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ค าน า     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ำหนดให้มีแผนกำรผลิตทำงกำรเกษตร ที่มีกำรจัดท ำข้อมูล
ผลผลิตและข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด กำรศึกษำแนวโน้มในอนำคตและควำมนิยมของผู้บริโภค มำก ำหนด
เป็นแผนกำรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรผลิตที่เหมำะสมและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือลดปัญหำรำคำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำหรือล้นตลำด สร้ำงควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม และในปี 2562 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยตลำดน ำกำรผลิตอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใต้ 
โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท ำนำ ที่มีกำรบริหำรจัดกำร     
สินค้ำเกษตร ให้เกิดควำมสมดุลทำงกำรตลำด ตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร เชื่อมโยง
กำรผลิตกำรตลำดภำครัฐและเอกชน เป็นต้นแบบควำมส ำเร็จที่จะมำพัฒนำต่อยอดต่อไป ซึ่งกำรขับเคลื่อน       
ให้เกิดควำมเป็นรูปธรรม ในระยะถัดไปมีกำรก ำหนดกลไกกำรบริหำรกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยในชนิด
สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดควำมสอดคล้อง มีกำรบรูณำกำรกำรด ำเนินงำนสร้ำงควำมร่วมมือกับ  
ทุกภำคส่วน เผยแพร่และถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำต่อยอดกำรด ำเนินโครงกำรตำมนโยบำยตลำดน ำกำรผลิต 

กองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เล็งเห็นควำมส ำคัญของ
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตลำดน ำกำรผลิต จึงได้จัดท ำองค์ควำมรู้ “รูปแบบกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิต” ขึ้น โดยหวังว่ำจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในกำรผลักดันส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตสินค้ำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือให้มีรำยได้ที่มั่นคงและ
แน่นอนในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมต่อไป 
               

 
 
 

      คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ 
กองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 “กำรตลำดน ำกำรผลิต” ในภำคกำรเกษตร เป็นแนวคิดด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรแบบใหม่ 
เพ่ือให้ปริมำณกำรผลิตและควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรเกิดควำมสมดุลกัน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรเชื่อมโยง
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน สหกรณ์กำรเกษตร และผู้ค้ำ ซึ่งนโยบำยกำรพัฒนำกำรเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่ำนมำ ได้มุ่งเน้นกำรลดต้นทุนกำรผลิต และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ         
โดยขับเคลื่อนผ่ำนนโยบำยที่ส ำคัญ อำทิเช่น แปลงใหญ่ กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ประกอบกับ
ในปัจจุบันภำคกำรเกษตรยังมีปัญหำที่ต้องเร่งแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง เช่น รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ ผลผลิตล้นตลำด 
ต้นทุนกำรผลิตสูง ประสบภัยแล้ง น้ ำท่วม เป็นต้น อีกทั้งยังมีสำเหตุมำจำกเกษตรกรไทยยังขำดปัจจัยส ำคัญ    
3 ด้ำน คือ 1) ขำดควำมรู้ 2) ขำดเงินทุน และ 3) ไม่มีตลำดรองรับ  
 จำกปัญหำดังกล่ำว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ก ำหนดนโยบำย “กำรตลำดน ำกำรผลิต” ซึ่ง
เป็นแนวทำงให้เกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วำงแผนกำรผลิตเพ่ือตอบสนองกับควำมต้องกำรของตลำด 
โดยควำมร่วมมือกันระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในลักษณะกำรท ำงำน   
แบบบูรณำกำรร่วมกัน ซึ่งได้ด ำเนินกำรน ำร่องในโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุ นกำรปลูกข้ำวโพด  
หลังฤดูท ำนำ โดยกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้ำว เป็นข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งตลำดยังมีควำมต้องกำร โดยเห็นว่ำ 
ข้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ในปี 2560/61 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้ำวทั้งหมด ประมำณ 70 ล้ำนไร่       
มีเกษตรกรที่ปลูกข้ำวไม่น้อยกว่ำ 3.7 ล้ำนครัวเรือน ผลผลิต 32.63 ล้ำนตันข้ำวเปลือก แบ่งเป็นข้ำวนำปี 
58.90 ล้ำนไร่ ผลผลิต 24.07 ล้ำนตันข้ำวเปลือก และข้ำวนำปรัง 12.26 ล้ำนไร่ ผลผลิต 8.56 ล้ำนตัน
ข้ำวเปลือก ในขณะที่ควำมต้องกำรข้ำวของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมีประมำณ 30.88 ล้ำนตัน
ข้ำวเปลือก ซึ่งจำกกำรผลิตที่เกินควำมต้องกำร 1.75 ล้ำนตันข้ำวเปลือก  ในขณะที่ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่ส ำคัญในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ที่มีมูลค่ำกำรส่งออกประมำณ 80,000 ล้ำนบำทต่อปี และปัจจุบัน
พบว่ำ ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภำยในประเทศมีปริมำณไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำด           
ในปี 2559/60 คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์มีควำมต้องกำรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ประมำณ 8 ล้ำนตัน 
ในขณะที่ปริมำณผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศเพียง 5 ล้ำนตัน ท ำให้ต้องน ำเข้ำพืชวัตถุดิบอ่ืน
เป็นวัตถุดิบทดแทนข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงมองเห็นว่ำเป็นพืชที่ยังมีโอกำสในกำรขยำยตลำด จึงได้จัดท ำโครงกำร
ดังกล่ำว และด ำเนินกำรในจังหวัดเป้ำหมำย 37 จังหวัด 
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวที่ผ่ำนมำพบว่ำ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 87,563 รำย พ้ืนที่ 
740,947 ไร่ ก่อนกำรผลิตมีกำรแผนร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด และ
จัดอบรมเพ่ือให้ควำมรู้แก่เกษตรกรด้ำนกำรผลิตและกำรลดต้นทุน ในส่วนของกำรตลำดมีสหกรณ์ในพ้ืนที่    
เข้ำร่วมโครงกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมมือ (MOU) กับบริษัทผู้จ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ที่ผ่ำนกำรรับรอง      
จำกกรมวิชำกำรเกษตร และบริษัทผู้รับซื้อผลผลิต รวมทั้งก ำหนดจุดรับซื้อร่วมกับเอกชนเพ่ือให้ครอบคลุมพื้นที่
กำรเพำะปลูก ซึ่งท ำให้เกษตรกรมีแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตที่แน่นอนและรำคำยุติธรรม 
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 จะเห็นได้ว่ำ นโยบำย “กำรตลำดน ำกำรผลิต” สำมำรถช่วยวำงแผนกำรผลิตให้กับเกษตรกร สำมำรถ
ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต อีกทั้งเกษตรกรจะมีตลำดรองรับสินค้ำเกษตรที่แน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลำด ส่งผลให้
เกษตรกรมีรำยได้และมีควำมม่ันคงในอำชีพเกษตรกรรมมำกยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์การจัดท าองค์ความรู้ 
1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรและประสบกำรณ์จำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินนโยบำยกำรตลำด 

น ำกำรผลิต 
2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือหรือแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบันเกษตรกร 

ประโยชน์การจัดท าองค์ความรู้ 
1. เป็นองค์ควำมรู้ในกำรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรผลิตที่เหมำะสมและตรงตำมควำมต้องกำร    

ของตลำด 
2. เป็นองค์ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในกำรแนะน ำ ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบัน

เกษตรกร 
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บทที่ 2 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

 ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้เรื่อง รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิต คณะผู้จัดท ำได้ค้นคว้ำ
แนวคิดทฤษฎี และเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำและรวบรวมองค์ควำมรู้ตำมล ำดับ ดังนี้ 
 1. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ 
 2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรตลำดน ำกำรผลิต 
 3. กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)   
 การจัดการความรู้ หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ ในส่วนรำชกำรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ใน   
ตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเอง   
ให้ เป็นผู้ รู้น ำควำมรู้ที่ ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในกำรปฏิบัติงำนให้ เกิดประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กร 
ควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด (ก.พ.ร)  
 การจัดการความรู้ หมำยถึง กระบวนกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือ  
หน่วยงำนย่อยขององค์กร เพ่ือสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่ำเดิม โดยมีเป้ำหมำย
พัฒนำงำนและคน (วิจำรณ์ พำนิช : 2547) 
 การจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ที่ใช้ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริม เผยแพร่ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์     
แก่บุคลำกรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชำชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนคุ้มครองและพัฒนำระบบสหกรณ์
ให้มีควำมเข้มแข็ง โดยกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมเชื่อมโยงธุรกิจ
สหกรณ์สู่ระดับสำกล เพ่ือสมำชิกสหกรณ์มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

กำรจัดกำรควำมรู้ไม่ใช่เป้ำหมำย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีกำรสร้ำง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ 
ถ่ำยโอนควำมรู้ที่ เป็นประโยชน์ เพ่ือให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ทันเวลำ และ         
ทันเหตุกำรณ์ จะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของคนในองค์กรมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งจะท ำให้
องค์กรบรรลุเป้ำหมำยตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  

ประเภทของความรู้ในองค์กร 
ควำมรู้ในองค์กรมี 2 ประเภท (วิจำรณ์ พำนิช : 2547) 
1. ควำมรู้ที่มองเห็นได้ชัดหรือที่บันทึกไว้แล้ว (Explicit Knowledge) หมำยถึงควำมรู้ที่คนสร้ำงขึ้น

และถ่ำยทอดโดยผ่ำนภำษำอย่ำงเป็นทำงกำร มีรูปแบบมีลักษณะของกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในสื่อรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ หรือสื่อโสตทัศน์ 

2. ควำมรู้อยู่กับตัวบุคคลหรือควำมรู้ที่อยู่ในสมองมนุษย์ (Tacit Knowledge) หมำยถึง สิ่งที่คนรู้    
แต่ไม่สำมำรถแสดงออกอย่ำงรวดเร็ว เป็นทักษะควำมรู้เฉพำะตัวของแต่บุคคลที่มำจำกประสบกำรณ์ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน ควำมรู้ประเภทนี้เป็นหัวใจส ำคัญที่ท ำให้งำนประสบควำมส ำเร็จ จึงไม่สำมำรถ
จัดระบบหรือหมวดหมู่ได้ และไม่สำมำรถเขียนเป็นต ำรำได้  เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ กำรคิด         
เชิงวิเครำะห์  



  ๙ 

 

ความรู้เกี่ยวกับการตลาดน าการผลิต 
นโยบายการตลาดน าการผลิต 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก ำหนดนโยบำยตลำดน ำกำรผลิต และแนวทำงกำรด ำเนินงำน

กำรตลำดน ำกำรผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริหำรงำนเกษตรกรรมในพ้ืนที่เพ่ือให้
เกษตรกรมีรำยได้แน่นอนและมีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ยึดหลักกำรตลำดน ำกำรผลิต      
เน้นประสำนสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐำนและสภำพปัญหำ    
ในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำร แนวทำง และวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน  

เป้าหมายการพัฒนา  
1. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ ทั้งในส่วนกลำงและจังหวัดมีกลไกกำร

ด ำเนินงำนที่เหมำะสม ประสำนสอดคล้องกันอย่ำงบูรณำกำรและขยำยผลควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยจำก
ภำยนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มำกขึ้น 

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคกำรเกษตรในจังหวัด (GPP ภำคกำรเกษตร) เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศในภำพรวมเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจตำมเป้ำหมำย
ของรัฐบำล 

3. บริหำรจัดกำรสินค้ำกำรเกษตรได้อย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดได้ท้ังระดับจังหวัดและประเทศ 

4. เกษตรกรมีรำยได้แน่นอนและมีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม จำกกำรพัฒนำกำร
เกษตรตำมหลักกำรตลำดน ำกำรผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรตลำดน ำกำรผลิต เพ่ือใช้เป็นแนวทำงและกรอบกำร

ท ำงำนให้ปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรประสำนกำรตลำดประจ ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือพิจำรณำ

หำรือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนและประเด็นข้อเสนอประกอบกำรตัดสินใจเชิง
นโยบำย 

3. สื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรตลำดน ำกำรผลิต เช่น หนังสือรำชกำร ประชุม 
สัมมนำ กำรประชุมทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Video Conference) สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

4. จัดท ำเว็บไซต์และฐำนข้อมูลส ำคัญ (Big Data) ก ำหนดรูปแบบวิธีกำรจัดท ำเว็บไซต์และฐำนข้อมูล
ส ำคัญ เพ่ือรองรับระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) รวมทั้งเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

5. จังหวัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด พิจำรณำแนวทำงหำรือ
ในประเด็นต่ำงๆ พิจำรณำกรอบแนวทำงขับเคลื่อนงำน แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ป้องกัน ควบคุม แก้ไข
ปัญหำ และส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพกลไกตลำด รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ 

6. จังหวัดประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ผู้ซื้อเพ่ือจับคู่ธุรกิจกำรค้ำ รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของ  
ผู้ซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร ก ำหนดควำมร่วมมือและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ในกำรรับซื้อผลผลิต 

7. น ำเสนอข้อมูลสินค้ำเกษตรของไทยในตลำดต่ำงประเทศและติดตำมภำวะตลำด  ประสำนทูต
พำณิชย์ส่งเสริมกำรขำยสินค้ำเกษตรในต่ำงประเทศ 



  ๑๐ 

 

 8. จัดเกรดผลผลิตและสินค้ำเกษตรเพ่ือก ำหนดแนวทำงพัฒนำคุณภำพตำมควำมต้องกำรของตลำด 
 9. จังหวัดจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรครบวงจรของแต่ละจังหวัด ก ำหนดแนวทำง
และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเกษตรของจังหวัด เพ่ือเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกแหล่งต่ำงๆ 

10. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เสนอแนวทำงส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหำ 
 11. น ำเสนอผลประเมินควำมส ำเร็จเชิงนโยบำยและเชิงเศรษฐกิจ  เพ่ือประเมินผลควำมส ำเร็จ
น ำเสนอต่อคระกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรอบแนวคิดในการจัดท าองค์ความรู้ 
 ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้เรื่อง รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิต คณะผู้จัดท ำได้
ค้นคว้ำแนวคิดและเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำและรวบรวมองค์ควำมรู้ภำยใต้กรอบ
แนวคิดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ที่มองเห็นได้ชัดหรือที่บันทึกไว้แล้ว 
(Explicit Knowledge) 
 - นโยบายรัฐบาลด้านการตลาด 
น าการผลิต 
  
 

ควำมรู้อยู่กับตัวบุคคลหรือควำมรู้ที่อยู่ใน
สมองมนุษย ์(Tacit Knowledge) 
- ประสบกำรณด์้ำนกำรผลิต 
- ประสบกำรณ์ด้ำนกำรตลำด 
 

 

 

 

 

 

     องค์ควำมรู้เรื่อง รูปแบบกำร 
     ส่งเสริมกำรเกษตร แบบตลำด 
     น ำกำรผลิต 
 
 

 



  ๑๑ 

 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ 
กรณีศึกษาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 

ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้เรื่อง รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิต กรณีศึกษำ
โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ คณะผู้จัดท ำได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 
3. วิธีด ำเนินกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 

กลุ่มเป้าหมายในการจัดท าองค์ความรู้ 
 จังหวัดที่เข้ำร่วมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ จ ำนวน  37 
จังหวัด ดังนี้ 

- ภำคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ ก ำแพงเพชร เชียงรำย ตำก นครสวรรค์ น่ำน พะเยำ พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ ล ำพูน ล ำปำง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธำนี 

- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ได้แก่ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ 
บุรีรัมย์ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคำย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี อุบลรำชธำนี  
มุกดำหำร  ยโสธร  อ ำนำจเจริญ  และเลย   

- ภำคกลำง 2 จงัหวัด ได้แก่ ชัยนำท และสระบุรี 
- ภำคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ปรำจีนบุรี 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าองค์ความรู้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ครั้งนี้ คือ 

1. ฐำนข้อมูล เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรทำงำนให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้บุคคลที่ต้องกำรใช้ข้อมูลควำมรู้นั้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

2. กำรประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ กำรจัดกำรประชุมหำรือเพ่ือร่วมกันหำแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชน เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรึกษำหำรือ ก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำหรือตัดสินใจด ำเนินกำรปฏิบัติงำน  ที่ผ่ำนประสบกำรณ์จำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

3. วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ กำรเรียนรู้จำกวิธีกำรท ำงำนที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบ
เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน ซึ่งอำจจะเป็นระบบบริหำรเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ ที่ท ำให้ผลงำนบรรลุ
เป้ำหมำยระดับสูงสุด 

 
 
 
 



  ๑๒ 

 

วิธีด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  
 ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำองค์ควำมรู้ รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิต มีวิธีกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. กำรจัดท ำฐำนข้อมูล  
 2. ประชุมระดมควำมคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ลงพื้นที่ปฏิบัติงำน 
 4. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรมำประมวลผล จัดท ำเป็นเอกสำรเพ่ือสรุปผลข้อมูล 
 - กำรให้คณะจัดท ำองค์ควำมรู้ได้ยกร่ำงรูปแบบกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 
 - กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของประเด็นเนื้อหำองค์ควำมรู้ 
                - กำรจัดท ำรูปเล่มบันทึกองค์ควำมรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓ 

 

บทที่ 4 

องค์ความรู้ : รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบตลาดน าการผลิต 
กรณีศึกษาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย การตลาดน าการผลิต กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรสร้ำง
ควำมสมดุลทำงกำรตลำด กำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร กำรเชื่อมโยงกำรผลิตกำรตลำดภำครัฐและเอกชน
ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน โดยด ำเนินกำรวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด มีกำรบริหำรสินค้ำเกษตรให้เกิดควำมสมดุล เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต มีตลำด
รองรับแน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลำด เกษตรกรมีรำยได้และมีควำมมั่นคงในอำชีพกำรเกษตรมำกยิ่งขึ้น          
ซ่ึงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา เป็นโครงกำรน ำร่องตำมนโยบำย
กำรตลำดน ำกำรผลิต เพื่อปรับสมดุลของปริมำณกำรผลิต กำรตลำด ข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงแหล่ง
รับซื้อผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีควำมชัดเจนร่วมกับกระทรวงพำณิชย์ และภำค เอกชนตำมแนวทำง    
ประชำรัฐ สนับสนุนมำตรกำรจูงใจให้กับเกษตรกรในกำรลดรอบกำรปลูกข้ำว อันเป็นกำรสร้ำงสมดุล  อุปสงค์ 
อุปทำน เพ่ือลดปัญหำผลผลิตล้นตลำด รำคำผลผลิตตกต่ ำ และสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร นอกจำกนี้         
ยังสำมำรถพัฒนำเป็นต้นแบบกำรปรับแผนกำรผลิตให้ยั่งยืนต่อไปในอนำคต         
 ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้เรื่อง รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิต  คณะผู้จัดท ำได้
น ำเสนอแนวทำงกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ ดังนี้ 

1. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 2. ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
 3. ข้อเสนอแนะ 
  4. รปูแบบกำรตลำดน ำกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

วิธีการด าเนินงาน 
1. การเตรียมการ 
    1.1 กำรประมำณกำรผลผลิต ประมำณกำรผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยรวม

ในระดับจังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลคำดกำรณ์ปริมำณผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
    1.2 กำรติดตำมสถำนกำรณ์วัตถุดิบอำหำรสัตว์ และควบคุมกำรน ำเข้ำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่ใช้

ทดแทนข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สมดุลกับควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ เพ่ือไม่ให้รำคำผลผลิตภำยในประเทศ
ตกต่ ำ และเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีเสถียรภำพในกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  

    1.3 กำรก ำหนดจุดรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ ประสำนกับภำคเอกชน ในกำรเจรจำกำรรับซื้อ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท ำนำ วำงระบบข้อมูลด้ำนกำรตลำดส ำหรับกระจำยจุดรวบรวม และรับซื้อผลผลิต
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกษตรกร มีควำมม่ันใจในด้ำนรำคำและตลำด 

    1.4 กำรวำงแผนกำรรับซื้อสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ วำงแผนกำรรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์โดย
ประสำนภำคเอกชนและสหกรณ์กำรเกษตร เพ่ือตกลงควำมร่วมมือกันทำงด้ำนกำรตลำด (MOU) ของปริมำณ
ผลผลิต คุณภำพของสินค้ำ รำคำรับซื้อเบื้องต้นและรำคำตำมกลไกตลำดที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 

    1.5 กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งรวบรวมสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พัฒนำศักยภำพกำรรวบรวมสินค้ำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถำบันเกษตรกร โดยให้สถำบันเกษตรกรเป็นองค์กรกลไกด้ำนกำรตลำดในพ้ืนที่อย่ำงมี



  ๑๔ 

 

ประสิทธิภำพ โดยกำรให้องค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด สนับสนุนอุปกรณ์กำรตลำด และกำรเสริมสภำพคล่อง     
แก่สถำบันเกษตรกรเพ่ือให้บริกำรสมำชิกของสหกรณ์ และเกษตรกรในกำรรับซื้อผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์      
ได้ในรำคำที่เป็นธรรมตำมคุณภำพ 

2. การก าหนดพื้นที่เป้าหมายและเขตส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 
    หน่วยงำนภำยใต้คณะท ำงำนคัดเลือกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญหรือมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ    

ได้ร่วมกันด ำเนินกำร ก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท ำนำ ดังนี้ 
    - พ้ืนที่ปลูกข้ำวในเขตชลประทำน ที่มีควำมเหมำะสมในกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  หลังฤดูท ำนำ

ตำม Zoning by Agri-map ของกรมพัฒนำที่ดิน ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด 
    - พ้ืนที่ปลูกข้ำวนอกเขตชลประทำน ที่มีควำมเหมำะสมในกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์ 

หลังฤดูท ำนำ ตำม Zoning by Agri-map ของกรมพัฒนำที่ดิน โดยทีมผู้จัดกำรพ้ืนที่พิจำรณำแล้ว ว่ำมี
ศักยภำพเหมำะสมในกำรส่งเสริม โดยอำจพิจำรณำจำกพ้ืนที่ที่มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เช่น มีระบบ
สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ แหล่งน้ ำธรรมชำติ บ่อตอก บ่อบำดำล เป็นต้น ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด ทั้งนี้ กำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของพ้ืนที่ทีมผู้จัดกำรพ้ืนที่อำจใช้ประวัติกำรใช้ที่ดินเดิมมำประกอบด้วย เช่น มีประวัติกำรปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วได้ผลดีและขอให้ค ำนึงว่ำไม่ให้เกษตรกรมีควำมเสี่ยงในกำรปลูกในพ้ืนที่นั้นๆ เป็นหลัก 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลัง
ฤดูท านาในระดับต่างๆ จ านวน ๔ คณะ ได้แก่ 

    3.1 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ 
ระดับกระทรวง    

    3.2 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ 
ระดับจังหวัด  

    3.3 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ 
ระดับอ ำเภอ  

    3.4 คณะท ำงำนทีมผู้จัดกำรพ้ืนที่ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    4.1 กำรประชำสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
    4.2 กำรบันทึกข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์ ชลประทำนและเจ้ำหน้ำที่

พัฒนำที่ดินหรือผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่ เข้ำร่วมโครงกำรในระบบ http://rnc.doae.go.th      
เพ่ือประมวลผล และคัดกรองรำยชื่อเกษตรกรผู้สมัครจำกฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

    4.3 ระยะเวลำกำรรับสมัครเกษตรกร ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – 15 มกรำคม 2562 
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ และสถำบันเกษตรกร รับสมัครเกษตรกรที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำร  

    4.4 กำรปิดประกำศรำยชื่อผู้สมัคร ปิดประกำศรำยชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร ณ ที่ท ำ
กำรผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน หรือศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) โดยเกษตรกรที่มี
คุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ และผ่ำนกำรคัดกรองในระบบสำรสนเทศจะต้องมำตรวจสอบรำยชื่อ 

    4.5 กำรส่งรำยชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรให้กับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) และสหกรณ์กำรเกษตร 

 
 



  ๑๕ 

 

    4.6 กำรขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อ 
1) กรณีขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อจำก ธ.ก.ส. หลังจำกท่ีได้ยื่นใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรและ

ส่งรำยชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. แล้ว เกษตรกรสำมำรถไปติดต่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อจำก ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง 
ส ำหรับกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่เกษตรกรใช้บัตรเกษตรสุขใจซื้อปัจจัยกำรผลิต   
มิใช่วันที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจำก ธ.ก.ส. 

2) กรณีขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อจำกสหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตรสำมำรถไป
ติดต่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อจำก ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. จะมีระยะเวลำในกำรด ำเนิ นกำรอนุมัติสินเชื่อ       
เมื่อสหกรณ์ได้รับกำรอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว สำมำรถน ำไปบริหำรจัดกำรสินเชื่อ  ในขบวนกำรผลิตข้ำวโพด
หลังฤดูท ำนำให้กับสมำชิก ตลอดจนกำรรวบรวม และรับซื้อผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกเกษตรกร ทั้งนี้      
กำรคิดอัตรำดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่สหกรณ์กำรเกษตรได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 

5. มาตรการจูงใจ 
    5.1 กำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและกำรเตรียมดิน เกษตรกรสำมำรถขอรับสินเชื่อเพ่ือสนับสนุน    

กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท ำนำ จำก ธ.ก.ส. ผ่ำนบัตรเกษตรสุขใจ ใช้จ่ำยกับร้ำนจ ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต
ที่ขึ้นทะเบียนตำมโครงกำร ธ.ก.ส. คิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี วงเงินไร่ละ 2,000 บำท ไม่ต่ ำกว่ำ 1 ไร่ต่อรำย และไม่เกิน 15 ไร่ต่อรำย 
ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันกู้ (ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่เกษตรกรใช้บัตรเกษตรสุข
ใจซื้อปัจจัยกำรผลิต) กรณีมีเหตุจ ำเป็นไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และท่ีมำ
แห่งรำยได้ของเกษตรกร ทั้งนี้ กรณีที่เกษตรกรไม่สำมำรถช ำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตำมก ำหนดช ำระ ให้ ธ.ก.ส. 
สำมำรถคิดดอกเบี้ยเพ่ิมกับเกษตรกรเป็นไปตำมประกำศของธนำคำร กำรพิจำรณำสินเชื่อให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก ำหนด โดยให้แยกวงเงินกู้ และวงเงินค้ ำประกันต่ำงหำกจำกวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษ
เฉพำะโครงกำรนี้ และให้แยกบัญชีสินเชื่อโครงกำรนี้ออกจำกกำรด ำเนินงำนปกติของ ธ.ก.ส. เป็นกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ (Public Service Account: PSA) 

    กรณีกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต และกำรเตรียมดินของสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร (สถำบันเกษตรกร) 
โดย ธ.ก.ส.ให้สินเชื่อผ่ำนทำงสหกรณ์กำรเกษตร (สถำบันเกษตรกร) และคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3.01 ต่อปี 
โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยจำกสหกรณ์กำรเกษตร (สถำบันเกษตรกร) ในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี ทั้งนี้ ให้สหกรณ์
กำรเกษตร (สถำบันเกษตรกร) เรียกเก็บจำกสมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี     
ซึ่งจะท ำให้สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรรับภำระดอกเบี้ยเท่ำกับเกษตรกรรำยคนที่กู้ผ่ำน ธ.ก.ส. กรณีสหกรณ์
กำรเกษตร (สถำบันเกษตรกร) ไม่สำมำรถช ำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตำมก ำหนดช ำระ ให้ ธ.ก.ส. สำมำรถคิดดอกเบี้ย
เพ่ิมกับสหกรณ์กำรเกษตร (สถำบันเกษตรกร) เป็นไปตำมประกำศของธนำคำร กำรพิจำรณำสินเชื่อให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก ำหนด โดยให้แยกวงเงินกู้และวงเงินค้ ำประกันต่ำงหำกจำกวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษ
เฉพำะโครงกำรนี้ และให้แยกบัญชีสินเชื่อโครงกำรนี้ออกจำกกำรด ำเนินงำนปกติของ ธ.ก.ส. เป็นกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ (Public Service Account: PSA) 

    5.2 กำรรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ประสำนเอกชนเพ่ือก ำหนดรำคำรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์          
ในโครงกำรตำมนโยบำยประชำรัฐ โดยก ำหนดรำคำรับซื้อไม่ต่ ำกว่ำกิโลกรัมละ 8 บำท ข้ำวโพดเบอร์ 2 
ควำมชื้นไม่เกิน 14.5% ณ หน้ำโรงงำนอำหำรสัตว์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลของภำคเอกชน      
ที่เข้ำร่วมโครงกำร ลดทอนตำมชั้นคุณภำพและระยะทำงอย่ำงเป็นธรรมแก่เกษตรกร 
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    5.3 กำรประกันควำมเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยใช้กำรประกันภัยโครงกำรสำน
พลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ รัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บำท/ไร่ ให้กับ
เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำมพ้ืนที่กำรปลูกจริง โดยไม่จ ำกัดพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น ำมำสมัคร
เข้ำร่วมโครงกำร หำกพ้ืนที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรได้รับควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ จะได้รับชดเชย
ไร่ละ 1,500 บำท และกรณีควำมเสียหำยจำกศัตรูพืช หรือโรคระบำดจะได้รับชดเชยไร่ละ 750 บำท ทั้งนี้ 
เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์ประกันภัยโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ  

    5.4 กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว โดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อผ่ำนทำงสถำบัน
เกษตรกร คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4 ต่อปี โดยเรียกเก็บจำกสถำบันเกษตรกรในอัตรำร้อยละ 1 ต่อปี และ
รัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนสถำบันเกษตรกรในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลำ 6 เดือนนับแต่
วันกู้ เพ่ือเสริมสภำพคล่องแก่สถำบันเกษตรกร ในกำรรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำก
เกษตรกรในรำคำที่เป็นธรรมตำมคุณภำพ ทั้งนี้ กรณีสถำบันเกษตรกรไม่สำมำรถช ำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตำม
ก ำหนดช ำระ ให้ ธ.ก.ส. สำมำรถคิดดอกเบี้ยเพ่ิมกับสถำบันเกษตรกรเป็นไปตำมประกำศของธนำคำร กำร
พิจำรณำสินเชื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก ำหนด โดยให้แยกวงเงินกู้และวงเงินค้ ำประกันต่ำงหำก 
จำกวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษเฉพำะโครงกำรนี้ และให้แยกบัญชีสินเชื่อโครงกำรนี้ออกจำกกำรด ำเนินงำนปกติ
ของ ธ.ก.ส. เป็นกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ (Public Service Account: PSA) 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลตอบแทนข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว  

    ปีการผลิต 2560/61 
 

รำยกำร ข้ำวนำปรัง ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 

1. ต้นทุนผันแปร  

(ค่ำแรง/ค่ำวัสดุ/ค่ำเสียโอกำส) 

3,862.03 3,742.19 1,742.09 3,606.33 

2. ต้นทุนคงที ่

(ค่ ำ เช่ ำที่ ดิ น /ค่ ำ เสื่ อ ม อุ ป ก ร ณ์
กำรเกษตร/ค่ำเสียโอกำส) 

1,033.14 882.34 566.99 624.21 

3. ต้นทุนรวม (บำท/ไร่) 4,895.17 4,624.53 2,309.07 4,230.54 

4. ต้นทุนรวม (บำท/กก.) 7.35 4.61 19.40 15.55 

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 666 1,003 117 287 

6. รำคำ (บำท/กก.) 7.81 8.29 27.01 16.03 

7. รำยได้รวม 5,201.46 8,314.87 3,160.17 4,600.61 

8. ผลตอบแทน 306.29 3,690.34 851.10 370.07 

ที่มำ: ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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ตารางที่ 2 ต้นทุนในการปลูกข้าวโพดในนาดินเหนียว 
 

ขั้นตอน ต้นทุน/ไร่ (บำท) 
1. กำรเตรียมดิน 
    1.1 ไถดะ 
    1.2 ไถแปร (พร้อมครำดย่อยดิน) 
    1.3 ค่ำปั่นโรตำรี่ ครั้งที่ 1 
    1.4 ค่ำปั่นโรตำรี่ ครั้งที่ 2  
2. กำรเตรียมพันธุ์ (แปซิฟิค 339 = 9 ไร่ 30 กิโลกรัม ๆ ละ 178) 
3. กำรปลูก/หยอดข้ำวโพด (คน / เครื่องจักร) 
4. กำรใส่ปุ๋ย 
    4.1 ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก (ปุ๋ย 15-15-15 = 800/กระสอบ 25 กก./ไร่ 
    4.2 ปุ๋ยแต่งหน้ำครั้งที่  1 (ข้ำวโพดอำยุ 3 สัปดำห์  ปุ๋ย 46 -0-0 = 550/ 
กระสอบ) 
พร้อมค่ำท ำรุ่น (ท ำหญ้ำ) 
5. ค่ำน้ ำ (สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำฯ) 
และค่ำน้ ำมันดีเซลสูบน้ ำ 
6. กำรเก็บเก่ียว เครื่องจักร 
7. ต้นทุนอ่ืน ๆ  
    7.1 สำรเคมีฆ่ำหญ้ำหัวคันนำ 
          ค่ำจ้ำงฉีดหญ้ำหัวคันนำ 
    7.2 ค่ำโฮโมนบ ำรุง 
          ค่ำจ้ำงโดรนฉีดพ่นฆ่ำแมลง 
    7.3 ค่ำรถลำก ดัน 100 บำท 
          ค่ำแรงเจ้ำของแปลง 

 
220 
220 
220 
220 
593 
150 

 
400 
275 
180 
120 
100 
650 

 
50 
50 
20 
65 

110 
200 

 
รวมต้นทุนกำรผลิตทั้งสิ้น 3,843 

ที่มำ : สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนหม้อ จ ำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

ต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ (กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท ำนำแปลงทดลอง) ของนำงเกวลิน แย้มศรี 
พ้ืนที่ปลูก 9 ไร่ ปลูกวันที่ 22 กรกฎำคม 2561 เก็บเกี่ยววันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561 ข้ำวโพดอำยุ 129 
วัน เก็บเกี่ยวได้ข้ำวโพดน้ ำหนักสุทธิ 10,045 กิโลกรัม ควำมชื้น 27 % ขำย ณ สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนหม้อ 
จ ำกัด รำคำกิโลกรัมละ 7.40 บำท ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,116 กิโลกรัม รำยได้ทั้งสิ้น 74,333 บำท รำยได้
เฉลี่ย 8,259 บำทต่อไร่ 
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข   
ระยะที่ 1  ช่วงเตรียมการเพาะปลูก 
1) เกษตรกรขำดควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ  ขำดควำมรู้ในเรื่องกำร

เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่ยกร่องปลูกท ำให้น้ ำขังต้นตำย เนื่องจำกยังไม่เคยปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำก่อน 
แนวทางแก้ไข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสำนงำนกับสมำคมกำรค้ำเมล็ดพันธุ์ไทยพร้อม

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ลงพ้ืนที่ให้ค ำแนะน ำ ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ จัดท ำแปลงสำธิต ดูแลกำรปลูกให้กับเกษตรกร   
ที่ยังไม่เคยปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้ำร่วมโครงกำร ในพ้ืนที่ลุ่มแนะน ำให้เกษตรกรยกร่องปลูก เพ่ือให้น้ ำไหลได้
สะดวก     

2) กำรปล่อยสินเชื่อเพ่ือจัดหำปัจจัยกำรผลิตมีควำมล่ำช้ำ  เนื่องจำก ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ ต้องชี้แจง 
ท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรและตรวจสอบเอกสำรเพ่ือ ไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร     
มีขั้นตอนหลำยอย่ำงท ำให้ล่ำช้ำ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลำกำรเพำะปลูกและไม่สะดวกในกำรช่วยเหลือด้ำน
เงินทุนแก่เกษตรกรได้อย่ำงจริงจัง 

แนวทางแก้ไข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. ในส่วนกลำงและพ้ืนที่ เร่งด ำเนินกำร      
ให้ทันกับช่วงเวลำที่เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูก 

3) เกษตรกรทั่วไป ไม่มีกำรรวมกลุ่มกันที่ชัดเจนแบบสหกรณ์ ท ำให้ต้นทุนในกำรไถปรับดินแปลงปลูก
มีรำคำสูง 

แนวทางแก้ไข แนะน ำให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองรำคำในกำรไถปรับที่ดินเพ่ือลดต้นทุน  
จัดโซนนิ่ง เพื่อจ ำกัดพ้ืนที่ในกำรปลูกข้ำวโพด เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ประสำนให้สหกรณ์ในพ้ืนที่ช่วยเข้ำไปดูแล 

ระยะที่ 2  ช่วงระหว่างการเพาะปลูก  
1) เกษตรกรที่ปลูกแล้วไม่แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร/เกษตรกรที่สมัครแล้วยกเลิกกำรสมัคร     

ไปปลูกพืชหลำกหลำย เนื่องจำกนโยบำยกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
แนวทางแก้ไข ประสำนเกษตรต ำบล อ ำเภอ เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ 
2) เกิดควำมเสียหำยจำกภัยแล้ง น้ ำไม่เพียงพอต่อกำรงอกของเมล็ดข้ำวโพด ท ำให้ข้ำวโพดมีกำร

เจริญเติบโตที่ไม่สม่ ำเสมอ พ้ืนที่ในเขตชลประทำนส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวไม่เหมำะสมแก่กำรปลูกข้ำวโพด  
เลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่นอกเขตชลประทำน ขำดแคลนน้ ำในช่วงออกดอกของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  บำงพ้ืนที่เป็นดินเค็ม 
สภำพอำกำศเย็น (อุณหภูมิเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 13 องศำเซลเซียส) ท ำให้ต้นข้ำวโพดเกิดภำวะใบสีม่วง ผลผลิตต่ ำ 

แนวทางแก้ไข เจำะน้ ำบำดำล ซึ่งอำจเป็นกำรเพ่ิมต้นทุนมำก หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนน้ ำและดิน   
ลงพื้นที่เพ่ือให้ค ำแนะน ำ บริหำรจัดกำรน้ ำให้เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก 

3) กำรระบำดของหนอนกระทู้  ท ำให้ผลผลิตข้ำวโพดบำงส่วนเสียหำย ส่งผลให้มีต้นทุนกำรผลิต
เพ่ิมข้ึน เฉลี่ยไร่ละ 900 บำท เนื่องจำกต้องใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดหนอน หนูท ำลำยฝักข้ำวโพด และโรคแมลง 

แนวทางแก้ไข เก็บหนอนออกแล้วท ำลำย พ่นสำรเคมีเพ่ือฆ่ำหนอนกระทู้ หรือปล่อยแตนเบียนไข่ตริ
โครแกรมมำ แมลงหำงหนีบ ในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำด ส่วนหนูที่ท ำลำยฝักข้ำวโพดโดยใช้สำรเคมีผสมอำหำร    
เพ่ือก ำจัดหนู เกษตรกรไถกลบข้ำวโพด และท ำเป็นอำหำรโค ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ด ำเนินกำรหำวิธีช่วยเหลือเกษตรกรอย่ำงใกล้ชิดและเร่งด่วน เช่น ให้กำรแนะน ำวิธีก ำจัด
หนอนกระทู้ กำรดูแลรักษำ กำรป้องกันและกำรจ ำกัดแมลงศัตรูพืช และรวบรวมข้อมูลเพ่ือด ำเนินกำรด้ำน
ประกันภัยผลผลิตตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 



  ๑๙ 

 

4) ในพ้ืนที่บำงอ ำเภอของจังหวัดแพร่ประสบปัญหำวำตภัย พำยุฤดูร้อน 
แนวทางแก้ไข ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

ประชุม หำรือเพ่ือหำมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับควำมเสียหำยจำกวำตภัยและพำยุฤดูร้อน 
ระยะที่ 3  ช่วงการรวบรวมผลผลิต ด้านการตลาด  
1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดหำเมล็ดพันธุ์มำเพำะปลูกเองท ำให้ได้ผลผลิตไม่มีคุณภำพ ขำยไม่ได้รำคำ 
2) เกษตรกรเกษตรกรขำดควำมควำมรู้ในกำรดูข้ำวโพดระยะเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม บำงรำยเก็บเกี่ยวเร็ว

ท ำให้เมล็ดข้ำวโพดลีบไม่ได้คุณภำพ เมล็ดไม่เต็มฝัก มีพำยุฝนในช่วงเก็บเกี่ยวและตำกท ำให้ข้ำวโพดมีควำมชื้นสูง 
มีเชื้อรำ เกษตรกรน ำผลผลิตมำจ ำหน่ำยได้รำคำต่ ำ 

3) เกษตรกร ขำดแรงงำน และสหกรณ์ขำดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และอุปกรณ์ในกำรเก็บเกี่ยว  
กำรรวบรวมรับซื้อผลผลิต (เครื่องจักรในกำรเก็บเกี่ยว กำรกะเทำะเมล็ด เครื่องวัดควำมชื้น) เช่น ตำกข้ำวโพด
แห้งแล้ว พอจะขำยข้ำวโพดคืนตัว บริษัทผู้รับซื้อไม่รับซื้อผลผลิตจำกสหกรณ์ตำมคุณภำพของข้ำวโพดจะซื้อ   
ในแบบคละ คุณภำพของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับซื้อ (เมล็ดมีเชื้อรำ 
เมล็ดแตกหัก หรือมีสิ่งเจือปนเกินก ำหนด) 

4) เกษตรกรขำยให้พ่อค้ำท่ีเข้ำไปซื้อถึงในพ้ืนที่ เพรำะสะดวกกว่ำขนมำขำยที่จุดรับซื้อ 
5) บริษัทที่มำรับซื้อข้ำวโพดบำงแห่งรับซื้อเฉพำะแบบเมล็ด ไม่รับซื้อแบบฝัก ซึ่งเกษตรกรไม่มี     

เครื่องสีข้ำวโพดเอง 
6) บริษัทเอกชนที่ท ำ MOU ร่วมกับสหกรณ์ไม่มำรับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ สหกรณ์จะต้องจัดหำรถ     

เพ่ือจัดส่งให้โรงงำนเอง 
7) บริษัทมำรับซื้อผลผลิตกับสหกรณ์ค่อนข้ำงล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องรอให้ได้ข้ำวโพดในปริมำณ 

ที่เพียงพอกับรถพ่วงที่มำรับผลผลิต และบำงแห่งเปิดจุดรับซื้อไม่ตรงตำมแผนที่ก ำหนดไว้ท ำให้เกษตรกร 
ในพ้ืนที่ไมม่ีที่จ ำหน่ำยข้ำวโพด พ้ืนที่กำรเพำะปลูกกระจำยเกือบทุกอ ำเภอในจังหวัด มีเกษตรกรในแต่ละอ ำเภอ
ที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนน้อย แต่สหกรณ์ต้องไปตั้งจุดรับซื้อ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยให้กับสหกรณ์ 

8) รำคำรับซื้อที่จะรับซื้อแบบเมล็ดควำมชื้น 14.5% รำคำกิโลกรัมละ 8 บำท ณ หน้ำโรงงำนผลิต
อำหำรสัตว์ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) แต่เกษตรกรเข้ำใจว่ำรำคำรับซื้อกิโลกรัมละ 8 บำท ณ จุดรับซื้อ        
ซึ่งสหกรณ์จะต้องมำคิดค่ำขนส่งรำคำกิโลกรัมละ 55 สตำงค์ ค่ำอบลดควำมชื้นและค่ำบริหำรจัดกำรกิโลกรัม
ละ 35 สตำงค์ เกษตรกรส่วนใหญ่จ ำหน่ำยข้ำวโพดที่ควำมชื้น 25 – 30% ถ้ำน ำไปอบลดควำมชื้นแล้วจะ
ได้ข้ำวโพด ร้อยละ 80  

9) กำรปรับเกณฑ์กำรหักลดควำมชื้น เพรำะเกณฑ์เดิมกระทรวงพำณิชย์ ใช้มำนำน มีเทคโนโลยี       
ที่ทันสมัย มีกำรจ้ำงมหำวิทยำลัยศึกษำ มีงำนวิจัยรองรับ กระทรวงพำณิชย์จึงมีกำรปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ 

10) รำคำที่โรงงำนรับซื้อไม่คงที่ รำคำปรับลดลง หลังจำกที่มีผลผลิตออกเยอะ โรงงำนใหญ่บำงแห่ง
ปิดกำรรับซื้อ ช่วงที่ผลผลิตในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงออกพร้อมกัน (ต้นเดือนพฤษภำคม ถึงกลำงเดือน
พฤษภำคม) สหกรณ์ต้องติดต่อพ่อค้ำเอกชนในพ้ืนที่มำรับซื้อ ท ำให้พ่อค้ำคนกลำงซื้อข้ำวโพดในรำคำท่ีถูกลง 

11) สหกรณ์ขำดทุนจำกกำรสต็อกข้ำวโพดเพ่ือลดควำมชื้น ก่อนขำยให้กับบริษัทผู้รับซื้อ เนื่องจำก
รำคำลดลง  

12) บริษัทรับซื้อมีระบบกำรจ่ำยเงินค่ำข้ำวโพดเป็นเช็ค และก ำหนดรอบจ่ำยเงินท ำให้เกษตรกรและ
สหกรณ์ต้องรอเงินจำกกำรจ ำหน่ำยข้ำวโพดนำน 

 



  ๒๐ 

 

แนวทางแก้ไข  
1) สนับสนุนอุปกรณ์กำรตลำดให้สหกรณ์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรรวบรวมและจ ำหน่ำย

ผลผลิต 
2) ในพ้ืนที่บำงจังหวัดให้สหกรณ์ที่มีประสบกำรณ์กำรรับซื้อข้ำวโพด มำถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ 

และอุปกรณ์กำรรวบรวมข้ำวโพดให้สหกรณ์ท่ีเข้ำใหม่  
3) ประชำสัมพันธ์ท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรก่อนท ำกำรซื้อขำย รับซื้อข้ำวโพด    

ให้เป็นไปด้วยควำมยุติธรรมโดยดูควำมชื้นและคุณภำพ สหกรณ์ผู้รับซื้อผลผลิต ต้องปรับปรุงคุณภำพผลผลิต
ก่อนส่งขำยแก่โรงงำนผู้ผลิตอำหำรสัตว์ เพ่ือให้ได้คุณภำพที่ขำยได้ในรำคำที่สูงขึ้น  ควรมีป้ำยประกำศรับซื้อ
อย่ำงชัดเจน ณ จุดรวบรวมผลผลิต/จุดรับซื้อ 

4) สหกรณ์แม่ข่ำยกับสหกรณ์ลูกข่ำยที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรประสำนงำนระหว่ำงกันเพ่ือจับคู่ในกำร
รับซื้อผลผลิตอย่ำงชัดเจน  

5) ประสำนกับบริษัททุกระยะที่สหกรณ์มีกำรรับซื้อข้ำวโพด และให้บริษัทมำรับข้ำวโพดวันเดียวกับ
สหกรณ์อ่ืน ในเส้นทำงเดียวกับที่รถพ่วงผ่ำน  สหกรณ์จะส่งขำยข้ำวโพดให้เอกชนเร็วที่สุด เพ่ือลดปัญหำ
น้ ำหนักขำด ควำมผันผวนของรำคำ และต้นทุนกำรเก็บรักษำ 

6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสำนพำณิชย์จังหวัดและสมำคม
ผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทยให้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ท ำร่วมกันในเงื่อนไขควำมพึงพอใจของทุกฝ่ำย   

7) ติดตำม สอบถำม ปัญหำต่ำงๆ จำกจุดรับซื้อ และปัญหำในกำรขำยผลผลิตจำกเกษตรกรและ
ประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำในทุกๆ ทีท่ีม่ีกำรซื้อขำย 

ข้อเสนอแนะ 
1 . ควรก ำหนดขั้นตอน รำยละเอียด หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ประชำสัมพันธ์ 

ให้เกษตรกรเข้ำใจทุกอย่ำงให้ชัดเจนก่อนที่เกษตรกรจะเข้ำร่วมโครงกำร 
 2. ควรท ำกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรล่วงหน้ำ ออกสื่อโทรทัศน์แจ้งให้เกษตรกรทรำบว่ำรัฐได้ด ำเนิน
โครงกำร ประชุมผู้น ำชุมชนและแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์วิทยุกระจำยเสียงแต่ละจังหวัดที่เข้ำร่วมโครงกำร และ
ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในทุกระดับ ตั้งแต่ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และเกษตรกรในพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร       
โดยชี้แจงพร้อมกันทุกหน่วยงำนเพ่ือให้เห็นภำพรวมและเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน     
อีกทั้งควรให้ควำมรู้ขั้นตอนกำรเพำะปลูกกับเจ้ำหน้ำที่ทุกส่วนให้เข้ำใจก่อนลงพ้ืนที่ให้ควำมรู้หรือค ำแนะน ำ    
แก่เกษตรกร 

3. ควรแนะน ำให้เกษตรกร เริ่มเพำะปลูกให้เร็วขึ้น ไม่เกินเดือน พฤศจิกำยน และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ก่อนฤดูฝน เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน 

4. โครงกำรควรจัดหำผู้รับซื้อรำยใหญ่ที่น่ำเชื่อถือลงรับซื้อในทุกพ้ืนที่ที่เข้ำโครงกำร ซึ่งจะดีกว่ำกำร
มอบให้จังหวัดจัดหำผู้รับซื้อกันเอง 

5. กำรเก็บข้อมูล ควรมีควำมชัดเจน เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและให้ควำมส ำคัญกับเอกสำรทะเบียน
เกษตรกรในกำรรับรองกำรซื้อ-ขำยผลผลิต กำรรำยงำนผลในรูปแบบต่ำงๆ ควรมีคู่มือหรือแบบฟอร์มที่แน่นอน
ในกำรท ำควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนก่อนจัดท ำรำยงำน รวมไปถึงกำรรำยงำนในระบบออนไลน์ ควรมีกำรอบรม
หรือท ำควำมเข้ำใจในระบบก่อนท ำกำรรำยงำน 



  ๒๑ 

 

6. กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ควรบูรณำกำรทุกขั้นตอนกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
และมีกำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือติดตำมและหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน เช่น กำรขอกู้เงินจำก  
ธ.ก.ส. ซึ่งกว่ำสหกรณ์จะได้รับเงินก็หมดฤดูกำลผลิต  กำรจ่ำยเงินกู้ผ่ำนบัตรเกษตรสุขใจให้ทันกับช่วง         
กำรเตรียมกำรเพำะปลูก 

7. ส ำหรับสหกรณ์ ที่รวบรวม ปรับปรุงคุณภำพ และส่งผลผลิตจ ำหน่ำยไปยังโรงงำนอำหำรสัตว์ครบ
วงจร ด้วยตนเอง ให้คงไว้ซึ่งอัตรำดอกเบี้ยต่ ำเพ่ือสนับสนุนโครงกำรปลูกข้ำวโพดให้กับสมำชิกได้อย่ำงยั่งยืน  
คงไว้ซึ่ง Fast Track (ช่องทำงพิเศษ) ส ำหรับสหกรณ์ ที่ปรับปรุงคุณภำพ และส่งผลผลิตเข้ำโรงงำนอำหำรสัตว์
ได้ด้วยตนเอง  

รูปแบบการตลาดน าการผลิตสินค้าเกษตร 
 จำกกำรศึกษำแนวทำงและองค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำร
ปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ สำมำรถถอดบทเรียนเป็นรูปแบบกำรตลำดน ำกำรผลิตสินค้ำเกษตรชนิดอ่ืนๆ ได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการส่งเสริมสหกรณ์สู่อุตสาหกรรมการเกษตรสินค้ามันส าปะหลัง 
 

 

แผนภำพที่ 2 แสดงรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิตสินค้ำมันส ำปะหลัง 

 

 

 



  ๒๒ 

 

 2. รูปแบบการส่งเสริมสหกรณ์สู่อุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าถั่วเหลือง 

 
แผนภำพที่ 3 แสดงรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิตสินค้ำมันถั่วเหลือง 
 
 3. รูปแบบการส่งเสริมสหกรณ์สู่อุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าโคเนื้อ 
 

 
 

แผนภำพที่ 4 แสดงรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิตสินค้ำโคเนื้อ 
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 4. รูปแบบการส่งเสริมสหกรณ์สู่อุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าผัก 
 

 
 

 
 

แผนภำพที่  แสดงรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบตลำดน ำกำรผลิตสินค้ำผัก 
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แหล่งความรู ้

วิจำรณ์ พำณิช. การจัดการความรู้. (Online)  
Available : http://huahin.dusit.ac.th/bg/KM/KM_Article.pdf 

การจัดการความรู้. คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติทส ำนักงำน ก.พ.ร. และสถำบันเพิ่มผลผลิต 
 แห่งชำติ 2548 
กรมส่งเสริมสหกรณ์. การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้จัดท าองค์ความรู้ (Online) 

Available : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-
km/9th-rmutlkm-general-information/about-km/20-km-tools 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ตลาดน าการผลิต. คู่มือกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนเกษตรกรรมตำมนโยบำย 
 กำรตลำดน ำกำรผลิต 2562 
กรมส่งเสริมสหกรณ์. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด 

หลังฤดูท านา 2562   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm-general-information/about-km/20-km-tools
https://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm-general-information/about-km/20-km-tools
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ภาคผนวก 
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ประชุมร่วมกับสมำคมกำรค้ำเมล็ดพันธุ์ไทย  
ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 
 
 

ประชุมร่วมกับสมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย  
ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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สหกรณ์ลงนำม MOU กับบริษัทผู้จ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์และบริษัทผู้รับซื้อผลผลิต 
 

 
 

 
ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรก่อนกำรเพำะปลูก 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แปลงปลูกข้ำวโพดของเกษตรกร 
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แปลงข้ำวโพดของเกษตรกร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เกษตรกรเก็บเกี่ยวและจ ำหน่ำย 
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สหกรณ์รวบรวมและปรับปรุงคุณภำพรอกำรจ ำหน่ำย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


