รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอาเภอ
ตามแนวทาง การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร ระดับอาเภอ/ตาบล ปี 2563
อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

บทที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง
อาเภอพยุห์ เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอาเภอเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2537 โดยแยกออกจากอาเภอเมืองศรีสะเกษ และต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา
ยกฐานะเป็นอาเภอพยุห์
อาเภอพยุห์ตงั้ อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอเมืองศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอน้าเกลี้ยง
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอศรีรัตนะและอาเภอไพรบึง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอวังหิน

ภาพที่ 1: แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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อาเภอเมืองศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตาบล 66 หมูบ่ ้าน ได้แก่
1.พยุห์
13 หมู่บ้าน
2.พรหมสวัสดิ์
20 หมู่บ้าน
3.ตาแย
15 หมู่บ้าน
4.โนนเพ็ก
11 หมู่บ้าน
5.หนองค้า
7 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อาเภอพยุห์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่
- เทศบาลตาบลพยุห์
- องค์การบริหารส่วนตาบลพยุห์
- องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมสวัสดิ์
- องค์การบริหารส่วนตาบลตาแย
- องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเพ็ก
- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองค้า
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)
ลักษณะภูมิประเทศของอาเภอพยุห์ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีป่าโปร่งสลับกับทุ่งนาพื้นที่ส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็น ดินปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อยและกักเก็บน้าไว้บนผิวดินไว้ไม่ได้นานพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทา
การเกษตรโดยเฉพาะทานา
1.3 สภาพภูมิอากาศ
อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มกราคม
สภาพภู มิ อ ากาศทั่ ว ไปค่ อ นข้ า งแห้ ง แล้ ง และมี ฤ ดู ห นาวและฝน ช่ ว งสั้ น ๆ มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ทั้ ง ปี อ ยู่ ที่
๒๒ – 34 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 650 – 1,100 มิลลิเมตร /ปี

อุณหภูมิเฉลี่ย
30
อุณ หภูมิ C

28
26

ภาพที่ ๒: แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

อุณหภูมิ…
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ปริมาณน้าฝนรายเดือน

ภาพที่ 3 : แสดงข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือน
ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือน (ปี 2560 - 2561)
เดือน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

รวม

สูงสุด
191.9 538.0 408.7 497.5 737.7 506.7 290.6 121.3 50.8 19.6 73.8 90.8
เฉลี่ย (2527-2560) 70.6 196.6 199.9 237.9 269.2 276.6 123.9 21.2 2.5 1.5 13.9 24.8 1438.6
ต่าสุด
1.8 26.0 61.2 57.2 108.5 93.9
0.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปี2560
27.1 424.7 61.2 410.0 343.0 163.1 109.8 10.1 0.3 0.0 8.9 53.3 1611.5
จานวนวันฝนตก
3
18
16
24
21
15
9
5
1
3
4
119
ปี2561
21.1 154.0
175.1
จานวนวันฝนตก
7
17
24

1.4 เส้นทางคมนาคม
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 2111
1.5 แหล่งน้า และระบบชลประทาน
แหล่งน้าในอาเภอพยุห์ที่สาคัญคือ มีมีห้วยไหลผ่าน ได้แก่
1. ห้วยแฮด ต้นลาธารที่ตาบลลมศักดิ์ อาเภอชุขันธ์ ไหลผ่านอาเภอไพรบึง อาเภอพยุห์ แล้ว ไหลลง
ห้วยลาราญที่อาเภอเมืองศรีสะเกษ
2. ห้วยทา ต้นลาธารที่อาเภอขุนหาญ ไหลผ่านอาเภอไพรบึง อาเภอพยุห์ อาเภอน้าเกลี้ยง แล้ว ไหล
ลงห้วยขะยุงที่อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพที่ 4: แสดงแหล่งน้าธรรมชาติ/ชลประทาน
1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานาเลี้ยงสัตว์ปลูก พืชผัก
นอกจากนั้นประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ได้แก่ รับจ้างทั่วไป มีรายได้ค่าเฉลี่ยต่อคน 4๕,876 บาท/ปี มีแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตภาคเกษตร เช่น
- หจก.กอบเงินกาไรแท้
- โชติช่วง
- ฮ.พยุห์
- เจ้าสัวเจริญทรัพย์
- หจก.โรงสีข้าวตั้งกิจไทยพยุห์
สังคม ประชากรในอาเภอพยุห์ ประกอบไปด้วย จานวนประชากร 36,001 คน มีความทันสมัยใน
การติดต่อสื่อสารที่ฉับไว รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างจังหวัดอื่นๆ และอาเภอได้อย่าง
สะดวกสบายและเป็นศูนย์กลางการศึกษาตั้งแต่ระดับบริบาลจนถึงมหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจร มีชน
พื้นเมือง ๓ เผ่า คือ ส่วย ลาว เยอ ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ยึดขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม ตลอดจนภาษาพูดที่
เป็นเอกลักษณ์
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1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used)
ข้อมูลชุดดิน
1.ดิน สภาพทั่วไปประมาณ 90 % เป็นดินร่วนปนทราย 10 % ดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าวปานกลาง
ชุดดิน
กลุ่มชุดดินที่ 6
กลุ่มชุดดินที่ 6

หน้าตัดดิน

บริเวณที่พบ
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสี
น้าตาลหรือสีแดงตลอดชั้นดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้
เกิดจาก พวกตะกอนลาน้าเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าเลวพบตามที่ราบ ตั้งแต่ที่ราบน้าท่วมถึงลานตะพักลาน้าระดับ
ต่า น้าแช่ขัง 30-50 ซม. นาน 3 -5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าหรือค่อนข้างต่า pH 4.5-5.5
ได้แก่ชุดดิน บางนรา มโนรมย์ เชียงราย นครพนม ปากท่อและแกลง สุไหงโกลก ท่าศาลา คลองขุด สตูล วังตง ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทานา หรือปลูกพืชล้มลุกในช่วงฤดูแล้ง
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดแก่ฤดูฝนน้าแช่ขัง
นาน 3 - 5 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : เนื่องจากสภาพพื้นที่พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุม่ เนื้อดินเป็น
ดินเหนียวการระบายน้าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้าขังอยู่ที่ผิวดิน ระหว่าง 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ทานา
ในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้ง สามารถปลูก พืชไร่ พืชผัก หรือพืชอื่นที่ มีอายุสั้นได้ ส าหรับ ในบริเ วณพื้นที่ที่ มี น้า
ชลประทานเข้าถึงหรือมีแหล่งน้าธรรมชาติ สามารถใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือปลูกพืชไร่ และพืชผัก ตลอดทั้งปีจะต้อง
ทาคันดินล้อมรอบพื้นที่เพาะปลูกและยกร่องปลูก เพื่อช่วยการระบายน้าของดิน
การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 6
ปลูกข้าวหรือทานา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 1 การใช้
ปุ๋ยเคมี สาหรับพันธุ์ข้าวที่แนะนา ให้ใช้ปุ๋ยสูตรและอัตราปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 2
ปลูกพืชไร่ การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกกรณีปลูกในช่วงฤดูแล้งหรือหลังเก็บเกี่ยวข้าว และกรณีเปลี่ยน
สภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่แบบถาวรให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 2
การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ข้าวโพดหวาน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และอ้อย ใช้สูตรปุ๋ยและอัตรา เช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 2
ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น การเตรียมพื้นที่ปลูกให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร่แบบ
ถาวร
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การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น มะม่วง ส้มเขียวหวาน มะพร้าว ให้ใช้ปุ๋ยสูตรและอัตราเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 2
ลองกอง (ยังไม่ให้ผล)ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ต้น/อายุ 1 ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้น
และปลายฤดูฝน เมื่อให้ผลผลิตแล้วใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 ประมาณ 0.5-1 กก./ต้น
มังคุด ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ต้น/อายุ 1 ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง สาหรับมังคุดที่ออกผลแล้ว
ใส่สูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน และก่อนออกดอก และติดผลเล็ก ๆ
ใส่สูตร 12-12-17 อัตรา 1-2 กก. /ต้น
ทุเรียน (ที่ให้ผลแล้ว) ครั้งแรกใส่สูตร 15-15-15 อัตรา 3.0 - 5.0 กก./ต้น หลังเก็บผลแล้ว ครั้งที่
2 ใส่สูตร 12-24-12 อัตรา 3.0-5.0 กก./ต้น ใส่ก่อนออกดอก 1-2 เดือน ครั้งที่ 3 ใส่สูตร 8-24-24 หรือ 8-2424 อัตรา 1.0-2.0 กก./ต้น หลังจากออกดอกประมาณ 60 วัน
ส้มโอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ อายุ 1 ปี ใช้อัตรา 1 กก./ต้น อายุ 2 ปี ใช้อัตรา 2
กก./ต้น อายุ 3 ปี ใช้อัตรา 3 กก./ต้น อายุ 4 ปี ใช้อัตรา 4 กก./ต้น อายุ 5 ปี ใช้อัตรา 5 กก./ต้น
เงาะ อายุ 1-3 ปี ยังไม่ให้ผล ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5-1.0 กก./ต้น ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ใน
ตอนต้นและตอนปลายฤดูฝน สาหรับปีต่อไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น 0.5 กก./ต้น/ปี ให้ใส่ปุ๋ยหลังจากตัดแต่งกิ่งและกาจัดวัชพืช
แล้ว โดยใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เงาะที่ให้ผลแล้วแบ่งใส่ 3 ช่วง ครั้งแรก ใส่สูตร 15-15-15 อัตรา 2.0-3.0 กก./ต้น
หลังจากเก็บผลผลิตและได้ตัดแต่งกิ่งพร้อมกาจัดวัชพืชแล้ว ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อัตรา 2.0-3.0 กก./ต้น
ก่อนการออกดอก ครั้งที่ 3 ใส่ปุ๋ย 9-24-24 หรือ 15-15-15 อัตรา 1.0-2.0 กก./ต้น ใส่เมื่อติดผลแล้ว และในระยะ
ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2 อัตรา 1-2 กก./ต้น
โกโก้ อายุ 1 ปี ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.2 กก./ต้น/ครั้ง อายุ 3 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 12-1217-2 อัตรา 0.6 กก./ต้น/ครั้ง อายุ 4 ปี ใช้ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2 อัตรา 0.7 กก./ต้น/ครั้ง โดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง ครั้งที่
1 ใส่ก่อนฤดูฝน ครั้งที่ 2 ใส่กลางฤดูฝน และครั้งที่ 3 ใส่ปลายฤดูฝน
กลุ่มชุดดินที่ 17
กลุ่มชุดดินที่ 17

หน้าตัดดิน
บริเวณที่พบ
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน้าตาล, น้าตาลปนเทา ดินล่างเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีน้าตาลอ่อน , สีเทาอ่อน, สีเทาปนชมพูพบจุดประพวกสีน้าตาลปน
เหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานี สในดิน
ชั้นล่าง เกิดจากพวกตะกอนลาน้า พบตามพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ บริเวณลานตะพักลาน้าระดับต่า น้าแช่
ขังลึก 30-50 ซม. นาน 2-4 เดือน เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
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ต่า pH 4.5-5.5 ได้แก่ชุดดินหล่มเก่า ร้อยเอ็ด เรณู และสายบุรี สุไหงปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้าในฤดูฝน
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ฤดูฝนขังน้านาน 2 - 4 เดือน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่า
ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินสาหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปแล้วกลุ่ม
ชุดดินที่ 17 มีศักยภาพเหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการทานามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักในช่วงฤดูฝน แต่สามารถ
ปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งน้าธรรมชาติหรือน้าชลประทานเข้าถึง
การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 17
ปลูกข้า วหรือทานา ปัญหาสภาพพื้นที่นาบางแห่งมีความลาดเทเล็กน้อย น้าขัง ในกระทงนาไม่
สม่าเสมอ ทาให้ขาดน้า แก้ไขโดยปรับกระทงนาให้สม่าเสมอถ้าเป็นไปได้ นาวิธีการจัดรูปแปลงนามาปฏิบัติ ปัญหาดิน
เป็นกรดแก้ไขโดยใส่ปูนขาว หรือวัสดุปูนเกษตรอย่างอื่น อัตรา 100 กก./ไร่ หรือตามค่าความต้องการปูน ปัญหาดิน
ค่อนข้างเป็นทรายและมีโครงสร้างค่อนข้างแน่นทึบ แก้ไขโดยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินดังนี้ -ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
อัตรา 1-2ตัน/ไร่ -ไถกลบตอซังพืชลงดิน -ไถกลบพืชปุ๋ยสุดจากพืชตระกูลถั่ว -ปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ กระถินยักษ์
หรือถั่วมะแฮะบริเวณคันนาแล้วทาการตัดใบหรือกิ่งอ่อนสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด พันธุ์ข้าวพันธุ์ที่แนะนา
1. พันธุ์ไวต่อช่วงแสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข.6 กข.8 กข.15 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวปาก
หม้อ 148 ขาวตาหม้อ 17 ชุมแพ 60 น้าสะกุย 19 เหนียวอุบล หางยี 17 ภาคใต้ กข.13 พัทลุง60 แก่นจันทร์
นางพญา 132 พวงไร่ 2 เผือกน้า 43 เฉี้ยง ภาคตะวันออกและภาคกลาง กข.77 เก้ารวง 88 ขาวตาแห้ง 17 ขาว
ปากหม้อ ปทุมธานี 60
2. พันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทุกภาค กข.1 กข.2 กข.3 กข.4 กข.5 กข.7 กข.9 กข.10 กข.11
กข.21 กข.23 กข.25 สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก 60-2 และพิษณุโลก 90
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าหรือขาดธาตุอาหารพืชบางชนิด ข้าวแก้ไขโดยการใส่ปุ๋ยเคมี
1. อัตราปุ๋ยสาหรับข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง ครั้งแรก ปุ๋ยยูเรียช่วงตกกล้า อัตรา 5-10 กก./ไร่
ครั้งที่ 2 ปุ๋ย 16-16-8 อัตรา 25-35 กก./ไร่ ใส่ก่อนปักดา ครั้งที่ 3 ปุ๋ยยูเรีย(46-0-0) อัตรา 10-15 กก./ไร่ เป็น
ปุ๋ยแต่งหน้า
2. อัตราปุ๋ยสาหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยยูเรียรองพื้น ช่วงตกกล้า อัตรา 1015 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 หรือสูตรอื่น ที่มีเนื้อปุ๋ยเท่าเทียมกัน อัตรา 20-25 กก./ไร่ ครั้งที่ 3 ใส่ปุ๋ยยู
เรีย(46-0-0) อัตรา 5-10 กก./ไร่ เป็นปุ๋ยแต่งหน้า
ปลูกพืชไร่ ปัญหาดินมีการระบายน้าเลวและน้าแช่ขังในฤดูฝนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกไม้ผล
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 1) ใส่ปุ๋ยสูตร 1224-12 อัตรา 25 กก./ไร่ โดยทาการแบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน ครั้งที่ 1 ใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อ
ต้นถั่วอายุ 25 วัน 2) ใส่โบรอนในรูปของบอแรกซ์ 0.9 กก./ไร่ แก้ปัญหาเมล็ดกลวง 3) ใส่ปุ๋ยโมลิบดีนัมในรูปโซเดียม
โมลิบเดทหรือแอมโมเนียมโมลิบเดท อัตรา 100-200 กก./ไร่
ข้าวโพดหวาน ใส่ปุ๋ย 24-12-12 อัตรา 40-50 กก. หรือ 15-15-15 อัตรา 30-40
กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย 10-15 ต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ใส่รองพื้นก้นหลุมก่อนปลูก ครั้งที่
2 ใส่เมื่ออายุ 25 วัน
ข้าวโพดฝักอ่อน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30-35 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย 25 กก./ไร่
หรือปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 3 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นอายุ 7-10 วัน ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อต้นอายุ
25 วัน ครั้งที่ 3 ใส่เมื่อต้นอายุ 35 วัน
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ปอแก้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 40-50 กก..ไร่ โดยใส่สองข้างแถว เมื่ออายุ 20-25
วัน
ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ปลูกโดยการปรับปรุงพื้นที่นาให้เป็นสวนไม้ผล จัดระบบการปลูกพืช
แบบไร่นาสวนผสม ปัญหาดินมีการระบายน้าเลว แก้ไขโดยการยกร่องปลูกดังนี้คือ
1) วางแนวรองให้สันร่องกว้าง 6-8 เมตร และท้องร่องกว้าง 1.0-1.5 เมตร ปาดหน้าดิน
มาที่กลางสันร่อง
2) ขุดดินจากคูมากลบที่ขอบสันร่องให้สูง 50 ซม.
3) ทาคันดินให้ล้อมรอบสวน เพื่อป้องกันน้าท่วม
ปัญหาดินเป็นกรด แก้ไขโดยการใส่ปูนขาว อัตรา 100 กก./ไร่ ใส่ในช่วงระหว่างการ
เตรียมดินปลูกเริ่มแรก หรือใส่ในช่วงเตรียมหลุมปลูกอัตรา 3-5 กก.ต่อต้น
ปัญหาดินค่อนข้างเป็นทรายและมีโครงสร้างค่อนข้างแน่นทึบ แก้ไขโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ
ให้แก่ดินดังนี้
1. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 20-50 กก./ต้น ในช่วงเตรียมหลุมปลูก
2. ปลูกพืชคลุมดินซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วบารุงดิน ได้แก่ ถั่วลาย ถั่วเซอราโตร ถั่วฮามาต้า
และถั่วคุดชู ใช้เมล็ดอัตรา 1.5 กก./ไร่
3. ใช้วัสดุเศษพืชคลุมดิน ได้แก่ ฟางข้าว หรือสลายตัวจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า เช่น มะม่วง ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ต้น/ปี
แบ่งใส่ 4 ระยะก่อนติดผล คือเดือน มีนาคม พฤษภาคม. สิงหาคม และ ตุลาคม โดยแบ่งใส่ 4 ครั้งละเท่า ๆ กัน และ
ระยะให้ผลผลิตแล้วแบ่งใส่ 3 ครั้ง โดยเป็นช่วงหลังเก็บผลผลิต ช่วงก่อนออกดอก 2-3 เดือนและช่วงหลังจากติดผล
มะละกอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีเนื้อธาตุอาหารทัดเทียมกันอัตรา 1 กก./
ต้น/ปี ใส่ในช่วงหลังออกดอก
มะพร้าว ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-5 กก./ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ช่วงต้นและ
ปลายฝน ใส่เพิ่มตามอายุของมะพร้าวและใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต 200-500 กรัม/ต้น/ปี (หรือใส่ปุ๋ยเท่าอายุ เช่น 2
ปี ใส่ 2 กก./ต้น/ปี)
มะม่วงหิมพานต์ ใส่สูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 0.5-1 กก./ต้น/ปี ใส่
เพิ่มตามอายุของต้น โดยแบ่งใส่ 4 ครั้ง ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ ตุลาคม
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 18

หน้าตัดดิน

บริเวณที่พบ
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ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้าตาลอ่อน, สีน้าตาลปนแดงอ่อน ดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้าตาล, สีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้าตาลแก่ สีแดงปนเหลืองปะปน เกิดจากพวก
ตะกอนลาน้าพบบริเวณ พื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบตามลานตะพักลาน้าระดับต่า น้าแช่ขังลึก 30 ซม. นาน
ประมาณ 4 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า ดินชั้นบน pH
6.0-7.0 ส่วนดินชั้นล่าง pHประมาณ 5.5-6.5 ได้แก่ชุดดินเขาย้อย ชลบุรี และโคกสาโรง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วน
ใหญ่ใช้ทานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื้อดินเป็นดินทรายหยาบ พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้า ความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่า ฤดูฝนมีน้าแช่ขังนาน 4 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 18 พบบริเวณที่ราบต่า สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบ
ราบเรียบ ดินมีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน้าขังนานระหว่าง 3-4 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมใน
การทานามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ผล ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้าขังและการระบายน้าของ
ดิน อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักอายุสั้นได้ ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีน้าชลประทานและแหล่ง
น้าธรรมชาติเสริม
การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 18
ปลูกข้าวหรือทานา ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ข้าวพันธุ์ที่แนะนา
1.1 ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ ขาวปากหม้อ ขาวตาแห้ง 17 เก้ารวง เหลืองประทิว 123
น้าสะกุ่ย 19 ขาวดอกมะลิ 105 นางมล เอส-4 ปทุมธานี 60
1.2 ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ กข.1-7 กข.9 กข.10 กข.11 กข.21 กข.25 สุพรรณบุรี
60 สุพรรณบุรี 70 พิษณุโลก 60-2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 35 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-8 หรือสูตร
ใกล้เคียง อัตรา 25-35 กก./ไร่ หรือปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่ ใส่ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย อัตรา
15-20 กก./ไร่ การใส่ให้แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งละเท่า ๆ กั น ครั้ง แรกใส่ระยะปัก ดา และครั้งที่ สองใส่ห ลัง ครั้ง แรก
ประมาณ 30 วัน หรือระยะที่ต้นข้าวตั้งท้อง สาหรับปุ๋ยที่ใส่ร่วมก็ให้แบ่งใส่ 2 ครั้งเช่นเดียวกัน ปัญหาดินแน่นหลังจาก
การทาเทือกปักดา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่ ในระยะเตรียมดินก่อนปักดาข้าวหรือ
ปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน ฯลฯ เป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกก่อนปลูกข้าว 2-3 เดือนแล้วไถกลบ เมื่อพืช
ตระกูลถั่วออกดอกหรือไถกลบฟางข้าวและเศษหญ้าลงไปในดิน ทิ้งไว้ให้สลายตัว เป็นอินทรีย์วัตถุจะช่วยทาให้ดินร่วน
ซุยอีกทางหนึ่ง
ปลูกพืชไร่ ปัญหาการระบายน้าของดินค่อนข้างเลวถึงเลว และน้าท่วมขังในฤดูฝน การเตรียม
พื้นที่ปลูก ในกรณีปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าว หรือกรณีเปลี่ยนพื้นที่ทานาไปเป็นปลูกพืชไร่แบบถาวร
ให้ทาคันดินล้อมและขุดยกร่องและคูระบายน้า ปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 1 ปัญหาดินไม่ร่วนซุยเท่าที่ควร แก้ไข
โดยการใช้อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร่
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า เช่น พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 20-30 กก./ไร่ หรือ สูตร 10-20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูก
หรือหลังปลูก 20-25 วัน โดยใส่รองก้นหลุมหรือโรยสองข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ
ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ใส่ร่วมกับปุ๋ย
สูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน
โดยใส่รองก้นหลุมและโรยสองข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ
ฝ้าย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 35-45 กก./
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ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลังปลูกแบ่งครึ่ง ครั้งแรกรองก้นหลุมปลูก ครั้งที่สองโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ
ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ปัญหาน้าท่วมขังในฤดูฝนและดินระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับกลุ่มชุดดินที่ 1 ในกรณีเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นที่ปลูกไม้ผลถาวร
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า เช่น มะม่วง ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของจานวนอายุ
เช่น มะม่วงอายุ 10 ปี ใส่ปุ๋ยจานวน 5 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง คือ 1 ใน 3 ส่วน ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่ในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน ครั้งที่สองใส่อีก 1 ใน 3 ส่วน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ
ปุ๋ยที่เหลือ 1 ใน 3 ส่วนใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใส่ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม
ฝรั่ง พันธุ์ที่แนะนาได้แก่ กลมสาลี ทูลเกล้า เวียดนาม ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 1313-21 อัตราประมาณ 1 กก./ต้น/ปี ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 10 กก./ต้น
กล้วยหอม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเมื่ออายุ 1 สัปดาห์ 1 เดือน และ 2 เดือน ครั้งละ
ประมาณ 5 กก./ต้น ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่ออายุ 3 เดือน และ 5 เดือน
ขนุน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 อัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ครั้ง อายุ 1-3 ปี ใส่ 6 ครั้ง/ปี อายุ 4-6 ปี ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
หนึ่งครั้งต่อปี อัตรา 20-30 กก./ต้น ใส่ห่างต้น ก่อนออกดอก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ต้น
ปลายฤดูฝนใส่ปุ๋ยสูตร 14-14-21 อัตรา 1-2 กก./ต้น/ปี
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22

หน้าตัดดิน
บริเวณที่พบ
ลักษณะโดยทั่วไป : หน่วยที่ดินเป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วนสี
พื้นเป็นสีเทาหรือน้าตาลปนเทา มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน้าตาลอ่อน และอาจพบศิลาแลงอ่อนใน
ดินชั้นล่าง มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบาย
น้าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ค่าความเป็นกรด เป็น
ด่างประมาณ 4.5-5.5 บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าอยู่ หรือใช้ปลูกไม้ยืน
ต้น แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้าในช่วงฤดูฝน ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินน้ากระจาย ชุดดินสีทน
ชุดดินสันทราย และชุดดินชัยภูมิ
ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่ ดินค่อนข้างเป็นทราย มีความสามารถใน
การอุ้มน้าต่า และมีความอุดมสมบูรณ์ต่า
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ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช
โดยทั่ วไปศักยภาพของกลุ่มชุดดินที่ 22 เหมาะที่จะใช้ในการทานาเนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้าง
ราบเรียบมีน้าขังแช่ในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักเช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพด ยาสูบ กระเทียม
มะเขือเทศ ฯลฯ ก่อนและหลังการปลูกข้าวถ้ามีน้าชลประทานหรือมีแหล่งน้าธรรมชาติ ในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้
และภาคตะวันออก ใช้ปลูกยางพาราและไม้ผล
การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 22
ปลูกข้าวหรือทานา ข้าว พันธุ์ที่แนะนา ปทุมธานี 60 สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก 60-1 60-2 ชุมแพ
60 เก้ารวง 88 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวตาแห้ง กข.15 กข.7 กข.17 กข.23 กข.25 ฯลฯ
ปัญหาเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่ หรือการ
ปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น โสนอัฟริกันฯ เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-18
อัตรา 40 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง
ปลูกพืชไร่ ปัญหาน้าท่วม ปัญหาการระบายน้าของดิน ปกติแล้วกลุ่มชุดดินนี้ไม่เหมาะสมที่จะนามา
ปลูกพืชไร่ในฤดูฝน ถ้าจะนามาปลูกพืชไร่ควรปลูกก่อนและหลังการปลูกข้าว ที่ดินมีความชื้นเพียงพอและบริเวณที่มี
แหล่งน้าเสริมก่อนเตรียมดินปลูกพืชควรมีการใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่
ปัญหาดินมี ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า แก้ ไขโดยการใช้ปุ๋ยเคมี ส าหรับ สูตร อัตราและ
วิธีการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก เช่น
ถั่วเหลือง พันธุ์ที่แนะนา ได้แก่ สจ.2, สจ.4, สจ.5, เชียงใหม่60,นครสวรรค์1การใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยหิน
ฟอสเฟตเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกในอัตรา 200 กก./ไร่ หรือใช้ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 15 กก./ไร่
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์อัตรา 20กก./ไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก
ถั่วลิสง พันธุ์ที่แนะนาได้แก่ ไทนาน 9 เกษตร 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 12-24-12 ในอัตรา 30 กก./
ไร่ และควรเพิ่มปุ๋ยเดี่ยวในรูปของทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (46%P2O5) อีกประมาณ 12 กก./ไร่
ปลูกไม้ผล ปัญหาน้าท่วม ทาคันดินล้อมรอบพื้นที่เพื่อป้องกันน้าท่วม
ปัญหาการระบายน้าของดิน ยกร่องขึ้นแปลงปลูกไม้ผลเพื่อป้องกันการแช่ขังของน้า
และเพื่อปรับปรุงการระบายน้าในช่วงที่มีระดับน้าใต้ ดินตื้นไม่ให้แช่รากพืช เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 ลึก 50
ซม. คลุกเคล้าด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 25-30 กก./หลุม
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า เช่น มะม่วง พันธุ์ที่แนะนาได้แก่เขียวเสวย
ทองดา ฟ้าลั่น น้าดอกไม้ หนังกลางวัน ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราครึ่งหนึ่ งของจานวนอายุ เช่น มะม่วง อายุ 10 ปี ก็ใส่ปุ๋ย
จานวน 5 กก./ต้น โดยใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 300 กรัม/ต้น ในช่วงเดือนมีนาคม -เมษายน ใช้ปุ๋ย 15-15-15
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 200 กรัม/อายุต้น ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม
มะละกอ พันธุ์ที่แนะนา ได้แก่ โกโก้ แขกดา จ าปาดะ สายน้าผึ้ง ฮาวาย มาเลเซีย
ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ใส่ ครั้งแรกหลังจากย้ายปลูก 2-3 สัปดาห์ มะละกอ อายุได้ 1 ปี ใส่ปุ๋ย
1 กก./ต้น/ปี หลังจากอายุได้ 1 ปี ขึ้นไป ใส่ประมาณ 1-1.5 กก./ต้น/ปี
ลาใย พันธุ์ที่แนะนา ได้แก่ อีดอ ชมพู แห้ว เบี้ยวเขียว เมื่อต้นลาไยเริ่มให้ผล
ควรงดการให้น้าช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม ถางหญ้าและเก็บกวาดใบที่รว่ งออกเพื่อให้หน้าดินแห้งเดือนกุมภาพันธ์
ลาใยแทงช่อดอก เริ่ม ให้น้าโดยค่อ ย ๆ เพิ่ม ปริม าณจนถึง ปกติ เดือนมี นาคม ถึง มิ ถุนายน ควรมี ก ารให้น้าอย่าง
สม่าเสมอใส่ปุ๋ยบารุงผลสูตร 12-12-17 หรือปุ๋ยสูตรเสมอ (15-15-15) ในอัตราครึ่งหนึ่งของอายุต้น และควรมีการ
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ค้ายันกิ่งและฉีดสารเคมีป้องกันโรคและแมลงด้วย ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ควรมีการลดการให้น้าลงก่อนเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ควรมีการตัดแต่งกิ่งฉีดยาป้องกันโรคแมลงและใส่ปุ๋ยบารุงต้น สูตร 1515-15 อัตราครึ่งหนึ่งของอายุต้นร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอกในอัตราเท่ากับอายุของต้น
กลุ่มชุดดินที่ 35
กลุ่มชุดดินที่ 35

หน้าตัดดิน
บริเวณที่พบ
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้าตาล สี
เหลือง หรือสีแดง เกิ ดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบ
บริเวณพื้นที่ดินที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 3 - 20 % และบางส่วนมี
ความลาดชันประมาณ 20 - 35 % เป็นดินลึก มีการระบายน้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.50 เมตรตลอดปี มี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า pH ประมาณ 4.5 - 5.5 ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ โคราช สะตึก วาริน ยโสธร และ
ด่านซ้าย มาบบอน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสาปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ปอ งา และ
ถั่ว บางแห่งใช้ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีการอุ้มน้าต่าถึงปานกลาง น้าใต้ดินลึก มี
การกัดกร่อนของดินปานกลางถึงรุนแรง บริเวณที่ความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น
ตลอดทั้งพัฒนาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะนามาใช้ทานา หรือ ปลูกข้าวที่ต้องการน้าขัง เนื่องจากเป็นที่ดอนสภาพ
พื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย
การระบายน้าดี เนื้อดินมีความพรุนมาก เก็บกักน้าไม่ค่อยอยู่
การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 35
ปลูกข้าวหรือทานา ปัญหาดินเป็นทรายความชื้นในดินต่า เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยหว่านปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร่ หรือใช้ปุ๋ยพืชสดโดยหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตระกูลถั่ว ได้แก่ โสนอัฟริกัน ปอเทือง
หรือ ปอเทืองเตี้ย อัตราเมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ควรหว่านรอฝน หรือต้นฤดูฝนกลางเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม
เมื่อพืชปุ๋ยสดออกดอก 50 % หรืออายุ 60 วัน จึงทาการไถกลบหรือสับกลบลงดิน ก่อนปลูกข้าว ข้าวไร่ พันธุ์ที่แนะนา
ข้าวพันธุ์เบา ซิวแม่จัน จีนฮ่อ
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรก หลังข้าวงอก 20-30 วัน ข้าว
พันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ย (4+6)-6-4 กก./ไร่ (N-P2O5-K2O) ข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ย ( 3+3) - 4 - 2 กก./ไร่
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(N-P2O5-K2O) ครั้งที่สอง ระยะให้กาเนิดช่อดอกหรือประมาณ 30 วันก่อนข้าวออกดอก ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
หรือ แอมโมเนียมคลอไรด์ อัตรา 15-30 กก./ไร่ หรือปุ๋ยยูเรีย 7-15 กก./ไร่
ปลูกพืชไร่ มันสาปะหลังพันธุ์ที่แนะนา ระยอง 3 ระยอง 60 ปัญหาดินเป็นทรายความชื้นในดินต่า
เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร่ หรือใช้ปุ๋ยพืชสดตระกูลถั่วได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า หรือ
ถั่วพุ่ม อัตราเมล็ดพันธุ์ 3-5 กก./ไร่ สาหรับถั่วพร้าใช้เมล็ดพันธุ์ อัตรา 8-10 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงในตอนต้นฤดูฝน
ราวกลางเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม เมื่อพืชปุ๋ยสดออกดอก 50 % หรือมีอายุ 60 วัน จึงทาการไถกลบ
คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน พักดินไว้ 5-10 วัน จึงทาการปลูกพืช ปัญหาดินเกิดการชะล้างพังทลาย ปลูกมันสาปะหลังตาม
แนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่หรือใช้ระบบการปลูกพืช โดยปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนหรือแซมในระหว่างแถว
ของมันสาปะหลัง ปัญหามีน้าขังแฉะในดิน ทาให้หัวมันเน่าและต้นตายในบางพื้นที่ ยกร่องปลูกพืชและร่องระบายน้า
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มธี าตุอาหารพืชใกล้เคียงกัน อัตรา 50-100
กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองก้นหลุมปลูกและครั้งที่สอง โรยข้างต้นเมื่อมันสาปะหลัง อายุ 2 เดือน
ถั่วลิสง พันธุ์ที่แนะนา -ไทนาน 9 ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-2 ปัญหาดินเป็นทราย
ความชื้นในดินต่า เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบเศษซากต้นถั่วลิสงลงดิน
หรือเกลี่ยคลุมผิวดินหลังจากการเก็บเกี่ยว ปัญหาดินเกิดการชะล้างพังทลาย ปลูกถั่วลิสงตามแนวระดับขวางความเท
ของพื้นที่ ปลูกแซมหรือปลูกหมุนเวียนกับพืชอื่นในระบบการปลูกพืช ปัญหาดินเป็นกรด หว่านปูนขาว อัตราตามความ
ต้องการปูนของดินพร้อมปุย๋ อินทรีย์ก่อนเตรียมแปลง หรือใส่ยิบซั่มอัตรา 50-100 กก./ไร่ โดยโรยข้างแถวพืชขณะต้น
ถั่วแทงเข็ม หรือเมื่อต้นถั่วอายุ 40-50 วัน ให้โรยระหว่างแนวปลูกห่าง 15-20 ซม. แล้วพรวนดินกลบโคนต้น ปัญหา
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O) หรือสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร่ แบ่งใส่สอง
ระยะ คือใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกและใส่ครั้งที่สองโดยโรยข้างแถวพืชเมื่อต้นถั่วออกดอก หรือเมื่อต้นถั่วอายุ 20 วัน
สับปะรด พันธุ์ที่แนะนา ปัตตาเวีย ภูเก็ต สวี สิงคโปร์ ปัญหาดินเป็นทรายความชื้นในดินต่า
เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักอัตรา 3-5 ตัน/ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงตอนเตรียมดินก่อนปลูก ปัญหา
ดินเกิดการชะล้างพังทลาย ควรปลูกสับปะรดตามแนวระดับขวางความลาดของพื้นที่ ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า
ใส่ปุ๋ยเคมีดังนี้ ครั้งแรกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 10-25 กรัม/ต้น ใส่ที่กาบล่างเมื่ออายุ 3 เดือน ครั้งที่สองใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-15 อัตรา 10-25 กรัม/ต้น ที่กาบใบล่างสุด เมื่ออายุ 6 เดือน และอาจเพิ่มธาตุอาหารรอง ได้แก่
แคลเซี่ยม แมกเนเซี่ยม ซัลเฟอร์ เหล็ก สังกะสี ทองแดง และโบรอน
มะม่วง ปัญหาดินเป็นทรายความชื้นในดินต่า เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
หรือเศษใบไม้แห้ง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปัญหาดินเป็นกรด ใส่ปูนขาว อัตรา 3-5 กก./ต้น ปัญหา
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี โดยใส่ทุกปีละ 4 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ
ตุลาคม โดยใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 20-50 กก./ต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จานวนกิโลกรัม /ต้น/ปี จะมีอัตราเฉลี่ย
เท่ากับครึ่งหนึ่งของอายุมะม่วงถึงเท่ากับอายุมะม่วง การใส่ปุ๋ยให้ใส่โดยหว่านให้รอบรัศมีทรงพุม่ ปุ๋ยคอกให้โรยรอบรัศมี
ทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ
มะม่วงหิมพานต์ ปัญหาดินเป็นทรายความชื้นในดินต่า เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยคอกหรือเศษใบไม้แห้ง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมดินปลูก ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ในระยะก่อนตก
ผลใส่ปุ๋ย 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 20-30 กก./ ต้น และควรใส่
ทุกปี ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของอายุมะม่วงถึงกับอายุมะม่วงหิมพานต์ ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา
300-800 กรัม/ต้น เมื่ออายุ 1-2 ปี และใส่ในอัตรา 1 กก./ต้น เมื่ออายุ 3 ปี ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-5
กก./ต้น เมื่ออายุ 4-6 ปี ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ต้น เมื่ออายุ 7 ปีขึ้นไป
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ขนุน ดินเป็นทรายความชื้นในดินต่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา
20-30 กก./ต้น รองก้นหลุมด้วยเศษพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./
ต้น ตอนต้นฤดูฝน และปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ต้น ช่วงปลายฤดูฝน และควรใส่ปุ๋ยคอกทุกปี อัตรา 2030 กก./ต้น โดยใส่รอบรัศมีทรงพุ่ม
กลุ่มชุดดินที่ 40
กลุ่มชุดดินที่ 40

หน้าตัดดิน
บริเวณที่พบ
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือแดง บางแห่งอาจพบ
จุดประสีในดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดพวกตะกอนลาน้าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณ
พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จนถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 % และบางส่วนมีความลาด
ชันประมาณ 20 - 35 % เป็นดินลึก มีการระบายน้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่า pH 4.5 - 5.5 ได้แก่ชุดดินสันป่าตอง เขาพลอง ชุดดินหุบกระพง และชุดดินยางตลาด ชุมพาง
ปัจ จุบันบริเ วณดังกล่าวใช้ป ลูกพื ชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถั่ว บางแห่ง มีส ภาพเป็นป่า
ละเมาะ หรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื้อดินเป็นทรายจัด น้าซึมผ่านชั้นดินได้เร็วมาก ดินอุ้มน้าต่า ระดับน้า
ใต้ดินต่ามาก ดินมีการกัดกร่อนในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ์ ของดินต่า
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และไม้ผล
ค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะนามาปลูกพืชผัก และไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการทานา เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและ
สภาพพื้นที่ไม่อานวย แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้โตเร็วและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี
การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 40
ปลูกพืชไร่ ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน -ใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว หรือ เศษพืชต่าง ๆ
เพื่อป้องกั นไม่ให้เ ม็ดฝนที่ ตกลงมากระทบผิวดิน โดยตรง -ไถพรวนดินและปลูกพืชไร่ขวางความลาดเทของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5 % -สร้างสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้าผิวดิน เมื่อฝนตกหนัก เช่น คั นดิน
ร่องระบายน้า คันเบนน้า บ่อดักตะกอน หรือบ่อน้าประจาไร่นา -ปลูกแถบหญ้า เช่น หญ้าแฝกสลับกับพืชที่ปลูกเป็น
แถวขวางความลาดเทของพื้นที่
ปัญหาดินเป็นทรายค่อนข้างจัดและมีความสามารถในการอุ้มน้าต่า
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเทศบาล อัตรา 2-3 ตัน/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แล้วไถกลบลงดินเมื่อปุย๋ พืช
สดอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกได้ประมาณ 50 % พืชปุ๋ยสดที่แนะนา ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วดา โสนต่าง ๆ
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ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 3040 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 21-0-10 อัตรา 25-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร่ การใส่ให้แบ่ง
ครึ่งใส่ ครั้งแรกใส่รองก้นหลุมตอนปลูก ครั้งที่สองโรยสองข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดินกลบ
มันสาปะหลัง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-17 หรือสูตร 13-13-21 หรือสูตร 14-14-21 อัตรา 4050 กก./ไร่ ใส่ร่วมกับปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 25-35 กก./ไร่ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ หรือ ใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ เลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่ง วิธีใส่ครั้งแรกหลังปลูก 1-2 เดือน และครั้งที่สองเมื่อมัน
สาปะหลังอายุ 4-6 เดือน แบ่งใส่สองครั้ง ๆ ละ เท่า ๆ กัน
ปอแก้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน
แบ่งครึ่งใส่ ครั้งแรกใส่รองก้นหลุม ครั้งที่สองโรยข้างแถวปลูกหรือหว่านปุ๋ยทั้งหมด หลังปลูก ถ้าปลูกแบบหว่าน
แตงโม ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กก./ไร่ ใส่รองก้นหลุมและใส่ปุ๋ยสูตร 10-10-20
หรือ 13-13-21 อัตรา 50-100 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยเป็นจุดรอบโคนต้น ห่างจากโคนต้น 30 ซม. เมื่อแตงโมอายุ 30 วัน
ปลู ก ไม้ ผ ลและไม้ ยื นต้ น ไผ่ ต ง หรื อ ไผ่ ใ ช้ ง าน ปั ญ หาดิ น เป็ น ทราย ความชื้ น ในดิ น ต่ า เพิ่ ม
อินทรีย์วัตถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก หรือ เศษใบไม้แห้ง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20-30 กรัม/หลุม และปุ๋ย
ฟอสเฟต อัตรา 300 กรัม/หลุม
มะม่วงดินเป็นทราย ความชื้นในดินต่า เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน โดยใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือเศษใบไม้
แห้ง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ดินมีความสมบูรณ์ต่า ใส่ปุ๋ยเคมี โดยใส่ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในตอนต้น
และปลายฤดูฝน โดยใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 20-50 กก./ต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จานวนกิโลกรัมของปุ๋ยที่ใส่ /
ต้น/ปีจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของอายุต้นมะม่วง ให้ใส่เป็นจุดรอบรัศมีทรงพุ่ม ปุ๋ยคอกให้โรยรอบรัศมีทรงพุ่ม
มะม่วงหิมพานต์ ดินเป็นทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 30-50
กก./ต้น และควรใส่ทุกปี ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ต้น เมื่ออายุ 1-2 ปี และใส่ 1
กก./ต้น เมื่ออายุ 3 ปี เมื่ออายุ 4-6 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-2.0 กก./ต้น และเมื่ออายุ 7 ปี ขึ้นไป ใส่ปุ๋ย
สูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ต้น
กลุ่มชุดดินที่ 59
กลุ่มชุดดินที่ 59

หน้าตัดดิน
บริเวณที่พบ
ลักษณะโดยทั่วไป : ดินมีการผสมของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากตะกอนลาน้าพัดพามาทับถมกัน พบ
บริเวณที่ราบลุ่ม หรือบริเวณพื้นล่างของหุบเขา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0-2 % ดินที่พบส่วน
ใหญ่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน
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ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดินในบริเวณนั้น ๆ ส่วนมากมีก้อน
กรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน ได้แก่ชุดดินตะกอน สีน้าการระบายน้าเลว (AL-P) ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้
ประโยชน์ในการทานา ส่วนในฤดูแล้งถ้ามีแหล่งน้านิยมใช้ปลูกพืชผัก หรือพืชไร่อายุสั้น
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีการระบายน้าเลว มีน้าแช่ขังในฤดูฝน และดินแฉะเกินไปสาหรับ
พืช
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 59 มีศักยภาพเหมาะสมในการทานาในช่วงฤดูฝน
และเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูกพืชไร่ได้หลายชนิดหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวแล้ว และพื้นที่บางส่วนของกลุ่มดินนี้อยู่ภายใต้ระบบชลประทานโดยเฉพาะในภาคเหนือ ส่วนการปลูกไม้ผลหรื อไม้
ยืนต้นนั้นไม่เหมาะสม เพราะมีน้าท่วมขังในฤดูฝนและดินมีสภาพการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว
การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 59
ปลูกข้าว หรือทานา
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าและ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ในบางพื้นที่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่ หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน ฯลฯ เป็นปุ๋ยพืชสด
ข้าว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 35 กก./ไร่ ใส่ระยะปักดาหรือก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือ
แอมโมเนียมคลอไรด์ อัตรา 20-30 กก./ไร่ หรือปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10-15 กก./ไร่ เป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง เมื่อข้าวอายุ
35-50 วัน หลังปักดา
ปลูกพืชไร่ ปัญหาการระบายน้าของดินค่อนข้างเลวถึงเลวในบางพื้นที่ และน้าท่วมขังในฤดูฝน การ
เตรียมพื้นที่ปลูก ในกรณีปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ควรดาเนินการดังต่อไปนี้ ทาร่องระบายน้ารอบ
กระทงนา กว้าง 40-50 ซม. และลึกประมาณ 20 ซม. แล้วยกร่องปลูกมีขนาดสันร่องกว้างประมาณ 2 เมตร และ
ระหว่างสันร่องปลูกมีทางเดิน กว้างประมาณ 30 ซม. เพื่อสะดวกในการให้น้าและเข้าไปดูแลพืชที่ปลูก ในกรณีเปลี่ยน
สภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่อย่างถาวรคือ ปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ทาคันรอบพื้นทีป่ ลูก และให้
ยกร่องปลูกแบบถาวร สันร่องกว้างระหว่าง 6-8 เมตร และมีร่องระบายน้าระหว่างสันร่องปลูก กว้างประมาณ 1.5
เมตร และลึกประมาณ 1 เมตร บนสันร่องปลูกอาจแบ่งซอยเป็นสันร่องย่อย โดยการยกแปลงให้สูงขึ้น 10-20 ซม.
และกว้าง 1.5-2.0 เมตร เพื่ อช่วยการระบายน้าบนสันร่อง และสะดวกในการเข้าไปดูแลพืชที่ปลูก ปัญหาเนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทรายในบางพื้นที่ แก้ไขโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร่
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ วลิสง) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-2412 หรือ อัตรา 25-35 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน โดยใส่รองก้นหลุมหรือโรยสองข้างแถวปลูกแล้ว
พรวนดินกลบ
ข้าวโพด ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ใส่ร่วมกับปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา
20-25 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน โดยใส่รองก้นหลุม
และโรยสองข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ
ปลูกไม้ผล ปัญหาน้าท่วมขังในฤดูฝนและดินระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว ในกรณีเปลี่ยนสภาพ
การใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นที่ปลูกไม้ผลถาวร ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการปลูกพืชไร่ถาวร
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า มะละกอ พันธุ์ที่แนะนาได้แก่ โกโก้ แขกดา จาปาดะ สายน้าผึ้ง
ฮาวาย มาเลเซีย ควรใส่ปุ๋ยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ต้น ระยะต้นอ่อนถึงก่อนออกดอก
หลังจาก 1 ปีขึ้นไปใส่ประมาณ 1-1.5 กก./ต้น
ฝรั่ง พันธุ์ที่แนะนาได้แก่ กลมสาลี ทูลเกล้า เวียดนาม ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21
อัตราประมาณ 1 กก./ต้น/ปี ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 10 กก./ต้น
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ลาใย พันธุ์ที่แนะนาได้แก่ อีดอ ชมพู แห้ว เบี้ยวเขียว เมื่อต้นลาไยเริ่มให้ผล ควรงดการให้น้า
ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ควรทาความสะอาดบริเวณโคนต้น ถางหญ้าและเก็บกวาดใบที่ร่วงออก เพื่อให้หน้าดิน
แห้ง เดือนกุมภาพันธ์ลาใยแทงช่อดอก เริ่มให้น้าโดยค่อย ๆ เพิ่มปริมาณจนถึงปกติ เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ควรมีการ
ให้น้าอย่างสม่าเสมอ ใส่ปุ๋ยสูตรบารุงผลสูตร 12-12-17 หรือปุ๋ยสูตรเสมอ (15-15-15) ในอัตราครึ่งหนึ่งของอายุต้น
และควรมีการค้ายันกิ่งและฉีดสารเคมีปอ้ งกันโรคและแมลงด้วย ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ควรมีการลดการให้น้าลง
ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ควรมีการตัดแต่งกิ่ง ฉีดยาป้องกันโรคและแมลง ใส่ปุ๋ยบารุงต้น
สูตร 15-15-15 อัตราครึ่งหนึ่งของอายุต้นร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอกในอัตราเท่ากับอายุของต้น
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บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอาเภอ
2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
2.1.1 เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1) เกษตรกร
(1) ครัวเรือนเกษตรกร
อาเภอเมืองพยุห์ มีครัวเรือนเกษตรกร จานวน 6,314 ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร
อายุระหว่าง 46 - 55 ปี จานวน 3237 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 19 และอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงหัวหน้าครัวเรือนจาแนกตามอายุ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ช่วงอายุ (ปี)
65 ปีขึ้นไป
56 - 65 ปี
46 - 55 ปี
36 - 45 ปี
26 - 35 ปี
18 - 25 ปี
รวม
ที่มา : http://farmer.doae.go.th/ พ.ศ. 2561

ครัวเรือน
63
786
3237
1203
963
62
6314

ร้อยละ
1
13
51
19
15
1
100.00

ภาพที่ 6 แสดงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรจาแนกตามอายุ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(ที่มา : http://farmer.doae.go.th/)
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(2) ลักษณะการประกอบอาชีพ
อาเภอพยุห์ มีเกษตรกรที่ป ระกอบอาชีพหลัก ส่วนใหญ่เ ป็นการประกอบอาชี พเกษตรกรรม เป็นหลัก
จานวน 5885 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง จานวน 432 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 7
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกร อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ลักษณะการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง
ที่มา : http://farmer.doae.go.th/ พ.ศ. 2561

ครัวเรือน
5882
432

ร้อยละ
93
7

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(ที่มา : http://farmer.doae.go.th/)
(3) ลักษณะการถือครองที่ดิน
ลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรอาเภอเมืองศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง จานวน
6314 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมาคืออื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทาฟรี) จานวน 585 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 9 และเช่า จานวน 126 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกร อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ลักษณะการถือครอง
ครัวเรือน
ร้อยละ
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง
5603
89
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทาฟรี)
585
9
เช่า
126
2
ที่มา : http://farmer.doae.go.th/ พ.ศ. 2561
หมายเหตุ * ข้อมูลตามที่ตั้งแปลง เฉพาะครัวเรือนที่แจ้งปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรในแต่ละปี
** เกษตรกรบางส่วนมีการถือครองในทุกลักษณะ
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ภาพที่ 8 แสดงลักษณะการถือครองที่ดิน อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(ที่มา : http://farmer.doae.go.th/)
(4) ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)
เกษตรกรอาเภอพยุห์ มีการถือครองที่ดินแบบไม่มเี อกสารสิทธิ์ จานวน 94 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 1 รองลงมาคือเอกสารสิทธิ์ประเภท สป.ก. จานวน 538 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9 หนังสือรับรอง
ของหน่วยงาน จานวน 315 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5 และเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด จานวน 5367 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 85 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงลักษณะประเภทเอกสารสิทธิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทเอกสารสิทธิ์ (ครัวเรือน)
โฉนด/น.ส.ทุกประเภท ส.ป.ก. ทุกประเภท
หนังสือรับรอง
ของหน่วยงาน
5,367.00
538
315
ที่มา : http://farmer.doae.go.th/ พ.ศ. 2561

ไม่มีเอกสารสิทธิ์

รวม

94.00

6,314

ภาพที่ 9 แสดงประเภทเอกสารสิทธิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(ที่มา : http://farmer.doae.go.th/)
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2) องค์กรและสถาบันเกษตรกร
(1) กลุม่ เกษตรกร/สถาบัน
อาเภอพยุห์ มี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 9 กลุ่ม สมาชิก 119 ราย กลุ่มยุวเกษตรกร 5 กลุ่ม สมาชิก 75
ราย วิสาหกิจชุมชน 126 แห่ง สมาชิก 2124 ราย และกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม สมาชิก 150 ราย
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตาบล

พยุห์
พรหมสวัสดิ์
ตาแย
โนนเพ็ก
หนองค้า
รวม

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
สมาชิก
กลุ่ม
(ราย)
1
9
6
147
1
15
1
20
9
191

กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่ม
1
1
1
1
1
5

สมาชิก
(ราย)
15
15
15
15
15
75

วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเกษตรกร

สมาชิก
(ราย)
392
914
291
313
214
2124

กลุ่ม
22
49
22
19
14
126

กลุ่ม
1
1
1
1
1
5

สมาชิก
(ราย)
30
30
30
30
30
150

ที่มา : https://smce.doae.go.th/ พ.ศ.2562
3) ศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย
อาเภอพยุห์ มีแหล่ง/ศูนย์เรียนรูแ้ ละบริการด้านการเกษตร มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 1 ศูนย์ และศพก. เครือข่าย 12 ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 3 ศูนย์ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย 1
ศูนย์ ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล 5 ศูนย์
ตารางที่ 7 แสดงจานวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตาบล

ศพก.

ศพก.
เครือข่าย

ศจช.

ศดปช.

พยุห์
2
1
4
1
พรหมสวัสดิ์
2
1
ตาแย
2
โนนเพ็ก
2
1
1
หนองค้า
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอพยุห,์ พ.ศ.2562

ศบกต.

1
1
1
1
1

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
กษ. พอเพี
ปศุสัตยว์ง ปฏิรูป

-

-

-

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน

-
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(1) อาสาสมัครเกษตร
อาเภอเมืองศรีสะเกษ มีอาสาสมัครเกษตร จานวน 66 คน
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลอาสาสมัครเกษตรอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ตาบล

หน่วยงาน /อาสาสมัครเกษตร (ราย)
อาสาสมัคร ครูบัญชี ประมง อาสา หมอ เกษตร
เศรษฐกิจ อาสาสมัคร
สหกรณ์
ปศุ
ดิน หมู่บ้าน
ฝนหลวง อาสา อาสา
การเกษตร ปฏิรูปที่ดิน
สัตว์ อาสา

พยุห์
0
0
0
0
13
0
0
0
0
พรหมสวัสดิ์
0
0
0
0
20
0
0
0
0
ตาแย
0
0
0
0
15
0
0
0
0
โนนเพ็ก
0
0
0
0
11
0
0
0
0
หนองค้า
0
0
0
0
7
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
77
0
0
0
0
ที่มา : https://asa-center.doae.go.th/report-3 , 2562
(2) ปราชญ์ชาวบ้าน
อาเภอพยุห์ มีปราชญ์ชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการดาเนินการโครงการได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวิถีของปราชญ์
แต่ละคน ซึ่งในอาเภอพยุห์ มีปราชญ์ชาวบ้านจานวน 15 คน
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตาบล
จานวน (ราย)
พรหมสวัสดิ์
9

ชื่อ – สกลุ
1. นายตา
โยธี
2. นายประสิทธิ์ แก้วกลม
3. นายจิวน
ศรีลาชัย
4. นางสุวิน
บังกา
5. นายตัน
หัสดง
6. นายตาน
พุทธนา
7. นายทวี
นพเพธะ
8. นายสังเวียน โยธี
9. นางขิน
ไชยทอง

ที่อยู่
ม.4 ต.พรหมสวัสดิ์
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โนนเพ็ก

4

1. นายหนูทัศน์ หนองม่วง
2. นายบุญเลิศ สุทธิโท
3. นายสมชาย กิ่งเกษ
4. นายวิษณุ หนองม่วง

ม.11 ต.โนนเพ็ก

หนองค้า

2

1. นายสิทธิ์ รุ่งแสง
2. นางอาไพ พุ่มไม้

ม.6 ต.หนองค้า

ที่มา : http://cddata.cdd.go.th/ พ.ศ. 2561
(3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลพรหมสวัสดิ์
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายดารงค์ อรุณจรัส
บ้านเลขที่ 296/2 บ้านป่าไร่ หมู่ที่8 ตาบลพรหมสวัสดิ์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230 หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ 089-6272708
สถานการณ์ของพื้นที่ : อาเภอพยุห์ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม ดิน
เป็นดินร่วน มีก ารระบายน้าดี มีอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ประมาณ 6.0-6.8
ฤดูกาลเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม ของทุกปี พื้นที่ปลูกประมาณ 77,680.79 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย
ตลอดฤดูกาลผลิต 400 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อาเภอ
พยุห์
แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนาการผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และสารชีวภัณฑ์
2. พัฒนาการเพิ่มผลผลิตข้าว การวางระบบการให้น้าที่มีประสิทธิภาพ การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใช้เมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพ
3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาข้าว โดยการมุ่งเน้นเรือ่ งการผลิตพริกปลอดภัยให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP
อินทรีย์
4. การเพิม่ มูลค่าของข้าว โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรในการแปรรูปข้าว
5 การเชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการด้านการตลาดข้าว โดยการศึกษาข้อมูลกลไกตลาดเพื่อนามา
วางแผนการผลิต และเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายข้าวให้ได้มากขึ้น
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุน เทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิต และการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต
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3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า
4. การแปรรูป/การบรรจุภัณฑ์/การจัดการกลุ่ม
5. การเชื่อมโยงการตลาด/การบริหาร/จัดการด้านการตลาดพริก
6. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์เครือข่าย จานวน 13 ศูนย์
ตารางที่ 10 ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภท/กิจกรรม
ชื่อ-สกุล
ที่
ชื่อศูนย์เครือข่าย
หลักของศูนย์
หมู่
ตาบล
เบอร์โทรศัพท์
ประธานศูนย์
เครือข่าย
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนบ้านสาโรงโคเฒ่า
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
2
ตาบลพรหมสวัสดิ์
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
3
ตาบลหนองค้า
1

ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว
/ ศูนย์ข้าวชุมชน
ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.)
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.)

3

พรหมสวัสดิ์ นายสมยศ ยาศรี

0848299217
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พรหมสวัสดิ์ นายสัมฤทธิ์ โยธี

0895215173

4

หนองค้า

นายสมชิต แซ่อึ้ง 0878756071

4 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ 2

โนนเพ็ก

นายเยี่ยม ดาดิน

0821574203

โนนเพ็ก

นายบุญสอน
อนงค์

0847652512

ตาแย

นายอภินันท์
สุนันท์

0921587933

ตาแย

นางเนียน พิมพ์
เสน

พยุห์

นายนรินทร์ กัน
เติม

หนองค้า

นายอินทรีย์ คา
โพธิ์

5

ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรทฤษฎี
ใหม่

6 การผลิตข้าวอินทรีย์

7 ไร่นาสวนผสม

8 การผลิตข้าวอินทรีย์

9 ไร่นาสวนผสม

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตร
11
ทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว
6
/ ศูนย์ข้าวชุมชน
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตร
12
ทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว
8
/ ศูนย์ข้าวชุมชน
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตร
5
ทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน

0815490922

26

10 ไร่นาสวนผสม

11

12

ศูนย์เครือข่ายด้านการ
ผลิตมะนาวคุณภาพ
ศูนย์เครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
13
หนองกระจง

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน

2

พรหมสวัสดิ์

นายธนชัย พูล
แก้ว

0639937083

ศูนย์เรียนรูพ้ ืชผัก

2

โนนเพ็ก

นายสุทิน พงษ์นิ
รันดร์

0621270554

พยุห์

นายวิสุทธิ ตาม
ชัยภูมิ

0921617334

นางสาวนางสาว
พรหมสวัสดิ์ สุทธิกานต์ อิทธิ
กูลวัฒนะ

0853394639

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตร
2
ทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตร
13
ทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน

ภาพที่ 10 แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย
อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายดารง อรุณจรัส
พิกัด Zone 48
นายวิสุทธิ ตามชัยภูมิ
พิกัด Zone 48

ศพก.อาเภอพยุห์ (ศูนย์หลัก)
X : 438594 Y : 1641156 โทร. 0896272708
ศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง
X : 434821 Y : 1649594 โทร. 0921617334
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นายอินทรีย์ คาโพธิ์
ศูนย์เครือข่ายด้านเกษตรแบบผสมผสาน
พิกัด Zone 48
X : 429113 Y : 1647936 โทร. 0621843296
นางเนียน พิมพ์เสน
ศูนย์เครือข่ายด้านไร่นาสวนผสม
พิกัด Zone 48
X : 438078 Y : 1647338 โทร. 0881127970
นายสมชิต แซ่อึ้ง
ศูนย์เครือข่ายด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชน
พิกัด Zone 48
X : 426157 Y : 1646602 โทร. 0878756071
นายสัมฤทธิ์ โยธี ศูนย์เครือข่ายด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน
พิกัด Zone 48
X : 432161 Y : 1644141 โทร. 0895215173
นายสมยศ ยาศรีศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
พิกัด Zone 48
X : 432656 Y : 1644084 โทร. 0848299217
นายสุทิน พงษ์นิรันดร์ ศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตมะนาวคุณภาพ
พิกัด Zone 48
X : 427901 Y : 1652939 โทร. 0621270554
นายเยี่ยม ดาดิน ศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตถั่วลิสงเชิงพาณิชย์
พิกัด Zone 48
X : 428631 Y : 1653476 โทร. 0821574203
นายอภินันท์ สุนันท์ ศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก
พิกัด Zone 48
X : 439049 Y : 1646084 โทร. 0921587933
(4) กลุม่ เกษตรกรแปลงใหญ่อาเภอพยุห์
อาเภอพยุห์ มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จานวน 7 กลุ่ม ได้แก่
1. นาแปลงใหญ่ประชารัฐตาบลตาแย
2. นาแปลงใหญ่ตาบลพรหมสวัสดิ์
3. นาแปลงใหญ่บ้านเปือยใหม่ ม. 10
4. เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่หัวใจเดียวกัน
5. นาแปลงใหญ่บ้านกระแซง ม. 2
6. นาแปลงใหญ่บ้านโพธิ์น้อย
7. นาแปลงใหญ่บ้านโคกเพ็ก
แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐตาบลตาแย
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตาบลตาแย อาเภอพยุห์ จังหวัดศซรีสะเกษ
กิจกรรม
ข้าว
 เป้าหมายการดาเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก 4,150 บาท/ไร่ เป็น 3,150 บาท/ไร่ (20%)
 เป้าหมายผลผลิต เพิ่มผลผลิต จาก 400 กก./ไร่ เป็น 500ก./ไร่ (25%)
 เป้าหมายรายได้
9,000 บาท/ไร่
 ประมาณการรายจ่าย 3,150 บาท/ไร่
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา
1. พัฒนาเกษตรกรให้ทาหน้าทีผ่ ู้จัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
3. พัฒนาด้านการตลาด
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ตารางที่ 11 แสดงปฏิทินการทางานแปลงใหญ่อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
เดือน
กิจกรรม

ประมาณ ประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การ
การ
รายจ่าย รายได้

1.การเตรียมการ/
แผนปฏิบัติการ
2.การพัฒนา
เกษตรกรและกลุ่ม
3.การพัฒนาการ
ผลิต
4.การพัฒนาด้าน
การตลาด

2.1.2 ศักยภาพพื้นที่/ทรัพยากรการเกษตร
1) ทรัพยากรดิน
ตารางที่ 12 แสดงทรัพยากรดินอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน
ประเภท
กลุ่มชุดดินผสม
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
แหล่งน้า

เนื้อที่ (ไร่)
115496
23014
2401

ร้อยละ
82
16
2
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ภาพที่ 11 แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
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2) ทรัพยากรน้า
อาเภอพยุห์ เป็นพื้นทีอ่ าศัยน้าฝนในการทาการเกษตรเป็นหลัก ประมาณ 90 % ของพื้นที่ทั้งหมด
นอกจากนี้ยงั แหล่งน้าอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรดังนี้
- แหล่งน้าใต้ดิน บ่อบาดาลอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 76 บ่อ แยกรายตาบลได้ดังนี้
1. ตาบลพยุห์
จานวน 13 บ่อ
2. ตาบลพรหมสวัสดิ์ จานวน 22 บ่อ
3. ตาบลตาแย
จานวน 19 บ่อ
4. ตาบลโนนเพ็ก
จานวน 13 บ่อ
5. ตาบลหนองค้า
จานวน 9 บ่อ

ภาพที่ 12 แสดงแหล่งน้าใต้ดินอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(ที่มา : http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/Krabi.files/show3.php?ddlGeo=22&btn2=,พ.ศ.2562)
- แหล่งน้าผิวดิน ได้แก่น้าในแม่น้าลาคลอง ทะเลสาบและในพื้นที่ชุ่มน้าที่เป็นน้าจืด ปกติน้าผิวดินจะได้รับ
การเติมจากฝน อาเภอพยุห์ มีแหล่งน้าผิวดินที่ใช้ทาการเกษตรดังนี้
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ภาพที่ 13 แสดงแหล่งน้าผิวดินอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
(ที่มา : http://data8.rid8.go.th/, พ.ศ.2559)
2.1.3 สินค้าเกษตรที่สาคัญ
ชนิดสินค้า ข้าว
1) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม
(1) เขตความเหมาะสม
อาเภอพยุห์ มีพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับปลูก ข้าว ทั้งหมด จานวน 101,876.048 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ ที่มี
ความเหมาะสมมาก (S1) จานวน 3,189.044 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.13 พื้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) จานวน
67,503.328 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.26 พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) จานวน 23,150.288 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.72
และพื้นที่ไม่ เหมาะสม (N) จานวน 1,704.389 คิดเป็นร้อยละ 1.67 พื้นที่ ป่า (F) จ านวน 6,328.999 คิดเป็น
ร้อยละ 6.24
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ภาพที่ 14 แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สาหรับปลูกข้าว อาเภอเมืองศรีสะเกษ

(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอพยุห,์ พ.ศ.2559)

ภาพที่ 15 แสดงร้อยละแต่ละระดับชั้นความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว อาเภอพยุห์
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอพยุห,์ พ.ศ.2559)
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(2) พื้นที่ปลูกข้าว
อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกข้ าว จานวน 77,680.79 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดคือ ตาบล
พรหมสวั สดิ์ จ านวน 22,395.58 ไร่ รองลงมาคื อตาบลโนนเพ็ก จ านวน 15,787.38 ไร่ และตาบลพยุห์ จ านวน
15,170.41 ไร่ ตามลาดับ

ภาพที่ 16 แสดงพื้นทีป่ ลูกข้าว (พื้นทีป่ ลูกจริง) อาเภอพยุห์
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอพยุห,์ พ.ศ.2559)
(3) การซ้อนทับพื้นทีเ่ ขตความเหมาะสมสาหรับปลูกพืชกับพื้นที่ปลูกจริง

ภาพที่ 17 แสดงการซ้อนทับพื้นทีเ่ ขตความเหมาะสมกับพืน้ ที่ปลูกจริงของข้าว อาเภอพยุห์
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอพยุห,์ พ.ศ.2559)
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(4) พื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม
อาเภอพยุห์ มีพื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม จานวน 95575.385 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมมาก (S1) จานวน 2743.332 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 พื้นที่เหมาะปานกลาง (S2) จานวน
61319.506 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64 พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) จานวน 29335.767 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31
และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จานวน 2176.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2

ภาพที่ 18 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าว ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอพยุห์
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอพยุห,์ พ.ศ.2563)

ภาพที่ 19 แสดงร้อยละพื้นที่ปลูกข้าวตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอพยุห์
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอพยุห,์ พ.ศ.2563)
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2) ปริมาณการผลิต
อาเภอพยุห์ มีพื้นที่การปลูกข้าว จานวน 77,680.79 ไร่ 6,411 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกมาก
ตาบลพรหมสวัสดิ์ จานวน 22,395.58 ไร่ จานวน 1,726 ครัวเรือน โนนเพ็ก จานวน 15,787.38 ไร่ 1,375
ครัวเรือน และตาบลพยุห์ จานวน 15,170.41 ไร่ 1,460 ครัวเรือน ตามลาดับ
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณการปลูกข้าว อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ครัวเรือน
พื้นที่ปลูก (ไร่)
เกษตรกร
พยุห์
1,460 15,171.16
พรหมสวัสดิ์
1,726 22,381.65
ตาแย
1,290 13,628.25
โนนเพ็ก
1,375 15,777.38
หนองค้า
865 10,701.43
รวม
6,716
77,660
ที่มา : http://farmer.doae.go.th/, พ.ศ.2562
ตาบล

พื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตต่อไร่
ผลผลิต (ตัน)
(ไร่)
(ตัน)
15,170.41 6,068.164
0.4
22,395.58 8,958.232
0.4
13,624.00
5,449.6
0.4
15,787.38 6,314.952
0.4
10,703.43 4,281.372
0.4
77,681 6,068.164
2

ภาพที่ 20 แสดงปริมาณการปลูกข้าวอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่มา : http://farmer.doae.go.th/, พ.ศ.2562
3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
(1) การใช้พันธุ์ข้าว ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 โดยส่วนใหญ่เก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง
(2) การเตรียมดิน การเตรียมดินแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนการไถดะ และไถแปร
(3) การปลูกข้าวโดยส่วนใหญ่ทานาหว่าน อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ นาหว่าน 20–25 ก.ก. /ไร่ เริ่ม
เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม
(4) ระบบการให้น้า อาศัยน้าฝนเป็นหลัก
(5) การดูแลรักษา การจัดการดินทาการไถกลบตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
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(6) การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 20-30 วัน
หลังข้าวงอก การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา ๕-10 กิโลกรัมต่อไร่ที่ระยะกาเนิดช่อดอก หรือ 30
วันก่อนข้าวออกดอก
(7) การเก็ บเกี่ ยวผลผลิต เก็บ เกี่ยว 28-30 วัน หลังวันออกดอก เริ่มเก็ บเกี่ ยว พฤศจิก ายน –
ธันวาคม เกี่ยวด้วยรถเกี่ยวข้าวและบางส่วนใช้แรงงานคน มีตากข้าวให้ความชื้นลดลงเหลือประมาณ 12–14 % ก่อน
จาหน่าย
(8) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บไว้ในยุ้งฉาง เก็บไว้เพื่อบริโภค เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ และจาหน่าย
(9) การป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู โรคที่พบเช่น โรคไหม้ ป้องกันโดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
และมีการใช้สารกาจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม โพรคลอราซ
4) ปฏิทินการเพาะปลูก
เกษตรกรในอาเภอเมืองศรีสะเกษ มีการปลูกข้าว ดังนี้
ชื่อสินค้า

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

ข้าว
สัญลักษณ์

ช่วงฤดูปลูก
ปลูกสูงสุด
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวสูงสุด
ภาพที่ 21 แสดงปฏิทินการเพาะปลูกข้าวในอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
http://farmer.doae.go.th/, พ.ศ.2562
5) ต้นทุนการผลิต
อาเภอพยุห์ มีต้นทุนการผลิตข้าว เป็นเงิน 4,150 บาท
ตารางที่ 14 แสดงต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2562 อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
1

2
3

กิจกรรม
การเตรียมดิน ดังนี้
- การไถดะ
- การไถแปร
- การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
การปลูก ดังนี้
- เมล็ดพันธุ์
- ให้ระบุวิธีการปลูก เช่น (หว่าน/ หยอด/ ดา)
การดูแลรักษา
- การใส่ปุ๋ย
- ปุ๋ยเคมี
- ปุ๋ยอินทรีย์
- อื่นๆ
- การฉีดพ่นสารกาจัดวัชพืช

ต้นทุนการผลิต (เดิม) บาท/ไร่
200
250
200
500
หว่าน
100
800
1000
250
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- การฉีดพ่นสารกาจัดศัตรูพืช
4
การเก็บเกี่ยว
- รถเกี่ยวนวด
650
- การขนย้ายผลผลิต
200
รวมทั้งสิ้น
4,150
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอพยุห,์ พ.ศ.2562)
6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด
1.1 ปริมาณการผลิตข้าว
- พื้นที่ปลูก เกษตรกรทานาจานวน 6,716 ราย พื้นที่ปลูกข้าว จานวน 77,681 ไร่ผลผลิต
รวม 90,235 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 400 กิโลกรัม/ไร่ เก็บเกี่ยว พฤศจิกายน – ธันวาคม
1.2 สถานการณ์การตลาด
1.2.1 ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ แบ่งเป็น
- บริโภค 4,438.32 ตัน/ปี
- ทาพันธุ์ ๕,600 ตัน/ปี
- จาหน่าย 21,034 ตัน/ปี
1.3 แหล่งรับซื้อผลผลิต/โรงงานแปรรูป
- แหล่งรับซื้อที่มีความสาคัญในอาเภอพยุห์ ประกอบไปด้วย โรงสีและจุดรับซื้อจานวน 5
แห่ง มีปริมาณการรับซื้อรวม 27,๐๐๐ ตัน/ปี
(1) วิถีการตลาดข้าว
เกษตรกร 100%
- ตลาดระดับจังหวัด 20%
- ตลาดระดับอาเภอ 60%
- ตลาดระดับหมู่บ้าน 20%

ภาพที่ 21 แสดงวิถีการตลาดข้าว อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(ที่มา : http://www.moac-info.net/SiSaKet/ , พ.ศ.2560)
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(2) แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป
อาเภอพยุห์ มีโรงงานแปรรูปข้าว รวม 5 แห่ง

ภาพที่ 22 แสดงแหล่งรับซื้อข้าว อาเภอพยุห์
ที่มา: สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2559
7) เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
อาเภอพยุห์ มีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ จานวน
4 ราย องค์ความรู้ทักษะความชานาญ เกษตรกรมีความรู้ ความชานาญ องค์ความรู้ในเทคโนโลยีการผลิต ที่มีความ
โดดเด่น ดังนี้
ตารางที่ 15 แสดง Smart Farmer ต้นแบบในด้านการผลิตข้าว อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายทองใส สีเสาร์
นายวสุพล ยาศรี
นายสมบัติ วิเศษหมื่น
นายธนวัฒน์ สมมุติโชติหิรญ
ั

หมู่
ตาบล
อาเภอ
9
พยุห์
พยุห์
2 พรหมสวัสดิ์ พยุห์
15
ตาแย
พยุห์
5
โนนเพ็ก
พยุห์

(ที่มา: สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2562)

ปีที่เป็น
2561
2563
2560
2561

สาขา
มีความชานาญด้านการผลิตข้าว
มีความชานาญด้านปศุสัตว์
มีความชานาญด้านการผลิตข้าว
มีความชานาญด้านการผลิตหอมแดง

2.2 ประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข
ตารางที่ 16 แสดงประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและกลุ่มของปัญหา
ด้านพื้นที่และทรัพยากร
๑. คุณภาพดินเสื่อมโทรม

สภาพของปัญหา
1. ใช้สารเคมีเกินความจาเป็นและ
ผิดวิธี
2. ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
3. เกษตรกรขาดความรู้เรื่องการ
จัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการผลิตสินค้าและการตลาด (ตามราย 1. ต้นทุนการผลิตสูง
2. ราคาต่า
ชนิดที่สาคัญ)
3. ไม่มีคุณภาพ
๑. ข้าว
4. ขาดแรงงานภาคการเกษตร
๒. พริก
5.ขาดเครื่องจักรกลเกษตร
3. หอมแดง
6.แหล่งเงินทุนเข้าถึงง่าย
4. พืชหลังนา

แนวทางการแก้ไข
1. ลดการใช้สารเคมี ให้ความรู้เรื่องการใช้
สารเคมีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พืชปุ๋ยสด
เพื่อปรับปรุงบารุงดิน
3. ให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรดิน
อย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกร
1 ให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรตาม
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างมูลค่าและแปร
รูปผลผลิต
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน เช่น อินทรีย์ และ GAP
5. ส่งเสริมเกษตรกรผู้นาที่ประสบผลสาเร็จ
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สานึกรักบ้านเกิด

หมู่บ้านและตาบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบ
ปัญหา)
ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

ความสาคัญเร่งด่วน
มากที่สุด

มากที่สุด
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ปัญหาและกลุ่มของปัญหา

หมู่บ้านและตาบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบ
ปัญหา)

ความสาคัญเร่งด่วน

สภาพของปัญหา

แนวทางการแก้ไข

1. ขาดอานาจต่อรองในการ
จาหน่ายผลผลิตและจัดหาปัจจัย
การผลิต
2. การบริหารจัดการกลุ่มไม่ชัดเจน
และขาดความต่อเนื่อง

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
สินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
2. พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นต้นแบบและ
ต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน

ทุกกลุ่มเกษตรกร

มาก

ด้านการแปรรูปผลผลิตและ ผลิตภัณฑ์ 1. ผลผลิตล้นตลาดและราคาต่า
๑.การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตน้อย 2. เกษตรกรให้ความสนใจเรื่องการ
และการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตน้อย
3. ขาดความต่อเนื่องเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

1. ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีการแปร
รูปและสร้างมูลค่าผลผลิตให้มากขึ้นและ
หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รับ
การรับรองคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้บริโภค

ทุกกลุ่มเกษตรกร

มาก

ด้านเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๑. การรวมกลุ่มของเกษตรกรขาด
ประสิทธิภาพ

๒.๒.1 การจัดทา TOWS Matrix

TOWS Matrix

จุดแข็ง (S)
๑. สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการ
ผลิตข้าว2. การคมนาคมขนส่งสะดวก
3. เกษตรกรมีพื้นฐานด้านการผลิตสินค้า
เกษตร

จุดอ่อน (W)
๑. ต้นทุนการผลิตสูง
2. ราคาผลลิตตกต่า
3. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

โอกาส (0)
๑. นโยบายส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาล
2. นโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการส่งเสริมด้าน
การเกษตร เช่น เรื่องของเกษตรอินทรีย์
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การ
แปรรูปและเพิ่มมูลค่า

SO
กลยุทธ์เชิงรุก
ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส
(รุก เพิ่มขยาย)

W0
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส
(ปรับปรุงตนเอง)

ภัยคุกคาม (T)
๑. สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ภัย
ธรรมชาติ
2. โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด
3. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ผ่านพ่อค้าคน
กลาง และกลไกตลาดสินค้าการเกษตรใน
ระดับพื้นที่และประเทศ

ST
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
(รักษาสถานภาพ)

WT
กลยุทธ์เชิงรับ
ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
(เลิก หลีกเลี่ยง หนี)

กาหนดเป็นกลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุก
1.1. พัฒนา ศักยภาพการผลิต ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
1.2. พัฒนา ศักยภาพการตลาด การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. กลยุทธ์เชิงแกไข
2.1. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต ตามระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และเกษตรอินทรีย์
2.2. ส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุม่ และสร้างเครือข่ายเพือ่ พัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาด
2.3. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน
3.1 ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อบริหารความเสี่ยงโดยทาการเกษตรตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมทางเลือก เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลยุทธ์เชิงรับ
4.1 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารชีวภัณฑ์ ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการ
ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพไว้ใช้เองโดยทานาหยอด นาดา7T8)

