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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

จากสถานการณ�การผลิตสินค�าข�าว ท่ีผลผลิตข�าวไม�สมดุลกับความต�องการของตลาด ส�งผลให�มี
ปริมาณผลผลิตส�วนเกิน (Oversupply) หลายล�านตัน รัฐบาลจึงต�องกําหนดนโยบายข้ึนมาเพ่ือดูแลและแก�ไข
ป:ญหาเรื่องข�าว โดยให�แต�งต้ังคณะกรรมการด�านข�าว ท้ังในส�วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และ
กระทรวงพาณิชย� มาทํางานเชิงบูรณาการร�วมกัน ภายใต�นโยบายด�านการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร  

กรมพัฒนาท่ีดิน ได�จัดทําโครงการปลูกพืชปุ@ยสด มีวัตถุประสงค� เพ่ือลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวในฤดู   
นาปรังปB 2559/60 และผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ@ยสดสําหรับปรับปรุงบํารุงดินในฤดูทํานารอบถัดไป โดย
ดําเนินการในพ้ืนท่ี 19 จังหวัดลุ�มน้ําเจ�าพระยา เปLาหมาย 200,000 ไร� (ไถกลบเปNนปุ@ยพืชสด 150,000 ไร� , 
รับซ้ือเมล็ดพันธุ�คืน 50,000 ไร�) จากการประชาสัมพันธ�รับสมัครมีเกษตรกรสมัครเข�าร�วมโครงการท้ังสิ้น 
12,477 ราย พ้ืนท่ี 194,510.27 ไร�( ไถกลบเปNนปุ@ยพืชสด จํานวน 145,830.67 ไร� และรับซ้ือเมล็ดพันธุ�คืน 
จํานวน 48,679.60 ไร�) 

แนวทางการดําเนินงาน กรมพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุ�ให�เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการฯ ราย
ละไม�เกิน 20 ไร� และเกษตรกรต�องปลูกพืชปุ@ยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ�พืชปุ@ยสดอย�างน�อย 1 ใน 4 ส�วนของ
พ้ืนท่ี โดยรัฐบาลสนับสนุนค�าไถเตรียมดิน ไร�ละ 500 บาท และสนับสนุนค�าไถกลบพืชปุ@ยสด เพ่ือปรับปรุง
บํารุงดิน ไร�ละ 500 บาท และรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุ@ยสดจากเกษตรกรในราคา กิโลกรัมละ 20 บาท ท้ังนี้ 
กรมพัฒนาท่ีดิน ให�ความรู�กับเกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการ เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และเก็บ
เก่ียวเมล็ดพันธุ� 

ผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน รายกิจกรรม ได�ดังนี้ 
- กิจกรรมไถเตรียมดิน ดําเนินการได� 194,510.27 ไร� เกษตรกร 12,477 ราย  
- กิจกรรมไถกลบพืชปุ&ยสด ดําเนินการได� 124,347.44 ไร� เกษตรกร 10,894 ราย  ในส�วนของ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 21,483.23 ไร� ไม�สามารถดําเนินการไถกลบได� เนื่องจากความงอกตํ่าไม�สามารถไถกลบได� 
เกษตรกรจึงไม�ขอรับค�าไถกลบ 

- กิจกรรมรับซ้ือเมล็ดพันธุ�คืนจากเกษตรกร ดําเนินการได� จํานวน 116,690.20 กิโลกรัม 
(116.69 ตัน) เกษตรกร 805 ราย ในส�วนของ เมล็ดพันธุ�คาดการณ� จํานวน 5,724,861.80 กิโลกรัม 
(5,724.86 ตัน) ไม�สามารถผลิตเมล็ดพันธุ�ได�เนื่องจากเกิดการระบาดของหนอนผีเสื้อ (Utethisa pulchella) 
และหนอนใยผักเจาะกินฝ:กของปอเทือง 

 

สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการได�ดังนี้ 
 

ดานการลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวในฤดูนาปรัง ป1 2559/60 
สามารถลดรอบการปลูกข�าวในฤดูนาปรัง ปB 2559/60 โดยลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวนาปรังในพ้ืนท่ี 19 

จังหวัดลุ�มน้ําเจ�าพระยา ลงได� 194,510.27 ไร� และลด supply ข�าวลงได� 121,179.90 ตันข�าวเปลือก 
(ผลผลิตข�าวเปลือก 623 กิโลกรัมต�อไร�)  

 

ดานการลดการใชน้ํา 
สามารถลดปริมาณการใช�น้ําชลประทานลงได�ประมาณ 233.41 ล�านลูกบาศก�เมตร (การเพาะปลูก

ข�าว 1 ไร� ใช�น้ําชลประทาน 1,200 ลูกบาศก�เมตร) 
 

ดานการผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ&ยสด 
สามารถรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุ@ยสดคืนจากเกษตรกรจํานวน 805 ราย ได� จํานวน 116,690.20 

กิโลกรัม (116.69 ตัน) และนําเมล็ดพันธุ�พืชปุ@ยสดท่ีรับซ้ือคืนได�ดังกล�าว แจกจ�ายให�กับเกษตรกรท่ีเข�ารับการ
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

อบรม ใน ศพก. (119 ศพก.) จํานวน 4,674 ราย เฉลี่ยรายละ 25 กิโลกรัม ใน  14 จังหวัด ประกอบด�วย 
นครปฐม สิงห�บุรี นครนายก อยุธยา ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ� สุโขทัย กําแพงเพชร 
นครสวรรค� และ ตาก สามารถขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชปุ@ยสดได�อีก 23,338 ไร� 

 

ดานการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชพืชปุ&ยสด  
เกษตรกรได�รับประโยชน�จากการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช�พืชปุ@ยสด ดังนี้ 
1) ลดต�นทุนการผลิต(ค�าปุ@ย) ในฤดูกาลทํานารอบถัดไปได�ประมาณ 50% หรือประมาณ 500 

บาท/ไร� ดังนั้น สามารถช�วยเกษตรกร ลดต�นทุนการผลิตค�าปุ@ย ในฤดูกาลทํานารอบถัดไป ได�ประมาณ 62.17 ล�านบาท 
2) สามารถเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินได�เฉลี่ยประมาณ 0.2 เปอร�เซ็นต� ต�อไร�  
3) ประเมินมูลค�าธาตุอาหารโดยคิดจากต�นพืชปุ@ยสด (ปอเทือง) น้ําหนักสด โดยเฉลี่ย  2,500 กก./ไร� 

น้ําหนักแห�งโดยเฉลี่ย 500 กก./ไร� ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) = 2.76 เปอร�เซ็นต�  ฟอสฟอรัส (P)= 0.22 เปอร�เซ็นต� 
และโพแทสเซียม (K) = 2.40 เปอร�เซ็นต� ดังนั้นหากประเมินมูลค�าธาตุอาหารและอินทรียวัตถุของการใช�ปุ@ยพืชสด  
ต�นปอเทืองน้ําหนักแห�ง 500 กิโลกรัมต�อไร� จะสามารถคิดเปNน N  P  K ได�  13.80  1.10  และ 12 กิโลกรัมต�อไร� 
ตามลําดับ หรือคิดเปNนปริมาณ  N  P  K ต�อพ้ืนท่ีโครงการได� 1,715  136 และ 1,492 ตัน ตามลําดับ 

4) ประเมินมูลค�าปุ@ย จากปริมาณ  N  P  K  ท่ีได� เม่ือเทียบเปNนเนื้อปุ@ย โดยเปรียบเทียบกับแม�ปุ@ย 3 ชนิด 
สามารถประเมินเปNนมูลค�าปุ@ยเคมียูเรีย  360 บาทต�อไร� ปุ@ยทริปเปfลซูปเปอร�ฟอสเฟต  47.80 บาทต�อไร� และ
โพแทสเซียมคลอไรด� 340 บาทต�อไร�  คิดเปNนมูลค�าปุ@ย เฉลี่ยประมาณ 747.80 บาท/ไร�  

 

ค9าใชจ9ายโครงการ รวมท้ังสิ้น 199,380,090.48 บาท แบ�งเปNน 
1. งบปกติกรมพัฒนาท่ีดิน 37,617,431.48 บาท 
2. งบกลาง (ผ�าน ธ.ก.ส.) 161,762,659 บาท 
 

ป:ญหา อุปสรรค ได�รับอนุมัติโครงการฯล�าช�าทําให� Road Map ท่ีกําหนดไว�ต�องปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ�ป:จจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส�งผลให�การจัดหาเมล็ดพันธุ�ล�าช�า เนื่องจากไม�ตรงตามฤดูกาลผลิตและ
ความชื้นในดินมีไม�เพียงพอต�อการงอกของเมล็ดพันธุ� และทําให�ลําต�นแคระแกรน บางพ้ืนท่ีมีป:ญหาน้ําท�วมต�น
อ�อนเพราะอยู�ในเขตชลประทาน เม่ือถึงช�วงเวลาติดฝ:กของพืชปุ@ยสด (มีนาคม - เมษายน) เกิดฝนหลงฤดูเปNน
เวลา 1 - 2 สัปดาห� ส�งผลให�เกิดการระบาดของหนอนผีเสื้อ และหนอนใยผัก ตลอดจนแมลงกัดทําลายฝ:ก
อ�อนปอเทืองเสียหายไม�สามารถผลิตเมล็ดพันธุ�ได�ตามเปLาหมายท่ีกําหนด 

ขอเสนอแนะ ควรได�รับการเห็นชอบอนุมัติ แผนงาน/โครงการและงบประมาณ พร�อมดําเนินการก�อน
เดือนสิงหาคม เนื่องจากต�องจัดหาเมล็ดพันธุ�ต�นทุน และประชาสัมพันธ� เพ่ือรับสมัครเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ 
และเริ่มเพาะปลูกปอเทือง ช�วงเดือนพฤศจิกายน โดยไม�ผลิตเมล็ดพันธุ� เนื่องจากเกษตรกรไม�มีความชํานาญและ
ทักษะในการดําเนินการ รวมท้ังจัดทําคู�มือคําแนะนําการปลูกปอเทืองให�เกษตรกรในท่ีลุ�มภาคกลาง ซ่ึงยังขาด
ความชํานาญในการปลูกพืชปุ@ยสด เนื่องจากเกษตรกรส�วนใหญ�จะปลูกข�าวนาปรัง 
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คํานํา 
 

ด�วยรัฐบาลได�กําหนดนโยบายเพ่ือแก�ป�ญหาผลผลิตข�าวไม"สมดุลกับความต�องการของตลาด ทําให�
ปริมาณผลผลิตส"วนเกิน (Oversupply) หลายล�านตัน จึงแต"งต้ังคณะกรรมการด�านข�าว ท้ังในส"วนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ9 และกระทรวงพาณิชย9 มาทํางานเชิงบูรณาการร"วมกัน ภายใต�นโยบายด�านการผลิตและ
การตลาดข�าวครบวงจร จากนั้นคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข�าว (นบข.) จึงได�มีมติเม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2558 มอบหมายให�หน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง จัดทําแผนระยะสั้นในด�านการผลิตและการตลาดข�าว
ในช"วง 6  12  18  เดือน และทบทวนยุทธศาสตร9สินค�าข�าว แบ"งเปFนช"วงๆ ระยะเวลาช"วงละ 5 ปH เปFน
ยุทธศาสตร9กระทรวง และหน"วยงานระดับกรม เพ่ือนําไปจัดทําแผนปฏิรูปภาคการเกษตรระยะยาว (20 ปH) 
และขับเคลื่อนให�บรรลุเปKาหมายสูงสุด ชาวนามีความเปFนอยู"ท่ีดีข้ึน และประเทศไทยสามารถเปFนผู�นําราคาข�าว
ในตลาดโลกได�  

คณะรัฐมนตรีได�มีมติ เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให�กรมพัฒนาท่ีดินดําเนินโครงการ
ปลูกพืชปุQยสด ตามมาตรการช"วยเหลือเกษตรกร ปH 2559/60 ด�านการผลิต โดยใช�งบประมาณรายจ"าย
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ"ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปFน จํานวน 
383,490,000 บาท โดยเบิกจ"ายงบประมาณผ"านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
กรมพัฒนาท่ีดิน ได�ดําเนินโครงการปลูกพืชปุQยสด เพ่ือลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าว เปKาหมาย 200,000 ไร" สามารถ
ทําให�ปริมาณผลผลิตลดลง เพ่ิมรายได�ให�กับเกษตรกร ในช"วงหยุดพักการทํานาปรังและเพ่ิมอินทรียวัตถุให�กับ
ดิน อีกท้ังยังเปFนการเพ่ิมธาตุอาหารให�แก"ข�าวในฤดูการทํานารอบต"อไป 

ขอขอบคุณ ผู�บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 ผู�บริหารกรมพัฒนาท่ีดิน ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ9การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส"งเสริมการเกษตร กรมการข�าว และหน"วยงานท่ีร"วมบูรณาการทุกแห"ง 
ตลอดจนสถานีพัฒนาท่ีดิน 19 แห"ง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  1  8 และ 9 ท่ีได�ดําเนินการและรายงาน
ข�อมูลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี รวมท้ัง ป�ญหา อุปสรรค จนสามารถรวบรวมสรุปเปFนรายงานฉบับนี้ เพ่ือใช�เปFน
ประโยชน9และเปFนแนวทางให�ทุกหน"วยงาน และทุกภาคส"วน ดําเนินการช"วยเหลือเกษตรกรในปHต"อไป  

 
กลุ"มโครงการพิเศษ กองแผนงาน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรกฎาคม 2560 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ	การผลิตสินค�าข�าว ผลผลิตข�าวไม�สมดุลกับความต�องการตลาด กล�าวคือ ผลผลิตจะมี
ประมาณป ละ 36.80 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 24.29 ล�านตันข�าวสาร ขณะท่ีความต�องการของตลาดข�าวมี
ประมาณป ละ 31.00 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 20.46 ล�านตันข�าวสาร ท้ังนี้ ความไม�สมดุลดังกล�าว ส�งผลให�มี
ปริมาณผลผลิตส�วนเกิน (Over supply) ประมาณป ละ 5.80 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 3.83 ล�านตันข�าวสาร ทําให�
มีสต็อกปลายป สะสมไปยังฤดูการผลิตป ถัดไป ส�งผลให�ราคาผลผลิตตกตํ่า โดยเฉพาะในช�วงฤดูกาลท่ีมีผลผลิตออกสู�
ตลาดมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงต�องกําหนดนโยบายข้ึนมาเพ่ือดูแลและแก�ไขปHญหาเรื่องข�าว โดยให�แต�งต้ัง
คณะกรรมการด�านข�าว ท้ังในส�วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	 และกระทรวงพาณิชย	 มาทํางานเชิงบูรณาการ
ร�วมกัน ภายใต�นโยบายด�านการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร (นบข.) 

สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ	 ได�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการฯ เพ่ือดูแลเรื่องข�าว 2 คณะ คือ 
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ�มสินค�าข�าว และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการ 
วางแผนการผลิตข�าวครบวงจร โดยได�ร�วมกันพิจารณาวางแผนการผลิต (กษ.) และการตลาด (พณ.)โดยใช�หลักคิด 
“ตลาดนําการผลิต หรือ ผลิตให�มีปริมาณตรงกับความต�องการของตลาด” เพ่ือมิให�เกิดปHญหากระทบเรื่อง
ราคาและการส�งออก ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข�าวครบวงจร 
ได�ดําเนินการตามแผนการผลิตข�าวครบวงจร ตามกรอบระยะเวลา 6 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน โดยกําหนด 
ให�มีแผนงานส�งเสริมการผลิตข�าวให�มีประสิทธิภาพ ป  2559/60 ภายใต�แผนการผลิตข�าวครบวงจรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ	 จํานวน 8 มาตรการ ได�แก� 1) การวางแผนการเพาะปลูกข�าวป  2559/60 2) การข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผู�ปลูกข�าวป  2559/60 3) การจัดการปHจจัยการผลิตข�าว 4) การลดต�นทุนการผลิตข�าว 5) การปรับ 
เปลี่ยนการปลูกข�าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย หรือกิจกรรมอ่ืน 6) การสร�างชาวนารุ�นใหม�  7) การวิจัยและพัฒนา
พันธุ	ข�าว และ 8) การพัฒนาผลิตภัณฑ	ข�าวท่ีมีมูลค�าเพ่ิม ท้ังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ	 ได�ให�หน�วยงานท่ีมี
ภารกิจตามแผนการผลิตข�าวครบวงจร สนับสนุนมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกข�าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย  
เพ่ือเปSนแรงจูงใจให�เกษตรกรลดรอบการปลูกข�าว โดยการปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน  

กรมพัฒนาท่ีดิน ได�ดําเนินการโครงการปลูกพืชปุTยสด โดยส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกพืชปุTยสด เพ่ือผลิต
เมล็ดพันธุ	และรับซ้ือคืน และอีกส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกเปSนพืชปุTยสดและไถกลบ สามารถให�เกษตรกรมีรายได�
จากการจําหน�ายเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสด และยังได�รับได�ประโยชน	จากการปรับปรุงบํารุงดินอีกด�วย 
 

1.2 วัตถุประสงค( 
 

1) เพ่ือลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวในฤดูนาปรังป  2559/60 
2) เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสด 
3) เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินโดยใช�พืชปุTยสด  
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1.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ี  19  จังหวัดลุ�มน้ําเจ�าพระยา 
ประกอบด�วย สมุทรปราการ  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ�างทอง  ลพบุรี สิงห	บุรี 

สุพรรณบุรี  นครปฐม  ชัยนาท  สระบุรี  นครนายก  อุตรดิตถ	  นครสวรรค	  กําแพงเพชร  ตาก  สุโขทัย  
พิษณุโลก และ พิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตรดิตถ( 
สุโขทัย 

ตาก 

กําแพงเพชร 

พิษณุโลก 

นครสวรรค( 

พิจิตร 

ลพบุรี 

ชัยนาท 

สิงห(บุรี 

สระบุรี 

สุพรรณบุรี 

อ1างทอง 

นครปฐม นครนายก 

พระนครศรีอยุธยา 

นนทบุรี 

ปทุมธานี 

สมุทรปราการ 
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1.4 เป6าหมาย  ดําเนินการในพ้ืนท่ี 200,000 ไร� (รับซ้ือเมล็ดพันธุ	คืน 50,000 ไร� , ไถกลบเปSนปุTยพืชสด 
150,000 ไร�) 

 

ลําดับ พ้ืนท่ีเป6าหมาย 
จํานวน 
(ไร1) 

  
  

ลําดับ พ้ืนท่ีเป6าหมาย 
จํานวน 
(ไร1) 

1 สมุทรปราการ 1,300  11 สระบุรี 16,000 

2 นนทบุรี 500  12 นครนายก 8,000 
3 ปทุมธานี 6,400  13 อุตรดิตถ	 14,900 
4 พระนครศรีอยุธยา 10,700  14 นครสวรรค	 31,450 
5 อ�างทอง 2,700  15 กําแพงเพชร 22,180 
6 ลพบุรี 10,700  16 ตาก 3,300 
7 สิงห	บุรี 13,300  17 สุโขทัย 840 

8 สุพรรณบุรี 10,700  18 พิษณุโลก 16,400 
9 นครปฐม 8,000  19 พิจิตร 14,630 

10 ชัยนาท 8,000     

รวมท้ังส้ิน 19 จังหวัด พ้ืนท่ี  200,000ไร1 
 

หมายเหตุ : เป�าหมายพ้ืนท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได�ตามความสมัครใจของเกษตรกร 
 

1.5 วิธีการดําเนินงาน 
1.5.1 คัดเลือกเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ โดยประสานข�อมูล เกษตรกรท่ีปลูกข�าวนาปรังในฤดูการผลิตท่ี

ผ�านมา จากสํานักงานเกษตรและสหกรณ	จังหวัด เพ่ือใช�เปSนฐานข�อมูลในการกําหนดพ้ืนท่ี 
1.5.2 กําหนดพ้ืนท่ีเปXาหมาย โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีปลูกข�าวนาปรังในฤดูกาลผลิตท่ีผ�านมา และจาก

การสํารวจพ้ืนท่ีโดยสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด 
1.5.3 ประชุมหารือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� หน�วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	 กลุ�ม

เกษตรกร และหน�วยงานท�องถ่ิน  โดยกรมพัฒนาท่ีดินเปSนเจ�าภาพหลัก เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับทราบ
สถานการณ	และนโยบายการผลิตข�าว และข�อเสนอโครงการปลูกพืชปุTยสด เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติ 

1.5.4 ชี้แจงวัตถุประสงค	และแนวทางการดําเนินงานของโครงการให�เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ  
และสนับสนุนเมล็ดพันธุ	 รายละไม�เกิน 20 ไร� และเกษตรกรต�องปลูกพืชปุTยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสดอย�าง
น�อย 1 ใน 4 ส�วนของพ้ืนท่ี เช�น มีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการ 20 ไร� ต�องปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสด 5 ไร� 
และไถกลบ 15 ไร� 

1.5.5 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการไถให�เบิกจ�ายผ�าน ธ.ก.ส. ดังนี้ 
1) ในการไถเตรียมดินครั้งแรก เปXาหมาย 200,000 ไร� สนับสนุนค�าไถให�เกษตรกร ไร�ละ 500 บาท 

โดยเกษตรกรต�องรวมกลุ�มกันในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน หากไม�สามารถดําเนินการได�  
กรมพัฒนาท่ีดินจะจัดจ�างรถไถมาดําเนินการให� 
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2) ในการไถกลบเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสด แบ�งออกเปSน 2 ส�วน 
ส�วนท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชปุTยสดและไถกลบพืชปุTยสด กรมพัฒนาท่ีดิน จะสนับสนุนค�าไถ

ให�กับเกษตรกรเจ�าของแปลง โดยดําเนินการเช�นเดียวกับการไถเตรียมดินครั้งแรก 
ส�วนท่ี 2 พ้ืนท่ีท่ีทําการผลิตเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสดเพ่ือขายคืนให�กรมพัฒนาท่ีดิน เปXาหมาย 

50,000 ไร� เกษตรกรต�องดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุ	เรียบร�อยแล�ว 
1.5.6 กรมพัฒนาท่ีดิน จัดหาเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสด เพ่ือเปSนเมล็ดพันธุ	ต�นทุน สนับสนุนให�แก�เกษตรกรท่ี

เข�าร�วมโครงการ ครัวเรือนละไม�เกิน 20 ไร� ไร�ละ 5 กิโลกรัม ท้ังนี้การจัดหาเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสด ใช�วิธีการรับซ้ือ
จากเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีกรมพัฒนาท่ีดินได�ส�งเสริมไว� (หากไม�สามารถจัดหาจากเกษตรกรได�ครบตามเปXาหมาย 
ดําเนินการจัดหาจากเอกชนเพ่ือให�ครบตามเปXาหมาย) 

1.5.7 เจ�าหน�าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ให�ความรู�เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาและเก็บเมล็ด
พันธุ	ให�แก�เกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการ ซ่ึงเกษตรกรเปSนผู�บริหารจัดการท้ังหมด สําหรับการเตรียมดินให�เกษตรกร
บริหารจัดการโดยการรวมกลุ�มดําเนินการ และให�เจ�าหน�าท่ีร�วมกับเกษตรกรตรวจสอบ  

1.5.8 การปลูก ดูแลรักษา เก็บเมล็ดพันธุ	 และไถกลบซากพืชปุTยสด ในระยะเวลา 60-120 วัน 
1.5.9 กรมพัฒนาท่ีดินรับซ้ือเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสดคืนจากเกษตรกรในราคา กก. ละ 20 บาท โดยต�อง

ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ	 ตามมาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน 
1.5.10 หลังเก็บเมล็ดพันธุ	 เกษตรกรไถซากพืชปุTยสดลงดิน จะเปSนการปรับโครงสร�างของดินช�วย

ทําให�ดินมีอินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน 
 

1.6 ตัวช้ีวัด   
1.6.1 พ้ืนท่ีปลูกข�าวในฤดูนาปรัง ป  2559/60 ลดลงจํานวน 200,000  ไร� 
1.6.2 ร�อยละ 80 ของเกษตรกรมีความรู�ในการผลิตเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสด 
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1.7 ระยะเวลาดําเนินการ  7  เดือน (ต้ังแต� พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ย.

59 

ธ.ค.

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค. 

60 

เม.ย. 

60 

พ.ค. 

60 

1. กําหนดพ้ืนท่ีเป+าหมาย ประชุมหารือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข2อง ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพ่ือรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ 

 
      

2. คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุ�มเกษตรกร ท่ีมีความ
พร2อมและสนใจเข2าร�วมโครงการ เพ่ือจัดต้ังกลุ�มการผลิต
และจําหน�ายเมล็ดพันธุ= 

              

3. จัดหาเมล็ดพันธุ=พืชปุ?ยสด เพ่ือท่ีเป@นเมล็ดพันธุ=ต2นทุน               
4. เกษตรกรเตรียมดินและปลูกพืชปุ?ยสด 

 
 

     
5. สนับสนุนเมล็ดพันธุ=พืชปุ?ยสดให2แก�เกษตรกร
ผู2เข2าร�วมโครงการ 

              

6. เกษตรกรดูแลรักษา  

      
7. ให2ความรู2เรื่องการปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ=พืชปุ?ยสด               
8. เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ=พืชปุ?ยสด               
9. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ=พืชปุ?ยสดคืนจากเกษตรกร               
10. ไถกลบซากพืชปุ?ยสด 

   
 

   
11. การประเมินผลโครงการ               

ข2อมูล ณ เดือน กันยายน 2559  

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดําเนินงานสามารถปรับให�สอดคล�องกับช�วงเวลาการปลูกในแต�ละพ้ืนท่ี 
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1.8 งบประมาณ 
การสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ในวงเงินงบประมาณ  

383,490,000 บาท (งบกลาง รายการเงินสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปSน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559) 
แบ�งการดําเนินงาน ได�ดังนี้ 

 

กิจกรรม เป6าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท)  
งบดําเนินงาน 200,000 ไร1 383,490,000 
1. ค1าเตรียมดิน 
 
- ครั้งท่ี 1  พ้ืนท่ี  200,000  ไร�  ครั้งละ 500  บาท 
- ครั้งท่ี 2  พ้ืนท่ี  150,000  ไร�  ครั้งละ 500  บาท 

    175,000,000 
 

100,000,000 
75,000,000 

2. ค1าเมล็ดพันธุ(ต�นทุน 
พ้ืนท่ี 200,000 ไร�ๆ ละ 5 กก. จํานวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมลด็พันธุ	 
พืชปุTยสด (ต�นทุน) จากเกษตรกร จํานวน 1,000 ตัน x 29,750 บาท 

1,000 ตัน 29,750,000 

3. ค1ารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ(จากเกษตรกร 
(พ้ืนท่ี 50,000 ไร� x ผลิตได�ไร�ละ 120 กก. x  ซื้อคืนราคา กก. ละ 20 บาท) 
- ค�ารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ	  50,000  ไร�  
- ค�าบริหารจัดการ 9.75  บาท /กก. 
  (ค�าเก็บเก่ียว นวด สี ฝHด บรรจุกระสอบ และค�าขนส�ง เปSนต�น) 

6,000 ตัน 
 
 
 

178,500,000 
 

120,000,000 
58,500,000 

4. ค1าประเมินผลโครงการ 1 โครงการ 240,000 

 

หมายเหตุ :  1. รับซ้ือเมล็ดพันธุ	ต�นทุน จากเกษตรกรเปSนอันดับแรก 
 2. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ	 กรมพัฒนาท่ีดินประเมินจากการปลูกและผลผลิตท่ีได�รับ 
 3. ค�าใช�จ�ายต�างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได�ทุกรายการ 
4. ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุมและให�ความรู�แก�เกษตรกรใช�งบปกติของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

1.9 การติดตามผลการดําเนินงาน 
 

1. ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข�าว 
ครบวงจร และคณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจรชุดท่ี 1 - 28 ทําหน�าท่ี ติดตาม  
กํากับ ดูแล และแก�ไขปHญหาการปฏิบัติงานของหน�วยงานในพ้ืนท่ี ให�เปSนไปตามแผนการผลิตและการตลาดข�าว
ครบวงจร ตามแนวทางวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการกํากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจรกําหนด 

2. ระดับอํานวยการ กรมพัฒนาท่ีดิน ต้ังคณะทํางานเพ่ือบริหารโครงการประสานงานและอํานวยการ  
ให�บรรลุวัตถุประสงค	ของโครงการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. ระดับพ้ืนท่ี เจ�าหน�าท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 19 จังหวัด
ประสานงานและอํานวยการ ดําเนินการให�โครงการประสบความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค	 พร�อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน จนแล�วเสร็จโครงการ 
 

1.10 การประเมินผลโครงการ  ดําเนินการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ	 
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1.11 การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ(พืชปุDยสด  
กรมพัฒนาท่ีดิน ได�จัดทําแผนการบริหารจัดการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ	 ดังนี้ 
1) ประชุมชี้แจงเจ�าหน�าท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 77 จังหวัด เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงจํานวนเมล็ดพันธุ	 

ท่ีรับซ้ือคืนจากเกษตรรวมท้ังแผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสด 
2) รวบรวมเมล็ดพันธุ	พืชปุTยสดท่ีรับซ้ือคืนจากเกษตรกร และกําหนดแผนการแจกจ�าย โดยแจกจ�าย

ให�กับเกษตรกรท่ีเข�ามารับการอบรม ในพ้ืนท่ี 882 ศูนย	 เฉลี่ยรายละ 25 กิโลกรัม เพ่ือให�เกษตรกรนําไปใช�
ปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนท่ีได�ประมาณ 5 ไร� 
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บทท่ี 2  
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 ได ดําเนินแล วเสร็จ ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 

2560 ผลการดําเนินงาน 3 กิจกรรม สรุปได  ดังนี้ 
1) กิจกรรมไถเตรียมดิน ดําเนินการได  194,510.27 ไร3 เกษตรกร 12,477 ราย  
2) กิจกรรมไถกลบพืชปุ�ยสด ดําเนินการได  124,347.44 ไร3 เกษตรกร 10,894 ราย ในส3วนของ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 21,483.23 ไร3 ไม3สามารถดําเนินการไถกลบได  เนื่องจากความงอกตํ่าไม3สามารถไถกลบได  
เกษตรกรจึงไม3ขอรับค3าไถกลบ 

3) กิจกรรมรับซ้ือเมล็ดพันธุ(คืนจากเกษตรกร ดําเนินการรับซ้ือเมล็ดพันธุ>พืชปุ�ยสดจากเกษตรกร 
จํานวน 116,690.20 กิโลกรัม (116.69 ตัน) เกษตรกร 805 ราย ในส3วนของ จํานวนเมล็ดพันธุ>คาดการณ> 
จํานวน 5,724,861.80 กิโลกรัม (5,724.86 ตัน) ไม3สามารถผลิตเมล็ดพันธุ>ได เนื่องจากศัตรูพืชระบาด 

ผลผลิต (Output) 
1. ลดพ้ืนท่ีการปลูกข าวนาปรัง ใน  19  จังหวัด ลุ3มน้ําเจ าพระยาได   194,510.27  ไร3 
2. ได เมล็ดพันธุ>พืชปุ�ยสดสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน  116.69  ตัน 
3. ได ปรับปรุงบํารุงดิน  145,830.67 ไร3  
 

ผลลัพธ( (Outcome) 
1. เกษตรกรมีรายได จากการจําหน3ายเมล็ดพันธุ>พืชปุ�ยสดให กรมพัฒนาท่ีดินไร3ละ  2,400  บาท  
2. พ้ืนท่ีได รับการปรับปรุงบํารุงดิน  145,830.67   ไร3 
 

สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการได ดังนี้ 
 

ด4านการลดพ้ืนท่ีการปลูกข4าวในฤดูนาปรัง ป: 2559/60 
สามารถลดรอบการปลูกข าวในฤดูนาปรัง ป� 2559/60 โดยลดพ้ืนท่ีการปลูกข าวนาปรังในพ้ืนท่ี 19 

จังหวัดลุ3มน้ําเจ าพระยา ลงได  194,510.27 ไร3 และลด supply ข าวลงได  121,179.90 ตันข าวเปลือก 
(ผลผลิตข าวเปลือก 623 กิโลกรัมต3อไร3)  

 

ด4านการลดการใช4น้ํา 
สามารถลดปริมาณการใช น้ําชลประทานลงได ประมาณ 233.41 ล านลูกบาศก>เมตร (การเพาะปลูก

ข าว 1 ไร3 ใช น้ําชลประทาน 1,200 ลูกบาศก>เมตร) 
 

ด4านการผลิตเมล็ดพันธุ(พืชปุ�ยสด 
กรมพัฒนาท่ีดิน สามารถรับซ้ือเมล็ดพันธุ>พืชปุ�ยสดคืนจากเกษตรกรจํานวน 805 ราย ได  จํานวน 

116,690.20 กิโลกรัม (116.69 ตัน) ซ่ึงตํ่ากว3าแผนการคาดการณ> (เดิมคาดการณ>จํานวนเมล็ดพันธุ>ท่ีผลิตได 
ประมาณ 120 กก./ไร3 พ้ืนท่ี 50,000 ไร3 คาดการณ>เมล็ดพันธุ>พืชปุ�ยสด จํานวน 6,000 ตัน) เนื่องจากในช3วงการ
หว3านเมล็ดพันธุ>พืชปุ�ยสด ดินมีความชื้นน อย ส3งผลต3อการเจริญเติบโต ทําให ลําต นแคระแกรนไม3สมบูรณ> ออกดอก
เร็ว และไม3ติดฝNก ประกอบกับมีแมลงศัตรูพืช หนอนผีเสื้อ เข าทําลายโดยการกัดกินใบ และเจาะทําลายฝNก จึงทําให 
เกษตรกรไม3สามารถเก็บเมล็ดพันธุ>นํามาขายคืนได  ท้ังนี้กรมพัฒนาท่ีดิน นําเมล็ดพันธุ>พืชปุ�ยสดท่ีรับซ้ือคืนได 
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ดังกล	าว แจกจ	ายให�กับเกษตรกรท่ีเข�ารับการอบรม ใน ศพก. (119 ศพก.) จํานวน 4,674 ราย เฉลี่ยรายละ 25 
กิโลกรัม ใน 14 จังหวัด ประกอบด�วย นครปฐม สิงห3บุรี นครนายก อยุธยา ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี พิจิตร 
พิษณุโลก อุตรดิตถ3 สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค3 และ ตาก สามารถขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชปุ<ยสดได�อีก 
23,338 ไร	 

 

ด�านการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช�พืชปุ�ยสด  
กรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการไถกลบพืชปุ<ยสด เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน สามารถดําเนินการได� 124,347.44 ไร	 

เกษตรกร 10,894 ราย เกษตรกรได�รับประโยชน3จากการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช�พืชปุ<ยสด ดังนี้ 
1) ลดต�นทุนการผลิต(ค	าปุ<ย) ในฤดูกาลทํานารอบถัดไปได�ประมาณ 50% หรือประมาณ 500 

บาท/ไร	 ดังนั้น ในพ้ืนท่ีไถกลบดังกล	าว สามารถช	วยเกษตรกร ลดต�นทุนการผลิตค	าปุ<ย ในฤดูกาลทํานารอบถัดไป ได�
ประมาณ 62.17 ล�านบาท 

2) สามารถเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินได�เฉลี่ยประมาณ 0.2 เปอร3เซ็นต3 ต	อไร	  
3) มูลค	าธาตุอาหารโดยคิดจากต�นพืชปุ<ยสด (ปอเทือง) น้ําหนักสด โดยเฉลี่ย  2,500 กก./ไร	 น้ําหนักแห�ง

โดยเฉลี่ย 500 กก./ไร	 ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) = 2.76 เปอร3เซ็นต3  ฟอสฟอรัส (P)= 0.22 เปอร3เซ็นต3 และ
โพแทสเซียม (K) = 2.40 เปอร3เซ็นต3 (กรมพัฒนาท่ีดิน 2558)  

ดังนั้นหากประเมินมูลค	าธาตุอาหารและอินทรียวัตถุของการใช�ปุ<ยพืชสด ต�นปอเทืองน้ําหนักแห�ง 500 
กิโลกรัมต	อไร	 จะสามารถคิดเปMน N  P  K ได�  13.80  1.10  และ 12 กิโลกรัมต	อไร	 ตามลําดับ หรือคิดเปMนปริมาณ  
N  P  K ต	อพ้ืนท่ีโครงการได� 1,715  136 และ 1,492 ตัน ตามลําดับ 

คิดเปMนมูลค	าปุ<ยเคมียูเรีย  ปุ<ยทริปเปNลซูปเปอร3ฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด3 360  47.80 และ 
340 บาทต	อไร	 ตามลําดับ คิดเปMนมูลค	าปุ<ย เฉลี่ยประมาณ 747.80 บาท/ไร	 หรือคิดเปMน 92.99 ล�านบาทจากพ้ืนท่ี
โครงการฯ (ราคาขายปลีกท�องถ่ิน เดือน พฤษภาคม 2559 ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559) 

 
 



โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 3  
ผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 

 
จากกรอบวงเงินงบประมาณดําเนินการโครงการปลูกพืชปุ� ยสด ป�  2559/60 จํ านวน  

383,490,000 บาท (โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ-ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป2น ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559) ผลการเบิกจ-ายจํานวนท้ังสิ้น 199,380,090.48 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการเบิกจ�ายงบประมาณ โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป! 2559/60 
 

ลําดับ รายการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

แผนงบประมาณ ผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 
(บาท) (บาท) 

งบกลาง (ผ�าน ธ.ก.ส.)    295,000,000.00  161,762,659.00  

1 ไถเตรียมดิน     100,000,000.00       97,255,135.00  
2 ไถกลบพืชปุ�ยสด       75,000,000.00       62,173,720.00  
3 รับซื้อเมล็ดพันธุ@จากเกษตรกร     120,000,000.00         2,333,804.00  

งบปกติกรมฯ     88,490,000.00     37,617,431.48  

1 ค-าเมลด็พันธุ@ตBนทุน             29,750,000       29,340,878.00  

2 
ค-าบริหารจัดการ (ค-าเก็บเก่ียว นวด สีฟDด บรรจุ
กระสอบ และค-าขนส-ง เป2นตBน) 

      58,500,000.00         8,276,553.48  

3 ค-าประเมินผลโครงการ            240,000.00                            -    
รวม    383,490,000.00    199,380,090.48  

ขBอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ผลการเบิกจ�ายงบประมาณ รวมท้ังส้ิน 199,380,090.48 บาท แบ�งเป8น 

1) งบกลาง (ผ�าน ธ.ก.ส.) 161,762,659 บาท 
- ค�าไถเตรียมดิน 97,255,135 บาท 
พ้ืนท่ี 194,510.27 ไร- เกษตรกร 12,477 ราย รัฐบาลสนับสนุนค-าไถเตรียมดิน 500/ไร- 

งบประมาณ 97,255,135 บาท 
- ค�าไถกลบพืชปุ�ยสด 62,173,720 บาท  
พ้ืนท่ี 124,347.44 ไร-  เกษตรกร 10,894 ราย รัฐบาลสนับสนุนค-าไถกลบ 500/ไร- 

งบประมาณ 62,173,720 บาท 
- ค�ารับซ้ือเมล็ดพันธุ?คืนจากเกษตรกร 2,333,804.00 บาท 
พ้ืนท่ี 48,679.60 ไร-  เกษตรกร 805 ราย ผลิตไดB 116,690.20 กิโลกรัม (116.69 ตัน) 

รัฐบาลสนับสนุนค-ารับซ้ือเมล็ดพันธุ@คืนจากเกษตรกร กิโลกรัมละ 20 บาท งบประมาณ 2,333,804.00 บาท 
2) งบปกติกรมฯ 37,617,431.48 บาท 

- ค-าเมล็ดพันธุ@ตBนทุน 986.248 ตัน  29,340,878 บาท 
- ค-าบริหารจัดการ (ค-าเก็บเก่ียว นวด สีฟDด บรรจุกระสอบ และค-าขนส-ง เป2นตBน) 8,276,553.48 บาท 
 

หมายเหตุ : ค�าบริหารจัดการท่ีเหลือจ�ายให� สพด.ท่ีเก่ียวข�องคืนเงินให�กรมพัฒนาท่ีดิน 



 

 

โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 4  
ประโยชน�ท่ีได�รับ 

 
กรมพัฒนาท่ีดิน ได�ดําเนินโครงการปลูกพืชปุ�ยสด ภายใต�แผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร 

ในพ้ืนท่ีลุ*มน้ําเจ�าพระยา 19 จังหวัด พ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวน 194,510.27 ไร* โดยส*วนหนึ่งให�เกษตรกร
ปลูกพืชปุ�ยสด เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ:และรับซ้ือคืน และอีกส*วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกเป<นพืชปุ�ยสดและไถกลบ 
เกษตรกร จํานวน 12,477 ราย สามารถได�รับประโยชน: ดังนี้ 

4.1 ประโยชน�เชิงนโยบาย 
1) ลดรอบการปลูกข�าวนาปรัง 19 จังหวัดลุ*มน้ําเจ�าพระยา โดยลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวนาปรังลง

ได� 194,510.27 ไร* ลด supply ข�าวลงได� 121,179.90 ตันข�าวเปลือก (ผลผลิตข�าวเปลือก 623 
กิโลกรัมต*อไร*) 

2) ลดปริมาณการใช�น้ําชลประทานลงได�ประมาณ 233.41 ล�านลูกบาศก:เมตร (การ
เพาะปลูกข�าว 1 ไร* ใช�น้ําชลประทาน 1,200 ลูกบาศก:เมตร) 

4.2 ประโยชน�ด�านการเพ่ิมรายได� 
เกษตรกรมีรายได�จากการขายเมล็ดพันธุ:คืน กิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป<นเงิน 2.33 ล�านบาท 

4.3 ประโยชน�ด�านการลดต�นทุนการผลิต 
สามารถลดต�นทุนการผลิต(ค*าปุ�ย) ในฤดูกาลทํานารอบถัดไปได�ประมาณ 50% หรือประมาณ 

500 บาท/ไร* สามารถช*วยเกษตรกร ลดต�นทุนการผลิตค*าปุ�ย ในฤดูกาลทํานารอบถัดไป ได�ประมาณ 62.17 
ล�านบาท 

4.4 ประโยชน�ด�านการเพ่ิมผลผลิต 
สามารถเพ่ิมผลผลิต การปลูกพืชหลักเพ่ิมข้ึนอย*างน�อย ร�อยละ 20 

4.5 ประโยชน�ด�านการปรับปรุงบํารุงดิน 
1) ประเมินมูลค*าธาตุอาหารโดยคิดจากต�นพืชปุ�ยสด (ปอเทือง) น้ําหนักสด โดยเฉลี่ย 2,500 

กก./ไร* น้ําหนักแห�งโดยเฉลี่ย 500 กก./ไร* ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) = 2.76 เปอร:เซ็นต: ฟอสฟอรัส (P)= 
0.22 เปอร:เซ็นต: และโพแทสเซียม (K) = 2.40 เปอร:เซ็นต: ได�  13.80  1.10  และ 12 กิโลกรัมต*อไร* 
ตามลําดับ หรือคิดเป<นปริมาณ  N  P  K ต*อพ้ืนท่ีโครงการได� 1,715  136 และ 1,492 ตัน ตามลําดับ 

2) คิดเป<นมูลค*าปุ�ยเคมียูเรีย  ปุ�ยทริปเปSลซูปเปอร:ฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด: 360  
47.80 และ 340 บาทต*อไร* ตามลําดับ คิดเป<นมูลค*าปุ�ย เฉลี่ยประมาณ 747.80 บาท/ไร*  

4.6 ประโยชน�ด�านอ่ืนๆ 
1) ช*วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข�าว 
2) เกิดกลุ*มและเครือข*ายการผลิตเมล็ดพันธุ:พืชปุ�ยสดของกรมพัฒนาท่ีดิน 
3) เมล็ดพันธุ:พืชปุ�ยสดท่ีได�จากการผลิต กรมพัฒนาท่ีดินนําไปขยายผลและสนับสนุนให�

เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต*อไป 

 
 
 



โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 5 
การประเมินผลโครงการ 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 มอบหมายให! สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) ติดตามประเมินผลโครงการภายใต!มาตรการช0วยเหลือเกษตรกร ป1 2559/60 ด!านการ
ผลิต โดยดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการปลูกพืชปุ7ยสด กรมพัฒนาท่ีดิน แล!วเสร็จ เม่ือวันท่ี 16 
มิถุนายน 2560 และผลการประเมิน สรุปสาระสําคัญ ได!ดังนี้  

1) ด�านพ้ืนท่ี กรมพัฒนาท่ีดินได!ดําเนินงานโครงการดังกล0าว สําเร็จร!อยละ 97 ของพ้ืนท่ีเปAาหมาย 
(200,000 ไร0) 

2) ด�านถ�ายทอดความรู� เกษตรกร ร!อย 88 ได!รับการถ0ายทอดความรู! ความเข!าใจการเตรียมดิน 
การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุE ในจํานวนนี้ ร!อยละ 97 ได!รับความรู!เพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
เปGนเรื่องใหม0เพราะไม0เคยปลูกพืชปุ7ยสดมาก0อน อย0างไรก็ตาม ร!อยละ 63 ยังต!องการความรู!เรื่องปุ7ยพืชสด
เพ่ิมเติม  

3) ด�านเศรษฐกิจ เกษตรกรทุกรายได!รับเงินจากการสนับสนุนค0าไถ และค0าเมล็ดพันธุEเฉลี่ย 7,795 - 
16,390 บาทต0อครัวเรือน 

4) ด�านส่ิงแวดล�อม พบว0าเกษตรกร ร!อยละ 83 มีความเห็นว0าการปลูกพืชปุ7ยสดสามารถเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดินและทําให!ดินดีข้ึน ร!อยละ 35 เห็นว0าช0วยลดวงจรศัตรูพืชในนาข!าวได! 

5) ด�านแนวโน�มการขยาย/กระจายการปลูกพืชปุ/ยสด เกษตรกร ร!อยละ 94 มีความต!องการจะ
ปลูกพืชปุ7ยสดในพ้ืนท่ีของตนเองต0อเนื่องทุกป1 โดยเห็นว0า คุ!มค0าในการปลูกพืชปุ7ยสดทดแทนข!าวนาปรัง บาง
รายปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีนาท่ีปล0อยท้ิงว0างไว!เนื่องจากไม0มีน้ําเพียงพอสําหรับทํานาปรัง 

6) ด�านความพึงพอใจ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย4.63) 
ข�อเสนอเชิงนโยบาย  

ควรมีโครงการต0อเนื่อง เพราะสามารถลดพ้ืนท่ีปลูกข!าวนาปรังได! ควร ส0งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุEใน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม และเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการผลิต 



 

โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 6 
ป�ญหา อุปสรรค 

 
กรมพัฒนาท่ีดินประมวลผลสรุปป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการปลูกพืชปุ$ยสด ป& 2559/60 

จากรายงานของสถานีพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 19 จังหวัด โดยสรุปดังนี้ 
6.1 ด�านการดําเนินงานโครงการ 

6.1.1 การเริ่มต4นโครงการ (พ.ย. 2559 ) ล7าช4ากว7ากําหนด 2 เดือน มีผลต7อการงอกของ
เมล็ดพันธุ: เนื่องจากความชื้นในดินตํ่า ส7งผลต7อการเจริญเติบโตของปอเทืองไม7สมบูรณ: 

6.1.2 ช7วงระยะเวลารับสมัครสั้น การประชาสัมพันธ:ไม7ท่ัวถึง 
6.1.3 การรับรู4เก่ียวกับโครงการปลูกพืชปุ$ยสดของเกษตรกรยังไม7มีความชัดเจน  
6.1.4 การจัดหาเมล็ดพันธุ:ต4นทุนใช4เวลานาน เนื่องจากเมล็ดพันธุ:ต4นทุนไม7มีในสตBอก ทําให4

กระทบต7อความชื้นในดิน 
6.1.5 การกระจายเมล็ดพันธุ: ไปยังสถานท่ีเพาะปลูกล7าช4า ไม7สัมพันธ:กับระดับความชื้นในดิน 

6.2 ด�านสภาพพ้ืนท่ี 
6.2.1 ป�ญหาความแห4งแล4งและความชื้นในดินตํ่า ส7งผลให4อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของปอเทืองลดลง 
6.2.2 ดินในภาคกลางเปDนดินเหนียว ดินแข็ง ทําให4การเจริญเติบโตตํ่า 
6.2.3 บางพ้ืนท่ีน้ําท7วมขัง ทําให4ต4นปอเทืองไม7เจริญเติบโต 

6.3 ด�านเกษตรกร 
6.3.1 เกษตรกรขาดความรู4ความชํานาญในการผลิตเมล็ดพันธุ:ปอเทือง 
6.3.2 เกษตรกรไม7ได4เปDนเจ4าของพ้ืนท่ีเองต4องเช7าพ้ืนท่ีในการทํานา ทําให4การตัดสินใจเข4าร7วม

โครงการ ล7าช4า และเปลี่ยนบ7อย จึงทําให4ข4อมูลไม7ชัดเจน 
6.3.3 เกษตรกรมีรายได4จากการปลูกข4าวสูงกว7าเม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกปอเทือง 

6.4 ด�านการผลิตเมล็ดพันธุ+ 
6.4.1 เมล็ดพันธุ:พืชปุ$ยสดท่ีผลิตได4ไม7สมบูรณ:เนื่องจากปลูกในช7วงท่ีดินมีความชื้นน4อย 
6.4.2 จํานวนเมล็ดพันธุ:ท่ีรับซ้ือคืนได4ปริมาณน4อยกว7าท่ีคาดการณ: (ตํ่ากว7า 60 %) 
6.4.3 บางพ้ืนท่ีรถไถไม7สามารถเข4าถึงพ้ืนท่ีดําเนินการเนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินการห7างไกล และ

เปDนแปลงเดียว 
6.4.4 การระบาดของหนอนผีเสื้อ (Utethisa pulchella) หนอนใยผัก และแมลงศัตรูพืช ทํา

ให4เก็บเมล็ดพันธุ:พืชปุ$ยสดไม7ได4ตามเปSาหมาย 
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บทท่ี 7  

ข�อเสนอแนะ 
 

กรมพัฒนาท่ีดินประมวลผลสรุปข�อเสนอแนะ แนวทางแก�ไข จากรายงานของสถานีพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 
19 แห$ง โดยสรุปดังนี้ 

1) ควรแจ�งรายละเอียดโครงการให�หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบล$วงหน�า และขยายระยะเวลา
ในการรับสมัคร เพ่ือให�สามารถประชาสัมพันธ-ให�แก$เกษตรกรได�อย$างท่ัวถึง 

2) ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต/สถานีพัฒนาท่ีดิน ชี้แจงและทําความเข�าใจกับ 
เจ�าหน�าท่ี ผู�ประสานงานโดยตรงกับเกษตรกร ให�รับรู�และเข�าใจเก่ียวกับโครงการปลูกพืชปุ5ยสดให�ตรงกันใน
ทุกๆ ประเด็น 

3) การจัดหาเมล็ดพันธุ-ต�นทุน กรมพัฒนาท่ีดินควรส$งให� สถานีพัฒนาท่ีดิน ประมาณเดือน 
ตุลาคม - พฤศจิกายน  และแจกจ$ายให�แก$เกษตรกรภายในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป?นช$วงหลังเก็บเก่ียวข�าว ดิน
จะยังมีความชื้นอยู$ 

4) ควรเตรียมดินให�มีความเหมาะสม และต�องปลูกให�ทันช$วงท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม ซ่ึง
ควรปลูกพืชปุ5ยสด ระหว$างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 

5) การหมักดิน และระบายน้ําออกจากแปลงแล�วหว$านปอเทือง จะช$วยให�ดินเก็บรักษา
ความชื้นทําให�ต�นปอเทืองเจริญเติบโตได�ตลอดช$วงฤดูแล�ง 

6) ควรศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมกับการปลูกปอเทืองในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
7) ควรมีการบูรณาการกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ําให�ชัดเจน ควบคุมไม$ให�มี

การปล$อยน้ําออกมาในปริมาณมากในช$วงฤดูแล�ง เพ่ือต�องการให�เกษตรกรงดการทํานาปรังในรอบท่ี 2 
8) ต�องจัดการเรื่องการระบายน้ําไม$ให�แช$ขัง และแนะนําเกษตรกรให�ทําร$องในแปลงปลูก  

ปอเทือง เพ่ือปFองกันน้ําขัง 
9) ส$งเสริมให�เกษตรกรท่ีมีความสนใจ รวมกลุ$มกันทําแปลงในพ้ืนท่ีแบบแปลงใหญ$ เพ่ือให�

การบริหารจัดการดูแลรักษาแปลงจนถึงช$วงเก็บเก่ียว ให�มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ และแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ-ต�องมีพ้ืนท่ีมากพอให�รถเก่ียวเข�าไปทํางานเพ่ือให�คุ�มทุน 

10) ควรฉีดพ$นสารปFองกันศัตรูพืชในระยะแรกเม่ือมีแมลงระบาด 
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ภาคผนวก 1  เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานโครงการ 
 

1.1 เอกสารประกอบการอนุมัติโครงการ      
1.2 เอกสารขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ     
1.3 ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ#ายงบประมาณ  
1.4 สรุปผลการโอนเงินเข&าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่เข&าร#วมโครงการ 

  จาก ธ.ก.ส.          
1.5 ตารางแสดงค#าบรหิารจัดการโครงการ      
1.6 รายละเอยีด ป1ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ    
1.7 ผลการแจกจ#ายเมล็ดพันธุ6พืชปุ8ยสดให&เกษตรกร ใน ศพก.  

                   โครงการปลูกพืชปุ8ยสด ป;2556/60 กรมพฒันาที่ดิน    

1.8 เอกสารรายงานการประเมินผลโครงการปลูกพืชปุ8ยสด    
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1.3 ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ&าย
งบประมาณ 
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ลําดบั สพข. สพด. 
เกษตรกร
ทั้งหมด 

พื้นทีท่ั้งหมด พื้นที่ไถกลบ 
พื้นทีผ่ลติ
เมล็ดพันธุ9 

ผลการดําเนินงานไถเตรียมดิน ผลการดําเนินงานไถกลบพืชปุ,ยสด 
ผลการดําเนินงานรับซื้อเมลด็พันธุ9พืชปุ,ยสด

จากเกษตรกร 
เกษตรกร  พื้นที ่ เบกิจ&ายจาก ธ.ก.ส. เกษตรกร  พื้นที ่ เบกิจ&ายจาก ธ.ก.ส. เกษตรกร  เมล็ดพันธุ9 เบกิจ&ายจาก ธ.ก.ส. 

(ราย) (ไร&) (ไร&) (ไร&) (ราย) (ไร&)  (บาท) (ราย) (ไร&)  (บาท) (ราย) (กิโลกรัม)  (บาท) 
1 

1 

สพด. นครปฐม 119 1,285.00 963.75 321.25 119 1,285.00 642,500.00 119 963.75 481,875.00        6  1,037.00  20,740.00 
2 สพด. ปทุมธาน ี 18 303.00 226.00 77.00 18 303.00 151,500.00 18 226.00 113,000.00  -   -  0.00 
3 สพด. สมทุรปราการ 127 2,336.00 1,752.00 584.00 127 2,336.00 1,168,000.00 108 1,013.00 506,500.00  -                 -   0.00 
4 สพด. นนทบุร ี 6 84.00 63.00 21.00 6 84.00 42,000.00 6 63.00 31,500.00  -                 -   0.00 
5 สพด. สิงห6บุร ี 905 13,626.95 10,220.39 3,406.56 905 13,626.95 6,813,475.00 879 9,957.89 4,978,945.00       42  11,000.00  220,000.00 
6 สพด. นครนายก 898 15,224.51 11,418.38 3,806.13 898 15,224.51 7,612,255.00 874 9,546.13 4,773,065.00       33    2,867.00  57,340.00 
7 สพด. ลพบุร ี 816 11,801.00 8,851.25 2,949.75 816 11,801.00 5,900,500.00 298 2,979.25 1,489,625.00  -                -   0.00 
8 สพด. พระนครศรีอยุธยา 196 3,184.25 2,388.25 796.00 196 3,184.25 1,592,125.00 185 2,243.50 1,121,750.00         7       523.00  10,460.00 
9 สพด. ชัยนาท 393 6,568.00 4,859.00 1,709.00 393 6,568.00 3,284,000.00 393 4,859.00 2,429,500.00         1         64.00  1,280.00 

10 สพด. สุพรรณบุร ี 568 8,579.00 6,435.00 2,144.00 568 8,579.00 4,289,500.00 564 6,405.75 3,202,875.00       48  11,732.00  234,640.00 
11 สพด. อ#างทอง 49 814.50 610.87 203.63 49 814.50 407,250.00 40 461.50 230,750.00  -                -   0.00 
12 สพด. สระบุร ี 427 7,065.75 5,314.57 1,751.18 427 7,065.75 3,532,875.00 400 4,993.76 2,496,880.00       20    3,512.00  70,240.00 

รวม 4,522 70,871.96 53,102.46 17,769.50 4,522 70,871.96 35,435,980.00 3,884 43,712.53 21,856,265.00 157 30,735.00 614,700.00 
13 

8 
สพด. พิจิตร 700 12,634.00 9,475.50 3,158.50 700 12,634.00 6,317,000.00 664 8,988.00 4,494,000.00       13    6,000.00  120,000.00 

14 สพด. พิษณุโลก 2,500 39,007.00 29,254.75 9,752.25 2,500 39,007.00 19,503,500.00 2,432 28,377.20 14,188,600.00       18    4,770.00  95,400.00 
15 สพด. อุตรดิตถ6 453 5,502.12 4,126.84 1,375.28 453 5,502.12 2,751,060.00 448 4,077.34 2,038,670.00       20    5,323.00  106,460.00 

รวม 3,653 57,143.12 42,857.09 14,286.03 3,653 57,143.12 28,571,560.00 3,544 41,442.54 20,721,270.00 51 16,093.00 321,860.00 
16 

9 

สพด. สุโขทัย 757 8,677.00 6,507.75 2,169.25 757 8,677.00 4,338,500.00 736 6,246.75 3,123,375.00     418  39,107.00  782,140.00 
17 สพด. กําแพงเพชร 1,216 17,966.00 13,474.00 4,492.00 1,216 17,966.00 8,983,000.00 1,200 13,327.00 6,663,500.00     100  15,930.50  318,610.00 
18 สพด. นครสวรรค6 2,267 39,352.00 29,513.85 9,838.15 2,267 39,352.00 19,676,000.00 1,472 19,266.60 9,633,300.00       32    9,561.00  191,220.00 
19 สพด. ตาก 62 500.19 375.52 124.67 62 500.19 250,095.00 58 352.02 176,010.00       47    5,263.70  105,274.00 

รวม 4,302 66,495.19 49,871.12 16,624.07 4,302 66,495.19 33,247,595.00 3,466 39,192.37 19,596,185.00 597 69,862.20 1,397,244.00 
รวมทั้งสิ้น 12,477 194,510.27 145,830.67 48,679.60 12,477 194,510.27 97,255,135.00 10,894 124,347.44 62,173,720.00 805 116,690.20 2,333,804.00 

ผลการดําเนินงานแต&ละกิจกรรรม คดิเปBนร�อยละ 100.00 100.00 100.00 87.31 85.27 85.27 6.45 2.00 2.00 

สรุปผลการดําเนนิงานโครงการฯ ทั้ง 3 กจิกรรม  
    

 
- เกษตรกรที่เข&าร#วมดําเนินงาน คิดเปEนร&อยละ               64.59 กิจกรรมไถเตรียมดิน เปFาหมาย 194,510.27 ไร# สามารถดําเนินการได& 194,510.27 ไร# ซึ่งดําเนนิการเสร็จแล&ว 
- พื้นทีด่ําเนินการ คิดเปEนร&อยละ                               62.42 กิจกรรมไถกลบพืชปุ,ยสด เปFาหมาย 145,830.67 ไร# สามารถดําเนนิการได& 124,347.44 ไร# ซึ่งดําเนินการเสร็จแล&ว 
- ผลการเบิกจ#ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. คิดเปEนร&อยละ    62.42 กจิกรรมรับซื้อเมลด็พันธุ9พชืปุ,ยสดจากเกษตรกร เปFาหมาย 48,679.60 ไร# เมล็ดพันธุ6จํานวน 5,841,552 กิโลกรัม ผลการรับซื้อเมล็ดพันธุ6ได& 116,690.20 กิโลกรมั ซึ่งดําเนนิการเสรจ็แล&ว 

 

รวมเฉลี่ย คดิเปBนร�อยละ 63.14 
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1.4 สรุปผลการโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรท่ีเข�าร&วม
โครงการ จาก ธ.ก.ส. 
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1.5 ตารางแสดงค&าบริหารจัดการโครงการ 
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งบประมาณค&าบริหารจัดการโครงการปลูกพชืปุ,ยสด กรมพัฒนาที่ดนิ 
    พื้นที่ผลิตเมล็ด   ค�าบริหารจัดการ       

รวมเงินที่ สพด.ใช ทั้งสิ้น 
  

ลําดับ สพข./สพด. พันธุ& ปริมาณคาดการณ&ผลผลิต การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ& งบประมาณที่โอนไปแล ว ค�าอํานวยการ 10% เงินที่ต องคืน 
    (ไร�) (ตัน) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (5)+(7) = (8) (6)-(8) = (9) 
  สพข.1 17,934.84 64.60 629,850.00 20,983,762.80 2,098,376.28 2,728,226.28 18,255,536.52 
1 สพด. นครปฐม          321.25  0.30                 2,925.00                375,862.50             37,586.25                40,511.25        335,351.25  
2 สพด. ปทุมธานี            77.00  0.50                 4,875.00                  90,090.00              9,009.00                13,884.00         76,206.00  
3 สพด. สมุทรปราการ          732.50  0.50                 4,875.00                857,025.00             85,702.50                90,577.50        766,447.50  
4 สพด. นนทบุรี            21.00  0.00                       0.00                 24,570.00              2,457.00                 2,457.00         22,113.00  
5 สพด. สิงห!บุร ี        3,406.34  10.70              104,325.00              3,985,417.80           398,541.78              502,866.78      3,482,551.02  
6 สพด. นครนายก        3,816.63  12.00              117,000.00              4,465,457.10           446,545.71              563,545.71      3,901,911.39  
7 สพด. ลพบุร ี        2,949.75  10.00                97,500.00              3,451,207.50           345,120.75              442,620.75      3,008,586.75  
8 สพด. อยุธยา          796.00  3.60                35,100.00                931,320.00             93,132.00              128,232.00        803,088.00  
9 สพด. ชัยนาท        1,705.00  5.00                48,750.00              1,994,850.00           199,485.00              248,235.00      1,746,615.00  
10 สพด. สุพรรณบุร ี        2,154.00  12.00              117,000.00              2,520,180.00           252,018.00              369,018.00      2,151,162.00  
11 สพด. อ(างทอง          203.63  0.00                       0.00                238,247.10             23,824.71                23,824.71        214,422.39  
12 สพด. สระบุร ี        1,751.74  10.00                97,500.00              2,049,535.80           204,953.58              302,453.58      1,747,082.22  

  สพข.8 14,286.28 55.00 536,250.00 16,714,947.60 1,671,494.76 2,207,744.76 14,507,202.84 
13 สพด. พิจิตร        3,158.50  6.0                58,500.00              3,695,445.00           369,544.50              428,044.50      3,267,400.50  
14 สพด. พิษณุโลก        9,752.25  43.00              419,250.00            11,410,132.50         1,141,013.25            1,560,263.25      9,849,869.25  
15 สพด. อุตรดิตถ!        1,375.53  6.00                58,500.00              1,609,370.10           160,937.01              219,437.01      1,389,933.09  
  สพข.9 16,985.32 138.80 1,353,300.00 19,872,824.40 1,987,282.44 3,340,582.44 16,532,241.96 

16 สพด. สโุขทัย        2,174.00  45.00              438,750.00              2,543,580.00           254,358.00              693,108.00      1,850,472.00  
17 สพด. กําแพงเพชร        4,493.25  50.00              487,500.00              5,257,102.50           525,710.25            1,013,210.25      4,243,892.25  
18 สพด. นครสวรรค!       10,193.40  40.00              390,000.00            11,926,278.00         1,192,627.80            1,582,627.80    10,343,650.20  
19 สพด. ตาก          124.67  3.80                37,050.00                145,863.90             14,586.39                51,636.39         94,227.51  

รวม 49,206.44 258.40 2,519,400.00 57,571,534.80 5,757,153.48 8,276,553.48 49,294,981.32 
ที่มา : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
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1.6 รายละเอียด ปGญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ 
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ปGญหาและอุปสรรคโครงการปลูกพืชปุ,ยสด 
 

ลําดับ จังหวัด ปGญหาที่พบ แนวทางแก�ไข ปGญหาการเก็บเกี่ยว 
1 ชัยนาท  - ระยะเวลาในการรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข&าร#วมโครงการฯ มีระยะสั้น 

 - การเจริญเติบโตของปอเทืองบางแปลง มีการเจริญเติบโตไม#ดี เพราะความชื้นในดินมีน&อย 
- ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต  
- หนอนผีเสื้อระบาดเจาะทําลายฝ1ก 
- อากาศร&อนทําให&ดอกปอเทืองเหี่ยวร#วง รวมทั้งมีฝนตกทําให&ดอกเน#าเสีย 

 - แจ&งรายละเอียดโครงการให&ทราบ
ล#วงหน&า  
 - ขยายระยะเวลาในการรับสมัคร 
เพื่อให&สามารถประชาสัมพันธ6ให&แก#
เกษตรกรได&อย#างทั่วถึง 
 - เมล็ดพันธุ6พืชปุ8ยสดมาช#วง
กลางเดือนต.ค. - พ.ย. 

 - ยังไม#ได&เก็บเกี่ยว บาง
แปลงไม#สามารถเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ6ได& เนื่องจาก
เจริญเติบโตไม#ดี 
 - บางแปลงอยู#ห#างไกล
รายอื่นทําให&รถเกี่ยวไม#
เข&าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เนื่องจากไม#คุ&มกับค#าขน
ย&ายรถ 
 - แผนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ช#วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 

2 สิงห6บุรี  - พื้นที่เปEนดินเหนียว มีโครงสร&างแน#นทึบ เมื่อแห&งจะทําให&ดินแข็งและแตกระแหงเปEนร#องลึก
มาก มีการระบายน้ําเลว 
 - การปลูกต&องปลูกในช#วงเดือนพ.ย. ไม#เกิน ธ.ค. จึงจะทําให&มีผลผลิตที่ดี 
- หนอนผีเสื้อระบาด เจาะกินใบ ดอก และฝ1ก เกษตรกรใช& พด.7 เพื่อปFองกันในแปลงที่ยังไม#
เสียหาย 

 - เตรียมดินให&มีความเหมาะสม 
 - ต&องปลูกให&ทันช#วงที่ดินมีความชื้น
ที่เหมาะสม 
 - ต&องจัดการเรื่องการระบายน้ํา
ไม#ให&แช#ขัง 

 - รถเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
พื้นที่มีจํานวนน&อย 
 - แปลงที่จะเก็บเกี่ยว 
ไม#ได&อยู#ติดกับเปEนผืนใหญ# 
ทําให&เสียเวลาและ
ค#าใช&จ#ายเพิ่มขึ้น 

3  ลพบุรี  - ฤดูปลูกไม#ตรงตามกําหนด 
 - ความแห&งแล&งในพื้นที่ 
 - โรคและแมลงรบกวน 

- - 
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ลําดับ จังหวัด ปGญหาที่พบ แนวทางแก�ไข ปGญหาการเก็บเกี่ยว 
4 สระบุรี  - ได&รับเมล็ดพันธุ6ล#าช&า - ความชื้นในดินไม#มี เมล็ดพันธุ6ไม#เจริญเติบโต - เกษตรกรต&องรอคิว

จ&างรถไถ ทําให&หว#านเมล็ดพันธุ6ล#าช&า - ดินแน#น แข็ง ไถไม#เข&า - ไม#มีแหล#งน้ําในช#วงการปลูก/
หว#าน- มีฝนตกหนัก น้ําท#วมขัง ทําให&ต&นปอเทืองเสียหาย- ได&รับเมล็ดพันธุ6ล#าช&า ทําให&เก็บ
เกี่ยวผลผลิตไม#ทันตามกําหนด- มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช 
 
 

 - เมล็ดพันธุ6ต&นทุนควรส#งให& สพด.
ประมาณเดือน พ.ย. - การรับซื้อ
เมล็ดพันธุ6 ควรขยายเวลา ถึง 30 
มิ.ย.60 

  

5 อ#างทอง  - เกษตรกรปลูกพืชปุ8ยสดไม#พร&อมกัน เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในช#วงเวลาที่ต#างกัน จน
ส#งผลให&การจัดทําแปลงการดูแลรักษาเกิดความเสียหาย 
 - ได&รับเมล็ดพันธุ6ล#าช&า ไม#ทันช#วงเวลาที่เกษตรกรต&องการปลูก  
มีผลทําให&ความชื้นในดินลดลงและเปอร6เซ็นความงอกของเมล็ดพันธุ6ลดลง 
 - พื้นที่กระจาย ส#งผลให&การจัดการน้ําไม#ทั่วถึง  
 - การขาดแคลนน้ําส#งผลให&ต&นพืชปุ8ยสดไม#เจริญเติบโต  
 - โครงการจัดตั้งล#าช&ากว#าหน#วยงานอื่น ซึ่งเกษตรกรเลือกทางเลือกอื่นแล&ว 
- ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต  
- หนอนผีเสื้อระบาดเจาะทําลายฝ1ก 
- อากาศร&อนทําให&ดอกปอเทืองเหี่ยวร#วง รวมทั้งมีฝนตกทําให&ดอกเน#าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 

 - ส#งเสริมให&เกษตรกรที่มีความ
สนใจ รวมกลุ#มกันทําแปลงในพื้นที่
แบบแปลงใหญ# เพื่อให&การบริหาร
จัดการดูแลรักษาแปลงจนถึงช#วง
เก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จ 

 - ไม#มีเมล็ดพันธุ6ให&เก็บ
เกี่ยว รถเกี่ยวหายาก 
 - พื้นที่เก็บเกี่ยวไกลกัน 
จํานวนผลผลิตน&อยรถ
เกี่ยวไม#มาเก็บเกี่ยวให& 
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ลําดับ จังหวัด ปGญหาที่พบ แนวทางแก�ไข ปGญหาการเก็บเกี่ยว 
6 พระนครศรี 

อยุธยา 
 - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต 
 - โรคและแมลงรบกวน 
 - มีน้ําล&นจากแปลงข&างเคียง เข&าพื้นที่ทําให&ต&นปอเทืองตาย 

- - 

7 สุพรรณบุรี  - ระยะเวลาในการรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข&าร#วมโครงการฯ มีระยะสั้น  
 - เมล็ดพันธุ6มาล#าช&า ทําให&เกษตรกรเปลี่ยนใจและยกเลิก 

 - แจ&งรายละเอียดโครงการให&ทราบ
ล#วงหน&า  
 - ขยายระยะเวลาในการรับสมัคร 
เพื่อให&สามารถประชาสัมพันธ6ให&แก#
เกษตรกรได&อย#างทั่วถึง 

 - ยังไม#ได&เก็บเกี่ยว บาง
แปลงไม#สามารถเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ6ได& เนื่องจาก
เจริญเติบโตไม#ดี 
 - บางแปลงอยู#ห#างไกล
รายอื่นทําให&รถเกี่ยวไม#
เข&าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เนื่องจากไม#คุ&มกับค#าขน
ย&ายรถ 
 - แผนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ช#วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 
 

8 ปทุมธานี  - ดินแห&งทําให&เกิดลักษณะเปEนแผ#นเคลือบบนผิวดิน เปEนป1ญหาต#อการเจริญเติบโตของเมล็ด
พันธุ6 
 - ดินชาดความชื้น เกษตรกรให&น้ํา ทําให&บางพื้นที่น้ําแช#ขัง ทําให&ปอเทืองตาย 
 - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต  
 - อากาศร&อนส#งผลให&ดอกปอเทืองเหี่ยวร#วง 
 - มีฝนตกหนัก น้ําท#วมขัง ทําให&ต&นปอเทืองเสียหาย 
 - มีหนอนเจาะทําลายฝ1ก 
 - เกิดเชื้อราทําให&ฝ1กปอเทืองเสียหาย 

-  - ไม#มีรถเก็บเกี่ยว เสีย
ค#าใช&จ#ายในการ
เคลื่อนย&ายรถเก็บเกี่ยว 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ จังหวัด ปGญหาที่พบ แนวทางแก�ไข ปGญหาการเก็บเกี่ยว 
9 นครปฐม  - พื้นที่เปEนดินเหนียว ระบายน้ําไม#ดี 

 - ปอเทืองเจริญเติบโตช&า ต&นสั้นเตี้ย 
 - เมล็ดพันธุ6ปอเทืองมาล#าช&า 
 - ดินขาดความชื้น 
 - ชลประทานปล#อยน้ําเข&ามาท#วมขังแปลงปอเทืองที่กําลังเจริญเติบโต 
 - ระยะเวลาในการรับสมัครเกษตรกรเข&าร#วมโครงการน&อยเกินไป 
 - ขาดความชํานาญในการผลิตเมล็ดพันธุ6 
 - ค#ารถเก็บเกี่ยวไม#คุ&มทุนที่จะไปเก็บเกี่ยว 
 - พื้นที่ต#อรายมีน&อยไม#สามารถเก็บเมล็ดพันธุ6ได& 
 - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต 
 - โรคและแมลงรบกวน 
 - มีการปล#อยน้ําเข&าพื้นที่นาทําให&ต&นปอเทืองเน#าเสีย 
 - ฝนตกหนักทําให&ดอกและฝ1กปอเทืองเสียหาย 
 
 

 - การหมักดินและระบายน้ําออก
จากแปลงแล&วหว#านปอเทืองจะช#วย
ให&ดินเก็บรักษาความชื้นทําให&ต&น
ปอเทืองเจริญเติบโตได&ตลอดช#วงฤดู
แล&ง 
 - เมล็ดพันธุ6มาระหว#างเดือน พ.ย. - 
ธ.ค. ช#วงหลังเก็บเกี่ยวข&าว ดินจะยัง
มีความชื้นอยู# 
 - ชลประทานจะปOดน้ําช#วงปลาย
เดือน ธ.ค. -ก.พ. และเปOดน้ําช#วง
ปลายเดือน ก.พ. ถ&าหว#านเร็วกว#านี้
น้ําจะยังไม#เข&าแปลง 
 - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ6ต&องมีพื้นที่
มากพอให&รถเกี่ยวเข&าไปทํางาน
เพื่อให&คุ&มทุน 
 
 

 - ยังไม#ได&เก็บเกี่ยว บาง
แปลงไม#สามารถเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ6ได& เนื่องจาก
เจริญเติบโตไม#ดี เมล็ดลีบ  
มีแมลง 
 - บางแปลงอยู#ห#างไกล
รายอื่นทําให&รถเกี่ยวไม#
เข&าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เนื่องจากไม#คุ&มกับค#าขน
ย&ายรถ 
 - แผนเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ช#วงเดือน พ.ค. 
 - ค#าเก็บเกี่ยว  
ไร#ละ 500 บาท 

10 สมุทรปราการ  - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต 
 - โรคและแมลงรบกวน 
 - มีฝนตกหนักน้ําท#วมขัง ดอกและฝ1กปอเทืองเสียหาย 
 
 
 

- - 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ จังหวัด ปGญหาที่พบ แนวทางแก�ไข ปGญหาการเก็บเกี่ยว 
11 นครนายก  - เมล็ดพันธุ6ต&นทุนได&รับการจัดสรรล#าช&า 

 - ความชื้นในดินไม#เพียงพอ ทําให&เปEนอุปสรรคต#อการงอก 
ของเมล็ด 
 - เกษตรกรต&องรอคิวในการไถ เพราะรถไถในพื้นที่ไม#เพียงพอ  
จึงทําให&การหว#านล#าช&า 
 - ดินแน#นทึบ ทําให&บางพื้นที่ไถไม#เข&า 
 - ไม#มีน้ําในช#วงการปลูก หว#าน 
 - ฤดูปลูกไม#ตรงตามกําหนด 
 - ความแห&งแล&งในพื้นที่ 
 - โรคและแมลงรบกวน 
 - ฝนตกน้ําท#วมขังพื้นที่ 
 
 
 
 

 - เมล็ดพันธุ6ต&นทุนควรส#งให& สพด.
ประมาณ 
เดือน พ.ย. 
 - การรับซื้อเมล็ดพันธุ6 ควรขยาย
เวลา ถึง 30 มิ.ย.60 

- 

12 นนทบุรี  - ระยะเวลารับสมัครเกษตรกรเข&าร#วมโครงการฯ มีระยะสั้น 
 - การเจริญเติบโตของปอเทืองบางแปลง มีการเจริญเติบโตไม#ดี เพราะความชื้นในดินน&อย 
 - ป1ญหาฝนตกหนัก ทําให&เมล็ดพันธุ6เสียหาย  
 - หนอนผีเสื้อระบาด 
 
 
 

 - ขยายระยะเวลาในการรับสมัคร 
เพื่อให&สามารถประชาสัมพันธ6ให&แก#
เกษตรกรได&อย#างทั่วถึง 
 - ควรปลูกพืชปุ8ยสด ระหว#างเดือน 
พ.ย. - ธ.ค. 
 
 
 

- 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ จังหวัด ปGญหาที่พบ แนวทางแก�ไข ปGญหาการเก็บเกี่ยว 
13 อุตรดิตถ6  - เกษตรกรยกเลิกเข&าโครงการเนื่องจากชลประทานปล#อยน้ําทําให&เกษตรกรเปลี่ยนใจกลับไป

ทํานา 
 - หว#านแล&วมีน้ําท#วมขังทําให&เมล็ดพันธุ6ที่งอกแล&วเสียหาย 
 - มีแมลงศัตรูพืชทําลาย 
 - เมือปอเทืองออกดอกแล&วในบางพื้นที่ที่กระทบความแห&งแล&งทําให&ดอกร#วมไม#ติดฝ1ก 
 - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต 
 - หนอนผีเสื้อระบาดเจาะลําต&นและเจาะฝ1กปอเทือง 
 - อากาศร&อนทําให&ดอกปอเทืองเหี่ยวร#วง  

 - ชลประทานไม#ปล#อยน้ําให&
เกษตรกรทํานาได& 
 - ระบายน้ําที่ท#วมขังออกให&
ปอเทืองจะได&มีเกิดความเสียหาย
มาก 
 - ฉีดพ#นสารปFองกันเมล็ดพันธุ6
ศัตรูพืชในระยะแรกเมื่อมีแมลง
ระบาด 
 - หว#านเมล็ดพันธุ6ปอเทืองให&
เหมาะสมต#อการเจริญเติบโตและ
ช#วงเวลา 

 - ค#าเก็บเกี่ยว เฉลี่ยไร#ละ 
1,170 บาท/ไร# 

14 พิษณุโลก  - เมล็ดพันธุ6ปอเทืองที่ได&รับมาล#าช&า ดินแห&ง ทําให&เปอร6เซ็นความงอกลดลง  
 - พื้นที่โดยรอบทํานา ทําให&น้ําซึมผ#านเข&าไปในแปลงนา เกิดการเน#าและไม#งอกของเมล็ดพันธุ6 
ในพื้นที่ส#วนที่งอกแล&ว น้ําท#วมขัง ทําให&ปอเทืองเหี่ยวเฉาตาย 
 - ช#วงเวลาในการไถเตรียมดิน ไม#เหมาะสม ทําให&ดินมีความชื้นน&อย ส#งผลให&การเจริญเติบโต
และเปอร6เซ็นความงอกของเมล็ดพันธุ6 ไม#ดีนัก และการเจริญของต&นปอเทืองจะมีการเหี่ยวตาย 
 - ป1ญหาแมลงศัตรูพืช พบหนอนทําลายปอเทืองในทุกระยะการเจริญเติบโต เกษตรกรบาง
รายมีการฉีดสารเคมีแล&ว ก็ยังพบการระบาดอยู# ส#งผลให&เก็บเมล็ดพันธุ6ไม#ได& 
 

 - ควรจัดหาเมล็ดพันธุ6ต&นทุน 
แจกจ#ายให&เกษตรกรทันช#วงหลังการ
เก็บเกี่ยวข&าว ประมาณเดือน พ.ย. 
 - ต&องสํารวจพื้นที่และแนะนํา
เกษตรกรให&ทําร#องในแปลงปลูกปอ
เทือง เพื่อปFองกันน้ําขัง 

 - ช#วงเวลาในการปลูก
ปอเทืองไม#เหมาะสม 
ความชื้นในดินต่ํา ทําให&
การเจริญเติบโตของ
ปอเทืองไม#ดีนัก 
 - ค#าเก็บเกี่ยว 600 บาท /ไร# 

15 พิจิตร  - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต 
 - ฝนตกทําให&ต&นปอเทืองเสียหาย 
 - หนอนผีเสื้อระบาดเจาะลําต&นและเจาะฝ1กปอเทือง 
 - อากาศร&อนทําให&ดอกปอเทืองเหี่ยวร#วง  

- - 



~ 63 ~ 

โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ จังหวัด ปGญหาที่พบ แนวทางแก�ไข ปGญหาการเก็บเกี่ยว 
16 นครสวรรค6  - เมล็ดพันธุ6ต&นทุนมาล#าช&า 

 - แมลงศัตรูพืชรบกวนมาก ส#งผลกระทบให&การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ6ปอเทืองมีป1ญหา 
 - การหว#านเมล็ดพันธุ6ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ซึ่งมีสภาพอากาศร&อนทําให&ดินแห&งง#าย ปอเทือง
จึงแคะแกรน 
 - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต  
 - มีหนอนเจาะทําลายฝ1กและเมล็ด 
 - อากาศร&อนทําให&ดอกปอเทืองเหี่ยวร#วง 

- - 

17 กําแพงเพชร  - โครงการเริ่มดําเนินการล#าช&า ทําให&รับเมล็ดพันธุ6 และปลูกปอเทืองไม#ตรงตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 - ช#วงฤดูแล&ง (กลางเดือน ก.พ.) อากาศร&อนและแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองเหี่ยวเฉา ดอกปอเทือง
จึงไม#ติดเมล็ด 
 - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต 
 - มีหนอนเจาะทําลายฝ1กปอเทือง 
 - อากาศร&อนทําให&ดอกปอเทืองเหี่ยวร#วง  

 - จัดส#งเมล็ดพันธุ6ให&เกษตรกรนําไป
ปลูกให&ตรงช#วงเวลาที่เหมาะสม 

 - ยังไม#พบป1ญหา 

18 ตาก  - พื้นที่ไม#ได&ไถกลบ เนื่องจากมีน้ําท#วมขังในระยะกําลังเจริญเติบโต 
 - มีหนอนแมลงรบกวนและขาดน้ํา 

- - 

19 สุโขทัย  - ช#วงเดือน ธ.ค.-ม.ค. ดินขาดความชุ#มชื่นทําให&อัตราการงอกและการเจริญเติบโตของ
ปอเทืองไม#ดีเท#าที่ควร 
 - ป1ญหากระทบแล&ง ทําให&ต&นปอเทืองไม#เจริญเติบโต 
 - ติดฝ1กแต#ไม#มีเมล็ด 
 - มีหนอนและแมลงรบกวน 

-  - ป1ญหาในการหารถเก็บ
เกี่ยว เพราะมีพื้นที่น&อยไร# 
ไม#คุ&มค#า  
 - ค#าใช&จ#ายในการเก็บ
เกี่ยว 600 - 650 บาท/ไร# 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 ผลการแจกจ&ายเมล็ดพันธุ9พืชปุ,ยสดให�เกษตรกร ใน ศพก. 
โครงการปลูกพืชปุ,ยสด ปJ2556/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ผลการแจกจ�ายเมล็ดพนัธุ�พืชปุ�ยสดให�เกษตรกร ใน ศพก. โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป% 2559/60 กรมพฒันาที่ดิน 
 

ลําดับ สพข./สพด. 
จํานวนเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด แผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด (25 กิโลกรัม/ราย) 

(ราย) (ไร�) (กก.) ศพก.(อําเภอ) จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ (ราย) จํานวนเมล็ดพันธุ�ที่ได�รับ (กก.) 
  สพข.1 4,522 70,871.96 30,735.00 48 1,233 30,735.00 
1 สพด. นครปฐม 119 1,285.00 1,037.00 6 42 1037.00 
      กําแพงแสน 10 250.00 
      นครชัยศรี 3 75.00 
      สามพราน 7 175.00 
      เมืองนครปฐม 20 500.00 
      บางเลน 1 25.00 
      พุทธมณฑล 1 12.00 
2 สพด. ปทุมธานี 18 303.00  - 0 0 0.00 

3 สพด. สมุทรปราการ 127 2,336.00  - 0 0 0.00 
4 สพด. นนทบุรี 6 84.00  - 0 0 0.00 
5 สพด. สิงห�บุรี 905 13,626.95 11,000.00 6 440 11,000.00 
      บางระจัน 80 2,000.00 

      ท+าช,าง 93 2,325.00 

      ค+ายบางระจัน 102 2,550.00 

      อินทรบุรี 55 1,375.00 

      เมือง 54 1,350.00 

      พรหมบุรี 56 1,400.00 

6 สพด. นครนายก 898 15,224.51 2,867.00 4 115 2,867.00 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ สพข./สพด. 
จํานวนเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด แผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด (25 กิโลกรัม/ราย) 

(ราย) (ไร�) (กก.) ศพก.(อําเภอ) จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ (ราย) จํานวนเมล็ดพันธุ�ที่ได�รับ (กก.) 
      เมืองนครนายก 34 850.00 
      ปากพลี 29 725.00 
      บ,านนา 29 725.00 
      องครักษ2 23 567.00 
7 สพด. ลพบุรี 816 11,801.00  - 0 0 0.00 

8 สพด. พระนครศรีอยุธยา 196 3,184.25 523.00 1 21 523.00 
      บางปะอิน 21 523.00 
9 สพด. ชัยนาท 393 6,568.00 64.00 3 3 64.00 
      สรรพยา 1 25.00 
      หันคา 1 25.00 
      หนองมะโมง 1 14 

10 สพด. สุพรรณบุรี 568 8,579.00 11,732.00 15 469 11,732.00 
      เดิมบางนางบวช 41 1,025.00 
      บางปลาม,า 59 1,475.00 
      สามชุก 49 1,225.00 
      อู+ทอง 42 1,050.00 
      ศรีประจันต2 43 1,075.00 
      เมืองสุพรรณบุรี 42 1,050.00 
      ด+านช,าง 51 1,275.00 
      สองพี่น,อง 40 1,000.00 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ สพข./สพด. 
จํานวนเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด แผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด (25 กิโลกรัม/ราย) 

(ราย) (ไร�) (กก.) ศพก.(อําเภอ) จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ (ราย) จํานวนเมล็ดพันธุ�ที่ได�รับ (กก.) 
      ดอนเจดีย2 42 1,050.00 
      หนองหญ,าไซ 41 1,025.00 
      กระเสียว 3 75.00 
      บ,านสระ 1 25.00 
      ย+านยาว 3 75.00 
      วังลึก 1 25.00 
      หนองสะเดา 11 282.00 

11 สพด. อ�างทอง 49 814.50  - 0 0 0.00 
12 สพด. สระบุรี 427 7,065.75 3,512.00 13 143 3,512.00 
      เมืองสระบุรี 11 270.00 
      หนองโดน 11 270.00 
      วิหารแดง 11 270.00 
      เสาไห, 11 272.00 
      พระพุทธบาท 11 270.00 
      เฉลิมพระเกียรติ 11 270.00 
      มวกเหล็ก 11 270.00 
      วังม+วง 11 270.00 
      แก+งคอย 11 270.00 
      หนองแค 11 270.00 
      หนองแซง 11 270.00 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ สพข./สพด. 
จํานวนเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด แผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด (25 กิโลกรัม/ราย) 

(ราย) (ไร�) (กก.) ศพก.(อําเภอ) จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ (ราย) จํานวนเมล็ดพันธุ�ที่ได�รับ (กก.) 
      บ,านหมอ 11 270.00 
      ดอนพุด 11 270.00 
  สพข.8 3,653 57,143.12 16,093.00 29 644 16,093.00 

13 สพด. พิจิตร 700 12,634.00 6,000.00 12 240 6,000.00 
      เมือง 20 500.00 
      ตะพานหิน 20 500.00 
      ทับคล,อ 20 500.00 
      วชิรบารมี 20 500.00 
      สามง+าม 20 500.00 
      โพทะเล 20 500.00 
      โพธิ์ประทับช,าง 20 500.00 
      บึงนาราง 20 500.00 
      บางมูลนาก 20 500.00 
      ดงเจริญ 20 500.00 
      วังทรายพูล 20 500.00 
      สากเหล็ก 20 500.00 

14 สพด. พิษณุโลก 2,500 39,007.00 4,770.00 8 191 4,770.00 
      ชาติตระการ 25 625.00 
      เมืองพิษณุโลก 25 625.00 
      บางระกํา 25 625.00 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ สพข./สพด. 
จํานวนเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด แผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด (25 กิโลกรัม/ราย) 

(ราย) (ไร�) (กก.) ศพก.(อําเภอ) จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ (ราย) จํานวนเมล็ดพันธุ�ที่ได�รับ (กก.) 
      นครไทย 25 625.00 
      บางกระทุ+ม 25 625.00 
      พรหมพิราม 25 625.00 
      วังทอง 25 625.00 
      วัดโบสถ2 16 395.00 

15 สพด. อุตรดิตถ� 453 5,502.12 5,323.00 9 213 5,323.00 
      เมือง 23 575.00 
      ลับแล 23 575.00 
      ตรอน 23 575.00 
      พิชัย 23 575.00 
      ทองแสนขัน 23 575.00 
      ท+าปลา 23 573.00 
      น้ําปาด 29 725.00 
      ฟากท+า 23 575.00 
      บ,านโคก 23 575.00 
  สพข.9 4,302 66,495.19 69,862.20 42 2,797 69,862.20 

16 สพด. สุโขทัย 757 8,677.00 39,107.00 9 1,565 39,107.00 
      ศรีสําโรง 200 5,000.00 
      บ,านด+านลานหอย 200 5,000.00 
      ศรีนคร 120 3,000.00 
      สวรรคโลก 200 5,000.00 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ สพข./สพด. 
จํานวนเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด แผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด (25 กิโลกรัม/ราย) 

(ราย) (ไร�) (กก.) ศพก.(อําเภอ) จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ (ราย) จํานวนเมล็ดพันธุ�ที่ได�รับ (กก.) 
      คีรีมาศ 160 4,000.00 
      กงไกรลาศ 160 4,000.00 
      ทุ+งเสลี่ยม 160 4,000.00 
      เมืองสุโขทัย 160 4,000.00 
      ศรีสัชนาลัย  205 5,107.00 

17 สพด. กําแพงเพชร 1,216 17,966.00 15,930.50 9 637 15,930.50 
      โกสัมพีนคร 31 775.00 
      ขาณุวรลักษบุรี 207 5,175.00 
      คลองขลุง 109 2,725.00 
      คลองลาน 15 375.00 
      ทรายทองวัฒนา 39 975.00 
      ปางศิลาทอง 143 3,575.00 
      พรานกระต+าย 43 1,075.00 
      ลานกระบือ 13 325.00 
      เมืองกําแพงเพชร 37 930.50 

18 สพด. นครสวรรค� 2,267 39,352.00 9,561.00 15 384 9,561.00 
      แม+เปEน 27 675.00 

      ชุมตาบง 24 600.00 

      ลาดยาว 28 700.00 

      แม+วงก2 25 586.00 

      ชุมแสง 30 750.00 



~ 71 ~ 

โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาที่ดิน 

ลําดับ สพข./สพด. 
จํานวนเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด ผลผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด แผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด (25 กิโลกรัม/ราย) 

(ราย) (ไร�) (กก.) ศพก.(อําเภอ) จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ (ราย) จํานวนเมล็ดพันธุ�ที่ได�รับ (กก.) 
      หนองบัว 21 525.00 

      ตาคลี 27 675.00 
      ตากฟFา 24 600.00 
      โกรกพระ 25 625.00 
      เมืองนครสวรรค2 26 650.00 
      ท+าตะโก 25 625.00 
      ไพศาลี 26 650.00 
      พยุหะคีรี 26 650.00 
      เก,าเลี้ยว 26 650.00 
      บรรพตพิสัย 24 600.00 

19 สพด. ตาก 62 500.19 5,263.70 9 211 5,263.70 
      แม+สอด 20 500 
      แม+ระมาด 14 350 
      ท+าสองยาง 14 350 
      พบพระ 20 500 
      อุ,มผาง 20 500 
      บ,านตาก 30 750 
      วังเจ,า 37 925 
      เมืองตาก 38 950 
      สามเงา 18 438.70 

รวมทั้งสิ้น 12,477 194,510.27 116,690.20 119 4,674 116,690.20 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 เอกสารการประเมินผลโครงการปลูกพืชปุ,ยสด 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก 2  ภาพประกอบการดําเนินงาน 

โครงการปลูกพืชปุ,ยสด กรมพัฒนาท่ีดิน ปJ 2559/60 
 

  2.1 ภาพการประชุมช้ีแจงทําความเข&าใจกับเกษตรกรที่เข&าร#วมโครงการ 
2.2 ภาพการจัดหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ6พืชปุ8ยสด (ปอเทอืง) ให&แก#

เกษตรกรที่เข&าร#วมโครงการ       
2.3 ภาพการไถเตรยีมดินและปลูกพืชปุ8ยสด     

  2.4 ภาพการไถกลบพืชปุ8ยสด       
  2.5 ภาพการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ6พืชปุ8ยสด      
  2.6 ภาพหนอนลงแปลงผลิตเมล็ดพันธุ6พืชปุ8ยสด     
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.1 ภาพการประชุมช้ีแจงทําความเข�าใจกับเกษตรกร 
ท่ีเข�าร&วมโครงการ 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.2 ภาพการจัดหาและสนับสนุนเมล็ดพันธุ9พืชปุ,ยสด (ปอเทือง) 
ให�แก&เกษตรกรท่ีเข�าร&วมโครงการ 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.3 ภาพการไถเตรียมดินและปลูกพืชปุ,ยสด 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.3 ภาพการไถเตรียมดินและปลูกพืชปุ,ยสด (ต&อ) 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.4 ภาพการไถกลบพืชปุ,ยสด 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.5 ภาพการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ9พืชปุ,ยสด 
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โครงการปลูกพืชปุ�ยสด ป� 2559/60 กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.6 ภาพหนอนลงแปลงผลิตเมล็ดพันธุ9พืชปุ,ยสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู�จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
นายสุรเดช  เตียวตระกูล  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
นายเข�มแข็ง  ยุติธรรมดํารง  รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินด�านวิชาการ 
นางสาวเบญพร ชาครานนท$  รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินด�านบริหาร 
 

ผู�เรียบเรียงและจัดทํา 
นางสาวพรรณพิศ บ(วงนาวา  ผู�อํานวยการกองแผนงาน 
นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน  ผู�เชี่ยวชาญด�านนโยบายและยุทธศาสตร$ 
นางสาวฉวีวรรณ$ พัฒนพงษ$  รักษาการผู�อํานวยการกลุ(มโครงการพิเศษ 
นางสาวมณทิรา พฤกษกลํามาศ  นักวิเคราะห$นโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง   นักวิเคราะห$นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายณรงค$ศักด์ิ ฐิติเพ่ิมพงศ$  นักวิเคราะห$นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายยุทธพงษ$ ไพคํานาม  เจ�าหน�าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร$ 
นางสาวฉลวย อัตเจตะนะ  เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห$นโยบายและแผน 
นางสาวพรทิพา สิงห$ทอง   เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห$นโยบายและแผน 
นางสาวพิมพรรณ แก�วเนิน   เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห$นโยบายและแผน 
นางสาวจุฑารัฐ การะนาท  เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห$นโยบายและแผน 
นายเฉลิมโชค ชลสินธุ$   เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






