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บทสรุปผู้บริหาร 

  จังหวัดอุทัยธานีมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,626,743 ไร คิดเป็นร้อยละ 38.67 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน 399,180 ไร หรือคิดเป็นร้อยละ 24.54 ของพ้ืนที่การเกษตร จังหวัดอุทัยธานีเป็น
แหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2561/2562 จ านวน 
101,952 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.27 ของพ้ืนที่การเกษตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกรุ่นที่ 1 (ปลูกเดือนมีนาคมถึงเดือน
ตุลาคม) จ านวน 76,422 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกรุ่นที่ 2 (ปลูกเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์) จ านวน 25,530 ไร่ 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในรุ่นที่ 1 จะเป็นการปลูกในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ โดยพ้ืนที่
ปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอลานสัก บ้านไร่ ทัพทัน และสว่างอารมณ์ ตามล าดับ แต่เกษตรกรก็ยังประสบปัญหาใน
เรื่องต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูง จากการจัดการธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม ท าให้ผลผลิตต่ า 
  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จึงได้จัดท าโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นโครงการแบบบูรณาการที่มี
หน่วยงานภาครัฐได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
อุทัยธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอทัพทัน และกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบล 
พลวงสองนาง และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลตลุกดู่ มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไข รวมถึงการลงมือปฏิบัติโดยการน าปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) ร่วมกับปุ๋ยเคมีตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดย
การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจมาก
ในภาพรวมของโครงการคิดเป็น 97.2 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง และ 
ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เติมโตดีและแข็งแรง 
  จากการด าเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพี
อาร์-วัน (PGPR-1) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี และยังเป็นการท าให้เกษตรกรต าบลพลวงสองนาง และต าบลตลุกดู่ สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงได้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย และในการด าเนินงานในปีต่อไปเกษตรกรผู้ร่วม
โครงการฯ สามารถน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
ดังกล่าวขยายผลสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงและในอ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัดอุทัยธานี โดยน าแนวทางการด าเนินการกับกลุ่มผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปใช้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลง
ของตนเองกันอย่างกว้างขวาง เพ่ิมมากขึ้น 

                                                                
 

                                                                       (นายปัญญา  พุกสุ่น) 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
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กรอบแนวคิด 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นโครงการที่น าผลงานวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับเกษตรกร ซึ่งโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน 
(PGPR-1) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้มีส่วนร่วมใน
การคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางในการแก้ไข รวมถึงการลงมือปฏิบัติ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน 
(PGPR-1) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ของเกษตรกร 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อขยายการใช้ประโยชน์จากการใช้กับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ปุ ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน ในพื้นที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี 

2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาท ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ภาครัฐ เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ในชุมชน และเป็น
รูปแบบการมีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติโครงการแบบมีส่วนร่วมโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

1. มีการขยายการใช้ประโยชน์ของ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ใน
พ้ืนที่เกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

2. เกษตรกรได้รับ เทคโนโลยีการใช้ ปุ๋ ยชีวภาพ พีจี พีอาร์ -วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ ยเคมีตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืชและเพ่ิมผลผลิตพืช เกษตรกรมี
โอกาสเข้าร่วมตัดสินใจในการด าเนินการโครงการของภาครัฐ 
 

วิธีการด าเนินการ 

  ด าเนินงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 1-5 ของระดับชั้นของความส าเร็จ (Milestone) ซึ่งก าหนด
ไว้ ในรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   โดยเป็นการด าเนิน
โครงการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ มีการปรึกษาหารือร่วมวางแผน/การปฏิบัติ การร่วมด าเนินกิจกรรม
โครงการฯ ให้ความร่วมมือ การติดตามประเมินผลโครงการฯ ตลอดจนกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มี
บทบาทในการตัดสินใจในกิจกรรมจากการด าเนินการของภาครัฐ ตามเอกสารแผนงาน/แผนการปฏิบัติการ
โครงการฯ  
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ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน  
  

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอน
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็นร้อยละ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ระดับคะแนน 
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนการใช้ปุย๋

ชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ร้อยละ) 
65 70 75 80 85 

1 √     
2  √    
3   √   
4    √  
5     √ 

 
แผนการปฏิบัติงานของโครงการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานฯ ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม 
2. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2562 ก าหนดให้มีช่องทาง/กระบวนการในการรับฟังความ

คิดเห็นจากประชาชน 3 ช่องทาง คือ 1) การประชุมคณะท างาน  2) การจัดเวทีชาวบ้านระดมความคิดเห็น และ 
3) พิจารณาโครงการฯ  พิจารณาแผนปฏิบัติการ   

3. ให้ความรู้/วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) 
4. ติดตามแปลงต้นแบบและเก็บข้อมูล 
5. รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยประชาชนมีส่วนร่วม/สื่อสารให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องรับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน โดยการเข้าพบปะแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
6. จัดท ารายงานสรุปผลความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารรับทราบ/จัดท ารายงานโครงการฯ รอบ 6 9 

และ 12 เดือน 
7. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2562 สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และติดตามผล

การด าเนินงาน 
8. ส ารวจความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการโครงการของประชาชนมีส่วนร่วม 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การวัดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
9. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2562 จัดให้มีการเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงาน ให้

คณะท างานภาคประชาชน และสื่อสารให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทราบ 
10. จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหารรับทราบ  
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ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างาน (เอกสารภาคผนวก 1) 
มีค าสั่ง สวพ.5 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีคณะผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
ประธานคณะท างาน นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ  ศวพ.อุทัยธานี เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ  นางสาวเรณู  บุญผาสุข  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.อุทัยธานี และนายก าพลศักดิ์ สุขโต 
นักวิชาการเกษตร ศวพ.อุทัยธานี เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท ากรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้ามี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

2. จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่ วนร่วม 
ให้สอดคล้องกับกรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ  
โดยโครงการ/แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
และเป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 

3. ด าเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความ
ต้องการของการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผลความก้าวหน้า
ในการด าเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 

4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่
ประชาชนผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

5. จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 

6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 (เอกสารภาคผนวก 2) 
ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ที่ท าการ

กองทุนหมู่บ้านบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  มีคณะท างานมา
ประชุม 13 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมอีก 60 ท่าน รวม 63 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงโครงการ
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และจัดท าแนวทางการแก้ไขโดยการ
จัดท าแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว โพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงการจัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ  
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3. การให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์/เรื่องปุ๋ย
ชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) และวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1)  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ประธานมอบให้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ โดย นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และ นายฉัตรชีวิน ดาวใหญ ่
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน  
(PGPR-1) และวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และมอบให้ นายสมบัติ บวรพรเมธี 
นักวิชาการเกษตรช านาญการ นายก าพลศักดิ์ สุขโต นักวิชาการเกษตร และนางสาววารุณี ภู่พราหมณ์ เป็นผู้
ประสานงานคณะท างานและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ  
 

4. การติดตามแปลงต้นแบบและการเก็บข้อมูล 
คัดเลือกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่าง

อารมณ์ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือจัดท าแปลงต้นแบบ 
จ านวน 15 ราย พ้ืนที่ 454 ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินแปลงทดสอบของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ติดตามผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูล และประเด็นปัญหา พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการแปลงเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 
4,568 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 9,464 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 4,896 บาทต่อไร่  
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายณรงค์ศักดิ์   ยงกสิกรรม 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 6 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 575028 Y 1712498   
    3. ผลวิเคราะห์ดิน  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.32 0.062 1.24 28 45 - 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      30 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 29 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   

 
 
 



7 

ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายประจวบ อัมรนันท์ 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 575030 Y 1709706       
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.26 0.053 1.05 65 82 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      4 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 29 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 

9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
 
 
 



8 

ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายสมจิตร  ชูช่วย 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 6/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X 572441 Y 1713630 
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.71 0.039 0.77 20 12 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      5 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 39 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. ชื่อเกษตรกร นายจรัญ ทองเกษม 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 106 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

        พิกัดแปลง X 575475 Y 1712526    
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.59 0.030 0.60 43 44 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      23 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 39 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นางสนอง  ทองเกษม 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 24/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 573954 Y 1713751      
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.00 00.44 0.89 18 26 - 
 

4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      6 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 39 กก./ไร่ 
 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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 ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายสมบัติ   เพ็ชรวัตน์ 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 30/3 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 573333 Y 1714172     
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.60 0.027 0.55 15 24 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      6 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 35 กก./ไร่ 
 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. ชื่อเกษตรกร นายสมชาย พ่วงอิม 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 25/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 573952 Y 1713817 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.62 0.044 0.89 18 38 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      6 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   คลุกเมล็ดพร้อมปลูก 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 11 กก./ไร ่
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 39 กก./ไร ่

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     1. ชื่อเกษตรกร นายระเบียบ  สอนจีน 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 22 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 575329 Y 1711690 
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

7.08 0.038 0.75 5 19 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      30 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 35 กก./ไร่ 
 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายทองม้วน สังข์น้ า 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 575287 Y 1711163 
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.34 0.019 0.39 27 13 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      7 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 11 กก./ไร ่
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 39 กก./ไร ่

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร น.ส.นงลักษณ์ เมืองจันทร์ 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 205 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X 575366 Y 1712523 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.21 0.032 0.64 11 10 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      6 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 35 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร นางนารี  แตงร่ม 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 268 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X  578542        Y 1720781 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.31 0.054 1.08 12 59 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      5 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 24 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นางส าราญ แตงร่ม 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 23 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X  578656        Y 1720398 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.37 0.061 1.21 6 55 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      5 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 24 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นางประเทือง ทองคง 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 189/3  หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X 576929        Y 1720183 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.40 0.047 0.93 8 42 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      26 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหยอด 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 35 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นายสนิท  สาระชาติ 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 92/27  หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X 578406         Y 1720094 
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.62 0.059 1.17 7 60 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      5 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหยอด 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 24 กก./ไร ่

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นายบุญส่ง  มีปัญญาไว 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 150/1 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X  578526        Y 1720663 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.07 0.068 1.35 7 89 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      8 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 24 กก./ไร่ 

 แปลงเกษตรกร แปลงทดลอบ 
9. ผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต เกษตรยังไม่ได้เก็บผลผลิต 
10. ต้นทุนการผลิต   
11. รายได ้   
12. ผลตอบแทน   
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5. การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยประชาชนมีส่วนร่วม/สื่อสารให้ประชาชน และ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน โดยการเข้าพบปะแลกเปลี่ยนกับ
เกษตรกรในพื้นที่ 

ในการประชุมคณะท างานฯ ในพ้ืนที่ ได้มีการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

5.1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะท างาน และ
เกษตรกรผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม- ตอบ ดังนี้ 

นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- โครงการนี้จะเน้นพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่พันธุ์นครสวรรค์ 3 และการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน เพราะพ้ืนที่ ม.8 ต.พลวงสองนาง อยู่ในเขตพ้ืนที่แห้งแล้ง ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง และได้เปิดโอกาสให้
เกษตรกรสอบถามมีประเด็นปัญหาจากการเข้าร่วมงานกับ ศวพ.อุทัยธานีในปีที่ผ่านมา                         

นายวินัย  แตงร่ม  เกษตรกร 
- เคยปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 มาแล้วเปรียบเทียบกับพันธุ์บริษัท (เอ็นเค) NK S7 

328 พบว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3  ไม่ทนแล้งเหมือนพันธุ์ของเอกชน การดูแลรักษาเหมือนกัน ใช้ปุ๋ยตามที่ทาง ศวพ.
อุทัยธานีแนะน า แต่เมื่อเปรียบเทียบเรื่องต้นทุนพันธุ์นครสวรรค์ 3 ค่าเมล็ดพันธุ์ถูกกว่า 

นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 
- ถามเกษตรกรว่าผลผลิตที่ต่างกันเพราะอะไร เช่น ฝักน้อยกว่า หรือฝักสั้นกว่าหรือจ านวนแถวน้อย

กว่าผลผลิตของแปลงที่ใช้พันธุ์เอกชนสูงกว่าพันธุ์หน่วยงาน 
นายวินัย  แตงร่ม เกษตรกร 

- ผลผลิตต่อไร่ได้น้ าหนักมากกว่ากัน 
ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 

- น้ าหนักข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 น้ าหนักดี หักง่าย แต่ต้นไม่แข็งแรง 
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- ในเขตส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 แนะน าให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์
นครสวรรค์ 3 ผลผลิตดีกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ถ้าปลูกพ้ืนที่ราบผลผลิตสู้พันธุ์เอกชนไม่ได้ 

นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- ถ้าให้ผสมปุ๋ยใช้เองมีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง 

ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 
- ขอเอกสารการผสมปุ๋ยใช้เองจะได้ผสมปุ๋ยใช้เองได้ 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 
- ในกลุ่มนี้ต้องมีพ่ีเลี้ยงในการผสมปุ๋ยใช้เอง ให้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ไว้ จะได้เข้ามา

คอยแนะน าให้เกษตรกรเวลาผสมปุ๋ยใช้เอง 
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

-  ถ้าเกษตรกรต้องการผสมปุ๋ยใช้เองต้องเข้ามาแนะน า สาธิตการผสมอีกครั้ง เกษตรกรจะ
ได้เข้าใจ เพราะอาจจะมีเกษตรกรที่ไม่เคยผสมปุ๋ยเลย   
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นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- ตามแผนการด าเนินงานของโครงการจะต้องมีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง พร้อมการ

ติดตามงานของแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหากมีประเด็นปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของ ศวพ.อุทัยธานี 
ได้ตลอดเวลา 

นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 
- ให้ตั้งกลุ่มไลน์ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- ถามเกษตรกรท่านใดจะผสมปุ๋ยใช้เองบ้าง การผสมปุ๋ยใช้เองนั้นไม่ยาก เพราะเวลาเราซื้อ

ปุ๋ยมาใช้เป็นปุ๋ยผสมอยู่แล้ว เราซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองต้นทุนเราจะถูกกว่าธาตุอาหารได้มากกว่าปุ๋ยผสม 
นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ที่เกษตรกรเราไม่ผสมปุ๋ยใช้เองเพราะอะไร 
เกษตรกร 

- เกษตรกรบางคนไม่มีทุนเป็นของตัวเองที่จะไปซื้อปุ๋ยมาใช้ จึงจ าเป็นต้องเอาปุ๋ยจากลาน
รับซื้อ (เถ้าแก่) มาใช้ก่อน                                  

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- แนะน าให้ไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) 

เกษตรกร 
- ถ้าเกษตรกรไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) 

วงเงินกู้ของเกษตรกรเต็มยอดหมดแล้วไม่สามารถกู้เพ่ิมเติมได้ 
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- เสนอให้กันกองทุนหมู่บ้านส่วนหนึ่งเป็นกองทุนแม่ปุ๋ย 
นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

- เสนอให้ลานตากรับซื้อ(เถ้าแก่) เอาแม่ปุ๋ยมาขายให้เกษตรกร 
เกษตรกร 

- ลานตากรับซื้อ (เถ้าแก่) เขาไม่เอาแม่ปุ๋ยมาขาย เขาจะเอาแต่ปุ๋ยสูตรมาขาย เช่น สูตร 
27-12-6 , 16-8-8 ,16-20-0 เขาบังคับให้เลือกซ้ือ 

นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- นอกจากปัญหาลานรับซื้อ (เถ้าแก่) แล้วยังมีปัญหาอะไรอีกบ้าง ที่เรามาสามารถซื้อแม่

ปุ๋ยมาใช้ได ้
นายปัญญา พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

- ให้ไปลองคุยกับลานรับซื้อ(เถ้าแก่)ให้เอาแม่ปุ๋ยมาขาย ลานรับซื้อ(เถ้าแก่)เขาอาจจะไม่รู้ 
อาจจะไปผูกขาดกับโรงงานผลิตปุ๋ย จึงน าปุ๋ยมาขายเพียงบางสูตรเท่านั้น  

นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี  
- แนะน าให้เกษตรกรที่มีทุนไปซื้อแม่ปุ๋ย และให้บอกว่ามี เจ้าหน้าที่มาแนะน าให้ใช้แม่ปุ๋ย  

ถ้าเกษตรกรลูกไร่ใช้แม่ปุ๋ยตามค าแนะจะได้ผลผลิตสูงลานรับซื้อ(เถ้าแก่) ก็ได้ทุนคืนแล้วขายปุ๋ยได้อีกด้วยต้องมีคนไป
ถามซื้อเขาหน่อยปีนี้เป็นปีแรกต้องใช้เวลา เกษตรกรเริ่มใช้แม่ปุ๋ยร้านค้าไม่กล้าเอามาขาย เพราะกลัวไม่มีเงินซื้อ 
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นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- มีเพ่ือนเป็นเจ้าของโรงงาน น าเข้าแม่ปุ๋ย สามารถแนะน าให้ได้ 

เกษตรกร 
- ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20 ไร่ ต้นทุนใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าไร 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- แนะน าราคาปุ๋ย 3 สูตร  46-0-0 ตันละ 11,000 บาท  18-46-0 ตันละ 14,900 บาท    

0-0-60  ตันละ 11,500 บาท เป็นราคาหน้าโรงงาน ถ้าเกษตรกรจะซื้อสั่งรวมกันได้   
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- สอบถามเกษตรกรว่าใช้ปุ๋ยสูตรใดบ้างในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
เกษตรกร 

- ที่ใช้กันส่วนมาก สูตร 16-20-0 อัตรา 3 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 216.7 บาท/ไร่ สูตร 27-
12-6 อัตรา 1 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 720 บาท/ไร่ เกษตรกรกลัวถ้าใส่ปุ๋ยมากท าให้เมล็ดข้าวโพดที่ปลูกเกิดการเน่า
เสียหายได้  

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- แนะน าเกษตรกรว่า เมล็ดข้าวโพดจะไม่เน่า ถ้าฝนตกปริมาณไม่เกิน 30 ม.ม. ห้ามปลูก

ดิน 2 หน้าซึ่งดินจะไม่มีความชื้นเพียงพอ และได้เปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรกับกรมวิชาการเกษตร 
 

วิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง        
  
 
 
 
 
                                  รวมเป็นเงิน  936.7 บาท/ไร่ 

วิธีของกรมวิชาการเกษตร 
 
 
  
                                  รวมเป็นเงิน  756 บาท/ไร่ 

และได้แนะน าให้เกษตรกรบอกกับทางลานรับซื้อ (เถ้าแก่) ให้น าแม่ปุ๋ยมาขาย 
 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ต้องการแม่ปุ๋ยสูตรใดบ้าง อย่างละกี่กระสอบ ไปติดต่อกับทาง

ร้านขายปุ๋ย หรือจะให้โทรศัพท์ไปที่บริษัทจ าหน่ายปุ๋ยที่รู้จักให้ก็ได้ 
นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ให้ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสมาชิกที่ต้องการใช้แม่ปุ๋ย ทาง ศวพ.
อุทัยธานีจะด าเนินการสานต่อเป็นตัวกลางหาแม่ปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ 

N P  K 
2.7 3.3 0.0 

13.5 6.0 3.0 
16.2 9.3 3.0 

N P  K 
15.0 7.0 12.0 
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นายปรมินทร์  ไตรทิพย์  เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์   ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ 
- เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ได้แนะน าโครงการที่จะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างแรก 

ต้องมีกลุ่มที่ชัดเจน เรามีกลุ่มอยู่แล้ว มีคณะกรรมการ มีประธาน มีสมาชิก มีกิจกรรมกลุ่ม มีการประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ อย่างที่สอง พอมีกลุ่มแล้วที่ส าคัญต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินขับเคลื่อนไม่ได้ การหาแหล่งเงินทุนมีหลายวิธีการ 
เช่น อาจระดมหุ้น อาจจะกู้ ให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากทางราชการ อบต.หรือคุยกับทางเกษตรอ าเภอ
เขียนโครงการปุ๋ยสั่งตัด เขียนโครงการเสนอท้องถิ่น อย่างที่สาม เรื่องวิชาการ การผลิต เกษตรกรเก่งอยู่แล้วแต่ขาด
วิชาการ เกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย โรค-แมลง เกษตรกรขาดความรู้เรื่องปุ๋ย N คืออะไร P คือ
อะไร และ K คืออะไร ใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปริมาณ เสนอให้มีเกษตรกรต้นแบบ แปลงต้นแบบ 
เพ่ือ ท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มเกษตรกรเอง จะส่งเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอมาช่วย เรื่องของการท าแปลงต้นแบบ อย่าง
ที่สี่ การตลาด เป็นสิ่งส าคัญเราอาจปลูกได้ผลผลิต 1,500 – 2,000 กก./ไร่ ขายไม่ได้ การตลาดไม่ดีปัญหาก็มี
เหมือนเดิม การรวมกลุ่ม การแสดงความคิดภายในกลุ่มต้องประชุมกันบ่อยๆ และต่อเนื่อง 

นายไพบูลย์ แตงร่ม  เกษตรกร 
- ตามท่ีได้ท าแปลงต้นแบบเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3 ได้ผลผลิตดี แต่เจอปัญหาฝนแล้ง มี

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 หาซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ 
นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ทางศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ มีอยู่ 2 ตัน
สามารถรวมกลุ่มกันไปซื้อได้ 

 
5.2 ในการประชุมครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะท างาน และ

เกษตรกรผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม- ตอบ ดังนี้ 
เกษตรกร  

ปัญหานายทุนไม่ได้เอาแม่ปุ๋ยมาให้ แต่เอาปุ๋ยผสมมาให้ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

แนะน าให้เกษตรข้พูดคุยกับนายทุนเรื่องท าปุ๋ยสูตร มาให้ตรงกับความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนที ่   

เกษตรกร 
ใช้แม่ปุ๋ย 40 กก./ไร่ 46-0-0:18-46-0:0-0-60 อัตรา 10:17:13 กิโลกรัม จะ

เท่ากับปุ๋ยสูตร 15-15-15 จ านวน 50 กิโลกรัม หรือ 1 กระสอบ ถูกต้องหรือไม่ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

เกษตรกรใช้ถูกต้องแล้ว ให้ใช้ 15-15-15 รองพ้ืน ช่วงข้าวโพด 30 วัน และ 50 
วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี ให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับปุ๋ยอินทรีย์ดังนี้ 
ชนิด N P2O5 K2O 
มูลวัว 0.9 0.68 1.66 
มูลเป็ด 1.04 1.98 0.56 
มูลไก่ 2.52 5.70 1.90 

มูลสุกร 4.70 7.40 1.64 
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การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ถูกสูตร ใส่ปุ๋ยสูตร (15-15-15) พร้อมปลูกและเมื่อต้นอายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
-  ถูกเวลา ใส่ปุ๋ยพร้อมปลูกและเมื่อต้นข้าวโพดอายุ 30 วัน 
-  ถูกวิธี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยฝังกลบพร้อมปลูก ส่วนปุ๋ยสูตร 46-0-0 ใส่แล้วให้น้ า 

การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุ 110 -120 วัน  ใช้รถเกี่ยว วิธี
สังเกตให้แกะฝักดู เมื่อเมล็ดด้านล่างเป็นสีน้ าตาลจึงเก็บเก่ียว โดยใช้รถเก่ียว 

เกษตรกร  
เวลารองพ้ืนปุ๋ยข้าวโพดกลัวเมล็ดพันธุ์จะเน่า 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
แนะน าต้องปรับเครื่องปลูกให้ปุ๋ยลงก่อนกลบดินเล็กน้อยแล้ว ให้เมล็ดลงตามวิธีการ

หยอดดินทรายต้องให้ฝนตกก่อนแล้วจึงหยอดเมล็ดข้าวโพด 
เกษตรกร  

เกษตรกรในพ้ืนที่ไถแปรก่อนแล้วจึงหยอดเมล็ด ท าให้วัชพืชขึ้นเยอะ แต่หากท าวิธี
ตามที่นายดาวรุ่ง แนะน า จะท าให้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ขึ้น หากมีฝนตก ดินจะจับตัวเป็นแผ่นแข็งท าให้ต้น
ข้าวโพดงอกไม่ด ี

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
แนะน าให้ไถแปรไว้ก่อนเพ่ือรอฝนตก จากนั้นเมื่อฝนตกจึงหยอดเมล็ดให้เสร็จ หยอด

แบบเดียวกับดินเหนียว และท าการฉีดยาคุม  ควรหยอดข้าวโพดช่วงที่ดินมีความชื้น  
เกษตรกร  

เมื่อฝนตกดินจะมับ ท าให้หยอดข้าวโพดไม่ได้ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และโครงสร้างของดินไม่เหมาะสม จึงต้อง
ปรับปรุงดินให้ดีก่อน โดยใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือปรับโครงสร้างของดิน 

เกษตรกร  
ที่ดินเป็นพ้ืนที่เช่าท าการเกษตร หากเกษตรกรลงทุนท าแล้วให้ผลผลิตไม่ดี เจ้าของที่

อาจเปลี่ยนให้คนอื่นเช่าได้ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

หากมีที่ดินของตนเองต้องท าการปรับปรุงดินให้ดี หรือถ้ามีพ้ืนที่เป็นของตัวเอง
สามารถผลิตให้ได้ไร่ละ 2 ตัน แล้วไม่จ าเป็นต้องเช่าที่คนอ่ืนให้เสียเงิน 

เกษตรกร  
ปุ๋ย 15-15-15 รองพ้ืน และ 30 วัน ใส่ยูเรีย ตามนี้เลยใช่หรือไม่ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
ใช่แล้วครับ และการปลูกข้าวโพดต้องขึ้นอยู่กับฝน ถ้าฝนไม่ตกไม่สามารถปลูกได้ 

เกษตรกร  
ปุ๋ยที่ใส่ปรับปรุงดินส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยขี้เค้กสามารถใส่ได้หรือไม่ 
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นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
ใส่ได้ครับ ใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ใส่ทุกปี ดินจะดีข้ึนเอง 

เกษตรกร 
ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะมีปัญหาหรือไม่ และจะท าอย่างไรได้บ้าง 

นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี 
ได้ชี้แจงว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรจะยังไม่พบการท าลาย

ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพราะเริ่มระบาดช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว คือ เดือนธันวาคม 2562 ขณะที่
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะเป็นหนอนศัตรูข้าวโพดประจ าถิ่นแล้ว จึงจะเป็นปัญหาที่เกษตรกรจะต้องพบในฤดู
การผลิตที่จะถึง จึงควรเตรียมแนวทางป้องกันก าจัดไว้ 

กรมวิชาการเกษตรมีค าแนะน าการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตาม
ระยะการเจริญเติบโต 

1. เมล็ดพันธุ์ให้คลุกด้วยสาร ไซนานิลิไพล  20 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อเมล็ด
พันธุ์ 1 กิโลกรัม สารจะมีฤทธิ์อยู่ได้ 15 วัน หลังหยอดเมล็ด 

2. ระยะหลังงอก 7-10 วัน ให้ฉีดพ่นสารเคมีตามค าแนะน าในปัจจุบันมีสารเคมีที่
แนะน า จ านวน 6 กลุ่มสารเคมี สารเคมีที่จังหวัดอุทัยธานีมีการใช้ อิมาเม็กติน-เบนโซเอต คลอฟีนาเฟอร์, อินอคซา
คาบ และฟูเบนไดอะมาย โดยให้ฉีดพ่นสาร 1-2 ครั้ง จากนั้นให้เปลี่ยนกลุ่มสสารเคมี 

3. ระยะหลังปลูก 30 วัน ให้ใช้สารที่แนะน าข้างต้น หยอดบริเวณกรวยยอด ยอดละ 
10-15 ซีซี 

4. ระยะหลังจากปลูก 40 วัน ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมี เนื่องจากไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานในแปลงได ้แต่มีเกษตรกรบางพื้นที่ ท าอุปกรณ์ต่อพ่นจากด้านบนลงมาซ่ึงอันตรายต่อเกษตรกรผู้ฉีด 

เกษตรกร 
แจ้งปัญหาใบลายท าไมจึงยังมีอยู่เพราะในเมล็ดบริษัทคลุกมาแล้ว 

นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี 
เมล็ดพันธุ์ที่คลุกมาแล้วนั้นคือ คลุกสารเมธาแลกซิล แล้วแต่ปริมาณน้อย เนื่องจาก

ถ้าคลุกมากอัตราความงอกของเมล็ดลดลง ทางบริษัทจึงคลุกมาบางส่วน ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ถึงแม้จะคลุก
เมล็ดด้วยเมธาแลกซิลแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดอาการใบลายได้ เนื่องจากเชื้อเริ่มแสดงอาการ ดื้อยา 

ในการป้องกันก าจัดโรคใบลายในสหกรณ์ป้องกันใช้เพ่ิมสารเมธาแลกซิล ก่อนปลูก
และหากปลูกแล้วภายใน 30 วัน พบอาการใบลายให้ฉีดพ่นด้วยสาร ไดเมโทมอร์ฟ ทุกๆ 7 วัน จนกว่าต้นข้าวโพด
จะมีอายุ 35 วัน และหากพบหลัง 35 วัน จะท าให้ผลผลิตลดลงแต่จะไม่สามารถก าจัดได้ 
  

5.3 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะท างาน และเกษตรกร 
ผู้ร่วมประชุม ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) และข้อ ถาม- ตอบ ดังนี้ 

5.4 การเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ (เอกสารภาคผนวก 7) 
 มีแผนในการประกาศ/ประชาสัมพันธ์โครงการ/เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และข้าวโพดพันธุ์
นครสวรรค์ 3 ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ทางเว็บไซต์ของศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี  
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6. การจัดท ารายงานสรุปผลความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารรับทราบ/จัดท ารายงานโครงการฯ  
รอบ 6 9 และ 12 เดือน (เอกสารภาคผนวก 5) 

จัดท ารายงานสรุปผลความก้าวหน้าแบบสะสมจนสิ้นสุดโครงการฯ และจัดท าบันทึกรายงาน
ผู้บริหารไปแล้ว จ านวน 2 ครั้ง คือ รายงานรอบ 6 และ 9 เดือน ส่วนรายงานรอบ 12 เดือน จะรายงานเสนอ
ผู้บริหารรับทราบไปพร้อมกับการจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 
 

7. การจัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 2  สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และติดตามผล 
การด าเนินงาน (เอกสารภาคผนวก 6) 

ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บ้านนายไพบูลย์ แตงร่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี มีคณะท างานมาประชุม 12 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
63 ท่าน รวม 75 ท่าน การประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และติดตามผล 
การด าเนินงานการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1)ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น ของเกษตรกรแปลง
ต้นแบบ ซึ่งความก้าวหน้าผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้  

1) เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 ราย พ้ืนที่ด าเนินการทั้งหมด 545 ไร่ ซึ่ง
แบ่งพ้ืนที่ออกได้ดังนี้แปลงทดสอบจ านวน 15 ไร่  แปลงเกษตรกร 515 ไร่  

2) บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน บันทึกพิกัดแปลง และเก็บตัวอย่างดินของเกษตรกรที่ เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้ง 15 ราย ส่งตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของดินเรียบร้อยแล้ว 

3) จัดส่งปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินสูตร 18-46-0 ,0-0-60 , 
46-0-0 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 ถุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 จ านวน 15 ถุง 

4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดังนี้ 
 - พันธุ์ นครสวรรค์ 3 ทั้ง 15 ราย 
5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกข้าวด้วยวิธีการดังนี้ 
 - หยอดเมล็ด ทั้ง 15 ราย 
6) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกข้าวในช่วงวันดังนี้ 
 - วันที่ 4-30  กรกฎาคม 2562  
7) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์- วัน ดังนี้ 

  - ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีแต่งหน้า จ านวน 12 ราย  โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน คลุกกับ
ปุ๋ยเคมแีต่งหน้าสูตร 46-0-0  อัตราส่วนปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน 1 ถุง ต่อปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน 
       - คลุกเมล็ดก่อนหยอด 3 ราย 

8) ผลวิเคราะห์ดินแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 15 ราย ดังนี้  
 ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรต าบลตลุกดู่ จ านวน 10 รายค่าความเป็นกรด -ด่าง อยู่

ระหว่าง 4.98-7.08 ค่าโพแทสเซียม อยู่ระหว่าง 10 -82 ppm ค่าฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 6 -65 ppm ค่า
อินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.41-1.24 %  

ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรที่ร่วมโครงการต าบลพลวงสองนาง จ านวน 5 ราย ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.62-6.40 ค่าโพแทสเซียม อยู่ระหว่าง 42-86 ppm ค่าฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 
6-12 ppm ค่าอินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.93-1.35%  
  



28 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใน
เดือนสิงหาคม 2562  

 

8. ส ารวจความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการโครงการของประชาชนมีส่วน
ร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การวัดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (เอกสารภาคผนวก 8) 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ส่วน
ที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลจากผู้กรอกแบบสอบถาม) เพศ ชาย จ านวน 12 ราย หญิง จ านวน 6 ราย อายุ 20 – 30 
ปี จ านวน 1 ราย อายุ 31 – 40 ปี จ านวน  1 ราย อายุ 41 – 50 ปีจ านวน 2 ราย อายุ 51-60 ปี จ านวน 6 
ราย อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 8 ราย ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา จ านวน 14 ราย มัธยมศึกษา จ านวน 4 
ราย พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ เป็นของเกษตรกรเอง จ านวน 10-50 ไร่ พ้ืนที่เช่า จ านวน 10-60 ไร่ พ้ืนที่อยู่
นอกเขตชลประทานจ านวน 18 ราย แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เป็นน้ าฝน จ านวน 18 ราย ประสบการณ์การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ เกษตรกรมีประสบการณ์ 1-10 ปี จ านวน 3 ราย มีประสบการณ์มากกว่า 10 (เฉลี่ย 20 ปี) 
จ านวน 15 ราย ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วันร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยัง
ไม่มีประสบการณ์ จ านวน 17 ราย มีประสบการณ์ (1 ปี) จ านวน 1 ราย 

ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับพอใจมาก ระดับพอใจ ระดับพอใจน้อย  
ระดับไม่พอใจ และระดับไม่พอใจมาก รายละเอียดในแต่ละหัวข้อ สรุปดั้งนี้ 

1) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้ความรู้และบริการ 
ที่เป็นระบบ ขั้นตอนชัดเจน เกษตรกรร้อยละ 93.33 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 6.67 มีระดับความ 
พึงพอใจ 

2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง 
เกษตรกรร้อยละ 80  มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 20 มีระดับความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 83.33 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 16.67 มีระดับ
ความพึงพอใจ 

3) ความพึงพอใจจากโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน (PGPR-1)  พบว่า เกษตรกร 5 ราย พึง
พอใจมาก และเกษตรกร 10 ราย พึงพอใจ เพราะเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ เกษตรกรร้อยละ 100 พึงพอใจมากในเทคโนโลยีที่ใช้ เกษตรกรร้อยละ 46.67 พึง
พอใจมาก และเกษตรกรร้อยละ 53.33 พึงพอใจ ในเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดย
ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วันร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เกษตรกรร้อยละ 53.33 พึงพอใจมาก และ เกษตรกร
ร้อยละ 46.67 พึงพอใจ  ที่ต้นทุนการผลิตลดลง  เกษตรกรร้อยละ 100 พึงพอใจมากที่การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน เกษตรกรร้อยละ 86.67 มีความพึงพอใจมากต่อโครงการในภาพรวม เกษตรกรร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจมาก ที่เทคโนโลยีที่น าไปแนะน ามีขั้นตอนไม่ยุ่งยากสามารถปฏิบัติได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 
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9. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2562 จัดให้มีการเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงาน ให้
คณะท างานภาคประชาชน และสื่อสารให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทราบ  (เอกสาร
ภาคผนวก 9) 

จัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านโพธิ์
ทอง ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี มีผู้มาประชุม 11 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 59 
ท่าน รวม 70 ท่าน การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ/แนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
สรุปแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 ราย และจะด าเนินการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมต่อไป 

10. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร 
จากการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ ในครั้งนี้ เห็นได้ว่า  

เป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตรงความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยี และสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีให้กับ
เกษตรกรได้ สอดคล้องกับเป้าหมายของการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต ให้กลับกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการแปลง
ต้นแบบในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครั้งต่อไป โดยการลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรลงอีกทางหนึ่ง 

 
 













 แผนการปฏิบัติงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  

กิจกรรม 
2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำนฯ ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงำนและผู้มสีว่นได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม          
2. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ ครั้งท่ี 1/2562 ก ำหนดให้มีช่องทำง/กระบวนกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็น
จำกประชำชน 3 ช่องทำง คือ 1.กำรประชุมคณะท ำงำน  2.กำรจัดเวทีชำวบ้ำนระดมควำมคิดเห็นของ
ประชำชนและเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซร์ 3.พิจำรณำโครงกำรฯ / พิจำรณำแผนปฏิบัติงำน   

                           

3. ให้ควำมรู้/ถ่ำยทอดควำมรูเ้รื่องกำรใช้ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน และเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเลีย้ง
สัตว์ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ – วัน ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 

         

4. ติดตำมแปลง/เก็บข้อมูล          
5. รับฟังควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยประชำชนมีส่วนร่วม/สื่อสำรให้ประชำชนและกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียที่เกี่ยวข้องรับทรำบควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน โดยกำรเข้ำพบปะแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรใน
พื้นที ่

         

6. จัดท ำรำยงำนสรุปผลควำมกำ้วหน้ำเสนอผู้บริหำรรับทรำบ/จดัท ำรำยงำนโครงกำรฯ รอบ 6 เดือน          
7. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ ครั้งท่ี 2/2562 สรุปควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน และตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

         

8. ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรเข้ำมำมีบทบำทร่วมด ำเนินกำรโครงกำรของประชำชนมีส่วนร่วม หรือ ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย/กำรวัดผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

         

9. จัดท ำรำยงำนสรุปผลควำมกำ้วหน้ำเสนอผู้บริหำรรับทรำบ/จดัท ำรำยงำนโครงกำรฯ รอบ 9 เดือน          
10. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ ครั้งท่ี 3/2562 จัดให้มีกำรเผยแพร่สรปุผลกำรด ำเนินงำน ให้คณะท ำงำน
ภำคประชำชน และสื่อสำรให้ประชำชนและกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้องทรำบ 

         

11. จัดท ำรูปเลม่สรุปผลกำรด ำเนนิงำน เสนอผู้บรหิำรรับทรำบ/จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ รอบ 12 เดอืน          
      

                                                                                                                                       
(นำยปัญญำ  พุกสุ่น) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง  
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

---------------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่  4 ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกปี  2559 
118,376 ไร่ ผลผลิต 102,001 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 866 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) 
และพ้ืนที่ปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
อายุสั้น ใช้น้ าน้อยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการธาตุอาหารในการผลิต และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุทัยธานีในเขตอาศัยน้ าฝน พบปัญหาที่ท าให้ผล
ผลิตต่ า ได้แก่ สภาพดินเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดความรู้หลักวิชาการด้านการใช้ปุ๋ย เกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้ปุ๋ยไม่ถูก
สูตร ผิดวิธี ผิดเวลา และปริมาณไม่ถูกต้อง ท าให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมีผลตอบแทนต่ า ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่แห้งแล้ง จึงได้ด าเนินการ
ทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งจังหวัดอุทัยธานี และสรุปผลการ
ด าเนินงานพบว่าเทคโนโลยีที่ได้สามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
ในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ส าหรับใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากการขยายผลการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างทั่วถึง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท จึงได้ด าเนินการ “โครงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวง
สองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี” เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน และปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดินที่ถูกต้องและเหมาะสม ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากการใช้กับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
ในพ้ืนที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาท ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ 
เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ในชุมชน และเป็นรูปแบบ
การมีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติโครงการแบบมีส่วนร่วมโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 
 
สถานที่ด าเนินงาน 

1. พ้ืนที่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
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คณะผู้ด าเนินงาน 
 1. คณะท างานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์
นครสวรรค์ 3 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 2. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
 ด าเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1-5 ของระดับชั้นของความส าเร็จ (Milestone) ซึ่งก าหนดไว้ใน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ) 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามข้ันตอนการ
ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอน
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็นร้อยละ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ร่วมกับการ
ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 

ระดับคะแนน 
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ร้อยละ) 
65 70 75 80 85 

1 √     
2  √    
3   √   
4    √  
5     √ 
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ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
 1. มีการขยายการใช้ประโยชน์ของ ปุ๋ ยชีวภาพพีจี พีอาร์ -วัน และปุ๋ ย เคมีตามค่าวิ เคราะห์ดิน  
ในพ้ืนที่เกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 2 . เกษ ตรกร ได้ รั บ เท ค โน โลยี ก าร ใช้ ปุ๋ ยชี วภ าพ  พี จี พี อาร์ -วั น  ร่ วมกั บ การ ใช้ ปุ๋ ย เคมี ต าม 
ค่าวิเคราะห์ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืชและเพ่ิมผลผลิตพืช เกษตรกรมี
โอกาสเข้าร่วมตัดสินใจในการด าเนินการโครงการของภาครัฐ 
 
งบประมาณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
 
 
          
 
 
 

                                                               
(นายปัญญา  พุกสุ่น) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
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รายงานการประชุม 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

................................................................................................................................................................... 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
  

1. นายปัญญา พุกสุ่น  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5   
2. นายวีรวัฒน ์ นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
3. นางจันทนา ใจจิตร            ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
4. นายอุกฤษ ดวงแก้ว แทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ                     สวพ.5 
5 นายน าโชค ทาเชื้อ แทน ผู้อ านวยกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5 
6. นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม         นักวิชาการเกษตรช านาญการ                      สวพ.5   
7. นายฉัตรชีวิน      ดาวใหญ่        นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                       สวพ.5   
8. นายปรมินทร์     ไตรทิพย์        เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์      ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ 
9. นางทองค า เครืองเนียม     เกษตรต าบลพลวงสองนาง      ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ 
10. นายไพบูลย์ แตงร่ม เกษตรกรต้นแบบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลพลวงสองนาง 
11. นายสมบัติ บวรพรเมธี       นักวิชาการเกษตรช านาญการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
12. น.ส.เรณ ู บุญผาสุข       เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
13. นายก าพลศักดิ์    สุขโต         นักวิชาการเกษตร                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นายสาโรจน์ ภักดีสุข ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ าเภอทัพทัน        ติดภารกิจ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.จันทรา เติมสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน      ศวพ.อุทัยธานี 
2. นายกฤติพงษ์ พูลพันธ์        นักวิชาการเกษตร                       ศวพ.อุทัยธานี 
3. น.ส.นีรนุช จันทพันธ์ จ้างเหมาเจ้าพนักงานการเกษตร      ศวพ.อุทัยธานี 
4. น.ส.สุกัญญา สอนใจ นักวิชาการเกษตร                       ศวพ.อุทัยธานี 
5. น.ส.พิมพ์ทิพย์   สายปาน เจ้าพนักงานการเกษตร                 ศวพ.อุทัยธานี 
6. นายนิรันดร์ หงส์ศรี พนักงานประจ าส านักงาน              ศวพ.อุทัยธานี 
7. น.ส.สุดารัตน ์ คุ้มเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                ศวพ.อุทัยธานี 
8. น.ส.วารุณี    ภู่พราหมณ์ นักวิชาการเกษตร                         ศวพ.อุทัยธานี 
9. นายคมหยก ใจกล้า นักวิชาการเกษตร                        ศวพ.อุทัยธานี 
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10. นายบรรเจิด      ภัคธาริตกุล พนักงานประจ าส านักงาน       ศวพ.อุทัยธานี 
11. นายพิสุทธิ์         พิมลศิริ พนักงานประจ าส านักงาน       ศวพ.อุทัยธานี 
12. นายธนพล        จันตกสิกรรม เกษตรกร ต.ตลุกดู่   อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี 
13. นายทองม้วน     สังข์น้ า เกษตรกร ต.ตลุกดู่   อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี 
14. นายทองหล่อ    ทองเกษม เกษตรกร ต.ตลุกดู่   อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี 
15. นายประจวบ    อัมระนันท์ เกษตรกร ต.ตลุกดู่   อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี 
16. นายระเบียบ     สอนจีน เกษตรกร ต.ตลุกดู่   อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี 
17. นายจรุณ         สุขศรี เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
18. นางจรรยา       ปานพรม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
19. นางนารี          แตงร่ม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
20. นายเจริญ        ยังเฟ่ือง เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
21. น.ส.อารีรัตน์ หมื่นนราเดช เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
22. นายสมชาย       มากรุง เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
23. นายคะนอง       อินยิ้ม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
24. นายสมเจต์       ภู่ทรัพย์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
25. นางสายทอง     กวางทอง เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
26. นายบุญนาค     ปานพรม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
27. นางสุรินทร์       กันถาด เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
28. นางนันทา        เขียวเย็น เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
29. นายเจริญ        เขียวเย็น เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
30. นางสุวลี          ภู่ทรัพย์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
31. นางรวง          จันทร์เจริญ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
32. นางสายบัว      ชาญปรีชา เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
33. นายเยื้อ          กันถาด เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
34. นางเรียม         สังข์ทาว เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
35. นายวสันต์       ชาญปรีชา เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
36. นายมนัส         พุ่มทอง เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
37. นางอัมพร       อินพิทักษ์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
38. นางประเทือง   คลองคง เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
39. นายวิชัย         แตงร่ม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
40. นางสงุ่น         ทับฤทธิ์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
41. นายประจวบ   ทับฤทธิ์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
42. นายทัด        ทาสา เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
43. นางวิชิด         ทาสา เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
44. นางสุนัน        เหมชาติวิรุฬห์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
45. นายอนุศักดิ์    เหมชาติวิรุฬห์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
46. นางดวงใจ      สาระชาติ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
47. น.ส.ทองหล่อ   ปานพรม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
48. น.ส.สายธาร   แก้วมั่น เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
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49. นายทวัต       สถิตพงหา เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
50. นายทองใส       คนงาม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
51. นายประเสริฐ    พวงสมบัติ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
52. นายบุญชู         แตงร่ม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
53. นางสนุ่น          ชาญปรีชา เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
54. น.ส.อรอุษา   ปานสด เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
55. นายแป้น      จ าเนียร เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
56. น.ส.ประนอม   ทองแท้ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
57. นางทิพย์      พันฉนวณ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
58. นายธงชัย       สุขรอด เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
59. นางประนอม    กิจวิทย์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
60. น.ส.พรรณิพา   แจ่มจ ารัส เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
             นายปัญญา พุกสุ่น   ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม ได้
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ ค าสั่ง สวพ.5 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคณะผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุทัยธานี ประธานคณะท างาน นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อน. เป็น
คณะท างานและเลขานุการ  นางสาวเรณู  บุญผาสุข  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.อน. และนายก าพล
ศักดิ์ สุขโต นักวิชาการเกษตร ศวพ.อน. เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่
ดังนี้ 

 1. จัดท ากรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการ
เข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

 2. จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม 
ให้สอดคล้องกับกรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ  
โดยโครงการ/แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
และเป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 
 3. ด าเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความต้องการของการ
ด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผลความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่ประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
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 5. จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
 6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 มติที่ประชุม   รับทราบ และมีมติให้แก้ไขชื่อคณะท างาน จาก นายทองค า  เคืองเนียม เกษตรต าบล 
พลวงสองนาง เป็น นางสาวทองค า  เครืองเนียม 

 
๑.2 ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
กับกรมวิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 ในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่ง
มีกระบวนการในการท างาน ส าหรับประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
5  และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จะได้ด าเนินตามขั้นตอนต่อไป  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ โดย  
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และนายฉัตรชีวิน  ดาวใหญ่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ วัน 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง บรรยายพอสรุปได้ดังนี้ 

  การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกฤดูฝนเหมาะสมที่สุด ปลูกปลายฝนการสังเคราะห์แสงไม่ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ 
3.5 กก./ไร่ ลักษณะดินมีค่า pH 6 ก าลังเหมาะสม การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับพืชมีความต้องการธาตุ
อาหารเพื่อ ด ารงชีวิตและเจริญเติบโตเช่นเดียว กับมนุษย์และสัตว์ พืชดูดใช้ธาตุอาหารต่าง ๆ จากในอากาศ ในน้ า
และในดิน ธาตุอาหารที่วิเคราะห์ได้ในพืช 92 ชนิด มีความส าคัญและจ าเป็นเพียง 17 ชนิดธาตุที่พืชต้องการใช้ใน
การเจริญเติบโต 3 ธาตุได้จากน้ าและอากาศ - คารบ์อน  - ไฮโดรเจน – ออกซิเจน และ 14 ธาตุได้จากดิน (แร่
ธาตุ) – ธาตุอาหารหลัก – ธาตุอาหารรอง - จุลธาตุ ธาตุอาหารหลัก พืชต้องการเป็นปริมาณมาก และดิน ส่วน
ใหญ่มักขาด ไนโตรเจน (เอ็น) ฟอสฟอรัส (พี) โพแทสเซียม (เค) (เอ็น-พี-เค) ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารที่พืช
ต้องการปริมาณมาก แต่ในดินที่ใช้เพาะปลูกท่ัวไป มักมีเพียงพอ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ก ามะถัน (S) 
และจุลธาตุ มีความส าคัญเท่ากับ 2 พวกแรก พืชจะขาดไม่ได้ แต่พืชต้องการในปริมาณเล็กน้อย จึงไม่ปรากฏว่า
ขาดธาตุอาหารเหล่านี้ในดินทั่วไป เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โมลิบดินั่ม คลอไรด์  โบรอน นิเกิล 
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้พืชสามารถน าไปให้เกิดประโยชน์ควรด าเนินดังนี้  ถูกสูตร ถูกเวลา  ถูกวิธี ถูก
ปริมาณ 

ถูกสูตร ปุ๋ยเคมีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  แม่ปุ๋ย  ปุ๋ยผสม  
แม่ปุ๋ย  ปุ๋ยไนโตรเจน    - 46-0-0     (ยูเรีย) 

                                        - 21-0-0      (แอมโมเนียมซัลเฟต) 
     ปุ๋ยฟอสฟอรัส    - 18-46-0  (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต) 

                                        - 0-45-0     (ทริปเปิ้ลซุบเปอร์ฟอสเฟต)  
     ปุ๋ยโพแทสเซียม   -0-0-60    (โพแทสเซียมคลอไรด์) 

•   
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      ปุ๋ยผสม แม่ปุ๋ยตั้งแต่  2 ชนิด มาผสมกันเพื่อให้ได้ปริมาณ และสัดส่วน เอ็น-พี-เค ตามท่ีต้องการ  เช่น 
สูตร 16-20-0 15-15-15 16-8-8 “ปุ๋ยผสมปั้นเม็ด”  และ “ปุ๋ยผสมคลุกเคล้า” 

หน้าที่ของ  ไนโตรเจน (เอ็น)   ฟอสฟอรัส (พี) โพแทสเซียม (เค) 
 เอ็น จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต  สร้างต้น สร้างใบ สร้างดอก สร้างฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก 
 พี การพัฒนาของรากการตั้งตัวของพืช การสร้างฝัก จ านวนแถ การสร้างเมล็ด การสุกแก่  
 เค ช่วยรากดูดน้ าและอาหาร และขนส่งไปส่วนต่างๆ ของล าต้น ช่วยสังเคราะห์แสง สร้าง

และสะสมแป้ง เพิ่มขนาดและน้ าหนักเมล็ด พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรค 
ถูกเวลา  ใส่ให้ทันกับความต้องการ ประสิทธิภาพสูงสุด  
เอ็น ส าคัญตลอดการเจริญเติบโต สร้างฝักและเมล็ดสูญเสียไปกับน้ าได้ง่าย แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่าๆ 

กันพร้อมปลูก และท ารุ่น   
พี กระตุ้นการสร้างราก การตั้งตัว แบ่งตาดอก พืชค่อย ๆ ดูดไปสะสมในล าต้น และใบก่อน

น าไปใช้  เคลื่อนย้ายได้น้อย สะสมในดิน ปุ๋ย พี ต้องใส่ให้เร็วที่สุด (ใส่ให้เร็ว เพื่อให้ทันกิน)  ใส่ครั้งเดียวรองพ้ืน
พร้อมปลูกข้าวโพด 

เค กระตุ้นการสร้างราก และความแข็งแรง  พืชต้องการมาก สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง  ใส่พร้อมครั้ง
แรกท้ังหมด หรือแบ่งใส่ 2 ครัง้ 

ถูกวิธี  ใส่แล้วต้องกลบ หรือฝังลงดิน 
ถูกปริมาณ  ใส่ให้พอเพียงกับความต้องการปุ๋ยไม่ถึง ผลผลิตไม่เพ่ิม 

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
           ครั้งที่ 1 ใส่       46-0-0      อัตรา   5   กก./ไร่ 
  18-46-0     อัตรา  13  กก./ไร่ 

                           0-0-60     อัตรา  10  กก./ไร่ 
                     ครั้งที่ 2 ใส่       46-0-0     อัตรา  12  กก./ไร่ 
                                          0-0-60      อัตรา   7   กก./ไร่   

(ดินอุดมสมบูรณ์สูง 10:6:10) 
          การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       
               ครั้งที่ 1 ใส่       46-0-0      อัตรา   5   กก./ไร่ 
  18-46-0     อัตรา  15  กก./ไร่ 
                                      0-0-60     อัตรา  10  กก./ไร่ 

ครั้งที่ 2 ใส่         46-0-0     อัตรา  20  กก./ไร่ 
                                          0-0-60      อัตรา  10  กก./ไร่   

(ดินอุดมสมบูรณ์ต่ า 15:7:12) 
หนอนกระทู้  

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นศัตรูพืชส าคัญของข้าวโพด เป็นแมลงท้องถิ่นของทวีปอเมริกาปี 
2559 พบการระบาดระบาดที่ทวีปแอฟริกา ต้นปี 2561 ระบาดในประเทศอินเดียในและเริ่ม ปลายปี 2561 
พบการระบาดในประเทศไทย 

ลักษณะส าคัญของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวรูปตัว Y กลับหัว ปล้องท้อง
ก่อนปล้องสุดท้าย มีจุดสีด า 4 จุด หนอนมีวงจรชีวิต 1 รอบประมาณ 30 วัน ระยะไข่ 2-3 วัน ระยะตัวหนอน 14-22 วัน 
หนอนมี 6 วัย ตัวโตเต็มที่มีขนาด 3.2-4 ซม. หนอนจะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ 7-13 วันตัวเต็มวัย
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มีอายุ 10-21 วัน  เพศเมียวางไข่ตอนกลางคืน ครั้งละ 100-200 ฟอง เพศเมีย 1 ตัว วางไข่ได้ 1,500-2,000 ฟอง ตัวเต็มวัย
บินไกล 100 กม. ต่อคืน  ระยะหนอน 14-22 วัน 

วัย 1                 3.3    วนั 
วัย 2                 1.7    วนั 
วัย 3                 1.5    วนั 
วัย 4                 1.5    วนั 
วัย 5                 2.0    วนั 
วัย 6                 3.7    วนั 

หนอนวัย 1 จะกัดกินเนื้อใบข้าวโพด เป็นรอยแผลสีขาวบนใบ ข้าวโพดอายุ  30 วัน หนอนที่เริ่มโตจะเจาะเข้าไป
เข้าไปอยู่ยอด  หากปล่อยให้หนอนโตจนเข้าไปกัดกินช่อดอกข้าวโพด การพ่นสารจะมีประสิทธิภาพต่ า และหนอน
จะทนทานต่อสารฆ่าแมลง ข้าวโพดอายุ 5-10 วัน  เมื่อพบรอยแผลสีขาวบนใบข้าวโพด พ่นสารห่าง 7 วัน โดยใช้
สารอีมาเม็กตินเบนโซเอท 2 % เอ็มอี (ไฮซีส) 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร หรือสไปนีโทแรม 12 % เอสซี อัตรา 20 ซี
ซี/น้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 5) หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17 % เอสซี อัตรา 20ซีซี/น้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 
28) ก่อนเก็บเกี่ยว คลอร์ฟีนาเพอร์ 10 % เอสซี อัตรา 30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร (กลุ่ม13)อินดอกซาคาร์บ 15 % 
เอสซี อัตรา 30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  (กลุ่มสาร 22) หรือ (ต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วัน เพ่ือลดความต้านทานสาร
ฆ่าแมลง)  

การก าจัดหนอนกระทู้โดยชีววิธี 
  1. ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง 

2. แมลงหางหนีบ  (สามารถเลี้ยงได้เอง ประหยัด ปลอดภัย ยั่งยืน) 
3. แตนเบียน 

 
นายฉัตรชีวิน ดาวใหญ่ บรรยายสรุปดังนี้  

ปุย๋ที่ได้จากการน าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช 
มาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพหรือทางชีวเคมี และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 
ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเตบิโตของพืช เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ใน

ดินบริเวณรอบรากพืช และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้  PGPR ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพ่ิม
ปริมาณราก เพ่ิมการดูดน้ าและปุ๋ย ส่งเสริมการเจริญเติบโต ช่วยตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม  ประโยชน์ เพ่ิมปริมาณราก 20 เปอร์เซ็นต์ ลดการใช้ปุ๋ย 25 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมผลผลิต 10 
เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดน้ าและปุ๋ย 15 เปอร์เซ็นต์ 

 
วิธีการใช้ 

- คลุกเมล็ดก่อนปลูก ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน 1 ถุง ผสมน้ าให้ข้น แล้วน าเมล็ดข้าวโพด  
3–4 กิโลกรัม หรือ ข้าวฟ่าง 2–3 กิโลกรัม คลุกเคล้าจนเนื้อปุ๋ยเคลือบติดผิวเมล็ด แล้วจึงน าไปปลูกทันที 

- รองก้นหลุม ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน 1 ถุง ละลายน้ าสะอาด 20 ลิตร ราดกองปุ๋ยที่หมัก
สมบูรณ์แล้ว ประมาณ 250 กิโลกรัม ปรับความชื้นในกองปุ๋ยหมักให้ได้ประมาณ 50–60% โดยน้ าหนัก 
คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วบ่มไว้ 1 สัปดาห์ ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 250 กิโลกรัมต่อไร่ 
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- ใช้ร่วมกับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี 1 ถุง ผสมกับปุ๋ยหมักประมาณ  
250 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใช้คลุกกับปุ๋ยเคมี อัตราส่วนปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี 1 ถุง ต่อปุ๋ยเคมี 15–20 กิโลกรัม 
แล้วจึงน าไปหว่านทันที 

 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะท างาน และเกษตรกร ผู้
ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้   
 

นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
โครงการนี้จะเน้นพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่พันธุ์นครสวรรค์ 3 และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน เพราะพ้ืนที่ ม.8 ต.พลวงสองนาง อยู่ในเขตพ้ืนที่แห้งแล้ง ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง และได้เปิดโอกาสให้เกษตรกร
สอบถามมีประเด็นปัญหาจากการเข้าร่วมงานกับ ศวพ.อุทัยธานีในปีที่ผ่านมา  

                                
นายวินัย  แตงร่ม  เกษตรกร 

 เคยปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 มาแล้วเปรียบเทียบกับพันธุ์บริษัท (เอ็นเค) NK S7 328 
พบว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3  ไม่ทนแล้งเหมือนพันธุ์ของเอกชน การดูแลรักษาเหมือนกัน ใช้ปุ๋ยตามที่ทาง ศวพ.
อุทัยธานีแนะน า แต่เมื่อเปรียบเทียบเรื่องต้นทุนพันธุ์นครสวรรค์ 3 ค่าเมล็ดพันธุ์ถูกกว่า 

                                
นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

 ถามเกษตรกรว่าผลผลิตที่ต่างกันเพราะอะไร เช่น ฝักน้อยกว่า หรือฝักสั้นกว่าหรือจ านวนแถวน้อยกว่า  
ผลผลิตของแปลงที่ใช้พันธุ์เอกชนสูงกว่าพันธุ์หน่วยงาน 
 

นายวินัย  แตงร่ม เกษตรกร 
ผลผลิตต่อไร่ได้น้ าหนักมากกว่ากัน 

                                 
ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 

น้ าหนักข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 น้ าหนักดี หักง่าย แต่ต้นไม่แข็งแรง 
                     

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
ในเขตส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี2 แนะน าให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 

3 ผลผลิตดีกว่าพันธุ์อื่นๆ ถ้าปลูกพ้ืนที่ราบผลผลิตสู้พันธุ์เอกชนไม่ได้ 
                                

นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
ถ้าให้ผสมปุ๋ยใช้เองมีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง 
 

ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 
ขอเอกสารการผสมปุ๋ยใช้เองจะได้ผสมปุ๋ยใช้เองได้ 

                               
นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

ในกลุ่มนี้ต้องมีพ่ีเลี้ยงในการผสมปุ๋ยใช้เอง ให้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ไว้ จะได้เข้ามาคอย
แนะน าให้เกษตรกรเวลาผสมปุ๋ยใช้เอง 
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นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
           ถ้าเกษตรกรต้องการผสมปุ๋ยใช้เองต้องเข้ามาแนะน า สาธิตการผสมอีกครั้ง เกษตรกรจะได้

เข้าใจ เพราะอาจจะมีเกษตรกรที่ไม่เคยผสมปุ๋ยเลย   
                                 
นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

ตามแผนการด าเนินงานของโครงการจะต้องมีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง พร้อมการติดตามงาน
ของแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหากมีประเด็นปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของ ศวพ.อุทัยธานี ได้
ตลอดเวลา 

 
นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 
  ให้ตั้งกลุ่มไลน์ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

                                 
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

ถามเกษตรกรท่านใดจะผสมปุ๋ยใช้เองบ้าง การผสมปุ๋ยใช้เองนั้นไม่ยาก เพราะเวลาเราซื้อปุ๋ยมาใช้
เป็นปุ๋ยผสมอยู่แล้ว เราซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองต้นทุนเราจะถูกกว่าธาตุอาหารได้มากกว่าปุ๋ยผสม 

                                   
นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

ที่เกษตรกรเราไม่ผสมปุ๋ยใช้เองเพราะอะไร 
                                
เกษตรกร 

เกษตรกรบางคนไม่มีทุนเป็นของตัวเองที่จะไปซื้อปุ๋ยมาใช้ จึงจ าเป็นต้องเอาปุ๋ยจากลานรับซื้อ  
(เถ้าแก่) มาใช้ก่อน                                  

 
นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

แนะน าให้ไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) 
                                   
เกษตรกร 

ถ้าเกษตรกรไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) วงเงินกู้ของ
เกษตรกรเต็มยอดหมดแล้วไม่สามารถกู้เพ่ิมเติมได้ 

 
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

เสนอให้กันกองทุนหมู่บ้านส่วนหนึ่งเป็นกองทุนแม่ปุ๋ย 
                                  
นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

เสนอให้ลานตากรับซื้อ(เถ้าแก่) เอาแม่ปุ๋ยมาขายให้เกษตรกร 
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เกษตรกร 
ลานตากรับซื้อ (เถ้าแก่) เขาไม่เอาแม่ปุ๋ยมาขาย เขาจะเอาแต่ปุ๋ยสูตรมาขาย เช่น สูตร 27-12-6 

, 16-8-8 ,16-20-0 เขาบังคับให้เลือกซ้ือ 
   
นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

นอกจากปัญหาลานรับซื้อ (เถ้าแก่) แล้วยังมีปัญหาอะไรอีกบ้าง ที่เรามาสามารถซื้อแม่ปุ๋ยมาใช้ได้ 
                                    
นายปัญญา พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

ให้ไปลองคุยกับลานรับซื้อ(เถ้าแก่)ให้เอาแม่ปุ๋ยมาขาย ลานรับซื้อ(เถ้าแก่)เขาอาจจะไม่รู้ อาจจะ
ไปผูกขาดกับโรงงานผลิตปุ๋ย จึงน าปุ๋ยมาขายเพียงบางสูตรเท่านั้น  

                        
นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี  

แนะน าให้เกษตรกรที่มีทุนไปซื้อแม่ปุ๋ย และให้บอกว่ามี เจ้าหน้าที่มาแนะน าให้ใช้แม่ปุ๋ย  
ถ้าเกษตรกรลูกไร่ใช้แม่ปุ๋ยตามค าแนะจะได้ผลผลิตสูงลานรับซื้อ(เถ้าแก่) ก็ได้ทุนคืนแล้วขายปุ๋ยได้อีกด้วยต้องมีคน
ไปถามซื้อเขาหน่อยปีนี้เป็นปีแรกต้องใช้เวลา เกษตรกรเริ่มใช้แม่ปุ๋ยร้านค้าไม่กล้าเอามาขาย เพราะกลัวไม่มีเงินซื้อ 

                                  
นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

มีเพ่ือนเป็นเจ้าของโรงงาน น าเข้าแม่ปุ๋ย สามารถแนะน าให้ได้ 
                                  
เกษตรกร 

ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20 ไร่ ต้นทุนใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าไร 
                                
นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

แนะน าราคาปุ๋ย 3 สูตร  46-0-0 ตันละ 11,000 บาท  18-46-0 ตันละ 14,900 บาท  0-0-60  
ตันละ 11,500 บาท เป็นราคาหน้าโรงงาน ถ้าเกษตรกรจะซื้อสั่งรวมกันได้   

                                 
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

สอบถามเกษตรกรว่าใช้ปุ๋ยสูตรใดบ้างในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
         

เกษตรกร 
ที่ใช้กันส่วนมาก สูตร 16-20-0 อัตรา 3 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 216.7 บาท/ไร่ สูตร 27-12-6 

อัตรา 1 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 720 บาท/ไร่ เกษตรกรกลัวถ้าใส่ปุ๋ยมากท าให้เมล็ดข้าวโพดที่ปลูกเกิดการเน่าเสียหายได้  
 
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

แนะน าเกษตรกรว่า เมล็ดข้าวโพดจะไม่เน่า ถ้าฝนตกปริมาณไม่เกิน 30 ม.ม. ห้ามปลูกดิน 2 
หน้าซึ่งดินจะไม่มีความชื้นเพียงพอ และได้เปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรกับกรมวิชาการเกษตร 
วิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง        
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                                  รวมเป็นเงิน  936.7 บาท/ไร่ 
 

วิธีของกรมวิชาการเกษตร 
 
 
  
                                  รวมเป็นเงิน  756 บาท/ไร่ 
                                  และได้แนะน าให้เกษตรกรบอกกับทางลานรับซื้อ (เถ้าแก่) ให้น าแม่ปุ๋ยมาขาย 
                                 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
 ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ต้องการแม่ปุ๋ยสูตรใดบ้าง อย่างละก่ีกระสอบ ไปติดต่อกับทางร้านขาย

ปุ๋ย หรือจะให้โทรศัพท์ไปที่บริษัทจ าหน่ายปุ๋ยที่รู้จักให้ก็ได้ 
                                 
นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

ให้ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสมาชิกที่ต้องการใช้แม่ปุ๋ย ทาง ศวพ.อุทัยธานี
จะด าเนินการสานต่อเป็นตัวกลางหาแม่ปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ 

                                
นายปรมินทร์  ไตรทิพย์  เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์   ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ 

เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ได้แนะน าโครงการที่จะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างแรก ต้องมี
กลุ่มที่ชัดเจน เรามีกลุ่มอยู่แล้ว มีคณะกรรมการ มีประธาน มีสมาชิก มีกิจกรรมกลุ่ม มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
อย่างที่สอง พอมีกลุ่มแล้วที่ส าคัญต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินขับเคลื่อนไม่ได้ การหาแหล่งเงินทุนมีหลายวิธีการ เช่น อาจ
ระดมหุ้น อาจจะกู้ ให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากทางราชการ อบต.หรือคุยกับทางเกษตรอ าเภอเขียน
โครงการปุ๋ยสั่งตัด เขียนโครงการเสนอท้องถิ่น อย่างที่สาม เรื่องวิชาการ การผลิต เกษตรกรเก่งอยู่แล้วแต่ขาด
วิชาการ เกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย โรค-แมลง เกษตรกรขาดความรู้เรื่องปุ๋ย N คืออะไร P คือ
อะไร และ K คืออะไร ใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปริมาณ เสนอให้มีเกษตรกรต้นแบบ แปลงต้นแบบ 
เพ่ือ ท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มเกษตรกรเอง จะส่งเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอมาช่วย เรื่องของการท าแปลงต้นแบบ 
อย่างที่สี่ การตลาด เป็นสิ่งส าคัญเราอาจปลูกได้ผลผลิต 1,500 – 2,000 กก./ไร่ ขายไม่ได้ การตลาดไม่ดีปัญหา
ก็มีเหมือนเดิม การรวมกลุ่ม การแสดงความคิดภายในกลุ่มต้องประชุมกันบ่อยๆ และต่อเนื่อง 

นายไพบูลย์ แตงร่ม  เกษตรกร 
ตามท่ีได้ท าแปลงต้นแบบเลี้ยงสัตว์มาพันธุ์นครสวรรค์3 ได้ผลผลิตดี แต่เจอปัญหาฝนแล้ง ใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน หาซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ 

นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ทางศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ มีอยู่ 2 ตันสามารถ

รวมกลุ่มกันไปซื้อได้ 

N P  K 
2.3 3.3 0.0 

13.5 6.0 3.0 
16.2 9.3 3.0 

N P  K 
15.0 7.0 12.0 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 (ยกร่าง) โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่อง การการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
 

มติที่ประชุม  ให้เพ่ิมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และพันธุ์ที่
ใช้ในโครงการ ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ตามความสมัครใจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการใช้ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

                       
 3.2 (ยกร่าง) แผนการปฏิบัติงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
 

มติที่ประชุม  1 ในกิจกรรมให้ความรู้เกษตรกร เพิ่มเนื้อหาเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ – วัน 
        2 การใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในการด าเนินงานแปลงต้นแบบเกษตรกรสามารถเลือกใช้

พันธุ์ใดก้อได้ 
    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 

เรณู บุญผาสุข/ก าพลศักดิ์ สุขโต     ผู้จดรายงานการประชุม 
เรณู บุญผาสุข/สุกัญญา สอนใจ ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

จันทนา ใจจิตร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพการด าเนินงาน 
ประชุมคณะท างานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
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รายงานการประชุม 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2/2562 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ บ้านนายไพบูลย์ แตงร่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

................................................................................................................................................................... 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
  

1. นายปัญญา พุกสุ่น  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5   
2. นางจันทนา ใจจิตร            ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
3. นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อ านวยกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย             สวพ.5 
4. น.ส.เครือวัลย ์ บุญเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ                                 สวพ.5 
5. น.ส.ทองค า      เครืองเนียม        เกษตรต าบลพลวงสองนาง      ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์   
6. นายวีรพงษ์     เย็นอ่วม        นักวิชาการเกษตรช านาญการ                            สวพ.5 
7. นายฉัตรชีวิน ดาวใหญ่     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                             สวพ.5 
8. นายสาโรจน์ ภักดีสุข ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลพลวงสองนาง 
9. นายไพบูลย์ แตงร่ม เกษตรกรต้นแบบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลพลวงสองนาง 
10. นายสมบัติ บวรพรเมธี       นักวิชาการเกษตรช านาญการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
11. น.ส.เรณ ู บุญผาสุข       เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
12. นายก าพลศักดิ์ สุขโต นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
    
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
    
1. นายวีรวัฒน ์ นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 

ภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานวิจัยและพัฒนาการ 
เกษตรเขตที่ 2        ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม   
    
1. นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อ านวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.5 
2. นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อ านวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
3. นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
4. นายประทีป วงษ์รัตน์ นายช่างกลช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์   

วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
5. นางรัชนก ทองเวียง แทน  ผู้อ านวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
6. นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ แทน  ผู้อ านวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
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7. นางสาวอรนี อินทร์ทอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  ศวพ.อุทัยธานี 
8. นางกรรยา มูลม ี นักวิชาการเกษตร                     สวพ.5 
9. น.ส.สุกัญญา สอนใจ นักวิชาการเกษตร                     ศวพ.กาญจนบุรี 
10. นายกฤติพงษ์ พูลพันธ์        นักวิชาการเกษตร                     ศวพ.อุทัยธานี 
11. น.ส.นีรนุช จันทพันธ์ จันทพันธ์ จ้างเหมาเจ้าพนักงานการเกษตร    ศวพ.อุทัยธานี   
12. น.ส.พิมพ์ทิพย์   สายปาน เจ้าพนักงานการเกษตร               ศวพ.อุทัยธานี 
13. นายนิรันดร์ หงส์ศรี พนักงานประจ าส านักงาน            ศวพ.อุทัยธานี 
14. น.ส.สุดารัตน ์ คุ้มเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร              ศวพ.อุทัยธานี 
15. น.ส.วารุณี    ภู่พราหมณ์ นักวิชาการเกษตร                       ศวพ.อุทัยธานี 
16. นายคมหยก ใจกล้า นักวิชาการเกษตร                      ศวพ.อุทัยธานี 
17. นายวีรพัฒน์ พัฒนศิริ นักวิชาการเกษตร                     ศวพ.อุทัยธานี 
18. นายบรรเจิด      ภัคธาริตกุล พนักงานประจ าส านักงาน             ศวพ.อุทัยธานี 
19. นายพิสุทธิ์         พิมลศิริ พนักงานประจ าส านักงาน             ศวพ.อุทัยธานี 
20. นางปราณี เหมือนฤทธิ์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
21. นางสมจิตร สาวะชาต์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
22. นางสายบัว ชาญปรีชา เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
23. น.ส.ทองหล่อ ปารพรม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
24. นายวสันต์ ชาญปรก เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
25. นางส าราญ แตงร่ม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
26. นางทิพย์ พันฉนวน เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
27. นายณจฤทธิ์ แก้วมัน เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
28. น.ส.ไฉน เกตุสอน เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
29. นายบุญส่ง มีปัญญาไว เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
30. นายจรัญ เขียนเย็น เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
31. นายทองม้วน สังข์น้ า เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
32. นายระเบียบ สอนจีน เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
33. นายผ่อน ยงกสิกรรม เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
34. นายชอบ ยงกสิกรรม เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
35. นายสมบุญ อ่อนอก เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
36. นายวรพล อ่อนอก เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
37. นายดวงใจ สาระชาติ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
38. นางอัมพร อินพิทักษ์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
39. นางจรรยา ปานพรม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
40. นางบุญชื้น อุ่นยิ้ม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
41. นางศิริรัตน์ จันเจริญ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
42. นางสุนัน เหมชาติวิสุฬห์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
43. นายประจวบ อัมระนันท์ เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
44. นายสมจิตร สู่อ่อง เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
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45. นางส าเนา ยงเขตรการณ์ เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
46. นายสมบัติ เพ็ชร์วัตร์ เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
47. นายสมชาย พ่วงอ่ิม เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
48. นายณรงค์ศักดิ์ ยงกสิกรรม เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
49. นายประสาเต่ กู่ทรัพย์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
50. นายวิชัย แตงร่ม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
51. นายสมหมาย แอ้มเกตุ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
52. นางรัก อ่อนเหลือ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
53. นายนันตชัย อินยิ้ม เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
54. นายนาคิน จันมตี เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
55. นายมนัส พุ่มทอง เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
56. นางแย้ม ไทยแก้ว เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
57. นางสุรินทร์ กันถาด เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
58. นางสุมาลี แก้วส่น เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
59. นางสงุ่น ทับฤทธิ์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
60. นายเรียม จันทร์เจริญ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
61. นายประจวบ ทับฤทธิ์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
62. นายจัมเจตต์ ภู่ทรัพย์ เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
63. นายจรูญ สุขศรี เกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
              นางจันทนา ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี กล่าวต้อนรับคณะท างานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กล่าวรายงานการด าเนินการ และเรียนเชิญ นายปัญญา พุกสุ่น   ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 5 กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 นายปัญญา พุกสุ่น   ผอ.สวพ.5 กล่าวเปิดการประชุม  ชี้แจงว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของวิชาการ ปัญหา อุปสรรค สามารถให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูก
ข้าวโพด เพ่ือให้ตรงกับปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

มติที่ประชุม     รับทราบ  

    

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ลว. 18 กพ. 2562 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุม โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม ให้คณะท างานฯทุกท่านทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 0921.6/ว 239 ลว. 7 มี.ค. 2562 ไม่มี
คณะท างานฯขอแก้ไขรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 



61 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 แก้ไขแผนการปฏิบัติงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
   -ปรับแก้ไขข้อ 3 โดยไม่ต้องระบุพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรใช้ และเพ่ิมเติมการ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์- วัน 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยนายดาวรุ่ง คงเทียน 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

โดยนายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร บรรยายพอสรุปได้
ดังนี้ 

หลักส าคัญของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

1. การจัดการดิน 
2. ต้องรู้จักข้าวโพด ความต้องการของข้าวโพด 
3. ต้องรู้จักปุ๋ย  ชนิดปุ๋ย  สูตรปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ย 
 
การจัดการดิน 

  
 
 
 

ดินที่มีความเหมาะสมต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินลพบุรี               
ชุดดินวังชมภู  ดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด pH 7.0-8.5 การซาบซึมน้ าช้าถึงปานกลาง 

กลุ่มดินที่มีความเหมาะสมต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดดินล านารายณ์ ชุดดินเสมอทอด 
ดินร่วนเหนียว-เหนียว pH 6.5-8.5 ดินลึกปานกลาง ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง อุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

ดินที่เหมาะสมส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะ ระดับท่ีเหมาะสม 

1.เนื้อดิน ดินร่วน-ร่วนเหนียว ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย 
2.ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง-สูง 

-อินทรีย์วัตถุ > 1 % 
-ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ > 10 มก./กก 
-โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ > 60 มก./กก 

3.พีเอช 5.5-7.5 
4.การระบายน้ า ดี 
5.ความลึกของหน้าดิน มากกว่า 60 เซนติเมตร 
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- การวิเคราะห์ดิน การเก็บตัวอย่างดินเพื่อไปวิเคราะห์ 
- การปรับปรุงดิน ปลูกถั่วพร้า ปอเทือง ไถกลบระยะออกดอก ใส่ขี้ไก่แกลบ ขี้เค้ก เพ่ือให้

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
- สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต 25-30 องศา 
- แหล่งน้ า วางแผนในช่วงผสมเกสร หรือข้าวโพดอายุ 50-60 วัน หลังปลูก เพ่ือให้ติด

เมล็ดได้ดีหากขาดน้ าช่วงออกดอกนาน 2 สัปดาห์ ผลผลิตลดลงประมาณ 53 %  
พันธุ์ 
     พันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

- พันธุ์ผสมเปิด 
- พันธุ์ลูกผสม 
ปัจจุบันไม่มีการใช้แล้วเพราะผลผลิตต่ ากว่าพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมเปิดมีลักษณะทาง

การเกษตรไม่สม่ าเสมอ เมื่อเทียบกับพันธุ์ลูกผสมจึงไม่นิยมน ามาใช้ 
การปลูก  
- การไถดิน  

ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน พรวนด้วยผาลเจ็ด 1 
ครั้ง ปรับระดับ  ดินให้สม่ าเสมอ แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เง้า หัวและโหล ของวัชพืชข้าม
ปีออกจากแปลง 
- อัตราปลูก อัตราที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าคือ 8,533-10,667 ต้น/ไร่ โดยอัตรา 

10,667 ต้น/ไร่ ให้ผลผลิตสงูกว่า อัตรา 8,533 ต้น/ไร่ 
- การให้น้ า  ข้าวโพดต้องการน้ าตลอดฤดูประมาณ 450 -500 มม./ไร่ 
- การปลูกซ่อมและถอนแยก  

- ปลูกซ่อมภายใน 7-10 วันหลังปลูก 
- เมื่อข้าวโพดอายุ 2 สัปดาห์ ถอนแยกเหลือ 1 ต้น/หลุม 

- ธาตุอาหารหลักที่ข้าวโพดต้องการ  
ไนโตรเจน (N) จ าเป็นส าหรับการสร้างใบ ล าต้น  
- ขาด ผลผลิตต่ า  
- มาก พืชจะอวบน้ า ล้มง่าย  
  อาการขาดไนโตรเจน แสดงอาการ : ใบล่าง สาเหตุ ใส่ปุ๋ยในโตรเจนไม่เพียงพอ  
-น้ าท่วมขัง ท าให้ไนโตรเจนสูญหาย 
- ดินอุณหภูมิต่ า (อากาศเย็นจัด) 
ฟอสฟอรัส (P) - เร่งการเจริญเติบโตของราก (หากขาด P ใบเป็นสีม่วง) ออกดอก 

ระบบสืบพันธุ์ การติดฝัก ในฤดูหนาวขณะต้นเล็ก 10-30 วัน จะพบอาการใบม่วง 
แต่เมื่ออากาศอุ่นขึ้นจะเป็นปกติ ไม่ท าให้ผลผลิตเสียหาย 

- ขาด ต้นเล็ก แคระแกร็น ออกดอกช้า  ไม่มีฝัก 
โพแทสเซียม (K) 
- ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต  
- ขาด เมล็ดลีบ น้ าหนักเบา แป้งน้อย  
- อาการขาดโพแทสเซียม 
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แสดงอาการ: ใบแก่ (ใบล่าง) ปลายใบและขอบใบ มีสีเหลืองและแห้งต้นหักล้มง่าย 
สาเหตุ: ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เช่น ดินทราย ใส่ปุ๋ย K ไม่เพียงพอหรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

16-20-0 ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ให้ถูกสูตร ถูกปริมาณ ถูกเวลา ถูกวิธี 

วิธีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
- ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 พร้อมกับรถปลูก 
- ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 พร้อมก าจัดวัชพืช ที่ข้าวโพด อายุ 21-30 วัน 
- การใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธี ไม่มีการฝังกลบ ปุ๋ยสูตรต้องฝังในดินเท่านั้น 
- ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก(มูลสัตว์) เศษวัสดุอินทรีย์ 
- ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ ไนโตรเจน 1-2% ฟอสฟอรัส 0.5-1% โพแทสเซียม 0.5-

1.0%+แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ต้องใส่ 700 -
1,000 กก./ไร่ จึงจะเห็นผล 

- การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยว หลังจากใบข้าวโพดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งแปลง 7 วัน 
ความชื้นต่ ากว่า 23% 

   4.2  ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกร โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี 

นางจันทนา ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี ได้รายงานเรื่องผลการวิเคราะห์ดินของ
เกษตรกรที่ร่วมโครงการ มีอยู่ 2 ต าบลตลุกดู่  และต าบลพลวงสองนาง จ านวนทั้งหมด 18 ราย  

ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรต าบลตลุกดู่ จ านวน 13 ราย  
ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.98-7.08 ค่าโพแทสเซียม อยู่ระหว่าง 10-

82 ppm ค่าฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 6-65 ppm ค่าอินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.41-1.24 % 
ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรที่ร่วมโครงการต าบลพลวงสองนาง จ านวน 5 ราย 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.62-6.40 ค่าโพแทสเซียม อยู่ระหว่าง 42-

86 ppm ค่าฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 6-12 ppm ค่าอินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.93-1.35% 
เกษตรกรที่มีผลิวิเคราะห์ธาตุอาหารต่ าโดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปริมาณ

อินทรียวัตถุและโพแทสเซียมต่ า มีเกษตรกรทีมีค่าวิเคราะห์ดินที่มีค่า pH ดินต่ าคือ นางส าเนา ยงเขตการณ์              
มีค่า pH 4.98 จึงควรมีการปรับปรุงดินโดยใส่ปูนขาว และให้เกษตรกรที่มีค่า ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม           
ต่ ากว่า 6.5 ควรปฏิบัติเช่นเดยีวกัน ส่วนแปลงของเกษตรกรที่มีค่าวิเคราะห์ดินที่ต่ า ทางศวพ. อุทัยธานี               
จะเข้าไปด าเนินการให้ค าแนะน า และน าปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องเช่น พีจีพีอาร์-วัน และน าปุ๋ยที่เหมาะสมตรงตาม
ค่าวิเคราะห์ดินมาให้ส่งมอบให้แก่เกษตรกรในล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม     รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 (ยกร่าง) แบบส ารวจความพึงพอใจโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 



64 

นางจันทนา ใจจิตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ได้ชี้แจงในส่วน
ของแบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาสัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการเพื่อสอบถามว่า
เทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรน ามาเผยแพร่มีความพึงพอใจหรือไม่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
5. ประสบการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
6.  ประสบการณ์ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในการ

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี  

รายละเอียดการให้บริการมีหัวข้อหลักดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการในการให้บริการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3. ความพึงพอใจจากโครงการเปิดโอกาสให้แระชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อ านวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  แนะน าให้แก้ไขส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ หัวข้อที่ 4. พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ ต าบล
พลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ อาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

มติที่ประชุม    แก้ไขตามที่นางอรัญญา ภู่วิไล เสนอ 

5.2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะท างาน 
เกษตรกร   และผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้   

เกษตรกร  
ปัญหานายทุนไม่ได้เอาแม่ปุ๋ยมาให้ แต่เอาปุ๋ยผสมมาให้ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

แนะน าให้เกษตรข้พูดคุยกับนายทุนเรื่องท าปุ๋ยสูตร มาให้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่    

เกษตรกร 
ใช้แม่ปุ๋ย 40 กก./ไร่ 46-0-0:18-46-0:0-0-60 อัตรา 10:17:13 กิโลกรัม 

จะเท่ากับปุ๋ยสูตร 15-15-15 จ านวน 50 กิโลกรัม หรือ 1 กระสอบ ถูกต้องหรือไม่ 
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นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

เกษตรกรใช้ถูกต้องแล้ว ให้ใช้ 15-15-15 รองพ้ืน ช่วงข้าวโพด 30 วัน และ 50 
วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ดังนี้ 

ชนิด N P2O5 K2O 
มูลวัว 0.9 0.68 1.66 
มูลเป็ด 1.04 1.98 0.56 
มูลไก่ 2.52 5.70 1.90 

มูลสุกร 4.70 7.40 1.64 
 

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ถูกสูตร ใส่ปุ๋ยสูตร (15-15-15) พร้อมปลูกและเมื่อต้นอายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 

46-0-0 
-  ถูกเวลา ใส่ปุ๋ยพร้อมปลูกและเมื่อต้นข้าวโพดอายุ 30 วัน 
-  ถูกวิธี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยฝังกลบพร้อมปลูก ส่วนปุ๋ยสูตร 46-0-0 ใส่

แล้วให้น้ า 
การเก็บเกี่ยว เก็บเก่ียวเมื่อต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุ 110-120 วัน  ใช้รถเก่ียว วิธี

สังเกตุให้แกะฝักดู เมื่อเมล็ดด้านล่างเป็นสีน้ าตาลจึงเก็บเกี่ยว โดยใช้รถเก่ียว 
 

เกษตรกร  
เวลารองพ้ืนปุ๋ยข้าวโพดกลัวเมล็ดพันธุ์จะเน่า 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
แนะน าต้องปรับเครื่องปลูกให้ปุ๋ยลงก่อนกลบดินเล็กน้อยแล้ว ให้เมล็ดลงตาม

วิธีการหยอดดินทรายต้องให้ฝนตกก่อนแล้วจึงหยอดเมล็ดข้าวโพด 
เกษตรกร  
เกษตรกรในพ้ืนทีไ่ถแปรก่อนแล้วจึงหยอดเมล็ด ท าให้วัชพืชขึ้นเยอะ แต่หากท าวิธี

ตามท่ีนายดาวรุ่ง แนะน า จะท าให้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ข้ึน หากมีฝนตก ดินจะจับตัวเป็นแผ่นแข็งท าให้ต้น
ข้าวโพดงอกไม่ดี 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

แนะน าให้ไถแปรไว้ก่อนเพื่อรอฝนตก จากนั้นเมื่อฝนตกจึงหยอดเมล็ดให้เสร็จ 
หยอดแบบเดียวกับดินเหนียว และท าการฉีดยาคุม  ควรหยอดข้าวโพดช่วงที่ดินมีความชื้น  

เกษตรกร  
เมื่อฝนตกดินจะมับ ท าให้หยอดข้าวโพดไม่ได้ 
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นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และโครงสร้างของดินไม่เหมาะสม จึงต้องปรับปรุงดิน
ให้ดีก่อน โดยใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือปรับโครงสร้างของดิน 

 เกษตรกร  
ที่ดินเป็นพื้นที่เช่าท าการเกษตร หากเกษตรกรลงทุนท าแล้วให้ผลผลิตไม่ดี เจ้าของ

ที่อาจเปลี่ยนให้คนอ่ืนเช่าได้ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

หากมีท่ีดินของตนเองต้องท าการปรับปรุงดินให้ดี หรือถ้ามีพ้ืนที่เป็นของตัวเอง
สามารถผลิตให้ได้ไร่ละ 2 ตัน แล้วไม่จ าเป็นต้องเช่าที่คนอ่ืนให้เสียเงิน 

 
เกษตรกร  

ปุ๋ย 15-15-15 รองพ้ืน และ 30 วัน ใส่ยูเรีย ตามนี้เลยใชห่รือไม่ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

ใช่แล้วครับ และการปลูกข้าวโพดต้องขึ้นอยู่กับฝน ถ้าฝนไม่ตกไม่สามารถปลูกได้ 
เกษตรกร  

ปุ๋ยที่ใส่ปรับปรุงดินส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยขี้เค้กสามารถใส่ได้หรือไม่ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

ใส่ได้ครับ ใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ใส่ทุกปี ดินจะดีขึ้นเอง 
เกษตรกร 

ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะมีปัญหาหรือไม่ และจะท าอย่างไรได้บ้าง 
นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี 

ได้ชี้แจงว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรจะยังไม่พบการ
ท าลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพราะเริ่มระบาดช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว คือ เดือนธันวาคม 2562 
ขณะที่หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะเป็นหนอนศัตรูข้าวโพดประจ าถิ่นแล้ว จึงจะเป็นปัญหาที่เกษตรกรจะต้องพบ
ในฤดูการผลิตที่จะถึง จึงควรเตรียมแนวทางป้องกันก าจัดไว้ 

กรมวิชาการเกษตรมีค าแนะน าการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตาม
ระยะการเจริญเติบโต 

1. เมล็ดพันธุ์ให้คลุกด้วยสาร ไซนานิลิไพล  20 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อเมล็ด
พันธุ์ 1 กิโลกรัม สารจะมีฤทธิ์อยู่ได้ 15 วัน หลังหยอดเมล็ด 

2. ระยะหลังงอก 7-10 วัน ให้ฉีดพ่นสารเคมีตามค าแนะน าในปัจจุบันมีสารเคมีที่
แนะน า จ านวน 6 กลุ่มสารเคมี สารเคมีท่ีจังหวัดอุทัยธานีมีการใช้ อิมาเม็กติน-เบนโซเอต คลอฟีนาเฟอร์, อินอค
ซาคาบ และฟูเบนไดอะมาย โดยให้ฉีดพ่นสาร 1-2 ครั้ง จากนั้นให้เปลี่ยนกลุ่มสสารเคมี 

3. ระยะหลังปลูก 30 วัน ให้ใช้สารที่แนะน าข้างต้น หยอดบริเวณกรวยยอด ยอดละ 
10-15 ซีซ ี

4. ระยะหลังจากปลูก 40 วัน ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมี เนื่องจากไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานในแปลงได้ แต่มีเกษตรกรบางพ้ืนที่ ท าอุปกรณ์ต่อพ่นจากด้านบนลงมาซึ่งอันตรายต่อเกษตรกรผู้ฉีด 
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เกษตรกร 
       แจ้งปัญหาใบลายท าไมจึงยังมีอยู่เพราะในเมล็ดบริษัทคลุกมาแล้ว 
นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี 
       เมล็ดพันธุ์ที่คลุกมาแล้วนั้นคือ คลุกสารเมธาแลกซิล แล้วแต่ปริมาณน้อย เนื่องจาก

ถ้าคลุกมากอัตราความงอกของเมล็ดลดลง ทางบริษัทจึงคลุกมาบางส่วน ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ถึงแม้จะคลุก
เมล็ดด้วยเมธาแลกซิลแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดอาการใบลายได้ เนื่องจากเชื้อเริ่มแสดงอาการ            ดื้อยา 
       ในการป้องกันก าจัดโรคใบลายในสหกรณ์ป้องกันใช้เพ่ิมสารเมธาแลกซิล ก่อนปลูกและหากปลูกแล้ว
ภายใน 30 วัน พบอาการใบลายให้ฉีดพ่นด้วยสาร ไดเมโทมอร์ฟ ทุกๆ 7 วัน จนกว่าต้นข้าวโพดจะมีอายุ 35 วัน 
และหากพบหลัง 35 วัน จะท าให้ผลผลิตลดลงแต่จะไม่สามารถก าจัดได้ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ  

 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.5 
แจ้งว่าหากเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของค าแนะน าความรู้ในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อ 

ศวพ.อุทัยธานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาท าการแนะน ารับทราบปัญหาได้ สามารถเชิญ ผอ.ดาวรุ่ง มาเป็นวิทยากรได้ 
เบอร์โทร ผอ.ดาวรุ่ง 081-1815977 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
 

เรณู บุญผาสุข  
 

ผู้จดรายงานการประชุม 
อรนี อินทร์ทอง ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

จันทนา ใจจิตร/สมบัติ บวรพรเมธี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพการด าเนินงาน 
ประชุมคณะท างานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
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รายงานการประชุม 

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
ของเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านใหญ่ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีอาร์-ทู (PGPR-2) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 

ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านใหญ่ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
..................................................................................................... 

รายช่ือคณะท างานที่มาประชุม 
 1. นายปัญญา พุกสุ่น  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
 2. นางจันทนา ใจจิตร  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 
 3. นางอรอนงค์ สอนสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5 
 4. นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ สวพ.5 
 5. นางลมูล จันทร์วงศ์  เกษตรอ าเภอสรรคบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรคบุรี 
 6. นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม  นักวิชาการเกษตรช านาญการ สวพ.5 
 7. นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สวพ.5  
 8. นายฉัตรชีวิน ดาวใหญ่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สวพ.5 
 9. นายน าโชค ทาเก้ือ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สวพ.5 
 10. นางนิสากร ภูนาหลวง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่บ้านใหญ่ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท 
 11. นางสุวารี ไทยเขียว  เกษตรกรปลูกข้าว อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางญาณิศา ทรัพย์พ่วง  นักวิชาการเกษตร สวพ.5 
 2. นางสาวสุนิศา ธุระกิจ   นักวิชาการเกษตร สวพ.5 

3. นางสาวแสงดาว อยู่เย็น  นักวิชาการเกษตร สวพ.5 
4. นางศิริลักษณ์ วิวรรณธนานุตร์  นักวิชาการเกษตร สวพ.5 
5. นางสาวจีรนันท์ ประสมเพชรหิรัญ  นักวิชาการเกษตร สวพ.5 
6. นายนัฏฐพร น้อยเอี่ยม   เจ้าพนักงานการเกษตร สวพ.5 
7. นายชูชาติ คีรีพินิต    เจ้าพนักงานการเกษตร สวพ.5 

 8. นางนวลจันทร์ เอี่ยมงาม  เกษตรกร 
 9. นายประกาย บุญเสริม   เกษตรกร 
 10. นางสมควร แก้วสุข   เกษตรกร 
 11. นายเสถียร ปลื้มใจ   เกษตรกร 
 12. นางมณี เพ็งมาก   เกษตรกร 

 /13. นางราตรี… 
 13. นางราตรี สุ่มงาม   เกษตรกร 
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 14. นางลูกจันทร์  มีเคลือบ  เกษตรกร 
 15. นางถาวร มีเคลือบ   เกษตรกร 
 16. นางน้ าค้าง ใจแสน   เกษตรกร 
 17. นางเสวย พุทโธ    เกษตรกร 
 18. นางน้ าค้าง มีวงษ์   เกษตรกร 
 19. นายวิเชียร แจ้งปุย   เกษตรกร 
 20. นางนิภา แจ้งปุย   เกษตรกร 
 21. นางสาวสังเวียน  กลัดภู่  เกษตรกร 
 22. นายยุทธ งามโพธิ์   เกษตรกร 
 23. นางกรองแก้ว  กรผึ้ง   เกษตรกร 
 24. นางบุญท า ฝ่ายสมบัติ  เกษตรกร 
 25. นางบุญลือ คงสี   เกษตรกร 
 26. นางเล็ก ก าจาย   เกษตรกร 
 27. นางม่วย บัวแก้ว   เกษตรกร 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางนิลุบล ทวีกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสม ติดราชการอ่ืน 
 กับสภาพพ้ืนที่ (ภาคกลาง) สวพ.5 
2. นายอารมณ์ เกตุมาก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการอ่ืน  

     ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรคบุรี 
3. นางกัลยกร โปร่งจันทึก นักวิชาการเกษตรช านาญการ กปผ.  ติดราชการอ่ืน  
 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร น าโดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จะมาตรวจเยี่ยมแปลงส้มโอนายแหวน เอ่ียมฉ่ า ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท   
ซึ่งได้น ากิ่งพันธุ์ส้มโอปลอดโรคกรีนนิ่งมาปลูกในการสร้างสวนส้มโอใหม่ และเป็นการขยายพันธุ์ส้มโอปลอดโรค 
ของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในวันดังกล่าวจะให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่บ้านใหญ่ไปพบกับคณะกรรมการบริหาร 
กรมวิชาการเกษตรที่บ้านของนายแหวน เอ่ียมฉ่ า ด้วย เพ่ือพูดคุยเรื่องผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู จากการ 
เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร 

/แปลงใหญ่บ้านใหญ่… 
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แปลงใหญ่บ้านใหญ่ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีอาร์-ทู (PGPR-2) 
 1.2 ห้องปฏิบัติการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันที่ 13 กันยายน 2561 จะท าพิธีเปิดโดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดี 
กรมวิชาการเกษตร 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 ลว. 4 กรกฎาคม 2561 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ  
ให้คณะท างานทุกท่านทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ 0921/ว 742 ลว. 4 กรกฎาคม 2561  ไม่มีคณะท างาน 
ขอแก้ไข 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของนายณรงค์ศักดิ์ เนินใหม่ โดยคุณกัลยกร โปร่งจันทึก 
น าไปเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ  ผลการนับเชื้อตัวอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เลี้ยงในอาหาร Nitrogen free 
malate agar  Basal medium ซึ่งเป็นอาหารที่เฉพาะเจาะจงส าหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง พบการเจริญเติบโตของ
เชื้อ จ านวน 5.63 x 103 colony forming unit ซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีการเจริญเติบโตได้ช้ามาก แต่เมื่อน ามา
ท าการเลี้ยงเชื้อในอาหาร Red Congo ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์  พบการ
เจริญเติบโตของเชื้อ จ านวน 1.59 x 107 colony forming unit ซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีการเจริญเติบโตได้ได้
ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเลี้ยงในอาหารที่เฉพาะเจาะจง  ในส่วนการย้อมสีแกรมและตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่
ก าลังขยาย 1,000x ผลการตรวจใต้กล้อง พบว่า จุลินทรีย์ติดสีน  าเงิน (แกรมบวก)  ส่วนการจ าแนกสกุลของ
จุลินทรีย์ ยังไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากมีจุลินทรีย์หลายชนิดบนเปื้อนอยู่  ซ่ึงการที่เกษตรน าเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์
ไปใส่ในแปลงนาในปริมาณที่เยอะเกินไป ท าให้ต้นข้าวเหลือง  แนะน าให้เกษตรกรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ และให้ใช้
จุลินทรีย์ที่ผลิตใหมท่ี่อายุไม่เกิน 7-10 วัน เมื่อน าไปใช้กับพืช 

3.2 สวพ.5 ได้น าตัวอย่างหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้เกษตรกรทดลองใช้ส าหรับใช้ท าปุ๋ยหมัก ซึ่งหัวเชื้อนี้มีประสิทธิภาพท าให้วัสดุที่น ามาใช้ท าปุ๋ยหมักย่อยสลาย 
ได้อย่างรวดเร็ว  รวมทั้งสามารถน ามาหว่านในนาข้าวเพ่ือย่อยสลายฟางข้าว โดยไม่ต้องท าการเผาตอซังข้าว ซึ่งอัตรา 
การใช้ย่อยสลายฟางข้าวโดยใช้“หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์” จ านวน 5 ถุงต่อพ้ืนที ่1 ไร่  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
 โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรแปลง
ใหญ่บ้านใหญ่ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีอาร์-ทู (PGPR-2) สรุปข้อมูล
ผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน ของเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 17 ราย และรอเก็บเกี่ยวผลผลิต 
จ านวน 5 ราย  
           1. แปลงเกษตรกร  
  - มีผลผลิตเฉลี่ย 932.9 กก./ไร่  
  - ต้นทุนเฉลี่ย 3,255 บาท/ไร่ 
  - รายได้เฉลี่ย 7,510 บาท/ไร่ 
  - ผลตอบแทนเฉลี่ย 3,354 บาท/ไร่ 
 2. แปลงทดสอบ 
  - มีผลผลิตเฉลี่ย 978.9 กก./ไร่  
  - ต้นทุนเฉลี่ย 3,145 บาท/ไร่ 
  - รายได้เฉลี่ย 8,277 บาท/ไร่ 
  - ผลตอบแทนเฉลี่ย 4,062 บาท/ไร่ 
 3. ราคาข้าว 
  - พันธุ์ปทุมธานี 1 ขายเป็นเมล็ดพันธุ์ 11,400 บาท/ตัน 
  - พันธุ์ปทุมธานี 1 ขายโรงสี 8,700 บาท/ตัน 
  - พันธุ์  กข.41 ขายโรงสี 6,600 บาท/ตัน 
  - พันธุ์  กข.49 ขายโรงสี 6,500 บาท/ตัน 
 

4.2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรแปลงใหญ่ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  

จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านใหญ่ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีอาร์-ทู (PGPR-2) จ านวน 22 ราย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  สรุปได้ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย จ านวน 5 คน เพศหญิง จ านวน 17 คน อายุ 
41-50 ปี จ านวน 5 คน อายุ 51-60 ปี จ านวน 12 คน อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 5 คน ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา จ านวน 12 คน มัธยมศึกษา จ านวน 10 คน พ้ืนที่ปลูกข้าว ของตนเอง จ านวน 3-45 ไร่ และเช่า 
จ านวน 8-50 ไร่ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร คลองชลประทาน จ านวน 22 คน แม่น้ า จ านวน 16 คน ประสบการณ์
การปลูกข้าว 1-10 ปี จ านวน 2 คน มากกว่า 10 ปี (เฉลี่ย 25 ปี) จ านวน 20 คน และประสบการณ์การใส่ปุ๋ย
ชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) ในการปลูกข้าว ไม่มีประสบการณ์ จ านวน 18 คน และมีประสบการณ์ (เฉลี่ย 1-2 
ปี) จ านวน 4 คน  

/ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ... 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการฯ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านกระบวนการให้บริการและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  2.ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และ3.ด้านความพึงพอใจจากโครงการฯ 
ผลลัพธ์ คือ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากในทั้ง 3 ด้าน 

นางอรอนงค์ สอนสุข ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องตัวชี้วัดของโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านใหญ่ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีอาร์-ทู (PGPR-2) กับเกษตรกรจ านวน 22 ราย ที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้  1.เกษตรกร 
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  2.เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งจากการ
รายงานผลดังกล่าวข้างต้น สวพ.5 ก็จะได้คะแนนอยู่ที่ระดับ 5 คะแนนในทั้ง 2 ตัวชี้วัด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 นายเสถียร ปลื้มใจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) พบว่า ต้นข้าวมี
ความแตกต่างจากเดิม โดยท าการเปรียบเทียบ 2 วิธี คือ  

วิธีที่ 1 ใช้คลุกเคล้ากับเมล็ดข้าว พบว่า ข้าวมีความแข็งแรง รากยาวขึ้น ล าต้นเขียว ส่วน
ผลผลิตยังไม่ได้เก็บเก่ียว ซึ่งดูจากภาพรวมแล้วคาดว่าจะได้ผลิตเกิน 1,000 กิโลกรัม/ไร่   

วิธีที่ 2 ใช้คลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมี พบว่าข้าวมีความแข็งแรง รากยาวขึ้น เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อย
แล้ว ได้ผลิตจ านวน 975 กิโลกรัม/ไร่   

ซ่ึงทั้ง 2 วิธี เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) พบว่า ได้ผลิต
เพียง 700 กิโลกรัม/ไร่ จากการใช้ในแปลงท าให้เกษตรกรรายอ่ืนๆที่นาอยู่บริเวณใกล้เคียงสนใจที่จะใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
พีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2)  
 นายสมเดช มีวงศ์ แสดงความคิดเห็นว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2)  สีของรากต้นข้าวจะขาว
และยาวขึ้น ล าต้นเขียวแข็งแรงขึ้น ช่วยลดความรุนแรงในการเข้าท าลายของหนอนใบขาวและเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
เมล็ดมีความแข็งแรง เมล็ดลีบน้อยลง ผิวดินมีความนิ่ม ผลผลิตดีขึ้น สามารถลดปุ๋ยเคมีลงได้ ช่วยให้ลดต้นทุนลง แต่พบ
อุปสรรคในเรื่องการคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีในการหว่านโดยใช้เครื่องหว่านปุ๋ย พบว่า ปุ๋ยมีความชื้น เกาะบริเวณขอบถัง
เครื่องพ่นปุ๋ย ท าให้เกิดการอุดตันยากต่อการพ่นปุ๋ย 
 นายยุทธ งามโพธิ์ เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ในการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2)  
ในนาด า โดยใช้พันธุ์ข้าว กข 57 ผสมกับปุ๋ยเคมีโดยวิธีการหว่าน พบว่า ต้นข้าวมีการแตกกอมากขึ้น ผลผลิตที่ได้
มากกว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ 
 นางนิสากร ภูนาหลวง ขอค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีในข้าวนาปรัง เรื่องการลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง
เท่าไหร่ เพ่ือเป็นการลดต้นทุน 

/นายปัญญา พุกสุ่น… 
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 นายปัญญา พุกสุ่น ให้ค าแนะน าว่า ข้าวในแต่ละพันธุ์นั้นจะให้ปริมาณผลผลิตไม่เท่ากัน ดังนั้นการใส่ปุ๋ย
จะต้องดูลักษณะของพันธุ์ข้าว การที่ข้าวให้ผลผลิตสูงสุดแล้ว  เมื่อเราใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีเหมาะสมแล้วก็ไม่จ าเป็นต้อง
ใส่ปุ๋ยเพ่ิมอีก การใส่ในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะมีผลให้เป็นอันตรายต่อพืชและท าให้ดินเสียได้  ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ต้นทุนการใส่ปุ๋ยโดยไม่จ าเป็นอีกด้วย 
 นางจันทนา ใจจิตร ให้ค าแนะน าว่า การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 
ได้ถึง 25%  ดังนั้นจึงแนะน าให้เกษตรกรปรับวิธีการใส่ปุ๋ยให้น้อยลงกว่าเดิม 5-10% ในปีแรก และในปีต่อไป 
ให้ทดลองลดปริมาณปุ๋ยลงเรื่อยๆ  
 นางลมูล จันทร์วงศ์ เกษตรอ าเภอสรรคบุรี สอบถามเรื่องการด าเนินการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) 
ของ สวพ.5 นั้นจะเป็นการผลิตให้กับเกษตรกรแบบใดในปีแรก และในอนาคตจะสามารถหาซื้อปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู 
(PGPR-2)  ได้ในปริมาณท่ีเกษตรกรต้องการไหม และแนะน าให้เกษตรกรวางแผนการปลูกข้าวให้ตรงตามวันและเวลา
การผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) เนื่องจากเป็นปุ๋ยที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มีอายุการเก็บรักษา  
3 เดือน 
 นายฉัตรชีวิน ดาวใหญ่ ชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ 2561 ห้องปฏิบัติการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่ 5 จะท าการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) จ านวน 1 ตัน และจะแจกจ่ายให้เกษตรได้ทดลองใช้  แต่ถ้า
มีประกาศของกรมวิชาการเกษตรออกมา จะแจกจ่ายให้เกษตรได้รายละไม่เกิน 10 ถุง และในปีต่อๆ ไปจะเพ่ิม
ปริมาณการผลิตมากขึ้น และจะมีการจัดจ าหน่ายให้เกษตรกรตามความต้องการต่อไป  
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
      
     นางศิริลักษณ์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
     นายฉัตรชีวิน ดาวใหญ่  ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     นางจันทนา ใจจิตร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพการด าเนินงาน 
ประชุมคณะท างานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 

วันที่ 27 สิงหาคม  2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
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รายงานความก้าวหน้า 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 

 
1.สถานการทั่วไป 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกปี 
2559 118,376 ไร่ ผลผลิต 102,001 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 866 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,2559) และพ้ืนที่ปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมให้
มีการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ าน้อยเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธาตุอาหารในการผลิต และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุทัยธานีในเขตอาศัย
น้ าฝนน พบปัญหาที่ท าให้ผลผลิตต่ า ได้แก่ สภาพดินเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดความรู้หลักวิชาการด้านการใช้ปุ๋ย 
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ผิดวิธี ผิดเวลา และปริมาณไม่ถูกต้อง ท าให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า ส่งผลให้
เกษตรกรมีผลตอบแทนต่ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีการเพ่ิม
ผลผลิตในพ้ืนที่แห้งแล้ง จึงได้ด าเนินการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
พ้ืนที่แห้งแล้งจังหวัดอุทัยธานี และสรุปผลการด าเนินงานพบว่าเทคโนโลยีที่ได้สามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน
ของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพี
อาร์-วัน ส าหรับใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  แต่เนื่องจากการขยายผลการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวยังไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างทั่วถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท จึงได้ด าเนินการ “โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่อง การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี” เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 
2.การด าเนินงาน 
  2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่
ก าหนดในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จ านวน 44 
ราย ได้แก่ 1.นายจรุณ  สุขศรี 2.นางจรรยา  ปานพรม 3.นางนารี แตงร่ม 4.นายเจริญ ยังเฟ่ือง 5.น.ส.อารี
รัตน์ หมื่นนราเดช 6นายสมชาย  มากรุง 7.นายคะนอง อินยิ้ม 8.นายสมเจต์  ภู่ทรัพย์ 9.นางสายทอง  
กวางทอง 
10.นายบุญนาค  ปานพรม 11.นางสุรินทร์  กันถาด 12.นางนันทา  เขียวเย็น 13.นายเจริญ  เขียวเย็น  
14.นางสุวลี ภู่ทรัพย์ 15.นางรวง จันทร์เจริญ 16.นางสายบัว ชาญปรีชา 17.นายเยื้อ กันถาด 18.นางเรียม  
สังข์ทาว 19.นายวสันต์ ชาญปรีชา 20.นายมนัส พุ่มทอง 21.นางอัมพร อินพิทักษ์ 22.นางประเทือง คลองคง 
23.นายวิชัย แตงร่ม 24.นางสงุ่น  ทับฤทธิ์ 25.นายประจวบ ทับฤทธิ์ 26.นายทัด ทาสา 27.นางวิชิด  ทา
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สา 28.นางสุนัน  เหมชาติวิรุฬห์ 29.นายอนุศักดิ์ เหมชาติวิรุฬห์ 30.นางดวงใจ  สาระชาติ 31.น.ส.ทอง
หล่อ  ปานพรม 32.น.ส.สายธาร  แก้วมั่น 33.นายทวัต สถิตพงหา 34.นายทองใส คนงาม 35.นาย
ประเสริฐ   พวงสมบัติ 36.นายบุญชู แตงร่ม 37.นางสนุ่น ชาญปรีชา 38.น.ส.อรอุษา  ปานสด 39.นาย
แป้น จ าเนียร 40.น.ส.ประนอม  ทองแท้ 41.นางทิพย์ พันฉนวณ 42.นายธงชัย  สุขรอด 43.นางประนอม   
กิจวิทย์ 44.น.ส.พรรณิพา  แจ่มจ ารัส 

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็น
แหล่งทุน การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
  1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ และต าบลต
ลุกดู่  ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
  2. ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริม
ด้านปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเป็นผู้จัดการเชื่อมโยงเรื่องการตลาดโดยจัดให้มีการพบปะระหว่าง
เกษตรกรและผู้รับซื้อผลผลิตให้กับกลุ่ม 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผล
กระทบ      ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ซึ่งเป็นหน่วยงาน  ของ
กรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
  2.2 จัดท าค าสั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มคี าสั่ง สวพ.5 ที่ 11/2562 ลง
วันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนางอ าเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5   จ.ชัยนาท และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
เป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นประธานคณะท างาน  นายสมบัติ   บวรพรเมธี  
นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี เป็นคณะท างานและเลขานุการ  นางสาวเรณู  บุญผาสุข  เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.อุทัยธานี  และ นายก าพลศักดิ์ สุขโต  นักวิชาการเกษตร ศวพ.อุทัยธานี  เป็น
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ ข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เป้าหมาย และผู้น า
เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่อีก 2 ท่าน 

2.3 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่1 /2562 วันที่ 18 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ท า
การกองทุนหมู่บ้านบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนาย
ปัญญา พุกสุ่น ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสรุปผลการ
ประชุมดังนี้ 

๑) แจ้งค าสั่ง สวพ.5 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีคณะ
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ประธานคณะท างาน นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญ
การ ศวพ.อุทัยธานี  เป็นคณะท างานและเลขานุการ  นางสาวเรณู   บุญผาสุข  เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน ศวพ.อุทัยธานี  และนายก าพลศักดิ์ สุขโต นักวิชาการเกษตร ศวพ.อุทัยธานี  เป็นคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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 1. จัดท ากรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้ามี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

 2. จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้สอดคล้อง
กับกรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ โดยโครงการ/
แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 
  3. ด าเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความ
ต้องการของการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่
ประชาชนผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
  5. จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
  6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
กับกรมวิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 ในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี ซึ่งมีกระบวนการในการท างาน ส าหรับประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จะได้ด าเนินตามขั้นตอนต่อไป  
 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย นายวีรวัฒน์  
นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง  ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 และนายฉัตรชีวิน  ดาวใหญ่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ วัน 

4) คณะท างาน และเกษตรกร ผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้   
นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- โครงการนี้จะเน้นพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่พันธุ์นครสวรรค์ 3 และการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน เพราะพ้ืนที่ ม.8 ต.พลวงสองนาง อยู่ในเขตพ้ืนที่แห้งแล้ง ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง และได้เปิดโอกาส
ให้ เกษ ตรกรสอบ ถามมี ป ระ เด็ นปั ญ ห าจากการ เข้ าร่ วม งานกั บ  ศ วพ .อุทั ย ธานี ในปี ที่ ผ่ าน ม า                         
             นายวินัย  แตงร่ม  เกษตรกร 

 - เคยปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 มาแล้วเปรียบเทียบกับพันธุ์บริษัท (เอ็นเค) NK S7 
328 พบว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3  ไม่ทนแล้งเหมือนพันธุ์ของเอกชน การดูแลรักษาเหมือนกัน ใช้ปุ๋ยตามที่ทาง 
ศวพ.อุทัยธานีแนะน า แต่เมื่อเปรียบเทียบเรื่องต้นทุนพันธุ์นครสวรรค์ 3 ค่าเมล็ดพันธุ์ถูกกว่า 

นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 
- ถามเกษตรกรว่าผลผลิตที่ต่างกันเพราะอะไร เช่น ฝนักน้อยกว่า หรือฝนักสั้นกว่าหรือจ านวนแถวน้อยกว่า  

ผลผลิตของแปลงที่ใช้พันธุ์เอกชนสูงกว่าพันธุ์หน่วยงาน 
นายวินัย  แตงร่ม เกษตรกร 

- ผลผลิตต่อไร่ได้น้ าหนักมากกว่ากัน 



79 

ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 
- น้ าหนักข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 น้ าหนักดี หักง่าย แต่ต้นไม่แข็งแรง 

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- ในเขตส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 แนะน าให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์

นครสวรรค์ 3 ผลผลิตดีกว่าพันธุ์อื่นๆ ถ้าปลูกพ้ืนที่ราบผลผลิตสู้พันธุ์เอกชนไม่ได้ 
           นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ถ้าให้ผสมปุ๋ยใช้เองมีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง 
ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 

- ขอเอกสารการผสมปุ๋ยใช้เองจะได้ผสมปุ๋ยใช้เองได้ 
 นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

- ในกลุ่มนี้ต้องมีพ่ีเลี้ยงในการผสมปุ๋ยใช้เอง ให้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ไว้ จะได้เข้ามา
คอยแนะน าให้เกษตรกรเวลาผสมปุ๋ยใช้เอง 
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

          -  ถ้าเกษตรกรต้องการผสมปุ๋ยใช้เองต้องเข้ามาแนะน า สาธิตการผสมอีกครั้ง เกษตรกรจะ
ได้เข้าใจ เพราะอาจจะมีเกษตรกรที่ไม่เคยผสมปุ๋ยเลย   
 นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ตามแผนการด าเนินงานของโครงการจะต้องมีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง พร้อมการติดตาม
งานของแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหากมีประเด็นปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของ ศวพ.อุทัยธานี 
ได้ตลอดเวลา 
 นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

  - ให้ตั้งกลุ่มไลน์ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- ถามเกษตรกรท่านใดจะผสมปุ๋ยใช้เองบ้าง การผสมปุ๋ยใช้เองนั้นไม่ยาก เพราะเวลาเราซื้อปุ๋ย

มาใช้เป็นปุ๋ยผสมอยู่แล้ว เราซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองต้นทุนเราจะถูกกว่าธาตุอาหารได้มากกว่าปุ๋ยผสม 
นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ที่เกษตรกรเราไม่ผสมปุ๋ยใช้เองเพราะอะไร 
เกษตรกร 

- เกษตรกรบางคนไม่มีทุนเป็นของตัวเองที่จะไปซื้อปุ๋ยมาใช้ จึงจ าเป็นต้องเอาปุ๋ยจากลานรับ
ซ้ือ (เถ้าแก่) มาใช้ก่อน                                  

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- แนะน าให้ไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) 

 เกษตรกร 
- ถ้าเกษตรกรไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) วงเงินกู้

ของเกษตรกรเต็มยอดหมดแล้วไม่สามารถกู้เพ่ิมเติมได้ 
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- เสนอให้กันกองทุนหมู่บ้านส่วนหนึ่งเป็นกองทุนแม่ปุ๋ย 
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 นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- เสนอให้ลานตากรับซื้อ(เถ้าแก่) เอาแม่ปุ๋ยมาขายให้เกษตรกร 

เกษตรกร 
- ลานตากรับซื้อ (เถ้าแก่) เขาไม่เอาแม่ปุ๋ยมาขาย เขาจะเอาแต่ปุ๋ยสูตรมาขาย เช่น สูตร 27 -

12-6 , 16-8-8 ,16-20-0 เขาบังคับให้เลือกซ้ือ 
นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- นอกจากปัญหาลานรับซื้อ (เถ้าแก่) แล้วยังมีปัญหาอะไรอีกบ้าง ที่เรามาสามารถซื้อแม่ปุ๋ยมา
ใช้ได ้

นายปัญญา พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- ให้ไปลองคุยกับลานรับซื้อ(เถ้าแก่)ให้เอาแม่ปุ๋ยมาขาย ลานรับซื้อ(เถ้าแก่)เขาอาจจะไม่รู้ 

อาจจะไปผูกขาดกับโรงงานผลิตปุ๋ย จึงน าปุ๋ยมาขายเพียงบางสูตรเท่านั้น  
นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี  

- แนะน าให้เกษตรกรที่มีทุนไปซื้อแม่ปุ๋ย และให้บอกว่ามี เจ้าหน้าที่มาแนะน าให้ใช้แม่ปุ๋ย  
ถ้าเกษตรกรลูกไร่ใช้แม่ปุ๋ยตามค าแนะจะได้ผลผลิตสูงลานรับซื้อ(เถ้าแก่) ก็ได้ทุนคืนแล้วขายปุ๋ยได้อีกด้วยต้องมี
คนไปถามซื้อเขาหน่อยปีนี้เป็นปีแรกต้องใช้เวลา เกษตรกรเริ่มใช้แม่ปุ๋ยร้านค้าไม่กล้าเอามาขาย เพราะกลัวไม่มี
เงินซื้อ 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- มีเพ่ือนเป็นเจ้าของโรงงาน น าเข้าแม่ปุ๋ย สามารถแนะน าให้ได้ 

เกษตรกร 
- ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20 ไร่ ต้นทุนใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าไร 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- แนะน าราคาปุ๋ย 3 สูตร  46-0-0 ตันละ 11,000 บาท  18-46-0 ตันละ 14,900 บาท    

0-0-60  ตันละ 11,500 บาท เป็นราคาหน้าโรงงาน ถ้าเกษตรกรจะซื้อสั่งรวมกันได้   
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- สอบถามเกษตรกรว่าใช้ปุ๋ยสูตรใดบ้างในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 เกษตรกร 

- ที่ใช้กันส่วนมาก สูตร 16-20-0 อัตรา 3 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 216.7 บาท/ไร่ สูตร 27-12-6 
อัตรา 1 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 720 บาท/ไร่ เกษตรกรกลัวถ้าใส่ปุ๋ยมากท าให้เมล็ดข้าวโพดที่ปลูกเกิดการเน่า
เสียหายได ้ 

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- แนะน าเกษตรกรว่า เมล็ดข้าวโพดจะไม่เน่า ถ้าฝนนตกปริมาณไม่เกิน 30 ม.ม. ห้ามปลูกดิน 

2 หน้าซึ่งดินจะไม่มีความชื้นเพียงพอ และได้เปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรกับกรมวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
วิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง        

N P  K 
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                 รวมเป็นเงิน  936.7 บาท/ไร่ 
 
วิธีของกรมวิชาการเกษตร 
 
 
  
                รวมเป็นเงิน  756 บาท/ไร่ 
และได้แนะน าให้เกษตรกรบอกกับทางลานรับซื้อ (เถ้าแก่) ให้น าแม่ปุ๋ยมาขาย 
            นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

 - ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ต้องการแม่ปุ๋ยสูตรใดบ้าง อย่างละกี่กระสอบ ไปติดต่อกับทางร้าน
ขายปุ๋ย หรือจะให้โทรศัพท์ไปที่บริษัทจ าหน่ายปุ๋ยที่รู้จักให้ก็ได้ 

นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- ให้ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสมาชิกที่ต้องการใช้แม่ปุ๋ย ทาง ศวพ.

อุทัยธานีจะด าเนินการสานต่อเป็นตัวกลางหาแม่ปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ 
นายปรมินทร์  ไตรทิพย์  เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์   ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ 

- เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ได้แนะน าโครงการที่จะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างแรก 
ต้องมีกลุ่มที่ชัดเจน เรามีกลุ่มอยู่แล้ว มีคณะกรรมการ มีประธาน มีสมาชิก มีกิจกรรมกลุ่ม มีการประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ อย่างที่สอง พอมีกลุ่มแล้วที่ส าคัญต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินขับเคลื่อนไม่ได้ การหาแหล่งเงินทุนมีหลาย
วิธีการ เช่น อาจระดมหุ้น อาจจะกู้ ให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากทางราชการ อบต.หรือคุยกับทาง
เกษตรอ าเภอเขียนโครงการปุ๋ยสั่งตัด เขียนโครงการเสนอท้องถิ่น อย่างที่สาม เรื่องวิชาการ การผลิต เกษตรกร
เก่งอยู่แล้วแต่ขาดวิชาการ เกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย โรค -แมลง เกษตรกรขาดความรู้เรื่อง
ปุ๋ย N คืออะไร P คืออะไร และ K คืออะไร ใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปริมาณ เสนอให้มีเกษตรกร
ต้นแบบ แปลงต้นแบบ เพ่ือ ท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มเกษตรกรเอง จะส่งเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอมาช่วย เรื่อง
ของการท าแปลงต้นแบบ อย่างที่สี่ การตลาด เป็นสิ่งส าคัญเราอาจปลูกได้ผลผลิต 1,500 – 2,000 กก./ไร่ 
ขายไม่ได้ การตลาดไม่ดีปัญหาก็มีเหมือนเดิม การรวมกลุ่ม การแสดงความคิดภายในกลุ่มต้องประชุมกันบ่อยๆ 
และต่อเนื่อง 
 นายไพบูลย์ แตงร่ม  เกษตรกร 

- ตามที่ได้ท าแปลงต้นแบบเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3 ได้ผลผลิตดี แต่เจอปัญหาฝนนแล้ง มี
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 หาซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ 

นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์  3 ทางศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ มีอยู่ 2 ตัน

สามารถรวมกลุ่มกันไปซื้อได้ 

2.7 3.3 0.0 
13.5 6.0 3.0 
16.2 9.3 3.0 

N P  K 
15.0 7.0 12.0 
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2.4 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ในแผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบ จ านวน 15 ราย เป็น
เกษตรกรต าบลพลวงสองนาง จ านวน 5 ราย เกษตรกรต าบลตลุกดู่ จ านวน 10 ราย 

 
 

ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
1. ชื่อเกษตรกร นายณรงค์ศักดิ์   ยงกสิกรรม 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 6 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 575028 Y 1712498   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ชื่อเกษตรกร นายประจวบ อัมรนันท์ 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 575030 Y 1709706       
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3. ชื่อเกษตรกร นายสมจิตร  ชูช่วย 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 6/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

    พิกัดแปลง X 572441 Y 1713630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4. ชื่อเกษตรกร นายจรัญ ทองเกษม 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 106 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 575475 Y 1712526    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ชื่อเกษตรกร นางสนอง  ทองเกษม 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 24/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 573954 Y 1713751      
 
 
 
 
 
 
 
6. ชื่อเกษตรกร นางจ ารูญ สิทธิทูล 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 23/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 574569 Y 1713603     
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7. ชื่อเกษตรกร นายสมชาย พ่วงอิม 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 25/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 573952 Y 1713817 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ชื่อเกษตรกร นายระเบียบ  สอนจีน 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 22 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 575329 Y 1711690 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ชื่อเกษตรกร นายทองม้วน สังข์น้ า 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 575287 Y 1711163 
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10. ชื่อเกษตรกร น.ส.นงลักษณ์ เมืองจันทร์ 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 205 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 575366 Y 1712523 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ชื่อเกษตรกร นางนารี  แตงร่ม 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 268 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X  578542        Y 1720781 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ชื่อเกษตรกร  นางส าราญ แตงร่ม 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 23 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X  578656        Y 1720398 
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13. ชื่อเกษตรกร  นางประเทือง ทองคง 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 189/3  หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 576929        Y 1720183 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ชื่อเกษตรกร  นายสนิท  สาระชาติ 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 92/27  หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X 578406         Y 1720094 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ชื่อเกษตรกร  นายบุญส่ง  มีปัญญาไว 
   ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 150/1 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
    พิกัดแปลง X  578526        Y 1720663 
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รายงานความก้าวหน้า 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 

 
1.สถานการทั่วไป 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่  4 ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกปี  2559 
118,376 ไร่ ผลผลิต 102,001 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 866 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) 
และพ้ืนที่ปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
อายุสั้น ใช้น้ าน้อยเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการธาตุอาหารในการผลิต และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุทัยธานีในเขตอาศัยน้ าฝนน พบปัญหาที่ท าให้ผล
ผลิตต่ า ได้แก่ สภาพดินเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดความรู้หลักวิชาการด้านการใช้ปุ๋ย เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยไม่ถูก
สูตร ผิดวิธี ผิดเวลา และปริมาณไม่ถูกต้อง ท าให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมีผลตอบแทนต่ า 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่แห้งแล้ง จึงได้
ด าเนินการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่แห้งแล้งจังหวัดอุทัยธานี และ
สรุปผลการด าเนินงานพบว่าเทคโนโลยีที่ได้สามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ส าหรับใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากการขยายผลการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างทั่วถึง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท จึงได้ด าเนินการ 
“โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี” เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพี
อาร์-วัน และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่ถูกต้องและเหมาะสม 
2.การด าเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่ก าหนดใน
วัตถุประสงค์ คือเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จ านวน 44 ราย ได้แก่ 1.
นายจรุณ  สุขศรี 2.นางจรรยา  ปานพรม 3.นางนารี แตงร่ม 4.นายเจริญ ยังเฟ่ือง 5.น.ส.อารีรัตน์ หมื่นนราเดช 
6นายสมชาย  มากรุง 7.นายคะนอง อินยิ้ม 8.นายสมเจต์  ภู่ทรัพย์ 9.นางสายทอง  กวางทอง 
10.นายบุญนาค  ปานพรม 11.นางสุรินทร์  กันถาด 12.นางนันทา  เขียวเย็น 13.นายเจริญ  เขียวเย็น  
14.นางสุวลี ภู่ทรัพย์ 15.นางรวง จันทร์เจริญ 16.นางสายบัว ชาญปรีชา 17.นายเยื้อ กันถาด 18.นางเรียม  
สังข์ทาว 19.นายวสันต์ ชาญปรีชา 20.นายมนัส พุ่มทอง 21.นางอัมพร อินพิทักษ์ 22.นางประเทือง คลองคง 23.
นายวิชัย แตงร่ม 24.นางสงุ่น  ทับฤทธิ์ 25.นายประจวบ ทับฤทธิ์ 26.นายทัด ทาสา 27.นางวิชิด  ทาสา 28.
นางสุนัน  เหมชาติวิรุฬห์ 29.นายอนุศักดิ์ เหมชาติวิรุฬห์ 30.นางดวงใจ  สาระชาติ 31.น.ส.ทองหล่อ  ปานพรม 
32.น.ส.สายธาร  แก้วมั่น 33.นายทวัต สถิตพงหา 34.นายทองใส คนงาม 35.นายประเสริฐ   พวงสมบัติ 36.
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นายบุญชู แตงร่ม 37.นางสนุ่น ชาญปรีชา 38.น.ส.อรอุษา  ปานสด 39.นายแป้น จ าเนียร 40.น.ส.ประนอม  
ทองแท้ 41.นางทิพย์ พันฉนวณ 42.นายธงชัย  สุขรอด 43.นางประนอม   กิจวิทย์ 44.น.ส.พรรณิพา  แจ่ม
จ ารัส 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เก่ียวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ และต าบลตลุกดู่  ซึ่ง
เป็นกลุ่มเกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
 2. ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริมด้านปัจจัยการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเป็นผู้จัดการเชื่อมโยงเรื่องการตลาดโดยจัดให้มีการพบปะระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อ
ผลผลิตให้กับกลุ่ม 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผลกระทบ      
ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ซึ่งเป็นหน่วยงาน  ของกรมวิชาการ
เกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
 2.2 จัดท าค าสั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 ได้มีค าสั่ง สวพ.5 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 
มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนางอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี โดยมี ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นประธานคณะท างาน  นายสมบัติ   บวรพรเมธี  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
ศวพ.อุทัยธานี เป็นคณะท างานและเลขานุการ  นางสาวเรณู  บุญผาสุข  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.
อุทัยธานี  และ นายก าพลศักดิ์ สุขโต  นักวิชาการเกษตร ศวพ.อุทัยธานี  เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เป้าหมาย และผู้น าเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
พ้ืนที่อีก 2 ท่าน 

2.3 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่1 /2562 วันที่ 18 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ท าการกองทุน
หมู่บ้านบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 

๑) แจ้งค าสั่ง สวพ.5 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคณะผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุทัยธานี ประธานคณะท างาน นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี  เป็น
คณะท างานและเลขานุการ  นางสาวเรณู  บุญผาสุข  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.อุทัยธานี  และนาย
ก าพลศักดิ์ สุขโต นักวิชาการเกษตร ศวพ.อุทัยธานี  เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะท างานฯ มี
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 1. จัดท ากรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้ามีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
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 2. จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ
กรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีท ราบ โดยโครงการ/
แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 
  3. ด าเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความต้องการ
ของการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผลความก้าวหน้าใน
การด าเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่ประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
  5. จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
  6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กับกรม
วิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 ในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่ง
มีกระบวนการในการท างาน ส าหรับประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
5  และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จะได้ด าเนินตามขั้นตอนต่อไป  
 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย นายวีรวัฒน์  
นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2 และนายฉัตรชีวิน  ดาวใหญ่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
5 ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ วัน 

4) คณะท างาน และเกษตรกร ผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้   
นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- โครงการนี้จะเน้นพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่พันธุ์นครสวรรค์ 3 และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน เพราะพ้ืนที่ ม.8 ต.พลวงสองนาง อยู่ในเขตพ้ืนที่แห้งแล้ง ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง และได้เปิดโอกาสให้เกษตรกร
ส อ บ ถ า ม มี ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห า จ า ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ง า น กั บ  ศ ว พ . อุ ทั ย ธ า นี ใ น ปี ที่ ผ่ า น ม า                         
             นายวินัย  แตงร่ม  เกษตรกร 

 - เคยปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 มาแล้วเปรียบเทียบกับพันธุ์บริษัท (เอ็นเค) NK S7 328 
พบว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3  ไม่ทนแล้งเหมือนพันธุ์ของเอกชน การดูแลรักษาเหมือนกัน ใช้ปุ๋ยตามที่ทาง ศวพ.
อุทัยธานีแนะน า แต่เมื่อเปรียบเทียบเรื่องต้นทุนพันธุ์นครสวรรค์ 3 ค่าเมล็ดพันธุ์ถูกกว่า 

 
นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

- ถามเกษตรกรว่าผลผลิตที่ต่างกันเพราะอะไร เช่น ฝนักน้อยกว่า หรือฝนักสั้นกว่าหรือจ านวนแถวน้อยกว่า  
ผลผลิตของแปลงที่ใช้พันธุ์เอกชนสูงกว่าพันธุ์หน่วยงาน 

นายวินัย  แตงร่ม เกษตรกร 
- ผลผลิตต่อไร่ได้น้ าหนักมากกว่ากัน 
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ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 
- น้ าหนักข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 น้ าหนักดี หักง่าย แต่ต้นไม่แข็งแรง 

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- ในเขตส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 แนะน าให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 

3 ผลผลิตดีกว่าพันธุ์อื่นๆ ถ้าปลูกพ้ืนที่ราบผลผลิตสู้พันธุ์เอกชนไม่ได้ 
           นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ถ้าให้ผสมปุ๋ยใช้เองมีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง 
ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 

- ขอเอกสารการผสมปุ๋ยใช้เองจะได้ผสมปุ๋ยใช้เองได้ 
 นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

- ในกลุ่มนี้ต้องมีพ่ีเลี้ยงในการผสมปุ๋ยใช้เอง ให้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ไว้ จะได้เข้ามาคอย
แนะน าให้เกษตรกรเวลาผสมปุ๋ยใช้เอง 
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

          -  ถ้าเกษตรกรต้องการผสมปุ๋ยใช้เองต้องเข้ามาแนะน า สาธิตการผสมอีกครั้ง เกษตรกรจะได้
เข้าใจ เพราะอาจจะมีเกษตรกรที่ไม่เคยผสมปุ๋ยเลย   
 นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ตามแผนการด าเนินงานของโครงการจะต้องมีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง พร้อมการติดตามงาน
ของแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหากมีประเด็นปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของ ศวพ.อุทัยธานี ได้
ตลอดเวลา 
 นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

  - ให้ตั้งกลุ่มไลน์ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- ถามเกษตรกรท่านใดจะผสมปุ๋ยใช้เองบ้าง การผสมปุ๋ยใช้เองนั้นไม่ยาก เพราะเวลาเราซื้อปุ๋ยมา

ใช้เป็นปุ๋ยผสมอยู่แล้ว เราซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองต้นทุนเราจะถูกกว่าธาตุอาหารได้มากกว่าปุ๋ยผสม 
นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ที่เกษตรกรเราไม่ผสมปุ๋ยใช้เองเพราะอะไร 
เกษตรกร 

- เกษตรกรบางคนไม่มีทุนเป็นของตัวเองที่จะไปซื้อปุ๋ยมาใช้ จึงจ าเป็นต้องเอาปุ๋ยจากลานรับซื้อ 
(เถ้าแก่) มาใช้ก่อน                                  

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- แนะน าให้ไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) 

 เกษตรกร 
- ถ้าเกษตรกรไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) วงเงินกู้ของ

เกษตรกรเต็มยอดหมดแล้วไม่สามารถกู้เพ่ิมเติมได้ 
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- เสนอให้กันกองทุนหมู่บ้านส่วนหนึ่งเป็นกองทุนแม่ปุ๋ย 
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 นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- เสนอให้ลานตากรับซื้อ(เถ้าแก่) เอาแม่ปุ๋ยมาขายให้เกษตรกร 

เกษตรกร 
- ลานตากรับซื้อ (เถ้าแก่) เขาไม่เอาแม่ปุ๋ยมาขาย เขาจะเอาแต่ปุ๋ยสูตรมาขาย เช่น สูตร 27-12-

6 , 16-8-8 ,16-20-0 เขาบังคับให้เลือกซ้ือ 
นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- นอกจากปัญหาลานรับซื้อ (เถ้าแก่) แล้วยังมีปัญหาอะไรอีกบ้าง ที่เรามาสามารถซื้อแม่ปุ๋ยมา
ใช้ได ้

นายปัญญา พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- ให้ไปลองคุยกับลานรับซื้อ(เถ้าแก่)ให้เอาแม่ปุ๋ยมาขาย ลานรับซื้อ(เถ้าแก่)เขาอาจจะไม่รู้ อาจจะ

ไปผูกขาดกับโรงงานผลิตปุ๋ย จึงน าปุ๋ยมาขายเพียงบางสูตรเท่านั้น  
นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี  

- แนะน าให้เกษตรกรที่มีทุนไปซื้อแม่ปุ๋ย และให้บอกว่ามี เจ้าหน้าที่มาแนะน าให้ใช้แม่ปุ๋ย  
ถ้าเกษตรกรลูกไร่ใช้แม่ปุ๋ยตามค าแนะจะได้ผลผลิตสูงลานรับซื้อ(เถ้าแก่) ก็ได้ทุนคืนแล้วขายปุ๋ยได้อีกด้วยต้องมีคน
ไปถามซื้อเขาหน่อยปีนี้เป็นปีแรกต้องใช้เวลา เกษตรกรเริ่มใช้แม่ปุ๋ยร้านค้าไม่กล้าเอามาขาย เพราะกลัวไม่มีเงินซื้อ 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- มีเพ่ือนเป็นเจ้าของโรงงาน น าเข้าแม่ปุ๋ย สามารถแนะน าให้ได้ 

เกษตรกร 
- ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20 ไร่ ต้นทุนใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าไร 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- แนะน าราคาปุ๋ย 3 สูตร  46-0-0 ตันละ 11,000 บาท  18-46-0 ตันละ 14,900 บาท    0-0-

60  ตันละ 11,500 บาท เป็นราคาหน้าโรงงาน ถ้าเกษตรกรจะซื้อสั่งรวมกันได้   
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- สอบถามเกษตรกรว่าใช้ปุ๋ยสูตรใดบ้างในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 เกษตรกร 

- ที่ใช้กันส่วนมาก สูตร 16-20-0 อัตรา 3 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 216.7 บาท/ไร่ สูตร 27-12-6 
อัตรา 1 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 720 บาท/ไร่ เกษตรกรกลัวถ้าใส่ปุ๋ยมากท าให้เมล็ดข้าวโพดที่ปลูกเกิดการเน่าเสียหายได้  

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- แนะน าเกษตรกรว่า เมล็ดข้าวโพดจะไม่เน่า ถ้าฝนนตกปริมาณไม่เกิน 30 ม.ม. ห้ามปลูกดิน 2 

หน้าซึ่งดินจะไม่มีความชื้นเพียงพอ และได้เปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรกับกรมวิชาการเกษตร 
 
วิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง        
  
 
 
 
 
                 รวมเป็นเงิน  936.7 บาท/ไร่ 

N P  K 
2.7 3.3 0.0 

13.5 6.0 3.0 
16.2 9.3 3.0 
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วิธีของกรมวิชาการเกษตร 
 
 
  
                รวมเป็นเงิน  756 บาท/ไร่ 
และได้แนะน าให้เกษตรกรบอกกับทางลานรับซื้อ (เถ้าแก่) ให้น าแม่ปุ๋ยมาขาย 
            นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

 - ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ต้องการแม่ปุ๋ยสูตรใดบ้าง อย่างละกี่กระสอบ ไปติดต่อกับทางร้านขาย
ปุ๋ย หรือจะให้โทรศัพท์ไปที่บริษัทจ าหน่ายปุ๋ยที่รู้จักให้ก็ได้ 

นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- ให้ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสมาชิกที่ต้องการใช้แม่ปุ๋ย ทาง ศวพ.อุทัยธานี

จะด าเนินการสานต่อเป็นตัวกลางหาแม่ปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ 
นายปรมินทร์  ไตรทิพย์  เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์   ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ 

- เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ได้แนะน าโครงการที่จะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างแรก ต้องมี
กลุ่มที่ชัดเจน เรามีกลุ่มอยู่แล้ว มีคณะกรรมการ มีประธาน มีสมาชิก มีกิจกรรมกลุ่ม มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
อย่างที่สอง พอมีกลุ่มแล้วที่ส าคัญต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินขับเคลื่อนไม่ได้ การหาแหล่งเงินทุนมีหลายวิธีการ เช่น อาจ
ระดมหุ้น อาจจะกู้ ให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากทางราชการ อบต.หรือคุยกับทางเกษตรอ าเภอเขียน
โครงการปุ๋ยสั่งตัด เขียนโครงการเสนอท้องถิ่น อย่างที่สาม เรื่องวิชาการ การผลิต เกษตรกรเก่งอยู่แล้วแต่ขาด
วิชาการ เกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย โรค-แมลง เกษตรกรขาดความรู้เรื่องปุ๋ย N คืออะไร P คือ
อะไร และ K คืออะไร ใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปริมาณ เสนอให้มีเกษตรกรต้นแบบ แปลงต้นแบบ 
เพ่ือ ท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มเกษตรกรเอง จะส่งเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอมาช่วย เรื่องของการท าแปลงต้นแบบ 
อย่างที่สี่ การตลาด เป็นสิ่งส าคัญเราอาจปลูกได้ผลผลิต 1,500 – 2,000 กก./ไร่ ขายไม่ได้ การตลาดไม่ดีปัญหา
ก็มีเหมือนเดิม การรวมกลุ่ม การแสดงความคิดภายในกลุ่มต้องประชุมกันบ่อยๆ และต่อเนื่อง 
 นายไพบูลย์ แตงร่ม  เกษตรกร 

- ตามที่ได้ท าแปลงต้นแบบเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3 ได้ผลผลิตดี แต่เจอปัญหาฝนนแล้ง มีการใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 หาซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ 

นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ทางศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ มีอยู่ 2 ตันสามารถ

รวมกลุ่มกันไปซื้อได้ 
  

2.4 ประชุมคณะท ำงำน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บ้านนายไพบูลย์ แตงร่ม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี  โดยมี นายปัญญา พุกสุ่น 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งผลการประชุมสรุปดังนี้ 

1) เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 นายปัญญา พุกสุ่น   ผอ.สวพ.5 กล่าวเปิดการประชุม  ชี้แจงว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของวิชาการ ปัญหา อุปสรรค สามารถให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูก
ข้าวโพด เพ่ือให้ตรงกับปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 2) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ลว. 18 กพ. 2562 

N P  K 
15.0 7.0 12.0 
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 ฝน่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุม โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ให้คณะท างานฯทุกท่านทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 0921.6/ว  239 ลว. 7 มี.ค. 2562 ไม่มี
คณะท างานฯขอแก้ไขรายงานการประชุม  
 3) เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 แก้ไขแผนการปฏิบัติงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่องการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
  -ปรับแก้ไขข้อ 3 โดยไม่ต้องระบุพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรใช้ และเพ่ิมเติมการถ่ายทอด
ความรู้ เรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์- วัน 

4) เรื่องเพ่ือทราบ 

4.1  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยนายดาวรุ่ง คงเทียน 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

โดยนายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร บรรยายพอสรุปได้
ดังนี้ 

หลักส าคัญของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

1. การจัดการดิน 
2. ต้องรู้จักข้าวโพด ความต้องการของข้าวโพด 
3. ต้องรู้จักปุ๋ย  ชนิดปุ๋ย  สูตรปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ย 
การจัดการดิน 

  
 
 
 

ดินที่มีความเหมาะสมต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินลพบุรี               
ชุดดินวังชมภู  ดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด pH 7.0-8.5 การซาบซึมน้ าช้าถึงปานกลาง 

กลุ่มดินที่มีความเหมาะสมต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดดินล านารายณ์ ชุดดินเสมอทอด 
ดินร่วนเหนียว-เหนียว pH 6.5-8.5 ดินลึกปานกลาง ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง อุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

- การวิเคราะห์ดิน การเก็บตัวอย่างดินเพื่อไปวิเคราะห์ 

ดินที่เหมาะสมส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะ ระดับท่ีเหมาะสม 

1.เนื้อดิน ดินร่วน-ร่วนเหนียว ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย 
2.ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง-สูง 

-อินทรีย์วัตถุ > 1 % 
-ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ > 10 มก./กก 
-โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ > 60 มก./กก 

3.พีเอช 5.5-7.5 
4.การระบายน้ า ดี 
5.ความลึกของหน้าดิน มากกว่า 60 เซนติเมตร 
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- การปรับปรุงดิน ปลูกถั่วพร้า ปอเทือง ไถกลบระยะออกดอก ใส่ขี้ไก่แกลบ ขี้เค้ก เพ่ือให้
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด 

- สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต 25-30 องศา 
- แหล่งน้ า วางแผนในช่วงผสมเกสร หรือข้าวโพดอายุ 50-60 วัน หลังปลูก เพ่ือให้ติด

เมล็ดได้ดีหากขาดน้ าช่วงออกดอกนาน 2 สัปดาห์ ผลผลิตลดลงประมาณ 53 %  
พันธุ์ 
     พันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

- พันธุ์ผสมเปิด 
- พันธุ์ลูกผสม 
ปัจจุบันไม่มีการใช้แล้วเพราะผลผลิตต่ ากว่าพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมเปิดมีลักษณะทาง

การเกษตรไม่สม่ าเสมอ เมื่อเทียบกับพันธุ์ลูกผสมจึงไม่นิยมน ามาใช้ 
การปลูก  
- การไถดิน  

ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน พรวนด้วยผาลเจ็ด 1 
ครั้ง ปรับระดับ  ดินให้สม่ าเสมอ แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เง้า หัวและโหล ของวัชพืชข้าม
ปีออกจากแปลง 
- อัตราปลูก อัตราที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าคือ 8,533-10,667 ต้น/ไร่ โดยอัตรา 

10,667 ต้น/ไร่ ให้ผลผลิตสูงกว่า อัตรา 8,533 ต้น/ไร่ 
- การให้น้ า  ข้าวโพดต้องการน้ าตลอดฤดูประมาณ 450 -500 มม./ไร ่
- การปลูกซ่อมและถอนแยก  

- ปลูกซ่อมภายใน 7-10 วันหลังปลูก 
- เมื่อข้าวโพดอายุ 2 สัปดาห์ ถอนแยกเหลือ 1 ต้น/หลุม 

- ธาตุอาหารหลักที่ข้าวโพดต้องการ  
ไนโตรเจน (N) จ าเป็นส าหรับการสร้างใบ ล าต้น  
- ขาด ผลผลิตต่ า  
- มาก พืชจะอวบน้ า ล้มง่าย  
  อาการขาดไนโตรเจน แสดงอาการ : ใบล่าง สาเหตุ ใส่ปุ๋ยในโตรเจนไม่เพียงพอ  
-น้ าท่วมขัง ท าให้ไนโตรเจนสูญหาย 
- ดินอุณหภูมิต่ า (อากาศเย็นจัด) 
ฟอสฟอรัส (P) - เร่งการเจริญเติบโตของราก (หากขาด P ใบเป็นสีม่วง) ออกดอก 

ระบบสืบพันธุ์ การติดฝนัก ในฤดูหนาวขณะต้นเล็ก 10-30 วัน จะพบอาการใบม่วง 
แต่เมื่ออากาศอุ่นขึ้นจะเป็นปกต ิไม่ท าให้ผลผลิตเสียหาย 

- ขาด ต้นเล็ก แคระแกร็น ออกดอกช้า  ไม่มีฝนัก 
โพแทสเซียม (K) 
- ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต  
- ขาด เมล็ดลีบ น้ าหนักเบา แป้งน้อย  
- อาการขาดโพแทสเซียม 

แสดงอาการ: ใบแก่ (ใบล่าง) ปลายใบและขอบใบ มีสีเหลืองและแห้งต้นหักล้มง่าย 
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สาเหตุ: ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เช่น ดินทราย ใส่ปุ๋ย K ไม่เพียงพอหรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
16-20-0 ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ให้ถูกสูตร ถูกปริมาณ ถูกเวลา ถูกวิธี 
วิธีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  

- ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 พร้อมกับรถปลูก 
- ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 พร้อมก าจัดวัชพืช ที่ข้าวโพด อายุ 21-30 วัน 
- การใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธี ไม่มีการฝนังกลบ ปุ๋ยสูตรต้องฝนังในดินเท่านั้น 
- ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก(มูลสัตว์) เศษวัสดุอินทรีย์ 
- ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ ไนโตรเจน 1-2% ฟอสฟอรัส 0.5-1% โพแทสเซียม 0.5-

1.0%+แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ต้องใส่ 700 -
1,000 กก./ไร่ จึงจะเห็นผล 

- การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยว หลังจากใบข้าวโพดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งแปลง 7 วัน 
ความชื้นต่ ากว่า 23% 

4.2  ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกร โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

นางจันทนา ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี ได้รายงานเรื่องผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ มี
อยู่ 2 ต าบลตลุกดู่  และต าบลพลวงสองนาง จ านวนทั้งหมด 18 ราย  

ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรต าบลตลุกดู่ จ านวน 13 รายค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 
4.98-7.08 ค่าโพแทสเซียม อยู่ระหว่าง 10-82 ppm ค่าฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 6-65 ppm ค่าอินทรียวัตถุ 
อยู่ระหว่าง 0.41-1.24 %  

ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรที่ร่วมโครงการต าบลพลวงสองนาง จ านวน 5 ราย ค่าความเป็น
กรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.62-6.40 ค่าโพแทสเซียม อยู่ระหว่าง 42-86 ppm ค่าฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 6-12 
ppm ค่าอินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.93-1.35%  

เกษตรกรที่มีผลิวิเคราะห์ธาตุอาหารต่ าโดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปริมาณอินทรียวัตถุและ
โพแทสเซียมต่ า มีเกษตรกรทีมีค่าวิเคราะห์ดินที่มีค่า pH ดินต่ าคือ นางส าเนา ยงเขตการณ์      มีค่า pH 4.98 จึง
ควรมีการปรับปรุงดินโดยใส่ปูนขาว และให้เกษตรกรที่มีค่า ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม           ต่ ากว่า 6.5 ควร
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส่วนแปลงของเกษตรกรที่มีค่าวิเคราะห์ดินที่ต่ า ทางศวพ. อุทัยธานี    จะเข้าไปด าเนินการให้
ค าแนะน า และน าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น พีจีพีอาร์-วัน และน าปุ๋ยที่เหมาะสมตรงตามค่าวิเคราะห์ดินมาให้ส่ง
มอบให้แก่เกษตรกรในล าดับต่อไป  
 5) เรื่องเพ่ือพิจารณา  

5.1 (ยกร่าง) แบบส ารวจความพึงพอใจโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 

นางจันทนา ใจจิตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ได้ชี้แจงในส่วน
ของแบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาสัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการเพ่ือสอบถามว่า
เทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรน ามาเผยแพร่มีความพึงพอใจหรือไม่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 
  



97 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
5. ประสบการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
6.  ประสบการณ์ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในการ

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
รายละเอียดการให้บริการมีหัวข้อหลักดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการในการให้บริการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3. ความพึงพอใจจากโครงการเปิดโอกาสให้แระชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อ านวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  แนะน าให้แก้ไขส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ หัวข้อที่ 4. พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ ต าบล
พลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ อาศัยน้ าฝนนเพียงอย่างเดียว 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะท างาน เกษตรกร   และผู้ร่วม
ประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้   

เกษตรกร  
ปัญหานายทุนไม่ได้เอาแม่ปุ๋ยมาให้ แต่เอาปุ๋ยผสมมาให้ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
แนะน าให้เกษตรข้พูดคุยกับนายทุนเรื่องท าปุ๋ยสูตร มาให้ตรงกับความต้องการ

ของเกษตรกรในพื้นที่    
เกษตรกร 

ใช้แม่ปุ๋ย 40 กก./ไร่ 46-0-0:18-46-0:0-0-60 อัตรา 10:17:13 กิโลกรัม 
จะเท่ากับปุ๋ยสูตร 15-15-15 จ านวน 50 กิโลกรัม หรือ 1 กระสอบ ถูกต้องหรือไม่ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
เกษตรกรใช้ถูกต้องแล้ว ให้ใช้ 15-15-15 รองพ้ืน ช่วงข้าวโพด 30 วัน และ 50 

วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี ให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับปุ๋ยอินทรีย์ดังนี้ 
ชนิด N P2O5 K2O 
มูลวัว 0.9 0.68 1.66 
มูลเป็ด 1.04 1.98 0.56 
มูลไก่ 2.52 5.70 1.90 

มูลสุกร 4.70 7.40 1.64 
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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-  ถูกสูตร ใส่ปุ๋ยสูตร (15-15-15) พร้อมปลูกและเมื่อต้นอายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 
46-0-0 

-  ถูกเวลา ใส่ปุ๋ยพร้อมปลูกและเมื่อต้นข้าวโพดอายุ 30 วัน 
-  ถูกวิธี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยฝนังกลบพร้อมปลูก ส่วนปุ๋ยสูตร 46-0-0 ใส่

แล้วให้น้ า 
การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุ 110-120 วัน  ใช้รถเกี่ยว วิธี

สังเกตุให้แกะฝนักด ูเมื่อเมล็ดด้านล่างเป็นสีน้ าตาลจึงเก็บเก่ียว โดยใช้รถเก่ียว 
 

 
เกษตรกร  

เวลารองพ้ืนปุ๋ยข้าวโพดกลัวเมล็ดพันธุ์จะเน่า 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

แนะน าต้องปรับเครื่องปลูกให้ปุ๋ยลงก่อนกลบดินเล็กน้อยแล้ว ให้เมล็ดลงตาม
วิธีการหยอดดินทรายต้องให้ฝนนตกก่อนแล้วจึงหยอดเมล็ดข้าวโพด 

เกษตรกร  
เกษตรกรในพ้ืนที่ไถแปรก่อนแล้วจึงหยอดเมล็ด ท าให้วัชพืชขึ้นเยอะ แต่หากท าวิธี

ตามที่นายดาวรุ่ง แนะน า จะท าให้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ขึ้น หากมีฝนนตก ดินจะจับตัวเป็นแผ่นแข็งท าให้ต้น
ข้าวโพดงอกไม่ด ี

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
แนะน าให้ไถแปรไว้ก่อนเพ่ือรอฝนนตก จากนั้นเมื่อฝนนตกจึงหยอดเมล็ดให้เสร็จ 

หยอดแบบเดียวกับดินเหนียว และท าการฉีดยาคุม  ควรหยอดข้าวโพดช่วงที่ดินมีความชื้น  
เกษตรกร  

เมื่อฝนนตกดินจะมับ ท าให้หยอดข้าวโพดไม่ได้ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และโครงสร้างของดินไม่เหมาะสม จึงต้องปรับปรุงดิน
ให้ดีก่อน โดยใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือปรับโครงสร้างของดิน 

 เกษตรกร  
ที่ดินเป็นพ้ืนที่เช่าท าการเกษตร หากเกษตรกรลงทุนท าแล้วให้ผลผลิตไม่ดี เจ้าของ

ที่อาจเปลี่ยนให้คนอื่นเช่าได้ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

หากมีที่ดินของตนเองต้องท าการปรับปรุงดินให้ดี หรือถ้ามีพ้ืนที่เป็นของตัวเอง
สามารถผลิตให้ได้ไร่ละ 2 ตัน แล้วไม่จ าเป็นต้องเช่าที่คนอื่นให้เสียเงิน 

เกษตรกร  
ปุ๋ย 15-15-15 รองพ้ืน และ 30 วัน ใส่ยูเรีย ตามนี้เลยใช่หรือไม่ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
ใช่แล้วครับ และการปลูกข้าวโพดต้องขึ้นอยู่กับฝนน ถ้าฝนนไม่ตกไม่สามารถปลูกได้ 
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เกษตรกร  
ปุ๋ยที่ใส่ปรับปรุงดินส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยขี้เค้กสามารถใส่ได้หรือไม่ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
ใส่ได้ครับ ใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ใส่ทุกปี ดินจะดีข้ึนเอง 

เกษตรกร 
ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะมีปัญหาหรือไม่ และจะท าอย่างไรได้บ้าง 

นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี 
ได้ชี้แจงว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรจะยังไม่พบการ

ท าลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพราะเริ่มระบาดช่วงที่ เก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว คือ เดือนธันวาคม 2562 
ขณะที่หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะเป็นหนอนศัตรูข้าวโพดประจ าถิ่นแล้ว จึงจะเป็นปัญหาที่เกษตรกรจะต้องพบ
ในฤดูการผลิตที่จะถึง จึงควรเตรียมแนวทางป้องกันก าจัดไว้ 

กรมวิชาการเกษตรมีค าแนะน าการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตาม
ระยะการเจริญเติบโต 

1. เมล็ดพันธุ์ให้คลุกด้วยสาร ไซนานิลิไพล  20 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อเมล็ด
พันธุ์ 1 กิโลกรัม สารจะมีฤทธิ์อยู่ได้ 15 วัน หลังหยอดเมล็ด 

2. ระยะหลังงอก 7-10 วัน ให้ฉีดพ่นสารเคมีตามค าแนะน าในปัจจุบันมีสารเคมีที่
แนะน า จ านวน 6 กลุ่มสารเคมี สารเคมีที่จังหวัดอุทัยธานีมีการใช้ อิมาเม็กติน-เบนโซเอต คลอฟีนาเฟอร์, อินอค
ซาคาบ และฟูเบนไดอะมาย โดยให้ฉีดพ่นสาร 1-2 ครั้ง จากนั้นให้เปลี่ยนกลุ่มสสารเคมี 

3. ระยะหลังปลูก 30 วัน ให้ใช้สารที่แนะน าข้างต้น หยอดบริเวณกรวยยอด ยอดละ 
10-15 ซีซี 

4. ระยะหลังจากปลูก 40 วัน ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมี เนื่องจากไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานในแปลงได ้แต่มีเกษตรกรบางพื้นที่ ท าอุปกรณ์ต่อพ่นจากด้านบนลงมาซ่ึงอันตรายต่อเกษตรกรผู้ฉีด 

 
เกษตรกร 
       แจ้งปัญหาใบลายท าไมจึงยังมีอยู่เพราะในเมล็ดบริษัทคลุกมาแล้ว 
นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี 
       เมล็ดพันธุ์ที่คลุกมาแล้วนั้นคือ คลุกสารเมธาแลกซิล แล้วแต่ปริมาณน้อย เนื่องจาก

ถ้าคลุกมากอัตราความงอกของเมล็ดลดลง ทางบริษัทจึงคลุกมาบางส่วน ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ถึงแม้จะคลุก
เมล็ดด้วยเมธาแลกซิลแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดอาการใบลายได้ เนื่องจากเชื้อเริ่มแสดงอาการ            ดื้อยา 
       ในการป้องกันก าจัดโรคใบลายในสหกรณ์ป้องกันใช้เพ่ิมสารเมธาแลกซิล ก่อนปลูกและหากปลูกแล้ว
ภายใน 30 วัน พบอาการใบลายให้ฉีดพ่นด้วยสาร ไดเมโทมอร์ฟ ทุกๆ 7 วัน จนกว่าต้นข้าวโพดจะมีอายุ 35 วัน 
และหากพบหลัง 35 วัน จะท าให้ผลผลิตลดลงแต่จะไม่สามารถก าจัดได้ 

6) เรื่องอ่ืนๆ  
นายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.5 แจ้งว่าหากเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของค าแนะน าความรู้ในเรื่องต่างๆ 

สามารถติดต่อ ศวพ.อุทัยธานี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้ามาท าการแนะน ารับทราบปัญหาได้ สามารถเชิญ ผอ.ดาวรุ่ง มา
เป็นวิทยากรได้ เบอร์โทร ผอ.ดาวรุ่ง 081-1815977 
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2.5 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร โดยติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ในแผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบ จ านวน 1 5 ราย เป็น
เกษตรกรต าบลพลวงสองนาง จ านวน 5 ราย เกษตรกรต าบลตลุกดู่ จ านวน 10 ราย และได้รับผลวิเคราะห์ดิน
จากห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งข้อมูลของเกษตรกรทั้ง 15 ราย มีดังนี้ 

 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายณรงค์ศักดิ์   ยงกสิกรรม 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 6 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 575028 Y 1712498   
    3. ผลวิเครำะห์ดิน  

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.32 0.062 1.24 28 45 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้ - 
    5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
    7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 

 
 
 
 
 

ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
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    1. ชื่อเกษตรกร นายประจวบ อัมรนันท์ 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 575030 Y 1709706       
    3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.26 0.053 1.05 65 82 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้ - 
    5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
    7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 



102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายสมจิตร  ชูช่วย 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 6/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X 572441 Y 1713630 
    3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.71 0.039 0.77 20 12 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้ - 
    5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
    7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
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     1. ชื่อเกษตรกร นายจรัญ ทองเกษม 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 106 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

        พิกัดแปลง X 575475 Y 1712526    
    3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.59 0.030 0.60 43 44 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้ - 
    5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
    7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
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    1. ชื่อเกษตรกร นางสนอง  ทองเกษม 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 24/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 573954 Y 1713751      
    3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.00 00.44 0.89 18 26 - 
 
     4. พันธุ์ที่ใช้ - 
     5. วิธีกำรปลูก - 
     6. วันปลูก  - 
     7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
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    1. ชื่อเกษตรกร นายสมบัติ   เพ็ชรวัตน์ 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 30/3 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 573333 Y 1714172     
    3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.60 0.027 0.55 15 24 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้ - 
    5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
     7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
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     1. ชื่อเกษตรกร นายสมชาย พ่วงอิม 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 25/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 573952 Y 1713817 
     3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.62 0.044 0.89 18 38 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้ - 
    5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
    7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
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     1. ชื่อเกษตรกร นายระเบียบ  สอนจีน 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 22 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 575329 Y 1711690 
    3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

7.08 0.038 0.75 5 19 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้ - 
    5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
    7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายทองม้วน สังข์น้ า 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
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        พิกัดแปลง X 575287 Y 1711163 
    3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.34 0.019 0.39 27 13 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้ - 
    5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
    7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร น.ส.นงลักษณ์ เมืองจันทร์ 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 205 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X 575366 Y 1712523 
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     3. ผลวิเครำะห์ดิน 
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง

ของดิน 
ไนโตรเจน

ทั้งหมด (%) 
อินทรียวัตถุ 

(%) 
ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.21 0.032 0.64 11 10 - 
 
     4. พันธุ์ที่ใช้ - 
     5. วิธีกำรปลูก - 
    6. วันปลูก  - 
    7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร นางนารี  แตงร่ม 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 268 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X  578542        Y 1720781 
     3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ไนโตรเจน อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โฟแทสเซียม เนื้อดิน 
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ของดิน ทั้งหมด (%) (%) (ppm) (ppm) 
6.31 0.054 1.08 12 59 - 

 
     4. พันธุ์ที่ใช้ - 
     5. วิธีกำรปลูก - 
     6. วันปลูก  - 
     7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นางส าราญ แตงร่ม 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 23 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X  578656        Y 1720398 
     3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.37 0.061 1.21 6 55 - 
 
     4. พันธุ์ที่ใช้ - 
     5. วิธีกำรปลูก - 
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     6. วันปลูก  - 
     7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นางประเทือง ทองคง 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 189/3  หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X 576929        Y 1720183 
     3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.40 0.047 0.93 8 42 - 
 
     4. พันธุ์ที่ใช้ - 
     5. วิธีกำรปลูก - 
     6. วันปลูก  - 
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     7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นายสนิท  สาระชาติ 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 92/27  หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X 578406         Y 1720094 
    3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.62 0.059 1.17 7 60 - 
 
     4. พันธุ์ที่ใช้ - 
     5. วิธีกำรปลูก - 
     6. วันปลูก  - 
     7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
 



113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นายบุญส่ง  มีปัญญาไว 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 150/1 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X  578526        Y 1720663 
         3. ผลวิเครำะห์ดิน 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.07 0.068 1.35 7 89 - 
 
     4. พันธุ์ที่ใช้ - 
     5. วิธีกำรปลูก - 
     6. วันปลูก  - 
     7. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ –วัน - 
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รายงานความก้าวหน้า 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561 

............................................................................................................................ 
 

1.สถานการทั่วไป 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกปี 2559 
118,376 ไร่ ผลผลิต 102,001 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 866 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) 
และพ้ืนที่ปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมให้มีการปลูก
พืชอายุสั้น ใช้น้ าน้อยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่เนื่ องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการธาตุอาหารในการผลิต และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุทัยธานีในเขตอาศัยน้ าฝน พบ
ปัญหาที่ท าให้ผลผลิตต่ า ได้แก่ สภาพดินเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดความรู้หลักวิชาการด้านการใช้ปุ๋ย เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ผิดวิธี ผิดเวลา และปริมาณไม่ถูกต้อง ท าให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมี
ผลตอบแทนต่ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตในพื้นที่แห้ง
แล้ง จึงได้ด าเนินการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่แห้งแล้งจังหวัด
อุทัยธานี และสรุปผลการด าเนินงานพบว่าเทคโนโลยีที่ได้สามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกร ท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ส าหรับใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากการขยายผลการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างทั่วถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 5 จังหวัด
ชัยนาท จึงได้ด าเนินการ “โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี” เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่ถูกต้องและเหมาะสม 
2.การด าเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามท่ีก าหนดใน
วัตถุประสงค์ คือเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จ านวน 44 ราย  ได้แก่ 
1.นายจรุณ  สุขศรี 2.นางจรรยา  ปานพรม 3.นางนารี แตงร่ม 4.นายเจริญ ยังเฟื่อง 5.น.ส.อารีรัตน์ หมื่นนรา
เดช 6นายสมชาย  มากรุง 7.นายคะนอง อินยิ้ม 8.นายสมเจต์  ภู่ทรัพย์ 9.นางสายทอง  กวางทอง 
10.นายบุญนาค  ปานพรม 11.นางสุรินทร์  กันถาด 12.นางนันทา  เขียวเย็น 13.นายเจริญ  เขียวเย็น  
14.นางสุวลี ภู่ทรัพย์ 15.นางรวง จันทร์เจริญ 16.นางสายบัว ชาญปรีชา 17.นายเยื้อ กันถาด 18.นางเรียม  
สังข์ทาว 19.นายวสันต์ ชาญปรีชา 20.นายมนัส พุ่มทอง 21.นางอัมพร อินพิทักษ์ 22.นางประเทือง คลองคง 
23.นายวิชัย แตงร่ม 24.นางสงุ่น  ทับฤทธิ์ 25.นายประจวบ ทับฤทธิ์ 26.นายทัด ทาสา 27.นางวิชิด  ทาสา 
28.นางสุนัน  เหมชาติวิรุฬห์ 29.นายอนุศักดิ์ เหมชาติวิรุฬห์ 30.นางดวงใจ  สาระชาติ 31.น.ส.ทองหล่อ  
ปานพรม 32.น.ส.สายธาร  แก้วมั่น 33.นายทวัต สถิตพงหา 34.นายทองใส คนงาม 35.นายประเสริฐ   พวง
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สมบัติ 36.นายบุญชู แตงร่ม 37.นางสนุ่น ชาญปรีชา 38.น.ส.อรอุษา  ปานสด 39.นายแป้น จ าเนียร 40 .
น.ส.ประนอม  ทองแท้ 41.นางทิพย์ พันฉนวณ 42.นายธงชัย  สุขรอด 43.นางประนอม   กิจวิทย์ 44.น.ส.
พรรณิพา  แจ่มจ ารัส 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ และต าบลตลุกดู่  ซึ่ง
เป็นกลุ่มเกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
 2. ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริมด้านปัจจัย
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเป็นผู้จัดการเชื่อมโยงเรื่องการตลาดโดยจัดให้มีการพบปะระหว่างเกษตรกรและ
ผู้รับซื้อผลผลิตให้กับกลุ่ม 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผลกระทบ      
ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ซึ่งเป็นหน่วยงาน  ของกรมวิชาการ
เกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
 2.2 จัดท าค าสั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่ง สวพ.5 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 
มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนางอ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นประธานคณะท างาน  นายสมบัติ   บวรพรเมธี  นักวิชาการ
เกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี เป็นคณะท างานและเลขานุการ  นางสาวเรณู  บุญผาสุข  เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน ศวพ.อุทัยธานี  และ นายก าพลศักดิ์ สุขโต  นักวิชาการเกษตร ศวพ.อุทัยธานี  เป็นคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เป้าหมาย และผู้น าเกษตรกรปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่อีก 2 ท่าน 

2.3 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่1 /2562 วันที่ 18 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ท าการกองทุน
หมู่บ้านบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 

๑) แจ้งค าสั่ง สวพ.5 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคณะผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุทัยธานี ประธานคณะท างาน นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี  เป็น
คณะท างานและเลขานุการ  นางสาวเรณู  บุญผาสุข  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.อุทัยธ านี  และ
นายก าพลศักดิ์ สุขโต นักวิชาการเกษตร ศวพ.อุทัยธานี  เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้
คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 1. จัดท ากรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้ามี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
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 2. จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ
กรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ โดยโครงการ/
แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 
  3. ด าเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความต้องการ
ของการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผลความก้าวหน้าใน
การด าเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่
ประชาชนผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
  5. จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
  6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กับ
กรมวิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 ในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
ซึ่งมีกระบวนการในการท างาน ส าหรับประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 5  และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จะได้ด าเนินตามขั้นตอนต่อไป  
 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย นายวีรวัฒน์  
นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2 และนายฉัตรชีวิน  ดาวใหญ่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
5 ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ วัน 

4) คณะท างาน และเกษตรกร ผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้   
นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- โครงการนี้จะเน้นพันธุ์ท่ีเกษตรกรปลูก ได้แก่พันธุ์นครสวรรค์ 3 และการใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพราะ
พื้นที่ ม.8 ต.พลวงสองนาง อยู่ในเขตพื้นท่ีแห้งแล้ง ต้องใช้พันธุ์ท่ีทนแล้ง และได้เปดิโอกาสใหเ้กษตรกรสอบถามมีประเด็นปญัหา
จากการเข้าร่วมงานกับ ศวพ.อุทัยธานีในปีท่ีผ่านมา                         
             นายวินัย  แตงร่ม  เกษตรกร 

 - เคยปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 มาแล้วเปรียบเทียบกับพันธุ์บริษัท (เอ็นเค) NK S7 328 
พบว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3  ไม่ทนแล้งเหมือนพันธุ์ของเอกชน การดูแลรักษาเหมือนกัน ใช้ปุ๋ยตามที่ทาง ศวพ.
อุทัยธานีแนะน า แต่เมื่อเปรียบเทียบเรื่องต้นทุนพันธุ์นครสวรรค์ 3 ค่าเมล็ดพันธุ์ถูกกว่า 

นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 
- ถามเกษตรกรว่าผลผลิตที่ต่างกันเพราะอะไร เช่น ฝักน้อยกว่า หรือฝักสั้นกว่าหรือจ านวนแถวน้อยกว่า  

ผลผลิตของแปลงที่ใช้พันธุ์เอกชนสูงกว่าพันธุ์หน่วยงาน 
นายวินัย  แตงร่ม เกษตรกร 

- ผลผลิตต่อไร่ได้น้ าหนักมากกว่ากัน 
ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 

- น้ าหนักข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 น้ าหนักดี หักง่าย แต่ต้นไม่แข็งแรง 
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
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- ในเขตส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 แนะน าให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์
นครสวรรค์ 3 ผลผลิตดีกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ถ้าปลูกพ้ืนที่ราบผลผลิตสู้พันธุ์เอกชนไม่ได้ 
           นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ถ้าให้ผสมปุ๋ยใช้เองมีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง 
ทิพย์  พันฉนวน  เกษตรกร 

- ขอเอกสารการผสมปุ๋ยใช้เองจะได้ผสมปุ๋ยใช้เองได้ 
 นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

- ในกลุ่มนี้ต้องมีพ่ีเลี้ยงในการผสมปุ๋ยใช้เอง ให้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ไว้ จะได้เข้ามาคอย
แนะน าให้เกษตรกรเวลาผสมปุ๋ยใช้เอง 
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

          -  ถ้าเกษตรกรต้องการผสมปุ๋ยใช้เองต้องเข้ามาแนะน า สาธิตการผสมอีกครั้ง เกษตรกรจะได้
เข้าใจ เพราะอาจจะมีเกษตรกรที่ไม่เคยผสมปุ๋ยเลย   
 นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ตามแผนการด าเนินงานของโครงการจะต้องมีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง พร้อมการติดตาม
งานของแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหากมีประเด็นปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของ ศวพ.อุทัยธานี ได้
ตลอดเวลา 
 นายปัญญา  พุกสุ่น ผอ.สวพ 5  จ.ชัยนาท 

  - ให้ตั้งกลุ่มไลน์ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- ถามเกษตรกรท่านใดจะผสมปุ๋ยใช้เองบ้าง การผสมปุ๋ยใช้เองนั้นไม่ยาก เพราะเวลาเราซื้ อปุ๋ย

มาใช้เป็นปุ๋ยผสมอยู่แล้ว เราซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองต้นทุนเราจะถูกกว่าธาตุอาหารได้มากกว่าปุ๋ยผสม 
นางจันทนา  ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 

- ที่เกษตรกรเราไม่ผสมปุ๋ยใช้เองเพราะอะไร 
เกษตรกร 

- เกษตรกรบางคนไม่มีทุนเป็นของตัวเองที่จะไปซื้อปุ๋ยมาใช้ จึงจ าเป็นต้องเอาปุ๋ยจากลานรับซื้อ 
(เถ้าแก่) มาใช้ก่อน                                  

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- แนะน าให้ไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) 

 เกษตรกร 
- ถ้าเกษตรกรไปขอสินเชื่อกับทาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธกส) วงเงินกู้

ของเกษตรกรเต็มยอดหมดแล้วไม่สามารถกู้เพ่ิมเติมได้ 
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- เสนอให้กันกองทุนหมู่บ้านส่วนหนึ่งเป็นกองทุนแม่ปุ๋ย 
 นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

- เสนอให้ลานตากรับซื้อ(เถ้าแก่) เอาแม่ปุ๋ยมาขายให้เกษตรกร 
เกษตรกร 
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- ลานตากรับซื้อ (เถ้าแก่) เขาไม่เอาแม่ปุ๋ยมาขาย เขาจะเอาแต่ปุ๋ยสูตรมาขาย เช่น สูตร 27 -
12-6 , 16-8-8 ,16-20-0 เขาบังคับให้เลือกซ้ือ 

นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- นอกจากปัญหาลานรับซื้อ (เถ้าแก่) แล้วยังมีปัญหาอะไรอีกบ้าง ที่เรามาสามารถซื้อแม่ปุ๋ยมา

ใช้ได ้
นายปัญญา พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

- ให้ไปลองคุยกับลานรับซื้อ(เถ้าแก่)ให้เอาแม่ปุ๋ยมาขาย ลานรับซื้อ(เถ้าแก่)เขาอาจจะไม่รู้ 
อาจจะไปผูกขาดกับโรงงานผลิตปุ๋ย จึงน าปุ๋ยมาขายเพียงบางสูตรเท่านั้น  

นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี  
- แนะน าให้เกษตรกรที่มีทุนไปซื้อแม่ปุ๋ย และให้บอกว่ามี เจ้าหน้าที่มาแนะน าให้ใช้แม่ปุ๋ย  

ถ้าเกษตรกรลูกไร่ใช้แม่ปุ๋ยตามค าแนะจะได้ผลผลิตสูงลานรับซื้อ(เถ้าแก่) ก็ได้ทุนคืนแล้วขายปุ๋ยได้อีกด้วยต้องมี
คนไปถามซื้อเขาหน่อยปีนี้เป็นปีแรกต้องใช้เวลา เกษตรกรเริ่มใช้แม่ปุ๋ยร้านค้าไม่กล้าเอามาขาย เพราะกลัวไม่มี
เงินซื้อ 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- มีเพ่ือนเป็นเจ้าของโรงงาน น าเข้าแม่ปุ๋ย สามารถแนะน าให้ได้ 

เกษตรกร 
- ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20 ไร่ ต้นทุนใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าไร 

นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 
- แนะน าราคาปุ๋ย 3 สูตร  46-0-0 ตันละ 11,000 บาท  18-46-0 ตันละ 14,900 บาท    0-

0-60  ตันละ 11,500 บาท เป็นราคาหน้าโรงงาน ถ้าเกษตรกรจะซื้อสั่งรวมกันได้   
 นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 

- สอบถามเกษตรกรว่าใช้ปุ๋ยสูตรใดบ้างในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 เกษตรกร 

- ที่ใช้กันส่วนมาก สูตร 16-20-0 อัตรา 3 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 216.7 บาท/ไร่ สูตร 27-12-6 
อัตรา 1 ไร่/ลูก คิดเป็นเงิน 720 บาท/ไร่ เกษตรกรกลัวถ้าใส่ปุ๋ยมากท าให้เมล็ดข้าวโพดที่ปลูกเกิดการเน่าเสียหาย
ได้  

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผชช.สวพ 2 จ.พิษณุโลก 
- แนะน าเกษตรกรว่า เมล็ดข้าวโพดจะไม่เน่า ถ้าฝนตกปริมาณไม่เกิน 30 ม.ม. ห้ามปลูกดิน 2 

หน้าซึ่งดินจะไม่มีความชื้นเพียงพอ และได้เปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรกับกรมวิชาการเกษตร 
 
วิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง        
  
 
 
 
 
                 รวมเป็นเงิน  936.7 บาท/ไร่ 
 

N P  K 
2.7 3.3 0.0 

13.5 6.0 3.0 
16.2 9.3 3.0 
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วิธีของกรมวิชาการเกษตร 
 
 
  
                รวมเป็นเงิน  756 บาท/ไร่ 
และได้แนะน าให้เกษตรกรบอกกับทางลานรับซื้อ (เถ้าแก่) ให้น าแม่ปุ๋ยมาขาย 
            นายปัญญา  พุกสุ่น  ผอ.สวพ 5 จ.ชัยนาท 

 - ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ต้องการแม่ปุ๋ยสูตรใดบ้าง อย่างละกี่กระสอบ ไปติดต่อกับทางร้าน
ขายปุ๋ย หรือจะให้โทรศัพท์ไปที่บริษัทจ าหน่ายปุ๋ยที่รู้จักให้ก็ได้ 

นางจันทนา  ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- ให้ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสมาชิกที่ต้องการใช้แม่ปุ๋ย ทาง ศวพ.

อุทัยธานีจะด าเนินการสานต่อเป็นตัวกลางหาแม่ปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ 
นายปรมินทร์  ไตรทิพย์  เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์   ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ 

- เกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์ได้แนะน าโครงการที่จะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างแรก ต้อง
มีกลุ่มที่ชัดเจน เรามีกลุ่มอยู่แล้ว มีคณะกรรมการ มีประธาน มีสมาชิก มีกิจกรรมกลุ่ม มีการประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ อย่างที่สอง พอมีกลุ่มแล้วที่ส าคัญต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินขับเคลื่อนไม่ได้ การหาแหล่งเงินทุนมีหลายวิธีการ 
เช่น อาจระดมหุ้น อาจจะกู้ ให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากทางราชการ อบต.หรือคุยกับทางเกษตร
อ าเภอเขียนโครงการปุ๋ยสั่งตัด เขียนโครงการเสนอท้องถิ่น อย่างที่สาม เรื่องวิชาการ การผลิต เกษตรกรเก่งอยู่
แล้วแต่ขาดวิชาการ เกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย โรค-แมลง เกษตรกรขาดความรู้เรื่องปุ๋ย N คือ
อะไร P คืออะไร และ K คืออะไร ใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปริมาณ เสนอให้มีเกษตรกรต้นแบบ 
แปลงต้นแบบ เพ่ือ ท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มเกษตรกรเอง จะส่งเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอมาช่วย เรื่องของการท า
แปลงต้นแบบ อย่างที่สี่ การตลาด เป็นสิ่งส าคัญเราอาจปลูกได้ผลผลิต 1,500 – 2,000 กก./ไร่ ขายไม่ได้ 
การตลาดไม่ดีปัญหาก็มีเหมือนเดิม การรวมกลุ่ม การแสดงความคิดภายในกลุ่มต้องประชุมกันบ่อยๆ และ
ต่อเนื่อง 
 นายไพบูลย์ แตงร่ม  เกษตรกร 

- ตามที่ได้ท าแปลงต้นแบบเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3 ได้ผลผลิตดี แต่เจอปัญหาฝนแล้ง มีการ
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 หาซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ 

นางจันทนา ใจจิตร  ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ทางศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ มีอยู่ 2 ตันสามารถ

รวมกลุ่มกันไปซื้อได้ 
  

2.4 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บ้านนายไพบูลย์ แตงร่ม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  โดยมี นายปัญญา พุกสุ่น 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งผลการประชุมสรุปดังนี้ 

1) เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 นายปัญญา พุกสุ่น   ผอ.สวพ.5 กล่าวเปิดการประชุม  ชี้แจงว่าโครงการนี้เปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของวิชาการ ปัญหา อุปสรรค สามารถให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปลูกข้าวโพด เพื่อให้ตรงกับปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

N P  K 
15.0 7.0 12.0 
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 2) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ลว. 18 กพ. 2562 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุม โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม ให้คณะท างานฯทุกท่านทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 0921.6/ว  239 ลว. 7 มี.ค. 2562 ไม่มี
คณะท างานฯขอแก้ไขรายงานการประชุม  
 3) เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 แก้ไขแผนการปฏิบัติงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
  -ปรับแก้ไขข้อ 3 โดยไม่ต้องระบุพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรใช้ และเพ่ิมเติมการถ่ายทอด
ความรู้ เรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์- วัน 

4) เรื่องเพ่ือทราบ 

4.1  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยนายดาวรุ่ง คงเทียน 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

โดยนายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร บรรยายพอสรุป
ได้ดังนี ้

หลักส าคัญของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

1. การจัดการดิน 
2. ต้องรู้จักข้าวโพด ความต้องการของข้าวโพด 
3. ต้องรู้จักปุย๋  ชนิดปุ๋ย  สูตรปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ย 
การจัดการดิน 

  
 
 
 

ดินที่มีความเหมาะสมต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินลพบุรี               
ชุดดินวังชมภู  ดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด pH 7.0-8.5 การซาบซึมน้ าช้าถึงปานกลาง 

กลุ่มดินที่มีความเหมาะสมต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดดินล านารายณ์ ชุดดินเสมอทอด 
ดินร่วนเหนียว-เหนียว pH 6.5-8.5 ดินลึกปานกลาง ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง อุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

- การวิเคราะห์ดิน การเก็บตัวอย่างดินเพื่อไปวิเคราะห์ 

ดินที่เหมาะสมส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะ ระดับท่ีเหมาะสม 

1.เนื้อดิน ดินร่วน-ร่วนเหนียว ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย 
2.ความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง-สูง 

-อินทรีย์วัตถุ > 1 % 
-ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ > 10 มก./กก 
-โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ > 60 มก./กก 

3.พีเอช 5.5-7.5 
4.การระบายน้ า ดี 
5.ความลึกของหน้าดิน มากกว่า 60 เซนติเมตร 
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- การปรับปรุงดิน ปลูกถั่วพร้า ปอเทือง ไถกลบระยะออกดอก ใส่ขี้ไก่แกลบ ขี้เค้ก 
เพ่ือให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด 

- สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต 25-30 องศา 
- แหล่งน้ า วางแผนในช่วงผสมเกสร หรือข้าวโพดอายุ 50-60 วัน หลังปลูก เพ่ือให้ติด

เมล็ดได้ดีหากขาดน้ าช่วงออกดอกนาน 2 สัปดาห์ ผลผลิตลดลงประมาณ 53 %  
พันธุ์ 
     พันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

- พันธุ์ผสมเปิด 
- พันธุ์ลูกผสม 
ปัจจุบันไม่มีการใช้แล้วเพราะผลผลิตต่ ากว่าพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมเปิดมีลักษณะทาง

การเกษตรไม่สม่ าเสมอ เมื่อเทียบกับพันธุ์ลูกผสมจึงไม่นิยมน ามาใช้ 
การปลูก  
- การไถดิน  

ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน พรวนด้วยผาลเจ็ด 
1 ครั้ง ปรับระดับ  ดินให้สม่ าเสมอ แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เง้า หัวและโหล ของ
วัชพืชข้ามปีออกจากแปลง 
- อัตราปลูก อัตราที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าคือ 8,533-10,667 ต้น/ไร่ โดยอัตรา 

10,667 ต้น/ไร่ ให้ผลผลิตสูงกว่า อัตรา 8,533 ต้น/ไร่ 
- การให้น้ า  ข้าวโพดต้องการน้ าตลอดฤดูประมาณ 450 -500 มม./ไร ่
- การปลูกซ่อมและถอนแยก  

- ปลูกซ่อมภายใน 7-10 วันหลังปลูก 
- เมื่อข้าวโพดอายุ 2 สัปดาห์ ถอนแยกเหลือ 1 ต้น/หลุม 

- ธาตุอาหารหลักที่ข้าวโพดต้องการ  
ไนโตรเจน (N) จ าเป็นส าหรับการสร้างใบ ล าต้น  
- ขาด ผลผลิตต่ า  
- มาก พืชจะอวบน้ า ล้มง่าย  
  อาการขาดไนโตรเจน แสดงอาการ : ใบล่าง สาเหตุ ใส่ปุ๋ยในโตรเจนไม่เพียงพอ  
-น้ าท่วมขัง ท าให้ไนโตรเจนสูญหาย 
- ดินอุณหภูมิต่ า (อากาศเย็นจัด) 
ฟอสฟอรัส (P) - เร่งการเจริญเติบโตของราก (หากขาด P ใบเป็นสีม่วง) ออกดอก 

ระบบสืบพันธุ์ การติดฝัก ในฤดูหนาวขณะต้นเล็ก 10-30 วัน จะพบอาการใบม่วง 
แต่เมื่ออากาศอุ่นขึ้นจะเป็นปกติ ไม่ท าให้ผลผลิตเสียหาย 

- ขาด ต้นเล็ก แคระแกร็น ออกดอกช้า  ไม่มีฝัก 
โพแทสเซียม (K) 
- ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต  
- ขาด เมล็ดลีบ น้ าหนักเบา แป้งน้อย  
- อาการขาดโพแทสเซียม 

แสดงอาการ: ใบแก่ (ใบล่าง) ปลายใบและขอบใบ มีสีเหลืองและแห้งต้นหักล้มง่าย 
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สาเหตุ: ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เช่น ดินทราย ใส่ปุ๋ย K ไม่เพียงพอหรือใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 16-20-0 ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ให้ถูกสูตร ถูกปริมาณ ถูกเวลา ถูกวิธี 
วิธีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  

- ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 พร้อมกับรถปลูก 
- ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 พร้อมก าจัดวัชพืช ที่ข้าวโพด อายุ 21-30 วัน 
- การใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธี ไม่มีการฝังกลบ ปุ๋ยสูตรต้องฝังในดินเท่านั้น 
- ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก(มูลสัตว์) เศษวัสดุอินทรีย์ 
- ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ ไนโตรเจน 1 -2% ฟอสฟอรัส 0.5-1% โพแทสเซียม 

0.5-1.0%+แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ต้องใส่ 
700-1,000 กก./ไร่ จึงจะเห็นผล 

- การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยว หลังจากใบข้าวโพดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งแปลง 7 วัน 
ความชื้นต่ ากว่า 23% 

4.2  ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกร โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

นางจันทนา ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี ได้รายงานเรื่องผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
มีอยู่ 2 ต าบลตลุกดู่  และต าบลพลวงสองนาง จ านวนทั้งหมด 18 ราย  

ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรต าบลตลุกดู่ จ านวน 10 รายค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่
ระหว่าง 4.98-7.08 ค่าโพแทสเซียม อยู่ระหว่าง 10-82 ppm ค่าฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 6-65 ppm ค่า
อินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.41-1.24 %  

ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรที่ร่วมโครงการต าบลพลวงสองนาง จ านวน 5 ราย ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.62-6.40 ค่าโพแทสเซียม อยู่ระหว่าง 42-86 ppm ค่าฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 6-
12 ppm ค่าอินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.93-1.35%  

เกษตรกรที่มีผลิวิเคราะห์ธาตุอาหารต่ าโดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปริมาณอินทรียวัตถุและ
โพแทสเซียมต่ า มีเกษตรกรทีมีค่าวิเคราะห์ดินที่มีค่า pH ดินต่ าคือ นางส าเนา ยงเขตการณ์      มีค่า pH 4.98 
จึงควรมีการปรับปรุงดินโดยใส่ปูนขาว และให้เกษตรกรที่มีค่า ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม           ต่ ากว่า 6.5 
ควรปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส่วนแปลงของเกษตรกรที่มีค่าวิเคราะห์ดินที่ ต่ า ทางศวพ. อุทัยธานี    จะเข้าไป
ด าเนินการให้ค าแนะน า และน าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น พีจีพีอาร์ -วัน และน าปุ๋ยที่เหมาะสมตรงตามค่า
วิเคราะห์ดินมาให้ส่งมอบให้แก่เกษตรกรในล าดับต่อไป  
 5) เรื่องเพ่ือพิจารณา  

5.1 (ยกร่าง) แบบส ารวจความพึงพอใจโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 

นางจันทนา ใจจิตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ได้ชี้แจงใน
ส่วนของแบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาสัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการเพ่ือสอบถามว่า
เทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรน ามาเผยแพร่มีความพึงพอใจหรือไม่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
1. เพศ  
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2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
5. ประสบการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
6.  ประสบการณ์ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในการ

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
รายละเอียดการให้บริการมีหัวข้อหลักดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการในการให้บริการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3. ความพึงพอใจจากโครงการเปิดโอกาสให้แระชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อ านวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  แนะน าให้แก้ไขส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ หัวข้อที่ 4. พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ 
ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ อาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะท างาน เกษตรกร   และผู้ร่วม
ประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้   

เกษตรกร  
ปัญหานายทุนไม่ได้เอาแม่ปุ๋ยมาให้ แต่เอาปุ๋ยผสมมาให้ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
แนะน าให้เกษตรข้พูดคุยกับนายทุนเรื่องท าปุ๋ยสูตร มาให้ตรงกับความต้องการ

ของเกษตรกรในพื้นที่    
เกษตรกร 

ใช้แม่ปุ๋ย 40 กก./ไร่ 46-0-0:18-46-0:0-0-60 อัตรา 10:17:13 กิโลกรัม 
จะเท่ากับปุ๋ยสูตร 15-15-15 จ านวน 50 กิโลกรัม หรือ 1 กระสอบ ถูกต้องหรือไม่ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
เกษตรกรใช้ถูกต้องแล้ว ให้ใช้ 15-15-15 รองพ้ืน ช่วงข้าวโพด 30 วัน และ 

50 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี ให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับปุ๋ยอินทรีย์ดังนี้ 
ชนิด N P2O5 K2O 
มูลวัว 0.9 0.68 1.66 
มูลเป็ด 1.04 1.98 0.56 
มูลไก่ 2.52 5.70 1.90 

มูลสุกร 4.70 7.40 1.64 
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การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ถูกสูตร ใส่ปุ๋ยสูตร (15-15-15) พร้อมปลูกและเมื่อต้นอายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 

46-0-0 
-  ถูกเวลา ใส่ปุ๋ยพร้อมปลูกและเมื่อต้นข้าวโพดอายุ 30 วัน 
-  ถูกวิธี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยฝังกลบพร้อมปลูก ส่วนปุ๋ยสูตร 46-0-0 ใส่

แล้วให้น้ า 
การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุ 110-120 วัน  ใช้รถเกี่ยว วิธี

สังเกตุให้แกะฝักดู เมื่อเมล็ดด้านล่างเป็นสีน้ าตาลจึงเก็บเก่ียว โดยใช้รถเก่ียว 
เกษตรกร  

เวลารองพ้ืนปุ๋ยข้าวโพดกลัวเมล็ดพันธุ์จะเน่า 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

แนะน าต้องปรับเครื่องปลูกให้ปุ๋ยลงก่อนกลบดินเล็กน้อยแล้ว ให้เมล็ดลงตาม
วิธีการหยอดดินทรายต้องให้ฝนตกก่อนแล้วจึงหยอดเมล็ดข้าวโพด 

เกษตรกร  
เกษตรกรในพ้ืนที่ไถแปรก่อนแล้วจึงหยอดเมล็ด ท าให้วัชพืชขึ้นเยอะ แต่หากท า

วิธีตามที่นายดาวรุ่ง แนะน า จะท าให้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ขึ้น หากมีฝนตก ดินจะจับตัวเป็นแผ่นแข็งท า
ให้ต้นข้าวโพดงอกไม่ด ี

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
แนะน าให้ไถแปรไว้ก่อนเพ่ือรอฝนตก จากนั้นเมื่อฝนตกจึงหยอดเมล็ดให้เสร็จ 

หยอดแบบเดียวกับดินเหนียว และท าการฉีดยาคุม  ควรหยอดข้าวโพดช่วงที่ดินมีความชื้น  
เกษตรกร  

เมื่อฝนตกดินจะมับ ท าให้หยอดข้าวโพดไม่ได้ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และโครงสร้างของดินไม่เหมาะสม จึงต้องปรับปรุง
ดินให้ดีก่อน โดยใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือปรับโครงสร้างของดิน 

 เกษตรกร  
ที่ดินเป็นพ้ืนที่ เช่าท าการเกษตร หากเกษตรกรลงทุนท าแล้วให้ผลผลิตไม่ดี 

เจ้าของที่อาจเปลี่ยนให้คนอื่นเช่าได้ 
นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

หากมีที่ดินของตนเองต้องท าการปรับปรุงดินให้ดี หรือถ้ามีพ้ืนที่เป็นของตัวเอง
สามารถผลิตให้ได้ไร่ละ 2 ตัน แล้วไม่จ าเป็นต้องเช่าที่คนอื่นให้เสียเงิน 

เกษตรกร  
ปุ๋ย 15-15-15 รองพ้ืน และ 30 วัน ใส่ยูเรีย ตามนี้เลยใช่หรือไม่ 

นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
ใช่แล้วครับ และการปลูกข้าวโพดต้องขึ้นอยู่กับฝน ถ้าฝนไม่ตกไม่สามารถปลูกได้ 

เกษตรกร  
ปุ๋ยที่ใส่ปรับปรุงดินส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยขี้เค้กสามารถใส่ได้หรือไม่ 
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นายดาวรุ่ง คงเทียม ผอ.ศวพ.ราชบุรี 

ใส่ได้ครับ ใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ใส่ทุกปี ดินจะดีข้ึนเอง 
เกษตรกร 

ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะมีปัญหาหรือไม่ และจะท าอย่างไรได้บ้าง 
นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี 

ได้ชี้แจงว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรจะยังไม่พบการ
ท าลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพราะเริ่มระบาดช่วงที่ เก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว คือ เดือนธันวาคม 2562 
ขณะที่หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะเป็นหนอนศัตรูข้าวโพดประจ าถิ่นแล้ว จึงจะเป็นปัญหาที่เกษตรกรจะต้อง
พบในฤดูการผลิตที่จะถึง จึงควรเตรียมแนวทางป้องกันก าจัดไว้ 

กรมวิชาการเกษตรมีค าแนะน าการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตาม
ระยะการเจริญเติบโต 

1. เมล็ดพันธุ์ให้คลุกด้วยสาร ไซนานิลิไพล  20 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อเมล็ด
พันธุ์ 1 กิโลกรัม สารจะมีฤทธิ์อยู่ได้ 15 วัน หลังหยอดเมล็ด 

2. ระยะหลังงอก 7-10 วัน ให้ฉีดพ่นสารเคมีตามค าแนะน าในปัจจุบันมีสารเคมีที่
แนะน า จ านวน 6 กลุ่มสารเคมี สารเคมีที่จังหวัดอุทัยธานีมีการใช้ อิมาเม็กติน-เบนโซเอต คลอฟีนาเฟอร์, อินอค
ซาคาบ และฟูเบนไดอะมาย โดยให้ฉีดพ่นสาร 1-2 ครั้ง จากนั้นให้เปลี่ยนกลุ่มสสารเคมี 

3. ระยะหลังปลูก 30 วัน ให้ใช้สารที่แนะน าข้างต้น หยอดบริเวณกรวยยอด ยอดละ 
10-15 ซีซี 

4. ระยะหลังจากปลูก 40 วัน ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมี เนื่องจากไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานในแปลงได ้แต่มีเกษตรกรบางพื้นที่ ท าอุปกรณ์ต่อพ่นจากด้านบนลงมาซ่ึงอันตรายต่อเกษตรกรผู้ฉีด 

เกษตรกร 
       แจ้งปัญหาใบลายท าไมจึงยังมีอยู่เพราะในเมล็ดบริษัทคลุกมาแล้ว 
นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี 
       เมล็ดพันธุ์ที่คลุกมาแล้วนั้นคือ คลุกสารเมธาแลกซิล แล้วแต่ปริมาณน้อย 

เนื่องจากถ้าคลุกมากอัตราความงอกของเมล็ดลดลง ทางบริษัทจึงคลุกมาบางส่วน ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี 
ถึงแม้จะคลุกเมล็ดด้วยเมธาแลกซิลแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดอาการใบลายได้ เนื่องจากเชื้อเริ่มแสดงอาการดื้อยา 
       ในการป้องกันก าจัดโรคใบลายในสหกรณ์ป้องกันใช้เพ่ิมสารเมธาแลกซิล ก่อนปลูกและหากปลูก
แล้วภายใน 30 วัน พบอาการใบลายให้ฉีดพ่นด้วยสาร ไดเมโทมอร์ฟ ทุกๆ 7 วัน จนกว่าต้นข้าวโพดจะมีอายุ 
35 วัน และหากพบหลัง 35 วัน จะท าให้ผลผลิตลดลงแต่จะไม่สามารถก าจัดได้ 

6) เรื่องอ่ืนๆ  
นายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.5 แจ้งว่าหากเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของค าแนะน าความรู้ในเรื่องต่างๆ 

สามารถติดต่อ ศวพ.อุทัยธานี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้ามาท าการแนะน ารับทราบปัญหาได้ สามารถเชิญ ผอ.ดาวรุ่ง 
มาเป็นวิทยากรได้ เบอร์โทร ผอ.ดาวรุ่ง 081-1815977 
 

 2.5 ประชุมคณะท างานครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
บ้านใหญ่ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  โดยมี นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งผลการประชุมสรุปดังนี้ 
 



127 
 

 1) เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 
  
 2) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 ลว. 4 กรกฎาคม 2561 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุม โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ให้คณะท างานฯทุกท่านทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 0921.6/ว 586 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
ไม่มีคณะท างานฯขอแก้ไขรายงานการประชุม  
 3) เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 4) เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
โดย ผอ.ดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ.ราชบุรี บรรยายพอสรุปได้ดังนี้ 

เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
โดย ผอ.ดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ.ราชบุรี แนะน าให้ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ โดย

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
- อัตราการปลูก อัตรา  10,667  ต้น/ไร่ ให้ผลผลิตสุงกว่าอัตรา 8,533 ต้น/ไร่ และ

ใช้ อัตราเมล็ดพันธุ์ 2.8 กก./ไร่  ราคาเมล็ดพันธุ์กก.ละ  180  บาท  ค่าเมล็ดพันธุ์ต่อไร่  504  บาท 

ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย 
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ถูกสูตร         
- ถูกเวลา 
- ถูกปริมาณ 
- ถูกวิธี 

 

ตารางผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกร 
 

pH1/ 
(1:1) 

 

อินทรียวัตถุ2/ 
(เปอร์เซ็นต์) 

 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์3/ 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั) 

โพแทสเซียม 
ที่แลกเปลี่ยนได้4/ 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั) 

นางนารี แตงร่ม 6.31 1.08 12 59 

นางส าราญ แตงร่ม 6.37 1.21 6 55 

นางประเทือง ทองคง 6.40 0.39 8 42 

นายสนิท สาระชาต ิ 5.52 1.17 7 60 

นายบุญส่ง มีปญัญาไว 6.07 1.35 7 89 
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ผอ.ดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ.ราชบุรี ให้ข้อมูลว่าแปลงของ นางประเทือง ทองคง ผล
วิเคราะห์ดินมีค่าต่ าทุกรายการ แนะน าให้ใส่ปุ๋ยที่หาได้ในพ้ืนที่ โดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 หรือ 15-15-
15 อัตรา 50 กก./ไร่ และใส่แต่งหน้าด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ใส่แล้วให้ท าการฝังกลบ 
การแปลผลวิเคราะห์ดิน ส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกรมวิชาการเกษตร 
(2553) 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 20-10-10 กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่ปุ๋ย
ทั้งหมดรองก้นหลุมและใส่ N ที่เหลือในช่วงแต่งหน้า/ให้น้ า ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

มีความแตกต่างกับหนอนกระทู้ทั่วไป โดยเป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนมีปี 2 คู่ ปีกคู่
หน้าเป็นสีเทา ปีกคู่หลังจะเป็นสีขาวตัวหนอนมีจุดตามตัว หัวจะมีลักษณะคล้ายตัว Y คว่ า 

วงจรชีวิตหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
- ระยะดักแด้ 7-13 วัน 
- ตัวเต็มวัย 10-13 วัน ตัวเตม็วัย มีชีวิตอยู่ได้ 10-21 วัน บินได้ 100 กิโลเมตร/คืน 

ระยะไข่ 2-3 วัน ตัวเมียวางไข่ เวลากลางคืน วางไข่เป็นกลุ่ม ประมาณ 100-200 ฟอง ตัวเมียวางไข่ได้ 
1,500-2,000 ฟอง 

- ระยะหนอน มี 6 วัย 14-22 วัน หนอนโตเต็มวัย มีขนาด 3.2- 4.0 เซนติเมตร 

- หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะเข้าท าลายต้นข้าวโพด ตั้ งแต่อายุ  10 -15 วัน                
หลังปลูกใน 1 ต้นอาจมีหนอนได้มากกว่า 1 รุ่น การป้องกันก าจัดจะด าเนินการฉีดพ่นสารเคมีตั้งแต่ 10 วัน
จนถึงช่วงออกดอกหัว(ประมาณ65วัน) ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นข้าวโพดสูง และแน่นไม่สามารถฉีดพ่นสารเคมีได้ 
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การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มี 2 กรณี 

1. กรณีใช้สารเคมีคลุกเมล็ด จะท าการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารไซยาทรานิล อัตรา 20  
ซีซี   ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม จะมีฤทธิ์อยู่ได้ 20 วัน จากกนั้นให้พ่นสารเคมีตามค าแนะน า โดยพ่นด้วยสารเคมี
กลุ่มเดียวกันอีก 2 ครั้ง ห่างกัน 12-15 วัน โดยฉีดเน้นที่กรวยยอดหลังจากนั้นเมื่อออกดอกแล้วจะงดการใช้
สารเคมี 

2. กรณีไม่ใช้สารคลุกเมล็ด จะท าการฉีดพ่น 4 ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกฉีดเมื่อ 7 และ 21 
วัน หลังงอก ครั้งท่ี 3 และ 4 จะฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 12-15 วัน โดยฉีดเน้นที่กรวยยอดเหมือนกรณีท่ี 1 

การจัดการรับมือกับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เกิดจาก 

- ผิดวิธี  
- ผิดที่ 
- ผิดเวลา 
- หนอนดื้อยา ให้ท าการเปลี่ยนตัวยาบางตัว  โดยดูกลุ่มยาที่เป็นตัวเลขก ากับบนขวด ว่า

เป็นสารกลุ่มใด เมื่อฉีด 2-3 ครั้งแล้วปรับใช้ อิมาเม็กติน (ผง) ซองละ 120-150 บาท ผสมน้ า 200 ลิตร/3 ไร่ 

โรคราน้ าค้าง เกิดจากเชื้อรา 
- ท าความเสียหายมากท่ีสุด  
- เกิดอาการแพร่กระจายทั่วต้น 
- ผลผลิตเสียหาย เกือบ 100 % ในพันธุ์อ่อนแอ  และเมื่อเชื้อท าลายตั้งแต่ระยะต้นเล็ก 
- เกิดทางสีเขียวอ่อน ตามยาวจากฐานใบไปปลายใบ  
- ส่วนยอดและดอกแตกเป็นพุ่ม  จ านวนฝักมากกว่าปกติ 
- เชื้อสร้างสปอร์บนใบ  สังเกตได้ง่ายในตอนเช้า 
- หากดูอาการแล้ว คล้ายโรคใบด่างจากเชื้อไวรัส ให้ดูจาก เส้นใย สปอร์ บนใบในตอนเช้า 
- ในถุงเมล็ดพันธุ์มีการคลุกเมล็ดมาแล้ว บริษัทจะคลุกสารเพียงเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้ความ

งอกลดลง จึงต้องคลุกสารเคมีทุกครั้งก่อนปลูก 

ปลูกพันธุ์ต้านทานต่อโรค  
- แนะน าพันธุ์ นครสวรรค์ 3 จะทนต่อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ดี และเมื่อข้าวโพด

ออกดอกตัวหนอนจะไม่มี        
คลุกเมล็ดด้วยสารก าจัดเชื้อรา  

- เมตาแลกซิล  (เอพรอน ) = 7 กรัม/1 กก.  

- ไดเมทโธมอร์ฟ (ฟอรั่ม) = 20 กรัม/1 กก. 

ผอ. ดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ.ราชบุรี น าเสนอวีดีโอ การใช้โดรน ในการพ่นสารเคมีใน
แปลงข้าวโพดให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเป็นการป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เมื่อต้น
ข้าวโพดมีความสูง 
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4.2 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
- เกษตรกรร่วมด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบ จ านวน 15 แปลง ทั้งหมดปลูก

ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 และใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ และกลุ่มเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน 

- นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี                        
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ด าเนินการในเกษตรกรทั้งหมด 15 ราย แบ่งเป็นกลุ่มของ ต าบลพลวง 
สองนาง 5 ราย ต าบลตลุกดู่ 10 ราย ตอนนี้ด าเนินการไปท้ังหมดแล้ว 15 ราย 

กระบวนการก็คือ เริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูก โดยแนะน าให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
นครสวรรค์ 3 ทั้งหมด และแนะน าให้ใช้พีจีพีอาร์-วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งจะมีเกษตรกรเป็น 2 
กลุ่ม เมื่อมีความชื้นพอเหมาะใช้คลุกเมล็ด ความชื้นใช้ช่วงแต่งหน้า กลุ่มที่ 1 จะใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ด้วย
การคลุกเมล็ดช่วงแต่งหน้า และกลุ่มที่ 2 จะใส่ปุ๋ยพีจีพีอาร์-วัน คลุกกับปุ๋ย 

- ผอ.ปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.5  ให้ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ทาง ศวพ.
อุทัยธานี  ให้ค าแนะน าเรื่องการดูแลรักษา และติดตามผล ต่อไป 

4.3 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเพิ่มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี 
     นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวพ.อุทัยธานี  สรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลจากผู้กรอกแบบสอบถาม) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ ส่วนใหญ่เกษตรกรมีอายุ 51 -60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
40.00 รองลงมาคืออายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่เกษตรมีการศึกษาใน 
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือมีระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.67 พ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นของเกษตรกรเอง คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนพ้ืนที่อยู่ระหว่าง  10 -50 ไร่ และมีพ้ืนที่
เช่า อยู่ระหว่าง 10-60 ไร่ สภาพพ้ืนที่ ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝน และไม่มีแหล่งน้ าเป็นของ
ตัวเอง ประสบการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี (เฉลี่ย 20 ปี) คิดเป็นร้อย
ละ 80 รองลงมาคือมีประสบการณ์ระหว่าง 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพี
อาร์-วัน ร่วมกับปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์  คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมาคือมี
ประสบการณ์ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.66 
    

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ต่อโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

1. ด้านกระบวนการในการให้บริการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1.1 การให้ความรู้และบริการที่เป็นระบบ ขั้นตอน ชัดเจน พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.93 ) 

2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
      2.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสารมารถและประสบการณ์ ในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
ค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.80) 
      2.2 เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของท่าน พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.93) 
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3. ความพึงพอใจจากโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
  3.1 เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
  3.2 เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-
วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน      พ อ ใจม าก  (ค่ า เฉ ลี่ ย 
4.46) 
  3.3 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตลดลง    พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46) 
  3.4 ความพึงพอใจต่อการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน  พึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.46) 
  3.5 ความพึงพอใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
  3.6 ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม   พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.86) 
  3.7 เทคโนโลยีที่น าไปแนะน ามีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากสารถปฏิบัติได้   พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 

ผอ.อรอนงค์ สอนสุข  ผอ.กบป. จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ขอให้ด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ครบถ้วน จัดท ารายงานต้องแนบเอกสาร แต่เนื่องจาก ผลิตยังไม่ออก ควรปรับ
แบบสอบถาม โดยตัดเรื่องผลผลิตออก และขอให้แนบหลักฐานแบบส ารวจทั้ง 15 รายที่ใช้ การคิดเกณฑ์ความ
พึงพอใจเพราะสวพ.5 จะต้องน ากลับไปค านวณอีกครั้งหนึ่ง 

ผอ.จันทนา ใจจิตร ผอ. ศวพ.อุทัยธานี ชี้แจงว่าตัวชี้วัดเรื่องผลผลิตได้ตัดออกแล้ว 
เนื่องจาก ไม่สามารถเก็บผลผลิต ณ วันที่ต้องส่งรายงานนี้ได้ แต่จะมีตัวชี้วัดตัวอ่ืน ที่จ าเป็น ท าให้เห็นว่าการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กับการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 
โดยดูในเรื่องของ การใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลง การลดต้นทุนในเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ลดลงกว่าเดิม ส่วนเรื่องของ
การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดสภาวะภัยแล้ง การเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ บางแปลงตาย
ไปและปลูกใหม่  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้ดูในภาพรวมโดยได้พาเกษตรกรไปดูแปลงสมาชิกของโครงการที่
มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน คลุกเมล็ดพันธุ์ท าให้เห็นความแตกต่าง เช่น ระบบรากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ     พีจีพีอาร์-วัน มีปริมาณรากที่มากกว่าและยาวกว่าและมีรากฝอยมากกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้ใช้  
ซึ่งรากฝอยที่มีมากท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารได้ดีมากขึ้น ท าให้การเจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มากกว่าวิธีที่ใช้ตามปกติ  

ผอ.ปัญญา พุกสุ่น ผอ. สวพ.5 แนะน า ศวพ. อุทัยธานี ให้น าปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน                  
มามอบให้แปลงที่ยังไม่ได้ใช้ โดยขอสนับสนุนเพิ่มเติมและน ามาแจกเกษตรกรพร้อมให้ค าแนะน าการใช้ต่อไป 

ผอ.ปัญญา พุกสุ่น ผอ. สวพ.5 แนะน าเกษตรกรให้น าเมล็ดไปพรมน้ าแล้วคลุกกับพีจี
พีอาร์-วัน ใส่สารจับใบไปด้วย เทคนิคคือ ให้มีความชื้น แล้วท าการผึ่งให้แห้ง จะท าให้จับที่ตัวเมล็ดได้ดี 

ผอ.อรอนงค์  สอนสุข ผอ.กบป. แนะน าฝ่ายเลขา ให้ติดตามเก็บข้อมูลของเกษตรกร
ทุกราย และสรุปตัวเลขว่าต้นทุนเท่าไรเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร  

ผอ. ปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.5 ให้ทาง ศวพ.อุทัยธานี ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ดูว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจหรือไม่ และมีความต้องการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรตามที่
ศวพ.อุทัยธานีมาแนะน าอย่างต่อเนื่องหรือไม่   
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   5.1 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะท างาน 
เกษตรกร  และผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้   

1. ผอ.ปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.5  เสนอถามเกษตรกร ถึงความยากง่ายในการใช้                  
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน  มีความยุ่งยากหรือไม่ 

    เกษตรกร  ในการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ไม่มีความยุ่งยาก พอใจมาก 

2. เกษตรกร  ซื้อยาคุมไข่มาด้วย และยาจับใบมาผสม สามารถเอาไปใช้ได้หรือไม่ 
    ผอ.ดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ.ราชบุรี  ใช่ ทางร้านค้าจะให้ปิโตเลียมออยล์มา

ผสมด้วย เพ่ือคลุมไข่ของหนอน 

3. เกษตรกร  หนอนกระทู้จะอยู่นานหรือไม่  
    ผอ.ดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ.ราชบุรี หนอนกระทู้จะอยู่อีกนาน เราต้อง

พร้อมใจกันก าจัดเป็นพ้ืนที่ใหญ่และต้องเฝ้าระวัง ช่วยกันป้องกันก าจัดโดยการฉีดพ่นพร้อมกันช่วงตัวเต็มวัย 
วิธีการฉีดต้องฉีดช่วงเวลาเย็นหรือช่วงกลางคืน หากก าจัดตัวหนอนได้ ตัวเต็มวัยก็จะไม่มี  และจะต้องฉีดพ่นสาร
จนถึงช่วงออกดอกแล้ว 
    

2.6 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ในแผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 จ านวน 15 ราย และส่งตัวอย่างดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 ราย ไปวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีของดินที่ห้องปฏิบัติการของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  และได้รับผลวิเคราะห์
ดินจากห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนมีการติดตาม
บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยี สรุปผลการจัดท าแปลง
ต้นแบบของเกษตรกรทั้ง 15 ราย มดีังนี้ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายณรงค์ศักดิ์   ยงกสิกรรม 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 6 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 575028 Y 1712498   
    3. ผลวิเคราะห์ดิน  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.32 0.062 1.24 28 45 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      30 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 29 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายประจวบ อัมรนันท์ 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 575030 Y 1709706       
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.26 0.053 1.05 65 82 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      4 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 29 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายสมจิตร  ชูช่วย 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 6/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X 572441 Y 1713630 
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.71 0.039 0.77 20 12 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      5 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 39 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. ชื่อเกษตรกร นายจรัญ ทองเกษม 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 106 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

        พิกัดแปลง X 575475 Y 1712526    
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.59 0.030 0.60 43 44 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      23 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร ่
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 39 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นางสนอง  ทองเกษม 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 24/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 573954 Y 1713751      
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.00 00.44 0.89 18 26 - 
 

4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      6 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0 อัตรา 11 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0 อัตรา 39 กก./ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายสมบัติ   เพ็ชรวัตน์ 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 30/3 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 573333 Y 1714172     
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.60 0.027 0.55 15 24 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      6 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 35 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. ชื่อเกษตรกร นายสมชาย พ่วงอิม 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 25/1 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
         พิกัดแปลง X 573952 Y 1713817 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.62 0.044 0.89 18 38 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      6 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   คลุกเมล็ดพร้อมปลูก 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 11 กก./ไร ่
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 39 กก./ไร ่
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     1. ชื่อเกษตรกร นายระเบียบ  สอนจีน 
     2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 22 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 575329 Y 1711690 
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

7.08 0.038 0.75 5 19 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      30 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 35 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ชื่อเกษตรกร นายทองม้วน สังข์น้ า 
    2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
        พิกัดแปลง X 575287 Y 1711163 
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.34 0.019 0.39 27 13 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      7 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 11 กก./ไร ่
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 39 กก./ไร ่
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร น.ส.นงลักษณ์ เมืองจันทร์ 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 205 หมู่ 12 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X 575366 Y 1712523 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.21 0.032 0.64 11 10 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      6 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 35 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร นางนารี  แตงร่ม 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 268 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

          พิกัดแปลง X  578542        Y 1720781 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.31 0.054 1.08 12 59 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      5 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 24 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นางส าราญ แตงร่ม 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 23 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X  578656        Y 1720398 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.37 0.061 1.21 6 55 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      5 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 24 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นางประเทือง ทองคง 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 189/3  หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X 576929        Y 1720183 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.40 0.047 0.93 8 42 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      26 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหยอด 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 35 กก./ไร่ 
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นายสนิท  สาระชาติ 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 92/27  หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X 578406         Y 1720094 
    3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

5.62 0.059 1.17 7 60 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      5 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหยอด 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 24 กก./ไร ่
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ข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเกษตรกร  นายบุญส่ง  มีปัญญาไว 
2. ที่ตั้งแปลง บ้านเลขท่ี 150/1 หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

     พิกัดแปลง X  578526        Y 1720663 
     3. ผลวิเคราะห์ดิน 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โฟแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.07 0.068 1.35 7 89 - 
 
    4. พันธุ์ที่ใช้     ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
    5. วิธีการปลูก    หยอด 
    6. วันปลูก      8 ก.ค.2652 
    7. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ –วัน   ใส่พร้อมปุ๋ยแต่งหน้า 
    8. การใส่ปุ๋ยเคมี     สูตร 18-46-0  อัตรา 22 กก./ไร่ 
           สูตร 0-0-60  อัตรา 17 กก./ไร่ 
                     สูตร 46-0-0  อัตรา 24 กก./ไร่ 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ  
โครงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมเรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ของเกษตรกร ต ำบลพลวงสองนำง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ศูนยวิ์จัยและพัฒนำกำรเกษตรอุทัยธำนี 
********************* 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่เป็นจริงของท่ำน 
1. เพศ    ชำย    หญิง 
 
2. อำย ุ    ต่ ำกว่ำ 20 ป ี   20 – 30 ปี     31 – 40 ป ี
    41 – 50 ป ี    51-60 ปี    มำกกว่ำ 60 ปี 
 
3. ระดับกำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำ    อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
    ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ   สูงกว่ำปริญญำตรี   อ่ืน ๆ ..................(ระบุ) 
 
4. พื้นที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยวสัตว์ 
  พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร    ของตนเอง.....................ไร่  เช่ำ..................ไร่ 
  เขตชลประธำน    ในเขต          นอกเขต     
  แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
  1.   ไม่มี  
  2.  แหล่งน้ ำของตนเอง  
        บ่อตื้น   บ่อบำดำล    สระน้ ำ   
  3.  แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ 
        หนอง/สระ    คลองชลประทำน    แม่น้ ำ   
 
5. ประสบกำรณ์กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยวสัตว ์
        ไม่มี   1-10 ปี   มำกกว่ำ 10  ให้ระบุจ ำนวน................ปี  
 
6. ประสบกำรณ์กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์- วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ในกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยวสัตว์ 
        ไม่มี  
        มี ให้ระบุจ ำนวน................ปี 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อ โครงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมเรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต ำบลพลวงสองนำง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี  
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด  

รำยละเอียดกำรให้บริกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
พอใจ
มำก 

 
(5) 

พอใจ 
 
 

(4) 

พอใจน้อย
จนเกือบ 
ไม่พอใจ 

(3) 

ไม่พอใจ 
 
 

(2) 

ไม่พอใจ
มำก 

 
(1) 

ไม่แสดง
ควำม
คิดเห็น 

(-) 
1. ด้ำนกระบวนกำรในกำรให้บรกิำร และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 กำรให้ควำมรู้และบริกำรที่เป็นระบบ ขั้นตอน 
ชัดเจน 

      

2. ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 
  2.1 เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์    
ในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมช้ีแจงข้อสงสัย     
ให้ค ำแนะน ำช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 

      

  2.2 เจ้ำหน้ำท่ีรับฟังควำมคดิเหน็ ข้อเสนอแนะของ
ท่ำน 

      

3. ควำมพึงพอใจจำกโครงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมเรื่อง กำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  
ของเกษตรกร ต ำบลพลวงสองนำง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี 
3.1 เป็นโครงกำรหรือกิจกรรมทีต่รงกับควำมต้องกำร       
3.2 เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวโพด
เลี้ยงสตัว์ โดยกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจพีีอำร์-วัน ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 

      

3.3 ต้นทุนท่ีใช้ในกำรผลิตลดลง       
3.4 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร-์วัน       
3.5 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิครำะห์ดิน       
3.6 ควำมพึงพอใจ ต่อโครงกำรในภำพรวม       
3.7 เทคโนโลยีที่น ำไปส่งเสริมมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำก
สำมำรถปฏิบัติได้ 

      

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 
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ภาพการด าเนินงานและผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
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ภาพการด าเนินงานและผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
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ภาพการด าเนินงานและผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 

 


	1. สารบัญ
	peoplej62.pdf
	ปก 1
	63.pdf
	1111.pdf
	62
	1. สารบัญ
	2. บทสรุปผู้บริหาร_ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-620909
	3. ภาคผนวกที่_Page_01
	คำสั่ง1
	คำสั่ง2
	คำสั่ง3
	3. ภาคผนวกที่_Page_02
	4. แผนการปฏิบัติงาน (ผนวก 3)
	3. ภาคผนวกที่_Page_03
	5. หลักการเหตุผล (ผนวก 4)
	3. ภาคผนวกที่_Page_04

	เชิญ 1
	3. ภาคผนวกที่_Page_05
	6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 (ผนวก 2)
	6.1 ภาพการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
	3. ภาคผนวกที่_Page_06
	เชิญ 2
	7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 (ผนวก 6)
	7.1 ภาพการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน
	3. ภาคผนวกที่_Page_07
	เชิญ 3
	8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 (ผนวก 9)
	8.1 ภาพการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน
	3. ภาคผนวกที่_Page_08
	9. รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน (ผนวก 5)
	10. รายงานความก้าวหน้า  รอบ 9 เดือน (ผนวก 5)
	11. รายงานความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน(ผนวก5)
	3. ภาคผนวกที่_Page_09
	12.. แบบสำรวจความพึงพอใจ (ผนวก 8)
	3. ภาคผนวกที่_Page_10
	13. การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ (ผนวก 7)



