหาในระดับปานกลาง

2 = มีปัญหาในระดับน้อย

1 = มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
ระดับของปัญหา
ปัญหา

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

น้ อย (2) ปานกลาง (3)

1. ปัญหาด้ านประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1.1 กระบวนการเพาะปลูก
1) เพาะปลูกล่าช้า
2) เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง
3) ขนาดพื้นที่มีจาํ นวนจํากัด
4) ไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ปลูก
1.2 การดูแลรักษา
1) ปุ๋ ยราคาแพง
2) ขาดแหล่งนํ้าในการดูแลรักษา
3) มีโรคและแมลงระบาด
4) ขาดแคลนแรงงาน
5) ไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการดูแล
รักษา
1.3 การเก็บเกีย่ ว
1) ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว
2) ค่าจ้างแรงงานแพง
3) ไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเก็บ
เกี่ยว

มาก (4)

มากทีส่ ุ ด
(5)
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ระดับของปัญหา
ปัญหา

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

4) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง
5) อยูไ่ กลแหล่งรับซื้อ
1.4 การตลาด
1) ผลผลิตราคาตํ่า
2) มีการหักสิ่ งเจือปน
3) ไม่มีพอ่ ค้าในพื้นที่
4) ไม่มีการรวมกลุ่มจําหน่าย
5) ขาดแคลนเครื่ องมือเครื่ องทุนแรง
1.5 ต้ นทุนการผลิต
1) ต้นทุนการผลิตสูง
2) ไม่มีเงินทุน
3) อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อสูง
4) ไม่มีแหล่งสิ นเชื่อ
5) ไม่ผา่ นการอนุมตั ิสินเชื่อ
2. ปัญหาด้ านวิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
2.1 ปัญหาในวิธีส่งเสริมแบบบุคคล
1) ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรในเวลาที่ตอ้ งการได้
2) ปริ มาณพบปะกับเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
3) เกษตรกรต้นแบบไม่ให้คาํ แนะนํา
4) เกษตรกรไม่สะดวกพบปะเจ้าหน้าที่
เป็ นรายบุคคล
5) เวลาว่างไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่
2.2 ปัญหาในวิธีส่งเสริมแบบกลุ่ม

น้ อย (2) ปานกลาง (3)

มาก (4)

มากทีส่ ุ ด
(5)
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ระดับของปัญหา
ปัญหา

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

น้ อย (2) ปานกลาง (3)

1) จํานวนกลุ่มเป้ าหมายการประชุม อบรม
สัมมนา หรื อดูงาน มีจาํ นวนจํากัด
2) การจัดการประชุม อบรม สัมมนา หรื อ
ดูงาน ใช้เวลาน้อยเกินไป
3) การจัดการประชุม อบรม สัมมนา หรื อ
ดูงาน ใช้เวลามากเกินไป
4) การจัดการประชุม อบรม สัมมนา หรื อ
ดูงาน ไม่ครบถ้วน
5) การประชาสัมพันธ์เข้าร่ วมไม่ทวั่ ถึง
2.3 ปัญหาในวิธีส่งเสริมแบบมวลชน
1) ไม่ทราบว่ามีแหล่งข่าวสารใดบ้างจาก
สื่ อมวลชนประเภทต่างๆ
2) ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ
3) ไม่สามารถเข้าถึงสื่ อชนิดต่างๆได้
4) รายละเอียดของข้อมูลไม่เพียงพอ
5) การรับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
3. ปัญหาการรับการสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ งด้วยวิธีต่างๆ ระดับใด
3.1 จํานวนปัจจัยการสนับสนุนต่อรายไม่
เพียงพอต่อความต้องการ
3.2 จํานวนเกษตรกรเป้ าหมายที่สามารถ
เข้าร่ วมแต่ละโครงการมีนอ้ ยเกินไป
3.3 ขาดการสนับสนุนแหล่งสิ นเชื่อที่
ดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกร
3.4 การรับซื้อผลผลิตไม่เป็ นไปตามราคา
ที่รับประกันไว้

มาก (4)

มากทีส่ ุ ด
(5)
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ระดับของปัญหา
ปัญหา

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

น้ อย (2) ปานกลาง (3)

มากทีส่ ุ ด

มาก (4)

(5)

3.5 ได้รับการสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง

ตอนที่ 4.2 ข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ชี้แจง: โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นตามที่กาํ หนดให้ โดยเลือก
เพียงช่องเดียว
5 = เห็นด้วยในระดับมากที่สุด

4 = เห็นด้วยในระดับมาก

3 = เห็นด้วยในระดับปานกลาง

2 = เห็นด้วยในระดับน้อย

1 = เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
ข้ อเสนอแนะ

ระดับความคิดเห็น (เห็นด้ วยในระดับใด)
มากทีส่ ุ ด

มาก

1. ข้ อเสนอแนะด้ านประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
1.1 ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
1.2 ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
1.3 ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
1.4 ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
1.5 ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
2. ข้ อเสนอแนะด้ านวิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
2.1 ควรใช้วธิ ีการส่งเสริ มแบบบุคคลในการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อเสนอแนะ

ระดับความคิดเห็น (เห็นด้ วยในระดับใด)
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

2.2 ควรใช้วธิ ีการส่งเสริ มแบบกลุ่มในการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
2.3 ควรใช้วธิ ีการส่งเสริ มแบบมวลชนในการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
3. ข้ อเสนอแนะด้ านการสนับสนุนการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
3.1 ควรมีการสนับสนุนให้เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกร
3.2 ควรเพิม่ จํานวนเกษตรกรเป้ าหมายที่เข้า
ร่ วมแต่ละโครงการ
3.3 ควรสนับสนุนแหล่งสิ นเชื่อที่ดอกเบี้ยถูก
แก่เกษตรกร
3.4 ควรสนับสนุนด้านการจัดการรับซื้อ
ผลผลิตให้เป็ นไปตามข้อตกลง
3.5 ควรสร้างความตระหนักให้เกษตรกร
ทราบถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการ
ช่วยเหลือตนเอง

ตอนที่ 5 แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
คําชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน โดยกําหนดระดับ
ความคิดเห็นไว้ดงั นี้
1. เห็นด้วยน้อยที่สุด

2. เห็นด้วยน้อย

4. เห็นด้วยมาก

5. เห็นด้วยมากที่สุด

3. เห็นด้วยปานกลาง

146
เห็นด้ วยกับกับแนวทางการส่ งเสริมใน
ประเด็น

ระดับ
น้ อยทีส่ ุ ดน้ อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุ ด
(1)

1. แนวทางการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ งด้ านประเด็นการส่ งเสริม
1.1 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตั้งแต่
การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.2 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต
1.3 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.4 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ไว้
ใช้เอง
1.5 มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับตลาดรับซื้อผลผลิต
1.6 การให้ความรู ้เกี่ยวกับใช้สารชีวภัณฑ์กาํ จัดศัตรู พืชทดแทน
สารเคมี
1.7 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการผสมปุ๋ ยใช้เองให้เกษตรกร
1.8 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
1.9 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มรวบรวมผลผลิตในพื้นที่
1.10 การให้ความรู ้เกี่ยวกับมีการรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่ขา้ วโพด
เลี้ยงสัตว์
2. วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
2.1 การส่ งเสริมรายบุคคล
1) เจ้าหน้าที่ควรแจ้งตารางงานให้เกษตรกรทราบ
2) เจ้าหน้าที่ควรเยีย่ มเยียนเกษตรกรเป็ นประจํา
3) ควรมีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างเกษตรกรกับ
เจ้าหน้าที่
4) ควรมีการติดต่อทางแอฟพลิเคชัน่ Line ระหว่างเกษตรกรกับ
เจ้าหน้าที่
5) ควรมีเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ที่สามารถให้คาํ แนะนําและ
ตอบคําถามด้านการเกษตรได้

(2)

(3)

(4)

(5)
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เห็นด้ วยกับกับแนวทางการส่ งเสริมใน
ประเด็น

ระดับ
น้ อยทีส่ ุ ดน้ อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุ ด
(1)

2.2 การส่ งเสริมแบบกลุ่ม
1) ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งในพื้นที่ ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน
2) ควรมีการพากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่
3) ควรมีการจัดทําแปลงสาธิต/แปลงเรี ยนรู ้
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
4) มีการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
ทันสมัยเป็ นประจํา
5) ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนสรุ ปผลการผลิต
2.3 การส่ งเสริมแบบมวลชน
1) ควรมีการให้ความรู ้และข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ผา่ นหอกระจ่ายขาวในหมู่บา้ น
2) ควรมีการให้ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผา่ นเอกสารแผ่นพับและโปสเตอร์
3) ควรมีการให้ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผา่ นสื่ อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
4) ควรมีการให้ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผา่ นอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น
ไลน์ เฟสบุ๊ค โปรแกรม/แอพพลิเคชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ต่างๆ
5) ควรมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และระบุช่องทางการ
หาข้อมูลเพิ่มเติม ในสื่ อที่เผยแพร่
3. การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
3.1 ควรระบุเงื่อนไขการเข้าร่ วมโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนให้ชดั เจน

(2)

(3)

(4)

(5)
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เห็นด้ วยกับกับแนวทางการส่ งเสริมใน
ประเด็น

ระดับ
น้ อยทีส่ ุ ดน้ อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุ ด
(1)

(2)

(3)

3.2 ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่ วมมือกันในการให้การ
สนับสนุนแก่เกษตรกร
3.3 ควรมีการศึกษาข้อมูลการเกษตรแต่ละพื้นที่เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการสนับสนุน
3.4 ภาครัฐหรื อเอกชนควรสนับสนุนให้ตรงตามฤดูการผลิต
3.5 ควรมีการสนับสนุนแต่พอดี เพียงพอให้เกษตรกรสามารถ
ต่อยอดได้

ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสั มภาษณ์

(4)

(5)
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ภาคผนวก ข
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ แบบสัมภาษณ์
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ตารางภาคผนวกที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 3.1 สภาพการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หัวข้อ

n=30

Alpha if item
deleted

ประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
การกําหนดวันปลูกที่เหมาะสม

0.813

ขั้นตอนการเตรี ยมดิน

0.811

การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์

0.81

เทคโนโลยีการปลูก

0.816

เรี ยนรู ้การปลูกจากแปลงสาธิต

0.815

การให้น้ าํ

0.796

การใส่ปุ๋ย

0.806

การป้ องกันกําจัดโรคและแมลง

0.804

การป้ องกันและกําจัดวัชพืช

0.805

การทํารุ่ น (พรวนดิน กําจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ยช่วงข้าวโพดอายุ 20-35 วัน)

0.808

ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

0.809

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

0.815

วิธีลดความชื้นผลผลิต

0.816

วิธีการแปรรู ปผลผลิต

0.807

วิธีเก็บรักษาผลผลิต

0.818

การรับซื้อผลผลิตในพื้นที่

0.817

วิธีการต่อรองราคา

0.808

วิธีการรวมกลุ่มจําหน่ายผลผลิต

0.806

ช่องทางการจําหน่าย

0.808

การทําสัญญาซื้อขายกับพ่อค้า

0.803

ขั้นตอนการจัดหาแหล่งเงินต้นทุน

0.808

การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัด โรคและแมลง

0.805

การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์

0.814
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หัวข้อ
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัดวัชพืช
การผสมปุ๋ ยใช้เอง

Alpha if item
deleted
0.803
0.802

วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร

0.831

เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร

0.812

เจ้าหน้าที่จาก อบต./เทศบาล

0.806

ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื ออาจารย์จากมหาวิทยาลัย

0.804

เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็ จ

0.806

การประชุม

0.803

การฝึ กอบรม

0.810

การสัมมนา

0.814

การศึกษาดูงาน

0.805

เวทีชุมชน

0.801

โทรทัศน์

0.818

วิทยุ

0.817

หนังสื อพิมพ์

0.799

แผ่นพับ

0.800

หอกระจายเสี ยง

0.816

การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เช่น ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์)

0.790

การสนับสนุนเงินค่าชดเชยปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0.804

การสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0.796

การสนับสนุนประกันราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0.794

การสนับสนุนความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการผลิต

0.799

Alpha = 0.811
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ตารางภาคผนวกที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 3.2 ความต้องการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
n=30
หัวข้ อ

Alpha if item

ประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
การกําหนดวันปลูกที่เหมาะสม

0.816

ขั้นตอนการเตรี ยมดิน

0.814

การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์

0.827

เทคโนโลยีการปลูก

0.828

เรี ยนรู ้การปลูกจากแปลงสาธิต

0.827

การให้น้ าํ

0.811

การใส่ปุ๋ย

0.824

การป้ องกันกําจัดโรคและแมลง

0.828

การป้ องกันและกําจัดวัชพืช

0.829

การทํารุ่ น

0.823

ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

0.826

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

0.827

วิธีลดความชื้นผลผลิต

0.830

วิธีการแปรรู ปผลผลิต

0.824

วิธีเก็บรักษาผลผลิต

0.823

การรับซื้อผลผลิตในพื้นที่

0.825

วิธีการต่อรองราคา

0.832

วิธีการรวมกลุ่มจําหน่ายผลผลิต

0.821

ช่องทางการจําหน่าย

0.832

การทําสัญญาซื้อขายกับพ่อค้า

0.823

ขั้นตอนการจัดหาแหล่งเงินต้นทุน

0.819

การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัด โรคและแมลง

0.825

การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์

0.820
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หัวข้ อ
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัดวัชพืช
การผสมปุ๋ ยใช้เอง

Alpha if item
0.819
0.823

วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร

0.823

เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร

0.833

เจ้าหน้าที่จาก อบต./เทศบาล

0.816

ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื ออาจารย์จากมหาวิทยาลัย

0.820

เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็ จ

0.828

การประชุม

0.812

การฝึ กอบรม

0.832

การสัมมนา

0.829

การศึกษาดูงาน

0.819

เวทีชุมชน

0.823

โทรทัศน์

0.838

วิทยุ

0.838

หนังสื อพิมพ์

0.845

แผ่นพับ

0.819

หอกระจายเสี ยง

0.820

การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เช่น ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์)

0.822

การสนับสนุนเงินค่าชดเชยปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0.825

การสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0.822

การสนับสนุนประกันราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0.826

การสนับสนุนความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการผลิต

0.820

Alpha = 0.828
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 4.1 ปั ญหาในการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หัวข้อ

n=30

Alpha if item

ประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
เพาะปลูกล่าช้า

0.840

เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง

0.835

ขนาดพื้นที่มีจาํ นวนจํากัด

0.842

ไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ปลูก

0.845

ปุ๋ ยราคาแพง

0.835

ขาดแหล่งนํ้าในการดูแลรักษา

0.856

มีโรคและแมลงระบาด

0.852

ขาดแคลนแรงงาน

0.856

ไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการดูแลรักษา

0.857

ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว

0.861

ค่าจ้างแรงงานแพง

0.857

ไม่มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว

0.863

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง

0.838

อยูไ่ กลแหล่งรับซื้อ

0.830

ผลผลิตราคาตํ่า

0.831

มีการหักสิ่ งเจือปน

0.829

ไม่มีพอ่ ค้าในพื้นที่

0.828

ไม่มีการรวมกลุ่มจําหน่าย

0.823

ขาดแคลนเครื่ องมือเครื่ องทุนแรง

0.816

ต้นทุนการผลิตสูง

0.840

ไม่มีเงินทุน

0.838

อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อสูง

0.827

ไม่มีแหล่งสิ นเชื่อ

0.831

ไม่ผา่ นการอนุมตั ิสินเชื่อ

0.833
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หัวข้อ
ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในเวลาที่ตอ้ งการได้

Alpha if item
0.834

วิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดฤดูแล้ ง
ปริ มาณพบปะกับเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

0.837

เกษตรกรต้นแบบไม่ให้คาํ แนะนํา

0.838

เกษตรกรไม่สะดวกพบปะเจ้าหน้าที่เป็ นรายบุคคล

0.840

เวลาว่างไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่

0.836

จํานวนกลุ่มเป้ าหมายการประชุม อบรม สัมมนา หรื อดูงาน มีจาํ นวนจํากัด

0.829

การจัดการประชุม อบรม สัมมนา หรื อดูงาน ใช้เวลาน้อยเกินไป

0.826

การจัดการประชุม อบรม สัมมนา หรื อดูงาน ใช้เวลามากเกินไป

0.836

การจัดการประชุม อบรม สัมมนา หรื อดูงาน ไม่ครบถ้วน

0.834

การประชาสัมพันธ์เข้าร่ วมไม่ทวั่ ถึง

0.830

ไม่ทราบว่ามีแหล่งข่าวสารใดบ้างจากสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ

0.827

ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ

0.821

ไม่สามารถเข้าถึงสื่ อชนิดต่างๆได้

0.828

รายละเอียดของข้อมูลไม่เพียงพอ

0.835

การรับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง

0.830

การสนับสนุนการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ฤดูแล้ ง
จํานวนปัจจัยการสนับสนุนต่อรายไม่เพียงพอต่อความต้องการ

0.826

จํานวนเกษตรกรเป้ าหมายที่สามารถเข้าร่ วมแต่ละโครงการมีนอ้ ยเกินไป

0.832

ขาดการสนับสนุนแหล่งสิ นเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกร

0.829

การรับซื้อผลผลิตไม่เป็ นไปตามราคาที่รับประกันไว้

0.826

ได้รับการสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง

0.832

Alpha = 0.842
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 4.2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หัวข้ อ
ด้ านประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ด้ านการวิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ควรใช้วธิ ี การส่ งเสริ มแบบบุคคลในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ควรใช้วธิ ี การส่ งเสริ มแบบกลุ่มในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ควรใช้วธิ ี การส่ งเสริ มแบบมวลชนในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
ด้ านการสนับสนุนการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
ควรมีการสนับสนุ นให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
ควรเพิ่มจํานวนเกษตรกรเป้ าหมายที่เข้าร่ วมแต่ละโครงการ
ควรสนับสนุนแหล่งสิ นเชื่ อที่ดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกร
ควรสนับสนุนด้านการจัดการรับซื้ อผลผลิตให้เป็ นไปตามข้อตกลง
ควรสร้างความตระหนักให้เกษตรกรทราบถึงการสนับสนุนปั จจัยการผลิต
Alpha = 0.815

Alpha if item
deleted
0.784
0.837
0.819
0.808
0.787
0.835
0.81
0.857
0.783
0.785
0.802
0.784
0.802
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของ ตอนที่ 5 แนวทางการส่ งเสริ มการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หัวข้ อ
ด้ านประเด็นการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
การให้ความรู ้เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตั้งแต่การปลูก การ
ดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต
การให้ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต

Alpha if item
deleted

0.816
0.814

การให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0.807

การให้ความรู ้เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เอง

0.815

มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับตลาดรับซื้ อผลผลิต

0.818

การให้ความรู ้เกี่ยวกับใช้สารชีวภัณฑ์กาํ จัดศัตรู พืชทดแทนสารเคมี

0.813

การให้ความรู ้เกี่ยวกับการผสมปุ๋ ยใช้เองให้เกษตรกร

0.824

การให้ความรู ้เกี่ยวกับการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

0.825

การให้ความรู ้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มรวบรวมผลผลิตในพื้นที่

0.803

การให้ความรู ้เกี่ยวกับมีการรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์

0.806

ด้ านวิธีการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง
เจ้าหน้าที่ควรแจ้งตารางงานให้เกษตรกรทราบ

0.807

เจ้าหน้าที่ควรเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็ นประจํา

0.817

ควรมีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่

0.813

ควรมีการติดต่อทางแอฟพลิเคชัน่ Lineระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่

0.806

ควรมีเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ที่สามารถให้คาํ แนะนําและตอบคําถามด้าน
การเกษตรได้
ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในพื้นที่
ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน
ควรมีการพากลุม่ เกษตรกรไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ควรมีการจัดทําแปลงสาธิ ต/แปลงเรี ยนรู ้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง

0.816
0.823
0.816
0.843
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มีการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ทนั สมัยเป็ น
ประจํา

0.816

ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนสรุ ปผลการผลิต

0.821

ควรมีการให้ความรู ้และข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผา่ นหอ
กระจ่ายขาวในหมู่บา้ น
ควรมีการให้ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผา่ น
เอกสารแผ่นพับและโปสเตอร์
ควรมีการให้ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผา่ น
สื่ อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
ควรมีการให้ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผา่ น
อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค โปรแกรม/แอพพลิเคชัน่
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างๆ
ควรมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และระบุช่องทางการหาข้อมูลเพิ่มเติม ใน
สื่ อที่เผยแพร่
ด้ านการสนับสนุนการส่ งเสริมการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ฤดูแล้ ง

0.808
0.833
0.798
0.811
0.797

ควรระบุเงื่อนไขการเข้าร่ วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนให้ชดั เจน

0.819

ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่ วมมือกันในการให้การสนับสนุนแก่เกษตรกร

0.82

ควรมีการศึกษาข้อมูลการเกษตรแต่ละพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาการ
สนับสนุน

0.818

ภาครัฐหรื อเอกชนควรสนับสนุนให้ตรงตามฤดูการผลิต

0.804

ควรมีการสนับสนุนแต่พอดี เพียงพอให้เกษตรกรสามารถต่อยอดได้

0.813

Alpha = 0.820

159

ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
สถานทีท่ าํ งาน

ตําแหน่ ง

นางสาวมลธิ ชา ทาอาสา
12 กรกฎาคม 2533
อําเภอเสริ มงาม จังหวัดลําปาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่พริ ก จังหวัดลําปาง
กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ

