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จังหวัดยโสธร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ
แผนพั ฒ นาการเกษตรระดั บ อำเภอ เล่ ม นี้ จั ด ทำขึ้ น โดยสำนั ก งานเกษตรอำเภ อป่ า ติ้ ว
จั งหวั ด ยโสธร เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการจั ด ทำแผนงานส่ งเสริม และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต สิ น ค้ าทางการเกษตร
ที่สำคัญของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งอำเภอป่าติ้ว เป็นอำเภอที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และอ้อยโรงงาน ในการจัดการและพัฒนากระบวนการผลิตจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในจังหวัด โดยให้เกษตรกรทำการผลิตพืชเศรษฐกิจได้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการ ทั้งในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต คือ
การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้มากขึ้น กระบวนการลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนในเรื่องของการจัดการในด้านการตลาด
ซึ่งเอกสารเล่มนี้ เป็นการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร โดยการวิเคราะห์ พื้นที่ความ
เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการผลิตในปัจจุบัน
คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตพืช
เศรษฐกิจของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สารบัญ
คำนำ
บทที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง
1.1.1 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
1.1.2 อาณาเขต
1.2.3 การแบ่งเขตการปกครอง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)
1.2.1 ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน
1.3 สภาพภูมิอากาศ
1.3.1 ลักษณะภูมิอากาศ
1.3.2 ฤดูกาล
1.3.3 สถิติปริมาณน้ำฝน
1.3.4 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
1.4 เส้นทางคมนาคม
1.4.1 เส้นทางคมนาคม
1.5 แหล่งน้ำและระบบชลประทาน
1.5.1 แหล่งน้ำและระบบชลประทาน
1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
1.6.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
1.6.2 การศึกษา
1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used)
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ
2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พื้นที่ของอำเภอ
2.1.1 สถานการณ์การเกษตรในพื้นที่
2.1.2 พื้นที่ตามเขตความเหมาะสม
2.1.3 ระบบการผลิต
2.1.4 เทคโนโลยีการผลิต
2.1.5 ปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิต
2.1.6 ข้อมูลการตลาด (วิถีการตลาด แหล่งรับซื้อผลผลิต)

สารบัญ (ต่อ)
2.2 สภาพปัญหา
2.3 การจัดทำ TOWS Matrix
บทที่ 3 ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ภาคผนวก

บทที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง
1.1.1 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์
ประมาณ 531 กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1, 2, 202) และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดยโสธร มีทางหลวงแผ่นดินสาย ๒๐๒ (ถนนอรุณ
ประเสริฐ) สายยโสธร – อำนาจเจริญ ผ่านตัวอำเภอระยะห่างจากจังหวัดยโสธร ๒๘ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ
ระยะทาง ๕๙๙ กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่ จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ 4,161.444 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ อำเภอ
ป่าติ้ว พื้นที่ 308 ตารางกิโลเมตร หรือ 192,500 ไร่ ระยะทาง 28 กิโลเมตร
1.1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดอำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
จดอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
จดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
จดอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

1.1.3 การแบ่งเขตการปกครอง
การบริหารราชการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
- การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 อำเภอป่าติ้ว
- การบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น เทศบาลตำบล
จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 แห่ง
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครอง จำแนกรายตำบล อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ตำบล

พื้นที่ ตร.กม.
โพธิ์ไทร
40.46
กระจาย
72.60
โคกนาโก
112.77
เชียงเพ็ง
45.88
ศรีฐาน
36.28
รวม
307.99
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

อบต.
1
1
1
1
1
5

ทม./ตำบล
1
1

จำนวนหมู่บ้าน
12
13
16
7
9
57

จำนวนบ้าน
11
9
13
6
3
42

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)
1.2.1 สภาพพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงและลุ่มๆ ดอน ๆ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ทิศใต้เป็นที่ลุ่ม
ทิศเหนือเป็นป่าโปร่ง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 130 เมตร
ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ ป่าโคกนาโก
ป่าบ้านนาดี (ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร, ตำบลโคกนาโก ตำบลโพธิ์ไทร
อำเภอป่าติ้ว
ป่าดงใหญ่เชียงเครือ คำสร้างบ่อ ม่วงไข่
ป่าชุมชนหนองขอนแก่น บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8
ไม่มีภูเขา

ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ป่าไม้ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา http://agri-map-online.moac.go.th/# พ.ศ. 2564
1.2.2 สภาพพื้นที่ ความลาดชัน
อำเภอป่าติ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดยโสธร มีความลาดชันน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ ร าบสู ง และมี พื้ น ที่ ร าบเรี ย บหรื อ ราบเรีย บสลั บ กั บ ลั ก ษณะพื้ น ที่ แ บบลู ก คลื่ น ลอนลาดถึงลอนชั น ในพื้ น ที่ ท ำ
การเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินต่ำสุด คือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีการสูญเสียดินระหว่าง 0-4 ตันต่อไร่
ต่อปี

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะภูมิประเทศ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564

1.2.3 ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน
กลุ่มชุดดินที่พบในพื้นอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน กลุ่มชุดดินที่
พบในพื้ น ที่แ บ่ งเป็ น 12 กลุ่ ม ชุด ดิน และพื้ น ที่ อื่น ๆ ดังภาพ กลุ่ มชุ ดดิ นที่ พ บมากที่ สุ ดในอำเภอป่ าติ้ ว จั งหวัด
ยโสธร คือ กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 72,943 ไร่ หรือ 28.49เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่อำเภอป่าติ้ว กลุ่ม
ชุดดินที่ 35 ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน
เป็นดิน ลึก การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินมีสี
น้ ำตาล สี เหลื องหรือแดง และอาจพบจุดประสี ต่าง ๆในชั้น ดินล่ าง ความอุดมสมบูรณ์ ต่ ำ ปฏิกิริยาดิน เป็ นกรด
เล็กน้อย กลุ่มชุดดินที่พบรองลงมาคือ กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อที่ประมาณ 57,651 ไร่ หรือ 22.51 เปอร์เซ็นต์
ของเนื้อที่อำเภอป่าติ้ว กลุ่มชุดดินที่ 40 ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากวัตถุ
ต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว ถูกเคลื่อนย้ายมาทับ
ถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ มีสีน้ำตาล สีเหลืองหรือแดง
และอาจพบจุดประสีต่าง ๆในดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกรดจัด เสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน้ำได้ง่าย และการชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณที่มีความลาดชันสูง
กลุ่มชุดดินในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และแยกแผนที่กลุ่มชุดดินเป็นรายตำบล ดังนี้
1)กลุ่มชุดดินที่ 2
กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกำมะถัน
ลึกกว่า 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินเป็นกรดจัดมาก ทำให้เกิดการตรึง
ธาตุอาหารและปลดปล่อยสารที่เป็น พิษต่อพืช โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้ งแข็งและแตกระแหง ทำให้ไถพรวนยาก
คุณภาพน้ำเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ำจืด และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ
2)กลุ่มชุดดินที่ 6
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด การระบายน้ำเลวถึง
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมขัง
ในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ
3)กลุ่มชุดดินที่ 17
ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับ
ถมของวัสดุเนื้ อหยาบ บางบริเวณเป็นนาดอน มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เนื้ อดินเป็นกลุ่มดินร่วน
ละเอียด ดินลึกมากถึงลึก การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกรดเล็กน้อย ดิน
บนสีน้ำตาลปนเทา มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย และดินล่างสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง ความอุดม
สมบูรณ์ต่ำ
4)กลุ่มชุดดินที่ 18
ดินพื้นที่ลุ่มราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัว
ผุพังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ บางบริเวณเป็นนาดอน มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย เนื้อดินเป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดและเป็นดินเหนียวช่วง 50 ซม.ลงไป ดินลึกมากถึงลึก การระบายน้ำ
ค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นกรดเล็กน้อย ดินบนค่อนข้างเป็นทราย มีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สี
เหลือง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บริเวณเป็นนาดอนเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วง
5)กลุ่มชุดดินที่ 22
ดินพื้นที่ลุ่มราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุ
พังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ บางบริเวณมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เนื้อ
ดินร่วนปนทราย ดินลึกมาก การระบายน้ำค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ดินมีสีน้ำตาลปนเทา มี
จุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง เนื้อดินหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

6)กลุ่มชุดดินที่ 24
ดินพื้นที่ลุ่มราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัว
ผุพังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ บางบริเวณมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
เนื้อดินทรายปนดินร่วน ดินลึกมาก การระบายน้ำค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดิน
บนมี สี น้ ำตาลปนเทาและดิ น ล่ า งมี เทา มี จุ ด ประสี น้ ำตาล สี เหลื อ ง มี เนื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น ทรายหนามากกว่า 50
เซนติเมตร
5)กลุ่มชุดดินที่ 35
ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือการสลายตัวผุ
พังอยู่กับที่ หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน เป็นดิน
ลึก การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ำตาล สี
เหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่าง ๆในชั้นดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย
8)กลุ่มชุดดินที่ 38
ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบนสันดินริมน้ำ
หรือที่ราบตะกอนน้ำพา เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย บางบริเวณมีเนื้อดินสลับ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปาน
กลาง สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ำตาลในดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย ช่วงฤดูฝนเสี่ยงต่อน้ำท่วมบ่าในบางปี
9)กลุ่มชุดดินที่ 40
ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ
หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เป็น
ดินลึก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ มีสีน้ำตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่าง ๆใน
ดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกรดจัด เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำได้ง่าย และการชะ
ล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณที่มีความลาดชันสูง
10)กลุ่มชุดดินที่ 41
ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
ถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือวัตถุน้ำพาจากบริเวณ
ที่สูง วางทับอยู่บนชั้นดินร่วนหยาบหรือร่วนละเอียด เป็ นดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินช่วงที่ลึกกว่า
50 เซนติเมตรลงไปเป็นดินทรายหนา สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อน หรือสีเหลืองปนสีน้ำตาล พบจุดประสีต่าง ๆในดินชั้น
ล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย จึงเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ ำได้ง่ายและ
บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะเกิดการชะล้างพังทลายได้
11)กลุ่มชุดดินที่ 49
ดิน พื้ น ที่ดอนเป็ น ลู กคลื่ น ลอนลาดเล็ กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นกำเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อค่อนข้ างหยาบ เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก
ถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ำดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษหิน
ทราย ภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ำตาล หรือสีเหลือง มีจุดประสีน้ำตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปะปน
อยู่จำนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย มีอุปสรรคต่อการเขตกรรม

12)กลุ่มชุดดินที่ 62
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ดินตื้น
เป็นส่วนใหญ่ และมีหินพื้นโผล่กระจายในพื้นที่มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะและสมบัติของดินที่พบไม่แน่นนอน
มีทั้งดินลึกและตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นกำเนิดดินในบริเวณนั้น
13)พื้นที่น้ำ ( W )

ภาพที่ 4 แสดงกลุ่มชุดดินของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564

ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่กลุ่มชุดดินอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
กลุ่มชุดดิน

พื้นที่ตำบล (ไร่)
โพธิ์ไทร

กระจาย

โคกนาโก

กลุ่มชุดดินที่2

90.85

23,106.65

กลุ่มชุดดินที่6

4,339.83

6,955.25

กลุ่มชุดดินที่17

1,851.17
-

17,283.87
-

กลุ่มชุดดินที่22

3,948.04

กลุ่มชุดดินที่24

343.75

กลุ่มชุดดินที่35

กลุ่มชุดดินที่18

กลุ่มชุดดินที่38
กลุ่มชุดดินที่40
กลุ่มชุดดินที่41
กลุ่มชุดดินที่49
กลุ่มชุดดินที่62
แหล่งน้ำ
ผลรวมทั้งหมด

ผลรวม
เชียงเพ็ง

-

ศรีฐาน

ทั้งหมด
38,040.75

8,164.91

6,678.34

103.94

3,497.41

13,660.09
-

3,693.75

10,196.09
-

6,318.87
-

3,712.69
-

503.48

4,653.40
-

21,885.55
-

42,313.80
-

1,537.57

11,608.01
-

30,733.38

9,709.32
49.32

550.39
-

-

1,365.33
-

5,050.00
-

-

5,616.20

-

-

-

-

114.44

33.43
26,868.48

111.81
107,760.71

2.46
22,182.68

563.59
24,039.29

-

5,616.20
114.44
75,175.86

0.06

673.21

2,453.30

14,896.43
46,684.97
0.06

-

14,483.08

-

1,016.96

2,553.47
-

72,943.79
2,453.30
57,651.10
1,414.65

711.29
256,027.02

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
1.3 สภาพภูมิอากาศ
1.3.1 ฤดูกาล
ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๓ – ๓๘ องศาเซลเซียล
ฤดูฝน เริ่มต้นจากเดือนพฤษภาคม – กันยายน ปกติมีประมาณน้ำฝนพอเพียงกับการเกษตรตาม
ฤดูกาล
ฤดูหนาว เริ่มต้นเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ ปีถัดไป
1.3.2 อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๓ – ๓๘ องศาเซลเซียล
1.4 เส้นทางคมนาคม
อำเภอป่าติ้ว มีเส้นทางการคมนาคม ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒ (ถนนอรุณ
ประเสริฐ)เส้นทางหลักเชื่อมระหว่าง อำเภอป่าติ้ว – อำเภอเมืองยโสธร และระหว่าง อำเภอป่าติ้ว – อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ส่วนถนนเชื่อมระหว่าง ตำบล หมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร
เช่นกัน
การคมนาคม จากอำเภอป่าติ้ว ไปยัง จังหวัดยโสธร มีรถประจำทาง เป็นรถสองแถวที่วิ่งตามหมู่บ้าน
เข้าตัวเมืองยโสธร และมีรถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัดยโสธร กับจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งค่าบริการ 60- 100 บาท (ข้อมูล
เดือนพฤษภาคม 2562) อีกทั้งอำเภอป่าติ้ว เป็นเส้นทางเดินรถเพื่อเข้ากรุงเทพมหานคร ทั้งจากสาย อำเภอเขมราฐ
จั งหวัด อุบ ลราชธานี –กรุ งเทพมหานคร สายอำนาจเจริญ – กรุงเทพมหานคร และสายมุ ก ดาหาร – ระยอง –
เชียงใหม่

ภาพที่ 8 แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม อำเภอป่าติ้ว
ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564
1.5 แหล่งน้ำและระบบชลประทาน
1.5.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง
-แหล่งน้ำมีลำน้ำสำคัญ ๒ สาย คือ ลำเซบายและลำน้ำโพง
ลำเซบาย เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของจังหวัดยโสธร ที่ทอดยาวจากอำเภอเลิงนกทา ผ่านอำเภอ
ไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งสองฝั่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
ลำน้ำโพง เป็นอีกแหล่งน้ำหนึ่งที่มีความสำคัญของอำเภอป่าติ้ว โดยไหลผ่านตำบลกระจายและตำบล
ศรีฐานทั้งสองฝั่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
นอกจากนี้แล้วอำเภอป่าติ้ว มีหนองน้ำ กระจายอยู่ตามตำบล หมู่บ้าน เช่น บ่อโจ้โก้ ตำบลศรีฐาน
เป็นอ่างเก็บน้ำพื้นที่กว้างขวาง มีปลาหลายชนิดและมีความชุกชุม อีกทั้งเป็นแหล่งทั ศนียภาพที่สวยงามสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่

1.5.2 โครงการชลประทาน

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงแหล่งน้ำ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564
1.6 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
1.6.1 จำนวนครัวเรือน
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 10,016 คน จำแนกเป็นชาย 15,969 คน
หญิง 15,994 คน ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอจะนับถือศาสนา พุทธ
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ที่

ตำบล

ครัวเรือน

2
3
4
5

ประชากร
หญิง

ชาย
ทั้งหมด

1

ครัวเรือน

รวม

เกษตรกร

โพธิ์ไทร
1,877

1,912

3,050

3,144

6,194

2,445

1,546

3,828

3,746

7,574

2,767

1,700

4,307

4,206

8,513

1,052

753

1,727

1,730

3,457

1,875

1,331

3,057

3,168

6,225

10,016

7,242

15,969

15,994

31,963

กระจาย
โคกนาโก
เชียงเพ็ง
ศรีฐาน
รวม

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564

ภาพที่ 11 แสดงจำนวนประชากร ครัวเรือน และครัวเรือนเกษตรกรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: กรมการปกครอง พ.ศ. 2564
1.6.4 การศึกษา
อำเภอป่าติ้วโดยสถานศึกษาของรัฐในพื้นที่ ทั้งหมด 34 แห่ง แยกได้ดังนี้
ระดับก่อน – ประถมศึกษา (จำนวนนักเรียน 1 – 120 คน) มีทั้งหมด 22 แห่ง ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
(12) โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
(2) โรงเรียนบ้านหนองแข้
(13) โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
(3) โรงเรียนนาดีคุระประชารัฐ
(14) โรงเรียนบ้านหนองบาก
(4) โรงเรียนบ้านคงสวาง
(15) โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม
(5) โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
(16) โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา
(6) โรงเรียนบ้านคำกลาง
(17) โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง
(7) โรงเรียนบ้านโคกกลาง
(18) โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด
(8) โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคดี (19) โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
(9) โรงเรียนล้านกุดสำโรง
(20) โรงเรียนป่าตอง
(10) โรงเรียนบ้านคำเกิด
(21) โรงเรียนโพญิญาณ
(11) โรงเรียนบ้านนิคม
(22) โรงเรียนม่วงไข่
ระดับก่อน – ประถมศึกษา (จำนวนนักเรียน 121 – 280 คน) มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านโคกนาโก
(5) โรงเรียนบ้านหนองชุม
(2) โรงเรียนบ้านกระจาย
(6) โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
(3) โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
(7) โรงเรียนบ้านเตาไห
(4) โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี (8) โรงเรียนอนุบาลป่าติ้วร่มโพธาภินันนุกูล
ระดับมัธยมศึกษา (จำนวนนักเรียน 1 – 500 คน) มีทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้
(1) โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
(2) โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
(3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ระดับอนุปริญญา มีทั้งหมด 1 แห่ง ดังนี้
(1) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอป่าติ้ว

1.6.5 การสาธารณสุข
1. สถานพยาบาลของรัฐ ประกอบด้วย
มีโรงพยาบาลป่าติ้ว (ขนาด ๓๐ เตียง )
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๗ แห่ง ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระจาย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแข้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีฐาน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซซ่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล (PCU)
2. สถานพยาบาลของเอกชน ประกอบด้วย
1) สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน ...1...แห่ง
2) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน ...5..... แห่ง
3) ร้านขายยาแผนโบราณ ..........-............ แห่ง
4) คลินิกทันตกรรม ..1.. แห่ง
5) สถานผดุงครรภ์ ...-... แห่ง
1.6.6 ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
1. การนับถือศาสนา
1) ศาสนา ประชาชนส่ ว นใหญ่ นับ ถือศาสนาพุท ธ ประมาณ 98 % และ ศาสนาอื่น ๆ
ประมาณ 2 %
๒. วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ
ประชากรในอำเภอป่าติ้ว มีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีการสืบเนื่อง ติดต่อกัน
มานาน จนถึงปัจจุบัน ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งได้ปฏิบัติในชุมชนดังนี้
ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญเดือนสามบุญข้าวจี่ กระทำกันในวันมาฆบูชาโดยการนำเอาข้าว
เหนียวที่นึ่งสุกแล้ว ปั้นเป็นก้อนย่างไฟให้แห้งกรอบ ทาด้วยไขผสมน้ำอ้อย ทำให้ครบ 3 ก้อน แล้วนำไปถวายพระที่วัด
และมีการเสี่ยงทายโดยใช้ไข่เรียกว่า บุญเบิกบ้าน เพื่อเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ในหมู่บ้าน เสี่ยงทายฟ้าฝนตกต้อง
ตามฤดูกาล
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญเดือนห้าการสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตอนเช้าจะมีการ
ทำบุญตักบาตรที่วัด และวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐ์ฐานไว้ศาลาวัด เพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ำ ช่วงบ่ายจะมี
การแห่นางสงกรานต์รอบหมู่บ้าน พอเสร็จจาการแห่นางสงกรานต์แล้ว ก็จะเป็นพิธีรดน้ำดำหัว โดยเริ่มจากพระสงฆ์
และผู้สูงอายุของชุมชน เพื่อขอพรให้เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และยังมีการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญเดือนหก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีความเชื่อว่าเป็น
การขอฝนและบูชาพญาแถน ขอให้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การจัดงานจะประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน
ใกล้เคียง เพื่อนำบั้งไฟมาแข่งกันประกวด การแข่งขันบั้งไฟสูงส่วนมากจะจัดสองวัน วันแรกจะประกวดบั้งไฟสวยงาม
พร้อมขบวนฟ้อนรำจากหมู่บ้านต่าง ๆ วันที่สองจะประกวดบั้งไฟขึ้นสูง ก่อนจะมีการแข่งขันกันนั้นจะมีการจุดบั้งไฟ
เสี่ยงทายก่อน ซึ่งเป็นการจุดเพื่อพยากรณ์ว่า ถ้าบั้งไฟขึ้นสูงปีนั้นฝนจะตกต้องตามฤดูกาลน้ำในนามีความอุดมสมบูรณ์

หลังจากนั้นจะเป็นการจุดบั้งไฟของคณะต่าง ๆ ถ้าบั้งไฟใครอยู่บนฟ้าและทำเวลาได้นานที่สุดเป็นผู้ชนะ ถ้าบั้งไฟใคร
ไม่ขึ้นหรือแตก ชาวบ้านจะช่วยกันหามเข้าคลุกโคลนตมเป็นที่สนุกสนาน
ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีนี้ชาวบ้านได้ทำสืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ ตอนเย็นนำคณะกอง
ยาวแห่พระเวศสันดรจากนอกหมู่บ้านเข้ามาทำพิธีที่วัด แล้วเจริญพระพุทธมนต์ กลางคืนมีมหรสพสมโภช เวลา
04.00 น.ชาวบ้านนำคณะกองยาวทำพิธีแห่ข้าวพันก้อนจากวัดไปรอบหมู่บ้านและกลับเข้ามาวัดทำพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ แล้วนิมนต์พระจากบ้านต่าง ๆ มาเทศน์มหาชาดและถวายกัณฑ์เทศน์แด่พระภิกษุสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี
ประเพณีเดือนแปด มีประเพณีบุญเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด ชาวบ้านนิยมบวช
ลูกหลานในช่วงเข้าพรรษา เพื่อให้ศึกษาพระธรรมวินัย และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามประเพณีตั้งแต่สมัย
พุทธกาลภิกษุจะอยู่ประจำเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ในงานบุญเข้าพรรษา
ตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้ธูปเทียนถวายนม น้ำตาล โอวัลติน เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาในการจำพรรษาตลอด 3 เดือน ตอนเย็นจะมีการทำวัด และเวียนเทียน โดยเจ้าอาวาสและญาติ
โยม
ประเพณีเดือนเก้าเดือนสิบ ประเพณีบุญข้าวสาก ข้าวประดับดิน ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบเรียกว่าบุญ
เดือนสิบ เป็นการอุทิศส่วนกุสลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนข้าวประดับดินจะเป็นการนำอาหารที่จัดไว้ไปแขวนตามต้นไม้
เพื่อเรียกวิญญานให้มารับของกินในวันเดือนดับ การทำบุญข้าวสากจะเขียนชื่อพระภิกษุลงในบาตร ถ้าผู้ใดจับฉลาก
ของพระภิกษุองค์ไดได้ ก็ให้นำมาถวายพระภิกษุองค์นั้น โดยเขียนชื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว และข้าวสากที่ทำใบตองข้างใน
บรรจุอาหารคาวหวานข้างในแล้ว เย็บติดกัน นำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อฉันเสร็จแล้วจะมีการฟังเทศน์ และ
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว แล้วน้ำข้าวสากไปไว้ที่นา เพื่อให้เจ้านาหรือที่เรียกกันว่าตาแฮก ได้
กินเป็นการเลี้ยงตาแฮกให้ได้ข้าวงาม
ประเพณีบุญเดือนสิบเอ็ด ประเพณีเดือนสิบเอ็ดคือประเพณีออกพรรษา ในตอนเช้าชาวบ้านจะ
ร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัด ตอนกลางคืนจะมีการถวายต้นปราสาทผึ้ง ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร เสื่อ ผึ่ง ดอกไม้ธูป
เทียน เช้าวันแรม 1 ค่ำ จะมีการทำบุญตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ์จะเวียน 3 รอบ รอบที่ 1 จะเป็นปัจจัย รอบที่ 2
จะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง รอบที่ 3 จะเป็นข้าวสุก เมื่อครบสามรอบก็เป็นอันเสร็จพิธี
บุญเดือนสิบสอง ในเดือนสิบสอง จะมีประเพณีบุญกฐินเริ่มจากออกพรรษา คือ แรม 1 ค่ำ เดือน
11 ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ผู้ที่ต้องการจะทำบุญกฐินจะต้องเขียนฉลากจองวัดที่จะทอดถวายโดยในปีหนึ่งแต่ละวัดจะ
มีการรับกฐินได้เพียงหนึ่งครั้ง และเมื่อถึงวันทอดกฐินเจ้าภาพต้องเตรียมองค์กฐินให้พร้อม และนำถวายตามที่กำหนด
ไว้

1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
อำเภอป่าติ้ว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร
ตารางที่ 6 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประเภท
ไร่
พื้นที่ป่า
19,533
พืชไร่
14,214
พื้นที่น้ำ
711
ไม้ยืนต้น
21,501
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
19,250
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
395
ไม้ผล
269
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
159
พืชสวน
12,497
พื้นที่นา
103,373
พื้นที่ลุ่ม
377
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
211
พืชน้ำ
10
รวม
192,500

ร้อยละ
10.15
7.38
0.37
11.17
10.00
0.21
0.14
0.08
6.49
53.70
0.20
0.11
0.01
100.00

1.8 ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ/ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
อ ำ เภ อ ป่ า ติ้ ว พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช เศ ร ษ ฐ กิ จ ห ลั ก ไ ด้ แ ก่ ข้ า ว มี พื้ น ที่ ป ลู ก ม า ก จ ำ น ว น 9 6 ,2 5 0 ไ ร่ ร อ ง ล ง ม า คื อ มั น ส ำ ป ะ ห ลั ง
มีพื้นที่ปลูกจำนวน 17,039 ไร่ และมีพื้นที่ปลูก พืชผัก จำนวน 989 ไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน
หญ้าเลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตาราง แสดงพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอป่าติ้ว
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ตำบล

โพธิ์ไทร
กระจาย
โคกนาโก
เชียงเพ็ง
ศรีฐาน
รวม

พื้นที่ทั้งหมด

25,290
45,377
70,481
28,677
22,675
192,500

ข้าวนาปี

(ไร่)
20,842
19,200
23,886
11,708
20,614
96,250

ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์

(ไร่)
3
165
10
5
734
917

มันสำปะหลัง

(ไร่)
2,321
7,110
5,016
157
2,435
17,039

อ้อยโรงงาน

(ไร่)
1
34
311
14
10
370

ปาล์มน้ำมัน ยางพารา

(ไร่)
71
135
334
62
37
639

(ไร่)
89
344
411
18
52
914

หญ้าเลี้ยงสัตว์

(ไร่)
2
19
241
9
9
280

พืชผัก

(ไร่)
174
87
209
36
483
989

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รวมพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด

(ไร่)
10
15
7
40
3
75

23,513
27,109
30,425
12,049
24,377
117,473

บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ
1. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
1.1 เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1) เกษตรกร
(1) ครัวเรือนเกษตรกร
อำเภอป่าติ้ว มีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 7,114 ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกร อายุระหว่าง 56-65 ปี จำนวน 2,147 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.18 ลองลงมา อายุ
ระหว่าง 46-55 ปี จำนวน 2,126 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.88 และ อายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไป
จำนวน 1,595 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.42 อายุระหว่าง 36-45 ปี จำนวน 928 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 13.04 อายุระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 285 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.01 อายุ
ระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 33 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.46 ตามลำดับ
ตาราง แสดงหัวหน้าครัวเรือนจำแนกตามอายุ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร จำแนกช่วงอายุ
ช่วงอายุ (ปี)

ครัวเรือน

ร้อยละ

65 ปีขึ้นไป

1,595.00

22.42

56 - 65 ปี

2,147.00

30.18

46 - 55 ปี

2,126.00

29.88

36 - 45 ปี

928.00

13.04

26 - 35 ปี

285.00

4.01

18 - 25 ปี

33.00

0.46

7,114.00

100.00

รวม
ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

ภาพ แสดงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรจำแนกตามอายุ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
(2) ลักษณะการประกอบอาชีพ
อำเภอป่าติ้ว มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก จำนวน 6,886 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.80 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง
จำนวน 228 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.20 %
ตารางแสดงลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ลักษณะการประกอบอาชีพ
ลักษณะการประกอบอาชีพ

ครัวเรือน

ร้อยละ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

6,886.00

96.80

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง

228.00

3.20

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

ภาพที่แสดงลักษณะการประกอบอาชีพ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

(3) ลักษณะการถือครองที่ดิน
ลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรอำเภอป่าติ้ว ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง จำนวน
6,611 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.09 รองลงมาคืออื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) จำนวน 1,034
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.84 และเช่า จำนวน 408 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.07 ตามลำดับ
ตารางแสดงพื้นที่ถือครอง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
พื้นที่ถือครอง
ครัวเรือน
7,061.00

พื้นที่ถือครอง (ไร่)

พื้นที่ถือครองเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน)

122,873.00

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs3
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

15.26

ตาราง แสดงลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ลักษณะการถือครองที่ดิน *
ลักษณะการถือครอง

ครัวเรือน

เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง

เนื้อที่ (ไร่)

6,611.00

109,116.00

408.00

3,804.00

อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี)

1,034.00

9,953.00

รวม **

7,061.00

122,873.00

เช่า

หมายเหตุ * ข้อมูลตามที่ตั้งแปลง เฉพาะครัวเรือนที่แจ้งปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรในแต่ละปี
** เกษตรกรบางส่วนมีการถือครองในทุกลักษณะ
ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs3
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพ แสดงลักษณะการถือครองที่ดิน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs3
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

ตาราง แสดงประเภทการเช่า อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประเภทการเช่า
ประเภทการเช่า (ครัวเรือน)
รวม

เช่ามีสัญญา
408.00

เช่าไม่มีสัญญา
55.00

ไม่ระบุ
359.00

0.00

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs3
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพแสดงประเภทการเช่า อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs3
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

(4) ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)
เกษตรกรอำเภอป่าติ้ว มีการถือครองที่ดินแบบโฉนด/น.ส.ทุกประเภท จำนวน 5,230
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.41 รองลงมาคือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ จำนวน 1,297 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 16.72 และ เอกสารสิทธิ์ประเภท สป.ก. จำนวน 1,208 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.57 เอกสารสิทธิ์
ประเภทหนังสือรับรองของหน่วยงาน จำนวน 23 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามลำดับ

ตาราง แสดงลักษณะประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง) อำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร
ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)
ประเภทเอกสารสิทธิ์
รวม

โฉนด/น.ส.
ทุกประเภท
6,611.00

5,230.00

ส.ป.ก.
ทุกประเภท

หนังสือรับรอง
ของหน่วยงาน

1,208.00

เอกสารสิทธิ์
อื่นๆ

23.00

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/
ข้อมูลปี 2561 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2562)
ภาพ แสดงประเภทเอกสารสิทธิ์ (ครัวเรือน) อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs3
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

1,297.00

2) องค์กรและสถาบันเกษตรกร
(1) กลุ่มเกษตรกร/สถาบัน
อำเภอป่าติ้ว มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 8 กลุ่ม มีสมาชิก 399 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 19 กลุ่ม สมาชิก 1,802 ราย กลุ่มยุว เกษตรกร 11 กลุ่ม
สมาชิก 275 ราย วิสาหกิจชุมชน 99 แห่ง สมาชิก 2,246 ราย สหกรณ์จำนวน 2 แห่ง สมาชิก 2,825 ราย และกลุ่มเกษตรกร 60 กลุ่ม สมาชิก 15,057
ราย
ตารางแสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
ตำบล
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
กลุม่
(ราย)
กลุม่
(ราย)
กลุม่
(ราย)
โพธิ์ไทร
1
50
4
437
2
50
กระจาย
2
179
6
424
3
75
โคกนาโก
2
75
3
406
4
100
เชียงเพ็ง
2
60
4
373
1
25
ศรีฐาน
1
35
2
162
1
25
รวม 5 ตำบล
8
399
19
1,802 11
275
ที่มา https://smce.doae.go.th
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

วิสาหกิจชุมชน
สมาชิก
แห่ง
(ราย)
15
236
29
821
24
692
12
186
19
311
99
2,246

สหกรณ์
แห่ง
สมาชิก
(ราย)
1
1,600
1
1,225
2
2,825

กลุ่มเกษตรกร
กลุม่
สมาชิก (ราย)
12
12
12
12
12
60

3,268
3,813
3,224
1,435
3,317
15,057

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกองค์กร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ครัวเรือนเกษตรกร 7,114.00 ครัวเรือน
สมาชิกในครัวเรือน 22,246.00 คน
โดยเฉลี่ย 1 ครัวเรือน จะมีสมาชิก 3.13 คน
การเป็นสมาชิกองค์กร
สมาชิกองค์กร
สหกรณ์ภาคการเกษตร
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร

ครัวเรือน
704.00
35.00
117.00
95.00
508.00
14.00

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

290.00

สมาคม/สหพันธ

261.00

อาสาสมัครเกษตร

27.00

กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

37.00

ธ.ก.ส.

3,872.00

อื่นๆ

9,287.00

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs2
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

ภาพ แสดงการเป็นสมาชิกองค์กร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

3) ศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย
อำเภอป่าติ้ว มีแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 1 ศูนย์ และศพก. เครือข่าย 13 ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 5 ศูนย์ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย 5 ศูนย์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 5 ศูนย์
ตาราง แสดงจำนวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ที่
1
2
3
4
5

ตำบล
ศพก.
ศพก. เครือข่าย
โพธิ์ไทร
2
กระจาย
4
โคกนาโก
1
2
เชียงเพ็ง
2
ศรีฐาน
3
รวม
1
13
ที่มา https://learningpoint.doae.go.th/form-profile
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ศจช.

ศดปช.
1
1
1
1
1
5

ศบกต.
1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

(1) อาสาสมัครเกษตร
อำเภอป่าติ้ว มีอาสาสมัครเกษตร จำนวน คน โดยมีเกษตรหมู่บ้านจำนวนมากที่สุด
จำนวน 77 ราย รองลงมาคืออาสาปศุสัตว์ 58 ราย หมอดินอาสา 58 ราย และประมงอาสา 19 ราย
สหกรณ์ 15 ราย ครูบัญชีอาสา 10 ราย อาสาสมัครฝนหลวง 2 ราย เศรษฐกิจการเกษตร 1 ราย
อาสาสมัครปฎิรูปที่ดิน 0 ราย ตามลำดับ อย่างไรก็ตามอาสาเกษตรบางรายทำหน้าที่อาสามากกว่า 1 หน้าที่
ตาราง แสดงข้อมูลอาสาสมัครเกษตรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
หน่วยงาน /อาสาสมัครเกษตร (ราย)
ที่

ตำบล

อาสาสมั
ครฝน
หลวง

ประมง
อาสา

อาสา
ปศุสัตว์

โพธิ์ไทร
1
1
กระจาย
1
2
3
โคกนาโก
1
4
8
เชียงเพ็ง
2
4
ศรีฐาน
1
3
รวม
2
10 19
ที่มา https://asa-center.doae.go.th

12
12
18
7
9
58

1
2
3
4
5
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ครูบัญชี
อาสา

หมอดิน
อาสา

13
13
16
7
9
58

เกษตร
หมู่บ้าน

สหกรณ์

21
16
22
8
10
77

6
2
3
1
3
15

เศรษฐกิจ
การเกษตร

1
1

อาสาสมัคร
ปฏิรูปที่ดิน

-

(2) ปราชญ์ชาวบ้าน
อำเภอป่าติ้ว มีปราชญ์ชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดำเนินการโครงการได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านเป็ นผู้ดำเนินการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวิถีของปราชญ์แต่ละคน ซึ่งในอำเภอป่าติ้ว มีปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 15 คน
ตาราง แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตำบล
โพธิ์ไทร
กระจาย
โคกนาโก

เชียงเพ็ง

ศรีฐาน

รวม

จำนวน (ราย)
ชื่อ – สกลุ
1 1.นายก้องภพ เจริญยุทธ
2 1.นายสมัคร บุญทศ
2.นางเตรียมใจ ผ่านเมือง
4 1.นายสวัสดิ์ ทองน้อย
2.นายโอภาส แสนโคตร
3.นายประสิทธิ์ สงัด
4.นายเอกรินทร์ พันธ์แก้ว
4 1.นายจำรัส ดอกสบา
2.นายจันลี ถมบัตร
3.สุนทร บุญสาร
4.นายอภิชัย รุ่งโพธิ์ทอง
4 1.นายนคร ไชยงาม
2.นางนงคราญ จันเหลือง
3.นางขันทอง ศรีฐาน
4.นางสำราญ ป้องกัน
15
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ที่อยู่
เลขที่ 152 ม.4 บ้านป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 289 ม.3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 7/1 ม.4 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 21 ม.1 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 12 ม.7 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 102 ม.12 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ม.7 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ม.2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 1/2 ม.6 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ม.1 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 218 ม.7 ต.เชียงเพ็ง จ.ยโสธร
เลขที่ 41 ม.9 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร
เลขที่ 45/1 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 11/1 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เลขที่ 147 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

องค์ความรู้ด้าน
หมอดิน
ข้าว/ศจช.
มันสำปะหลังน้ำหยด
อินทรีย์
การปลูกพืช
การปลูกผักปลอดสารพิษ
การเพาะเห็ดหลินจือ
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน
ศาสนพิธี
แปรรูปไผ่และสมุนไพร
สหกรณ์/ศาสนพิธี
การปลูกข้าวอินทรีย/์ การแปรรูปข้าว
การทำหมอนขิต
การแปรรูปปลา

(3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอป่าติ้ว
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายเมืองชัย ทองลา
บ้านเลขที่ 110 หมู่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
สถานการณ์ของพื้นที่ :จากการเรียนรู้ที่ผ่านมาจึงได้รวมกลุ่มชาวบ้านจดวิสาหกิจชุมชน ในนามวิสาหกิจชุมชน
กระเจียวหวานบ้านโคกนาโก ซึ่งเลือกพืชที่มีในชุมชนและคิดว่าสามารถสร้างรายได้ได้ดีคือกระเจียวหวานโดยมี
การรวมกลุ่มกันปลูก รวมกลุ่มกันขาย มีการตั้งกฎกติกาข้อบังคับของกลุ่มที่ชัดเจน มีการรวมกลุ่มเพาะต้นกล้า
ขาย ศึกษาวิธีการปลูกกระเจียวหวานที่ถูกต้องและเหมาะสมในการพัฒนาผลผลิต มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต่างๆเกี่ยวกับการปลูกกระเจียวหวาน และสามารถขายดอกและหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการแปรรูปผลผลิต
สามารถรวบรวมสินค้าให้กับชุมชนและตลาดสินค้าต่างๆให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังนำเรื่องของตลาด
นำการผลิตมาใช้ โดยเน้นการผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก มีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน มีตลาด
ที่รองรับและคาดว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตได้
แนวทางการพัฒนา :
1. การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ผลผลิต และด้านการตลาดมีการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มใน
รูปของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้กลยุทธ์ตลาดนำการผลิต
2.การแสวงหาความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
3.การศึกษาจากหาความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและอบรมความรู้จากหน่วยงาน
ด้านการเกษตร
4.พัฒนาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและการแปรรูปสินค้า
5.มีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างต่อเนื่องเช่น การออกบู๊ทแสดงสินค้าในงานต่างๆ เฟซบุ๊คไลท์ และ
ช่องทางอื่นๆ
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เป็ นแหล่งเรียนรู้การปลูกและดูแลกระเจียวหวานอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การผลิตพันธุ์พืชพื้นบ้าน การปลูกพืชสมุนไพร การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และโคกหนองนาโมเดล
หลักสูตรเรียนรู้ :
1. การปรับปรุงบำรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. การบริหารจัดการศัตรูพืช
4. การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
หลักสูตรบังคับ
1. การทำเกษตรอินทรีย์
2. การอารักขาพืช
3. การปรบปรุงบำรุงดิน
4. ระบบน้ำเพื่อการเกษตร
หลักสูตรเสริม
1. การปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
2. การปลูกและดูแลดอกกระเจียวหวาน

ศูนย์เครือข่าย จำนวน 13 ศูนย์
ตารางแสดงศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แบบสรุปข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประเภท/
ที่ตั้งศูนย์
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อศูนย์เครือข่าย
กิจกรรมหลัก
ประธานศูนย์
ประธานศูนย์
หมู่
ตำบล
เครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคก เกษตรทฤษฎี 3
โคกนาโก
นางไพรวัลย์จอกน้อย 086-1562977
นาโกหมู่ 3
ใหม่/เกษตร
ผสมผสาน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ศูนย์จัดการ 12
กระจาย
นายสุสคั ค์ ธงศรี
098-1028199
ดินปุ๋ยชุมชน
(ศดปช.)
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จัดการ 3
กระจาย
นายสมัคร บุญทศ
096-6709557
ศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.)
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ศรี ทฤษฎีใหม่/ 1
ศรีฐาน
นายจรูญ คดเกี้ยว
063-9372794
ฐาน หมู่ 1
เกษตร
ผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ศรีฐาน เกษตรอินทรีย์ 8
ศรีฐาน
นางกนิษฐา จันใด
094-3589892
หมู่ 8
ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
ทฤษฎีใหม่/ 8
ศรีฐาน
นายสายสมรไวว่อง
080-0042959
พอเพียงศรีฐานหมู่ 8
เกษตร
ผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่ 6
เชียงเพ็ง
นายมงคล รุ่งเรือง
083-7251388
เชียงเพ็ง หมู่ 6
เกษตร
ผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชียง
ข้าว/ผัก
7
เชียงเพ็ง
นางกล้วย ดวงคำ
081-5490381
เพ็ง หมู 7
อินทรีย์
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โพธิ์ ทฤษฎีใหม่/ 5
โพธิ์ไทร
นายสุเทพผดุงสรรพ
083-5625826
ไทร หมู่ 5
เกษตร
ผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ไผ่กิมซุง
8
โพธิ์ไทร
นายทวี โกสุม
097-3408649
โพธิ์ไทร หมู่ 8
ศูนย์เรียนรู้การผลิตมัน
มันสำปะหลัง 4
กระจาย
นางเตรียมใจผ่านเมือง 083-3654535
สำปะหลังน้ำหยด
น้ำหยด
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พืชผักสวน 8
กระจาย
นายปัญญา ราษอาษา 082-6093903
กระจาย หมู่ 8
ครัว/เป็ด
บิ๊กฟาร์มเห็ดหลินจือ
เห็ดหลิน 7
โคกนาโก
นายเอกรินทร์ พิมพ์
061-3629939
แก้ว
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ภาพ แสดงแผนที่ไปศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

ภาพ แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเครือข่าย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุ

ศพก.หลัก อำเภอป่าติ้ว จำนวน 1 แห่ง
ศพก.เครือข่าย อำเภอป่าติ้ว จำนวน 13 แห่ง
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(4) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว
อำเภอป่าติ้ว มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว 2 กลุ่ม มันสำปะหลัง 2 กลุ่ม
และยางพารา 1 กลุ่ม และปี 2564 ค่าว่าจะมีแปลงใหญ่ พริก 1 กลุ่ม รวมเป็น 6 กลุ่ม
แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่ข้าว
ชื่อแปลงนาข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่
ที่ตั้ง80 หมู่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
พิ กั ด (ที่ ท ำ ก า ร ก ลุ่ ม X (Easting) : 432891.45 (Y Northing): 1749981.65000 Lat
15.3827744260 Log 104. 3733312
ชื่อวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร
ที่ตั้ง เลขที่ 80 หมู่8ตำบลกระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 รายเนื้อที่ 1,800 ไร่
กิจกรรม แปลงใหญ่ข้าว
• เป้าหมายการดำเนินงาน
การกำหนดราคา (ระบุราคาขายต่อหน่วยส่วนลดราคาขาย)
ตาราง แสดงผลิตภัณฑ์และราคาต่อหน่วย
ลำดับ ผลิตภัณฑ์
ลักษณะบรรจุภัณฑ์
ราคาต่อหน่วย
1 ข้าวเปลือกอินทรีย์ บรรจุจัมโบ้/กระสอบ25กก.
ราคาผันแปรตามปี(กำไร 3บ/
กก)
2 ข้าวสารอินทรีย์
0.5และ 1 กก.
30บ/0.5กก ,ขัดขาว55บ,
กล้องมะลิ65,ข้าวกล้องข้าวสี
70บ
3 ข้าวเปลือก
บรรจุจัมโบ้/กระสอบ25กก.
ปรับเปลี่ยน
4 ข้าวสารปรับเปลี่ยน 0.5,1และ5 กก. หรือตามลูกค้า 28บ/0.5กก ,ขัดขาว45บ,
กล้องมะลิ55บ,กล้องข้าวสี
65บ
5 ข้าวพันธุ์อินทรีย์/
กระสอบ 25 กก.
25 บ/กก
ปรับเปลี่ยน
6 ผลสดแตงโมอินทรีย์ ใส่กล่องตามน้ำหนักของผลสด
30-40บาท/กก
หมายเหตุ สำหรับลูกค้าขาประจำที่ซื้อขายข้าวสารรายปี จะมีโปรโมชั่นพิเศษประจำปี
ที่มา แผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร
• เป้าหมายผลผลิต
แผนการผลิตและการดำเนินงาน
1.รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก
2.เข้าระบบชลอการขายข้าว
3.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

4. สั่งผลิตข้าว
5.สีข้าวสาร
6.ส่งข้าวสารไปโรงแพค
7. คัดข้าวและบรรจุข้าว
8.แพคใส่กล่องพร้อมส่ง
9. รับเงินค่าสินค้า ก่อนส่งหรือแล้วแต่ตกลงกับคู่ค้า
10. ส่งสินค้า ผ่าน ไปรษณีย์ Kerry ขนส่งอื่นๆ
• เป้าหมายรายได้
ตางรางแสดงรายได้การแปลงใหญ่
1.ขายข้าวเปลือก
อินทรีย์(85ตัน)21.5บ/กก
ข้าวปรับเปลี่ยน(60ตัน) 19.5บ/กก
ข้าวพันธุ์(5ตัน) 25บ/กก
2.แปรรูปข้าวสาร+by product เฉลี่ย25ตัน(กล้อง+ขาว)
อินทรีย์(ราคาเฉลี่ย 52.5บ/กกx5.25ต.)
ปรับเปลี่ยน(ราคาเฉลี่ย 45บ/กก 20ตัน)
ข้าวหัก 10%(ราคา10บ/กก)
แกลบ 30%(2บมี15ตัน)
รำ 10%(5บ/กก จ.น5ตัน)
3.โครงการชลอการขายข้าว 150ตัน
4.เงินต่ออายุ 80คน*360
5. เงินหุ้นปีละ500 *80
ประมาณการรายรับ
ที่มา แผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร

3,122,500
1,827,500
1,170,000
125,000
1,331,250
276,250
950,000
50,000
30,000
25,000
225,000
28,800
40,000
4,747,550

• ประมาณการรายจ่าย
ตางรางแสดงเงินทุนและรายจ่ายแปลงใหญ่
1. ทุนหมุนเวียนเพื่อการรวบรวมข้าว,บาท
1.ข้าวอินทรีย,์ ตัน (95ตัน*19,000บ)
2.ข้าวพันธ์,ตัน(5ตัน*22,000บ)
3. ข้าวเปลือกปรับเปลี่ยน,ตัน(100ตัน*18,000บ)
2.ค่าแรงช่วงรับซื้อข้าว 30 วัน*8คน*300บ
3. ค่าซื้อbig bag 200ตัน จน.300 กส.*250บ
4.พาเลทไม้ 100ตัว*250บ.
5.ค่าเช่ารถยก 30วัน*1500 บ./วัน
6.ค่าบริหารจัดการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์
7.ทุนโรงสี 3.5 บาท/กกข้าวเปลือก
รวมต้นทุนทั้งหมด
ที่มา แผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร

3,715,000
1,805,000
110,000
1,800,000
72,000
75,000
25,000
45,000
100,000
175,000
4,207,000.0

ประมาณการกำไรขาดทุน
ตางราง แสดงรายการกำไรขาดทุนแปลงใหญ่
รายการ
1. รายได้
2. ต้นทุนขาย/บริการ
3. กำไรเบื้องต้น
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารแปรรูป
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเสื่อมราคา 10%
6. รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
8.รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแปรรูป
9.กำไรจากการดำเนินงาน
10 ภาษีเงินได้
11.กำไรสุทธิ
ที่มา แผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร

ปี 2563
4,747,550
4,107,000
640,550
100,000
0
100,000
540,550
0
540,550

กิจกรรมทีต้องการพัฒนา
โอกาสและศักยภาพของธุรกิจ
จุดแข็ง (Strength)
1. พืช /หรือวัตถุดิบ/หรือพื้นที่เพาะปลูก ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์
2. มีความหลากหลายของสินค้าได้แก่ ข้าวเปลือกอินทรีย์ ปรับเปลี่ยน ข้าวสาร และพืชหลังนา
3.สมาชิกมีความรักสามัคคีกัน ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการเป็นอย่างดี
4.สมาชิกมีภูมิปัญญาในการทำนา รวมทั้งพืชอื่นๆ
จุดอ่อน (Weakness)
1.ขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานบริหารในกลุ่ม เพราะไม่มีค่าตอบแทนคนทำงานคือจิตอาสาอย่างเดียว
2. สมาชิกอยู่ไกลกัน การเดินทางร่วมกิจกรรมก็ลำบาก ทำให้สมาชิกที่อยู่ไกลมีส่วนร่วมน้อย คนที่ทำงานคือ
คนที่อยู่ใกล้วัดซึ่งมีระยะทางห่างไม่เกิน กิโลเมตร 20
โอกาส (Opportunity)
1.ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่ปลอดภัย โดยเฉพาะสินค้าอินทรีย์
2 ตลาดมีความต้องการสินค้าอินทรีย์ที่หลากหลายนอกจากข้าวสาร
3.รัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตอาหารปลอดภัย
อุปสรรค (Threat)
1.กลุ่มยังกำหนดราคาข้าวเปลือกเองไม่ได้ราคาตามตลาด /ตลาดโลก/มีการแข่งขันด้านการตลาด
2.คู่แข่งมากขึ้น แต่ไม่ใช่อินทรีย์แท้มาตรฐานอินทรีย์มีให้เลือกมาก
3.สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน ทำให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน /มีผลต่อคุณภาพข้าว/ต้นทุนข้าว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สมาชิกทุกคน สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม
2. กลุ่ม มีรายรับเพิ่มขึ้น จะได้จัดสรรเงินปันผลให้สมาชิก และมีเงินดำเนินงานต่อไปโดยลดการกู้ยืม
3. เกิดความรัก สามัคคีในกลุ่ม
4. กระจายรายได้ จากการสร้างแรงงานในกลุ่ม
5. สร้างธุรกิจที่มีกำไร และยั้งยืนเพื่อส่งกิจการต่อให้ลูกหลานมาดำเนินการต่อได้
4.ค่ารับรองมาตรฐานอินทรีย์สูง
EU/NOP

ตารางแสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร

ที่มา แผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร

(5) Young Smart Famer

ตารางแสดงรายชื่อ Young Smart Famer ปี 2558-2563 อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
รายชื่อ Young Smart Famer ปี 2558
จังหวัดยโสธร
ที่
1
2
3
4
5
6

ที่
1
2

ชื่อ - สกุล
นางหนูแก้ว กลมเกลียว
นายสากล เฉิดเจือ
นางรัชนก คำลือ
นายชาญณรงค์ อรศรี
นายสาธร ปั้นทอง
นางนิรันดร์ หอมหวน

ชื่อ - สกุล
นางสาวไพรวรรณ ประเสริฐ
นางหนูแก้ว กลมเกลียว

ที่อยู่
4 หมู่ที่ 6 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
163 หมู่ที่ 6 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
56 หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
129 หมู่ที่ 15 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
75 หมู่ที่ 4 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
8 หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
รายชื่อ Young Smart Famer
จังหวัดยโสธร
ที่อยู่
48 หมู่ที่ 3 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
4 หมู่ที่ 6 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

เบอร์โทรศัพท์
089-0543056
096-6393790
088-3638557
099-5784253
085-9022947
093-0837131
ปี 2559
เบอร์โทรศัพท์
089-2311725
089-0543056

กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง.ปลูกข้าวปลอดภัย
ข้าว,มันสำปะหลัง
เกษตรผสมผสาน,ปลูกดอดชมจันทร์
ข้าว,ยางพารา,มัน,อ้อย
ปลูกข้าว,เลี้ยงสัตว์
ผลิตข้าวปลอดภัย,ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง
ข้าว,พริกและเห็ด
ข้าว,พืชหลังนาถั่วลิสง

รายชื่อ Young Smart Famer ปี 2560
จังหวัดยโสธร
ที่

ชื่อ - สกุล

1
2

นายธนากรณ์ ดวงคำ
นางกล้วย ดวงคำ

ที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3

ที่
1
2

นายประวิทย์ บุญประเสริฐ
นางสาวสุภาพร ทองงาน
นางกล้วย ดวงคำ

ชื่อ - สกุล
นายอาคม แก้วทอง
นายคเชนทร์ พลลือ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

096-3532948
92 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
065-1217696
92 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
รายชื่อ Young Smart Famer รุ่นที่ 1 ปี 2561
จังหวัดยโสธร
ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

122 หมู่ที่ 3 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
098-2132313
198 หมู่ที่ 7 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
097-3274961
42 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
065-1217696
รายชื่อ Young Smart Famer รุ่นที่ 2 ปี 2561
จังหวัดยโสธร
ที่อยู่
42 หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
91 หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

เบอร์โทรศัพท์
061-6159744
090-2121467

กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง
ข้าวอินทรีย,์ เริ่มทำการเกษตร
ข้าวอินทรีย,์ แปรรูปข้าว,เลี้ยงไก่อินทรีย์

กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง
เพาะเห็ดขอนขาว,นางฟ้า นางรม,
ข้าว,พืชผัก
ข้าวอินทรีย,์ พืชผักอินทรีย์

กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง
เพาะเห็ดขอนขาว,นางฟ้า นางรม
เพาะเห็ดขอนขาว,นางฟ้า นางรม

รายชื่อ Young Smart Famer ปี 2563
จังหวัดยโสธร
ที่
1
2

ชื่อ - สกุล
นายจตุพร รังมาตย์
นายนพพล ผิวทน

ที่อยู่
183 หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
11 หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2563

เบอร์โทรศัพท์
062-8396807
087-8423849

กิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง
เกษตรผสมผสาน
ข้าว, กล้วยหอมทอง

1.2 ศักยภาพพื้นที่/ทรัพยากรการเกษตร
1) ทรัพยากรดิน
- ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงและลุ่มๆ ดอน ๆ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ทิศใต้เป็นที่
ลุ่ม ทิศเหนือเป็นป่าโปร่ง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 130 เมตร
- ลักษณะทิศทาง ความลาดชัน
อำเภอป่าติ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดยโสธร มีความลาดชันน้อย พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบสูง และมีพื้นที่ราบเรียบหรือราบเรียบสลับกับลักษณะพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ใน
พื้นที่ทำการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินต่ำสุด คือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีการสูญเสียดินระหว่าง
0-4 ตันต่อไร่ต่อปี
-ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน
ภาพแสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
แผนที่แสดงกลุ่มชุดดินในเขตจังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

กลุ่มชุดดิน
กลุ่มชุดดินที่พบในพื้นอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน กลุ่ม
ชุดดินที่พบในพื้นที่แบ่งเป็น 12 กลุ่มชุดดิน และพื้นที่อื่นๆ ดังภาพ กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดในอำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร คือ กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 72,943 ไร่ หรือ 28.49เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่
อำเภอป่าติ้ว กลุ่มชุดดินที่ 35 ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวก
ตะกอนลำน้ำ หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัส ดุเนื้อ
หยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน เป็นดินลึก การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดิน
ล่างเป็น ดินร่วนเหนีย วปนทราย ดินมีสี น้ำตาล สีเหลื องหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่าง ๆในชั้นดินล่าง
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย กลุ่มชุดดิน ที่พบรองลงมาคือ กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อที่
ประมาณ 57,651 ไร่ หรือ 22.51 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่อำเภอป่าติ้ว กลุ่มชุดดินที่ 40 ดินพื้นที่ดอนเป็น
ลู กคลื่ น ลอนลาดเล็ กน้ อยถึ งลู ก คลื่ น ลอนลาด เกิดจากวัต ถุต้ นกำเนิ ดดิน พวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เป็นดินลึก
มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ มีสีน้ำตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่าง ๆใน
ดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกรดจัด เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำได้ง่าย และ
การชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณที่มีความลาดชันสูง
กลุ่มชุดดินในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และแยกแผนที่กลุ่มชุดดินเป็นรายตำบล ดังนี้
1)กลุ่มชุดดินที่ 2
กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบ
กำมะถันลึกกว่า 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินเป็นกรดจัดมาก ทำ
ให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารที่เป็นพิษต่อพืช โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ งและแตกระแหง
ทำให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ำเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ำจืด และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหาย
กับพืชที่ไม่ชอบน้ำ
2)กลุ่มชุดดินที่ 6
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด การระบาย
น้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ำ
และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ
3)กลุ่มชุดดินที่ 17
ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้าย
มาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ บางบริเวณเป็นนาดอน มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เนื้อดินเป็นกลุ่ม
ดินร่วนละเอียด ดินลึกมากถึงลึก การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็น
กรดเล็กน้อย ดินบนสีน้ำตาลปนเทา มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย และดินล่างสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
4)กลุ่มชุดดินที่ 18
ดินพื้นที่ลุ่มราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ บางบริเวณเป็น นาดอน มีสภาพพื้นที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เนื้อดินเป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดและเป็นดินเหนียวช่วง 50 ซม.ลงไป ดินลึกมาก
ถึงลึก การระบายน้ำค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นกรดเล็กน้อย ดินบนค่อนข้างเป็นทราย มีสี
เทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรื อสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บริเวณเป็นนาดอนเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วง

5)กลุ่มชุดดินที่ 22
ดินพื้นที่ลุ่มราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ บางบริเวณมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย เนื้อดินร่วนปนทราย ดินลึกมาก การระบายน้ำค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง
ดินมีสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง เนื้อดินหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
6)กลุ่มชุดดินที่ 24
ดินพื้นที่ลุ่มราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ บางบริเวณมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย เนื้อดินทรายปนดินร่วน ดินลึกมาก การระบายน้ำค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินบนมีสีน้ำตาลปนเทาและดินล่างมีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง มีเนื้อดินเป็นดินทราย
หนามากกว่า 50 เซนติเมตร
5)กลุ่มชุดดินที่ 35
ดิน พื้น ที่ดอนเป็ นลู กคลื่ นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหิน
ตะกอน เป็นดินลึก การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย ดิ น มี สี น้ ำตาล สี เหลื อ งหรื อแดง และอาจพบจุ ดประสี ต่ าง ๆในชั้ น ดิ น ล่ าง ความอุ ด มสมบู รณ์ ต่ ำ
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย
8)กลุ่มชุดดินที่ 38
ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบนสันดิน
ริมน้ ำ หรือที่ราบตะกอนน้ ำพา เนื้ อดินเป็นดินร่วนปนทราย บางบริเวณมีเนื้อดินสลั บ เป็นดินลึก มีการ
ระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ำตาลในดินล่าง ความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย ช่วงฤดูฝนเสี่ยงต่อน้ำท่วมบ่าในบางปี
9)กลุ่มชุดดินที่ 40
ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอน
ลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อ
หยาบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ มีสีน้ำตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบ
จุดประสีต่าง ๆในดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกรดจัด เสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ำได้ง่าย และการชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณที่มีความลาดชันสูง
10)กลุ่มชุดดินที่ 41
ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุ
พังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือวัตถุน้ำ
พาจากบริเวณที่สูง วางทับอยู่บนชั้นดินร่วนหยาบหรือร่วนละเอียด เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง
เนื้อดินช่วงที่ลึกกว่า 50 เซนติเมตรลงไปเป็นดินทรายหนา สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อน หรือสีเหลืองปนสีน้ำตาล
พบจุดประสีต่าง ๆในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย จึงเสี่ยง
ต่อการขาดแคลนน้ำได้ง่ายและบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะเกิดการชะล้างพังทลายได้
11)กลุ่มชุดดินที่ 49
ดินพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นกำเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ เป็นดินตื้นถึง
ตื้นมากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ำดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรัง
หรือเศษหินทราย ภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ำตาล หรือสีเหลือง มีจุดประสีน้ำตาล สีแดง และมี

ศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จำนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย มี
อุปสรรคต่อการเขตกรรม
12)กลุ่มชุดดินที่ 62
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ดิน
ตื้นเป็นส่วนใหญ่ และมีหินพื้นโผล่กระจายในพื้นที่มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะและสมบัติของดินที่พบ
ไม่แน่นนอนมีทั้งดินลึกและตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นกำเนิดดินใน
บริเวณนั้น
13)พื้นที่น้ำ ( W )

ภาพกลุ่มชุดดินตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ประเภท
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL

ตารางกลุ่มชุดดินตำบลโพธิ์ไทร
จังหวัด อำเภอ
ตำบล
035 03505 0350501
035 03505 0350501
035 03505 0350501
035 03505 0350501
035 03505 0350501
035 03505 0350501
035 03505 0350501
035 03505 0350501

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
รหัส
คำอธิบาย
17 กลุ่มชุดดินที่ 17
2 กลุ่มชุดดินที่ 2
22 กลุ่มชุดดินที่ 22
24 กลุ่มชุดดินที่ 24
35 กลุ่มชุดดินที่ 35
40 กลุ่มชุดดินที่ 40
6 กลุ่มชุดดินที่ 6
W
แหล่งน้ำ

พื้นที่ (ไร่)
1,851.17
90.85
3,948.04
343.75
4,653.40
11,608.01
4,339.83
33.43
26,868.48

ภาพกลุ่มชุดดินตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ประเภท
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL

ตารางกลุ่มชุดดินตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
จังหวัด อำเภอ
ตำบล รหัส
คำอธิบาย
035 03502 0350502 17 กลุ่มชุดดินที่ 17
035 03502 0350502 2 กลุ่มชุดดินที่ 2
035 03502 0350502 22 กลุ่มชุดดินที่ 22
035 03502 0350502 35 กลุ่มชุดดินที่ 35
035 03502 0350502 40 กลุ่มชุดดินที่ 40
035 03502 0350502 41 กลุ่มชุดดินที่ 41
035 03502 0350502 6 กลุ่มชุดดินที่ 6
035 03502 0350502 W
แหล่งน้ำ

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

พื้นที่ (ไร่)
17,283.87
23,106.65
6,318.87
21,885.55
30,733.38
1,365.33
6,955.25
111.81
107,760.71

ภาพ กลุ่มชุดดินตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ประเภท
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL

ตาราง กลุ่มชุดดินตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
จังหวัด อำเภอ
ตำบล รหัส
คำอธิบาย
พื้นที่ (ไร่)
035 03505 0350503 17 กลุ่มชุดดินที่ 17
13,660.09
035 03505 0350503 22 กลุ่มชุดดินที่ 22
3,712.69
035 03505 0350503 35 กลุ่มชุดดินที่ 35
42,313.80
035 03505 0350503 40 กลุ่มชุดดินที่ 40
9,709.32
035 03505 0350503 41 กลุ่มชุดดินที่ 41
49.32
035 03505 0350503 49 กลุ่มชุดดินที่ 49
5,616.20
035 03505 0350503 62 กลุ่มชุดดินที่ 62
114.44
75,175.86

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพ กลุ่มชุดดินตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ตาราง กลุ่มชุดดินตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประเภท
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL

จังหวัด
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

อำเภอ
03502
03502
03502
03502
03502
03502
03502
03502
03502
03502

ตำบล
0350504
0350504
0350504
0350504
0350504
0350504
0350504
0350504
0350504
0350504

รหัส
17
18
2
22
24
35
38
40
6
W

คำอธิบาย
กลุ่มชุดดินที่ 17
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 2
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 24
กลุ่มชุดดินที่ 35
กลุ่มชุดดินที่ 38
กลุ่มชุดดินที่ 40
กลุ่มชุดดินที่ 6
แหล่งน้ำ

พื้นที่ (ไร่)
3,693.75
0.06
8,164.91
503.48
673.21
1,537.57
2,453.30
5,050.00
103.94
2.46
22,182.68

ภาพกลุ่มชุดดินตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ตาราง กลุ่มชุดดินตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประเภท
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL

จังหวัด
035
035
035
035
035
035

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

อำเภอ
03502
03502
03502
03502
03502
03502

ตำบล
0350505
0350505
0350505
0350505
0350505
0350505

รหัส
คำอธิบาย
17 กลุ่มชุดดินที่ 17
2 กลุม่ ชุดดินที่ 2
35 กลุ่มชุดดินที่ 35
40 กลุ่มชุดดินที่ 40
6 กลุ่มชุดดินที่ 6
W
แหล่งน้ำ

พื้นที่ (ไร่)
10,196.09
6,678.34
2,553.47
550.39
3,497.41
563.59
24,039.29

คิดเป็นร้อยละ

ตาราง แสดงรวมข้อมูลกลุ่มชุดดินอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
รหัส
คำอธิบาย
14.86
2
กลุ่มชุดดินที่2
5.82
6
กลุ่มชุดดินที่6
18.23
17
กลุ่มชุดดินที่17
0.00
18
กลุ่มชุดดินที่18
5.66
22
กลุ่มชุดดินที่22
0.40
24
กลุ่มชุดดินที่24
28.49
35
กลุ่มชุดดินที่35
0.96
38
กลุ่มชุดดินที่38
22.52
40
กลุ่มชุดดินที่40
0.55
41
กลุ่มชุดดินที่41
2.19
49
กลุ่มชุดดินที่49
0.04
62
กลุ่มชุดดินที่62
0.28
W
แหล่งน้ำ
100.00
10.49
42.09
29.36
8.66
9.39
100.00

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน

รวม

โพธิ์ไทร
กระจาย
โคกนาโก
เชียงเพ็ง
ศรีฐาน

พื้นที่ (ไร่)
38,040.75
14,896.43
46,684.97
0.06
14,483.08
1,016.96
72,943.79
2,453.30
57,651.10
1,414.65
5,616.20
114.44
711.29
256,027.02
26,868.48
107,760.71
75,175.86
22,182.68
24,039.29
256,027.02

ประกอบด้วยชุดดิน รวม 6 ชุด ได้แก่ ชุดดินยโสธร ชุดดินโคราช ชุดดินร้อยเอ็ด ชุดดินอุบลฯ
ชุดดินพิมาย และชุดดินน้ำพอง ความเหมาะสมและคุณภาพดินตามตารางรายละเอียด ดังนี้
ตาราง ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน
ชุดดิน

ความ
เหมาะสม
เหมาะใน
การ
ปลูกพืช
ไร่

การใช้ประโยชน์
ในปัจจุบัน
ปลูกพืชไร่,ไม้ผล
และพืชผักต่าง
ๆ

ลักษณะเนื้อดิน

บริเวณที่พบ

- เนื้อดินมีลักษณะดินละเอียดปานกลางสี
ของดินชั้นล่างสีแดงชั้นบนเป็นดินร่วนปน
ทรายส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดถึงเป็นกรด
ปานกลางความอุดมสมบูรณ์ต่ำระบายน้ำดี
ปานกลาง

พื้นที่ปลูก
พืชไร่
ต.กระจาย
บริเวณใกล้ ๆ
บริเวณที่ตั้ง
บ้านเรือนและ
บริเวณปลูกพืช
ไร่

- เนื้อดินบนร่วนปนทรายสีน้ำตาลเข้มปน
เทาหน้าดินลึกความลาดชัน 2-6% ระบาย
น้ำดีปานกลาง ดินชั้นล่างเป็นดินร่วนดิน
เหนียวปนทรายความกรดเป็นด่างของดิน
5.0-6.0 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ำถึงปาน
กลาง ปริมาณฟอสฟอรัสต่ำโปแตสเซี่ยม
ปานกลาง – ต่ำความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึง
ปานกลางเหมาะแก่การปลูกพืชไร่

พบที่
โคราช
ต.กระจาย
ต.โคกนาโก
ต.เชียงเพ็ง
ต.โพธิ์ไทร
บริเวณ
ปลูกข้าวและพืช
ไร่

เหมาะสม ปลูกไม้ผลและ
ในการ
พืชผักต่าง ๆ
ปลูกพืช
ไร่

- เนื้อดินบนมีลักษณะดินร่วนปนทรายสี
น้ำตาลอ่อนถึงเทาส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
ดินร่วนเหนียวถึงหน้าดินลึกมากความลาด
ชัน 2% การระบายน้ำเลว ความเป็นกรด
เป็นด่าง 5.0 – 5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุ
ต่ำถึงปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสต่ำถึงสูง
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง

พบที่
ต.กระจาย ,
ต.โคกนาโก
ต.เชียงเพ็ง
ต.ศรีฐาน
ต.โพธิ์ไทร

เหมาะสม ใช้ในการทำนา
ในการ
และปลูกพืชไร่
ทำนา
ไม้ผล,พืชผัก,
ตั้งบ้านเรือน

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

ตาราง ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน (ต่อ)

การใช้
ความ
ลักษณะเนื้อดิน
บริเวณที่พบ ชุดดิน
ประโยชน์
เหมาะสม
ในปัจจุบัน
- เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนร่วนสีเทาอ่อนปนน้ำตาล หน้าดิน พบที่บริเวณ
อุบลฯ ไม่
ใช้ทำนา
ลึกความลาดชัน 2% ดินล่างเป็นดินทรายปนร่วนดินร่วนปน ต.กระจายต.เชียง
เหมาะสม
ทรายดินทรายสีเทาเข้มน้ำตาลมีจุดสีแดงปนเหลืองและน้ำตาล เพ็ง
กับการ
ตลอดหน้าตัดของดินระบายน้ำค่อนข้างมากถึงดีปริมาณ
ต.โพธิ์ไทร
ปลูกพืช
อินทรีย์วัตถุต่ำปริมาณฟอสฟอรัสและโปตัสเชื่อมต่ำ ระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำใช้ทำนาแต่ได้ผลผลิตต่ำเนื่องจากเนื้อดิน
เป็นดินทรายการเก็บกักน้ำไม่ค่อยได้ผล
-เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอด หน้าดินมีสีเทาเข้มหรือสีน้ำตาล
ปนเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาอ่อน มักพบจุดประสี
น้ำตาลแก่ สีน้ำตาลปนเหลือง น้ำตาลปนแดงหรือแดงปน
เหลืองตลอดหน้าตัดดิน ฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหงกว้าง
และลึกพบรอยไถลชัดเจนและอาจพบก้อนเหล็กหรือ
แมงกานีสสะสมปะปนอยู่ในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ตลอด

พบที่
ต.เชียงเพ็ง
ต.ศรีฐาน
ต.โพธิ์ไทร

-เป็นดินลึก มีการระบายน้ำมากเกินไป เนื้อดินเป็นดินทรายปน พบที่
ร่วน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ต.เชียงเพ็ง
ต.โพธิ์ไทร

2) ทรัพยากรน้ำ

ชุดดิน ไม่
ใช้ทำนา
พิมาย เหมาะสม
กับการ
ปลูกพืช

ชุดดิน
น้ำ
พอง

ใช้ทำนา

อำเภอป่าติ้ว เป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตรเป็นหลัก ประมาณ 100% ของ
พื้นที่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรดังนี้ แม่น้ำ จำนวน 251 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 47.72 สระน้ำ จำนวน 120 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.81 คลองชลประทาน จำนวน 148
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.14 บ่อน้ำตื้น จำนวน 179 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.83 หนอง/สระ
จำนวน 120 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย 22.81 บ่อน้ำบาดาล จำนวน 64 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
13.88 และบ่อบาดาล จำนวน 7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.33
ตาราง แสดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ครัวเรือน

แหล่งน้ำของตนเอง

ร้อยละ
429.00

46.73

179.00

38.83

64.00

13.88

218.00

47.29

489.00

53.27

บ่อบาดาล

7.00

1.33

หนอง/สระ

120.00

22.81

คลองชลประทาน

148.00

28.14

แม่น้ำ

251.00

47.72

บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำบาดาล
สระน้ำ
แหล่งน้ำสาธารณะ

หมายเหตุ : ข้อมูลจำแนกตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs7
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

ภาพ แสดงแหล่งน้ำ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs7
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพ แสดงแหล่งน้ำของตนเอง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs7
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพ แสดงแหล่งน้ำสาธารณะ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs7
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

- แหล่งน้ำใต้ดิน บ่อบาดาลอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รวมทั้งสิ้น 77 บ่อ แยกราย
ตำบลได้ดังนี้ แหล่งน้ำของตนเอง บ่อน้ำบาดาล จำนวน 67 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.01 และ
แหล่งน้ำสาธารณะ บ่อบาดาล จำนวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.99 ตามลำดับของแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรแหล่งน้ำใต้ดิน
ตาราง แสดแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ครัวเรือน
ร้อยละ
แหล่งน้ำของตนเอง
บ่อน้ำบาดาล
67
แหล่งน้ำสาธารณะ
บ่อบาดาล
10
รวม
77

87.01
12.99
100.00

- แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบและในพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำจืด ปกติน้ำผิวดินจะได้รับการ
เติมจากฝน อำเภอป่าติ้ว มีแหล่งน้ำผิวดินที่ใช้ทำการเกษตรดังนี้ แหล่งน้ำของตนเอง สระน้ำ จำนวน 429
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46.73 บ่อน้ำตื้น จำนวน 179 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.83 และแหล่งน้ำ

สาธารณะ แม่น้ำ จำนวน 489 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย 53.27 คลองชลประทาน จำนวน 148
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.14 หนอง/สระ จำนวน 120 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.81 ตามลำดับ
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งน้ำผิวดิน
ตาราง แสดแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ครัวเรือน

แหล่งน้ำของตนเอง

ร้อยละ
429.00

46.73

179.00

38.83

64.00

13.88

218.00

47.29

489.00

53.27

บ่อบาดาล

7.00

1.33

หนอง/สระ

120.00

22.81

คลองชลประทาน

148.00

28.14

แม่น้ำ

251.00

47.72

บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำบาดาล
สระน้ำ
แหล่งน้ำสาธารณะ

หมายเหตุ : ข้อมูลจำแนกตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs7
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

แหล่งน้ำผิวดิน
ภาพ แสดงทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน

ที่มา http://agri-map-online.moac.go.th/

แหล่งน้ำใต้ดิน
ภาพ แสดงทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน

ที่มา http://agri-map-online.moac.go.th/

3) ทรัพยากรป่าติ้ว
ภาพ แสดงพื้นที่ป่า อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ทีม
่ า

http://agri-map-online.moac.go.th/

1.3 สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น/สินค้า GI
- ไม่มี
1.4 สินค้าเกษตรที่สำคัญ

พื้นที่ที่อยู่ในเขต Zoning หรือเขตเหมาะสม S1 และ S2 และ พื้นที่นอกเขต Zoning หรือเขตไม่
เหมาะสม S3 และ N แบ่งตามสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
1.ข้าว
พื้นที่ที่อยู่ในเขต Zoning( S1,S2)
พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูก
ข้าว (ไร่) ของอำเภอป่าติ้ว ที่อยู่ในเขต Zoning S1,S2 มีจำนวน 83,367 ไร่
พื้นที่ที่อยู่นอกเขต Zoning (S3,N)
พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกข้าว (ไร่) ของ
อำเภอป่าติ้ว ที่อยู่นอกเขต Zoning S3,N มีจำนวน 93,178 ไร่

ตาราง แสดงพื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกข้าว (ไร่) อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ตำบล
โพธิ์ไทร
กระจาย
โคกนาโก
เชียงเพ็ง
ศรีฐาน
รวมอำเภอป่าติ้ว

S1
3,984.00
6,774.00
2,179.00
3,176.00
16,113.00

พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกข้าว ไร่
พื้นที่นอก
S2
S1+S2
S3
N
S3+N
เขตเกษตรกรรม
3,211.00
7,195.00
9,684.00
9,986.00 19,670.00
15,095.00 21,869.00
3,705.00 21,775.00 25,480.00
323.00
9,472.00
9,472.00
10,826.00 25,736.00 36,562.00
22,728.00
21,253.00 23,432.00
1,636.00
6,691.00
8,327.00
18,223.00 21,399.00
3,139.00
3,139.00
67,254.00 83,367.00
25,851.00 67,327.00 93,178.00
23,051.00

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว (จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน)

รวมพื้นที่
26,865.00
47,672.00
68,762.00
31,759.00
24,538.00
199,596.00

การกำหนดพื้นที่เป้าหมายข้าว
จากแผนที่แสดงพื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกข้าว( ไร่) ของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พบว่า มีพื้นที่อยู่ในเขต
เหมาะสม S1,S2 จำนวน 83,367 ไร่ และมีพื้นที่อยู่นอกเขต Zoning S3,N มีจำนวน 93,178 ไร่แต่จากการวิเคราะห์ความสมดุลอุปสงค์อุปทานและแนวทางการส่งเสริมข้าว
ตามตารางที่
ตาราง แสดงข้อมูลวิเคราะห์ความสมดุลอุปสงค์อุปทานและแนวทางการส่งเสริมข้าว
พื้นที่ปลูก
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
อุปสงค์ Demand
อุปทานSupply
D>S
ไร่
ตัน
กก./ไร่
ตัน
ตัน
หรือ
S>D
118,731
43,336
365
13,230
43,336
S>D
30,106
ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว (จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน)

แนวทาง
การส่งเสริม
ลดพื้นที่ปลูก S3,Nปรับเปลี่ยนเป็นพืช
อื่น

พบว่า ตลาดมีความต้องการผลผลิตเพียง 13,230 ตัน/ปี แต่ผลผลิตที่ได้มีจำนวน 43,336 ตัน นั่นหมายถึงว่า ผลผลิตข้าวมีมากกว่าความต้องการของตลาดจำนวน 30,106 ตัน
ต้องลดพื้นที่การปลูกจำนวน 82,484 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตข้าวไม่เกินความต้องการของตลาด จึงควรมีแนวทางการดำเนินการดังนี้
1. ลดพื้นที่การปลูกข้าวในพื้นที่อยู่นอกเขต Zoning N ของทั้ง 5 ตำบลในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 67,327ไร่
2. ลดพื้นที่การปลูกข้าวในพื้นที่อยู่นอกเขต Zoning S3 ของทั้ง 5 ตำบลในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 15,157 ไร่จากทั้งหมด 25,851 ไร่แต่ทั้งนี้การลดพื้นที่ดังกล่าว
ไม่สามารถระบุพื้นที่ดำเนินการได้ เนื่องจากศักยภาพการดำเนินงานของจังหวัดและความสมัครใจของเกษตรกร ที่จะปรับเปลี่ยนเป็นพืชอื่น ทั้งนี้ควรมีการประชุมหารือแนวทางการ
ดำเนินการต่อไป ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน

ภาพ แสดงแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
ตาราง แสดงระดับความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวนาปี
ระดับความเหมาะสม
สำหรับปลูกข้าวนาปี
เหมาะสมสูง S1
เหมาะสมปานกลาง S2
รวมพื้นที่เหมาะสม
เหมาะสมเล็กน้อยS3
ไม่เหมาะสม N
รวมพื้นที่ไม่เหมาะสม
พื้นที่นอกเขตเกษตรกรรม
ผลรวมอำเภอป่าติ้ว

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน

เนื้อที่ความเหมาะสม
ไร่
ร้อยละ
16,113.00
8.07
67,254.00
33.70
83,367.00
41.77
25,851.00
12.95
67,327.00
33.73
93,178.00
46.68
23,051.00
199,596.00

11.55
100.00

เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี
ไร่
ร้อยละ
14,645.00
12.33
53,330.00
44.92
67,975.00
57.25
22,126.00
18.64
23,966.00
20.19
46,092.00
38.82
4,664.00
118,731.00

3.93
100.00

สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิต
หลักในการเลือกใช้พันธุ์ข้าว
ลักษณะการผลิตทางการเกษตรทั่วไป มีการผลิตข้าวเป็นพืชหลักที่สำคัญของอำเภอป่าติ้ว รองลงมา
คือ พืชไร่ พืชผัก และไม้ผล ตามลำดับ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะต้อง เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ มีความ
บริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ์ มีอัตราการงอกที่สูงมากกว่า 80 %
การเตรียมดิน
ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนการทำนา
1. หว่านปุ๋ยหมักแห้งลงในนาภายหลังจากการเก็บเกี่ยว
2. เดือนธันวาคม - มกราคม ใช้ปุ๋ยหมักแห้งในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ แล้วทำการไถกลบ
3. ถ้าไม่ได้หว่านในช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยว ให้มาหว่านในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ใน
อัตรา 150 กิโลกรัม/ไร่
4. เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ขยายน้ำหมักชีวภาพ ฉีดพ่นใส่หญ้าแล้วไถกลบโดยใช้น้ำ 4 ปี๊บ/
ไร่ (ใช้น้ำหมักชีวภาพปี๊บละ 2 ช้อนโต๊ะและกากน้ำตาลปี๊บละ 2 ช้อนโต๊ะ)
การเตรียมต้นกล้าสำหรับปลูก
1. แช่เมล็ ดพัน ธุ์ข้าวอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ในน้ำหมักชีวภาพ (โดยใช้น้ำ 1 ปี๊บ เติมน้ำหมัก
ชีวภาพ 2 ช้อนโต๊ะและกากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ) แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวนาน 30 นาที
2. นำพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงที่เตรียมเพาะกล้า เมื่อครบอายุ 5วัน ให้หว่านปุ๋ยหมักแห้ง 20
กิโลกรัม/ไร่
3. ขยายน้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นโดยใช้น้ำ 4 ปี๊บ (ใช้น้ำหมักชีวภาพ 2ช้อนโต๊ะและกากน้ำตาล 2
ช้อนโต๊ะ)
4. เมื่อต้นกล้าอายุได้ 20 วัน หว่านปุ๋ยหมักแห้ง 20 กิโลกรัม/ไร่ ขยายน้ำหมักชีวภาพฉีดพ่น
ตามอัตราส่วนในข้อ 3 เพื่อกระตุ้นให้ต้นกล้าแข็งแรงและถอนง่าย
5. ดูแลระดับน้ำให้สูงขึ้นตามอายุของต้นกล้า คือ 3-4-8 เซนติเมตร เมื่อครบ 20-25 วัน เริ่ม
ถอนกล้าไปปักดำได้
การปลูกข้าว
- วิธีปลูก โดยวิธีปักดำและหว่าน มีการจ้างแรงงานมากในช่วงนี้
- พันธุ์ ข้าวเหนียว กข.๖ ,กข๑๐. พันธุ์ข้าวเจ้า ขาวดอกมะลิ ๑๐๕, กข.๑๕ (นาปี)
การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ คือปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕ ๑๕-๑๕-,สูตร ๑๖๐-๒๐-,สูตร ๑๖-สูตร ๑๖ , ๘-๑๖-๘๘ มี การใส่ ๒ ครั้ง คือ ตอนรองพื้น และช่วงข้าวตั้งท้อง และมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นเนื่องจากมีราคาต่ำกว่า
ปุ๋ยเคมี ส่วนปุ๋ยคอก จะ มีการใส่เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ใส่ช่วงก่อนทำการปลูกในฤดูถัดไป ประมาณ ๑ ๒เดือน
การใช้สารเคมี มีการแนะรณรงค์การปลู กพืชปลอดภัยจากสารพิษ และรณรงค์ให้ ทราบโทษของ
สารเคมี เกษตรกรจึงนิยมหันไปใช้สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากสะเดา, ,ตะไคร้หอม,และ
อื่นจำนวนมาก โดยมีหลายบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับพืช และเกษตรกรบางราย
สามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง
การเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนเกี่ยวเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน และมีการใช้รถเกี่ยวบ้าง ค่าจ้าง
ประมาณ ๗๐๐8 – ๐๐ บาทไร่ ส่วนการนวดข้าวทั้งหมดมีการใช้รถนวดข้า /วการเก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง
( วัน 28-25 หลังข้าวออกดอก)

ปฏิทินการปลูกหรือการผลิต
ตาราง แสดงปฏิทินการปลูกข้าว
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กิจกรรม
1. นำปุ๋ยหมักแห้ง 100กิโลกรัม/
ไร่ หว่านลงในแปลงนาภายหลังจาก
เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เหลือ
ตอซังข้าวไว้ หรือนำปุ๋ยหมักแห้งไป
ขยาย 24ชั่ ว โมงในอั ต รา 100
กิโลกรัม/ไร่ หว่านลงในแปลงแล้วทำ
การไถกลบ
2. หว่านปุ๋ ย หมั กแห้ งหลั งจาก
ฝนตกครั้ ง แรกในอั ต รา 150
กิโลกรัมไร่ (ในกรณี ที่ไม่ส ามารถ
หว่านตามกำหนดเวลาในช่วงแรก
ได้)
3. ขยายน้ ำหมั ก ชี ว ภาพนำไป
ฉี ด พ่ น ใส่ ต้ น หญ้ า แล้ ว ทำการไถ
กลบ (น้ำหมักชีวภาพ 2ช้อนโต๊ะ
+ กากน้ำตาล 2ช้อนโต๊ะ + น้ำ 1
ปี๊บ)
4. ทำการไถ-คราดดิน-ปักดำ
5. ขยายน้ำหมักชีวภาพฉีดพ่น
อีกครั้ง ห่างจากช่วงแรก 30วัน
6. เริ่ ม เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต และ
เตรี ยมจั ดทำปุ๋ ย หมักแห้ งไว้ใช้ใน
ฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป
ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ต้นทุนการผลิต
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 เป็นเงิน 4,50๐ บาท/ไร่
ตาราง แสดงต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 เป็นเงิน 4,50๐ บาท/ไร่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
รายการ
1. ต้นทุนในการเตรียมแปลง
-ไถดะ
-ไถพรวน
2. ต้นทุนการปลูก
-ค่าเมล็ดพันธุ์
-ค่าจ้างปลูกข้าว
3. ต้นทุนการดูแลรักษา
-ค่ากำจัดวัชพืช
-ค่าปุ๋ย
4. ต้นทุนการเก็บเกี่ยว
-ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
รวมต้นทุนในการผลิต
ผลผลิตที่ได้(กิโลกรัม/ไร่)
ราคาผลผลิต ( บาท/กก.)
รายได้จากการขายผลผลิต
กำไรสุทธิ

นาดำ (บาท/ไร่)

นาหว่าน(บาท/ไร่)

250
250

๒๕๐
๒๕๐

200
1,500

625
๓๐๐

400

1,500
8๐๐

750
3,350
500
15
7,500
4,150

75๐
4,475
450
15
6,750
2,275

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาปัจจุบันกิโลกรัมละ
เป็นเงิน
หักต้นทุน
กำไร

475
15
7,125
3,915
3,210

กิโลกรัม/ไร่
บาท
บาท
บาท
บาท

- รถไถเดินตาม และรถแทรเตอร์ ค่าจ้างไร่ไถดะไถแปร ๖00 บาทต่อไร่ รถเกี่ยว นวด ข้าว
ค่าจ้างไร่ละ ๗๐๐ - ๙00 บาท
- เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ,ข้าวเจ้ามะลิ 105 ,ข้าวเจ้า กข. 15 ราคา กระสอบละ 525 บาท
ราคา กก.ละ 21 บาท ข้าวเล้าแตก ราคากก.ละ 20 บาท

สถานการณ์ตลาด/วิถีการตลาด
สถานการณ์การราคาข้าวเปลือกที่ผ่านมา คาดว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้และ
ข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อย ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากปัจจุบันมี
คู่แข่งขันมาก
ขึ้น อาทิ เวียดนาม และกัมพูชา จึงส่งผลต่อราคาข้าวหอมมะลิไทยลดลง ราคาข้าวเปลือกปัจจุบัน ราคาข้าว
เปลือก เจ้ามะลิ 105 ราคา ตันละ 13,000 - 15,000 บาท ราคาข้าว เปลือก ข้าวเหนียว กข.6 ราคา ตัน
ละ 12,000 - 13,000 บาท
-แหล่งรับซื้อผลผลิต ข้าวเปลือก ในเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้ว
-สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว รับซื้อในราคาท้องตลาด
-ร้านแสงทวี ตำบลโคกนาโก รับซื้อในราคาท้องตลาด
-ลานรับซื้อในท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลต่างๆ
-วิสาหกิจชุมชน รับซื้อผลผลิตจากสมาชิก เช่น วิสาหกิจข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม
2. มันสำปะหลัง
พื้นที่ที่อยู่ในเขต Zoning S1,S2
พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังไร่
ของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่ในเขต Zoning S1,S2 มีจำนวน 100,927 ไร่
พื้นที่ที่อยู่นอกเขต Zoning S3,N
พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ไร่
ของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่นอกเขต Zoning S3,N มีจำนวน 92,282 ไร่

ตาราง แสดงพื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง (ไร่) ของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ตำบล
โพธิ์ไทร
กระจาย
โคกนาโก
เชียงเพ็ง
ศรีฐาน
รวมอำเภอป่าติ้ว

S1
313.00
792.00
1,105.00

พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ไร่
พื้นที่นอก
S2
S1+S2
S3
N
S3+N
เขตเกษตรกรรม
14,386.00
14,386.00
12,182.00
12,182.00
128.00
23,599.00
23,599.00
24,309.00
24,309.00
64.00
46,794.00
47,107.00
15,977.00
15,977.00
6,195.00
6,473.00
7,265.00
24,150.00
24,150.00
8,570.00
8,570.00
15,664.00
15,664.00
99,822.00
100,927.00
92,282.00
92,282.00
6,387.00

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว (จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน)

รวมพื้นที่
26,696.00
47,972.00
69,279.00
31,415.00
24,234.00
199,596.00

การกำหนดพื้นที่เป้าหมายมันสำปะหลัง
จากแผนที่แสดงพื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ไร่ ของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พบว่า มีพื้นที่อยู่ในเขต
เหมาะสม S1,S2 มีจำนวน 100,927 ไร่ และมีพื้นที่อยู่นอกเขต Zoning S3,N มีจำนวน 92,282 ไร่แต่จากการวิเคราะห์ความสมดุลอุปสงค์อุปทานและแนวทางการส่งเสริมมัน
สำปะหลัง ตามตารางที่
พื้นที่ปลูก
ไร่

ผลผลิต
ตัน

10,188

34,863

ตาราง แสดงข้อมูลวิเคราะห์ความสมดุลอุปสงค์อุปทานและแนวทางการส่งเสริมมันสำปะหลัง
ผลผลิตเฉลี่ย
อุปสงค์ Demand
อุปทานSupply
D>S
กก./ไร่
ตัน
ตัน
หรือ
S>D
3,422
345,372
34,863
D>S
D>S
มีลานรับซื้อมัน
สำปะหลังจำนวนมาก

แนวทาง
การส่งเสริม
1.เพิ่มการจัดการที่ดี ในเขต S1,S2
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขต
S1,S2
3. ขยายพื้นที่ปลูกในเขต S1,S2 ที่ปลูก
พืชชนิดอื่น

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว (จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน)
มีพื้นที่ปลูก 10,188 ไร่ ผลผลิตรวม 34,863 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,422 กก./ไร่ พื้นที่อำเภอป่าติ้ว สามารถรับซื้อได้เต็มพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูก 345,372 ตัน แต่พื้นที่
ปลูกจริงผลิตได้เพียง 34,863 ตัน ทั้งนี้เนื่องจากราคามันสำปะหลังตกต่ำ อำเภอป่าติ้ว ควรขยายพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่ S1,S2

ภาพ แสดงแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะลัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
ตาราง แสดงระดับความเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลัง
ระดับความเหมาะสม
สำหรับปลูกมันสำปะหลัง
เหมาะสมสูง S1
เหมาะสมปานกลาง S2
รวมพื้นที่เหมาะสม
เหมาะสมเล็กน้อยS3
ไม่เหมาะสม N
รวมพื้นที่ไม่เหมาะสม
พื้นที่นอกเขตเกษตรกรรม
ผลรวมอำเภอป่าติ้ว

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน

เนื้อที่ความเหมาะสม
ไร่
ร้อยละ
1,105.00
0.55
99,822.00
50.01
100,927.00
50.57
92,282.00
46.23
92,282.00
46.23
6,387.00
3.20
199,596.00
100.00

เนื้อที่ปลูกมันสำปะหลัง
ไร่
ร้อยละ
10,188.00
100.00
10,188.00
100.00
10,188.00
100.00

ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง
อำเภอป่าติ้ว มีพื้นที่การปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 17,038 ไร่ 1,930 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูก
มากตำบลกระจาย พื้นที่ปลูก 7,110 ไร่ จำนวน 727 ครัวเรือน รองลงมา ตำบลโคกนาโก พื้นที่ปลูก 5,016
ไร่ จำนวน 555 ครัวเรือน และตำบลศรีฐาน พื้นที่ปลูก 2,435 ไร่ จำนวน 353 ครัวเรือน ตำบลโพธิ์ไทร
พื้นที่ปลูก 2,321 ไร่ จำนวน 303 ครัวเรือน ตำบลเชียงเพ็ง พื้นที่ปลูก 157 ไร่ จำนวน 31 ครัวเรือน
ตามลำดับ
ตาราง แสดงปริมาณการปลูกมันสำปะหลัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ปริมาณการปลูกมันสำปะหลัง
ที่

ตำบล

ครัวเรือน

พื้นที่ปลูก (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

1

โพธิ์ไทร

303.00

2,321.00

2,321.00

2

กระจาย

727.00

7,110.00

7,109.00

3

โคกนาโก

555.00

5,016.00

5,016.00

4

เชียงเพ็ง

31.00

157.00

157.00

5

ศรีฐาน

353.00

2,435.00

2,435.00

1,930.00

17,039.00

17,038.00

รวม

ที่มา : http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
ภาพ แสดงปริมาณการปลูกมันสำปะหลัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4

สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
มันสำปะหลัง
การใช้พันธุ์ดีการเลือกพันธุ์ดี ให้เหมาะสมกับพื้นที่เป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยพิจารณาจากปริมาณ
น้ำฝนร่วมด้วยในพื้นที่อำเภอป่าติ้วควรใช้พันธุ์ระยอง ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 9 ระยอง 5 และพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูก สามารถให้ผลผลิตดีและสามารถเจริญเติบโต ในสภาพดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน มีบางอันที่สามารถสร้างหัวได้เร็วเช่นพันธุ์ระยอง การเตรียมท่อนพันธุ์ที่ดีสามารถทำ
ได้ดังนี้
1.ต้นพันธุ์ควรสดใหม่ไม่บอบช้ำและปราศจากโรคและแมลงโดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง สีชมพูควรใช้จากแหล่ง
ที่เชื่อถือได้
2. ควรเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สภาพดินและปริมาณน้ำฝนจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ต้นพันธุ์มีอายุ
8-12 เดือนใหม่สดตัดไว้ไม่เกิน 15-20 วันไม่บอบช้ำปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช
3. การตัดท่อนพันธุ์ ยาวประมาณ 20 ถึง 25 เซนติเมตรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ตา
4.การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งนาน 5-10 นาที
การเตรียมดิน
ไถดะโดยผาน3 ลึก 20 -30 เซนติเมตรตากดินไว้ประมาณ 7-10 วันเพื่อกำจัดวัชพืชและเศษพืช ใบ
ราก ลำต้นและเหง้าลงไปในดิน ทำการหว่านปุ๋ยอินทรีย์อัตราได้ละ 500-1000 กิโลกรัม ให้ทั่วทั้งแปลง ทำ
การไถพรวนโดยผาน7 วันย่อยดินให้ร่วนซุยและกลบปุ๋ยอินทรีย์ที่หวานลงไปควรใช้บัวหลังฝนตกประมาณ 2-3
วันเพื่อให้เกิดความชื้นในดิน ให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ และทำการไถยกร่องปลูก ความสูงของร่อง 3040 เซนติเมตรระยะห่างระหว่างร่อง 100-120 เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำและสะดวกในการกำจัดวัชพืชและ
เก็บเกี่ยว แต่บางพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขังอาจไม่ต้องยกร่อง
การปลูก การปักท่ อ นพั นธุ์ให้ตั้งตรงลึก 10-15 cm และควรปลูก ในช่วงฤดู ฝนหากมี แหล่งน้ำปลูก ได้
ตลอดปี ระยะปลูก 1 * 1 เมตร หรือ 1.20 * 0.8 0 เมตร ทำให้ได้ 1,600 ต้นต่อไร่
ระบบการให้น้ำ มันสำปะหลังเป็นพืชที่อาศัยน้ำฝน สามารถเจริญเติบโตได้ดีตลอดปี
การดูแลรักษา ควรมีการกำจัดวัชพืชในระยะ 1-4 เดือนแรกของการปลูก 2-3 ครั้งหรือตามการ
เจริญเติบโตและปริมาณวัชพืช การป้องกันอาจใช้สารเคมีฉีดคุมวัชพืชหรือใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรขนาด
เล็ก
การใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีที่มีอัตราส่วน N P K 2:2:1 ในทางปฏิบัติแนะนำให้ใช้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 หรือ
13-13-21 หรือใช้สูตร 16-8-16 อัตรา 50 ถึง 100 กิโลกรัมต่อไร่ เติมปุ๋ยเดี่ยว 0-0-60 ปริมาณ 8
กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยใส่เพียงครั้งเดียวเมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-2 เดือนในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอโดย
ขุดหลุมใส่ 2 ข้าง ต้นระยะพุ่มใบแล้วกลบดิน
การเก็บเกี่ยวระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมมันสำปะหลังเป็นพืชที่ไม่จำกัดอายุเก็บเกี่ยวแต่ควรเก็บเกี่ยว
เมื่ออายุครบ 8 เดือนขึ้นไปอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ 12 เดือนไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกชุกว่าจะทำ
ให้เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำหากไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้สามารถทิ้งไว้ในดินถึง 18 เดือนหากทิ้งไว้นานกว่านั้นปริมาณ
เส้นใยจะมากเกินไปโรงงานอาจปฏิเสธการรับซื้อ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวสดไม่สามารถเก็บรักษาได้ต้องนำส่งโรงงานแปรรูปทันทีในที่นี้
จะหมายถึงการเก็บรักษากิ่งพันธุ์เพื่อใช้ปลูกในฤดูการต่อไปส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังคือส่วนของลำ
ต้นการเก็บรักษาพันธุ์มีระยะเวลาจำกัดเนื่องจากความสมบูรณ์แข็งแรงความงอกจะลดลงตามลำดับ
การป้ อ งกั น กำจั ด โรคและแมลงศั ต รูแ มลงศั ต รูพื ช ที่ ส ำคั ญ ของมั น สำปะหลั งได้ แ ก่ เพลี้ ย แป้ งมั น
สำปะหลัง เพลี้ยแป้งสีชมพูไรแดงและแมลงหวี่ขาวส่วนร่วมโรคพืชได้แก่โรคใบไหม้และรากเน่าโคนเน่าการ
ป้องกันกำจัดต้องแช่ท่อนพันธุ์โดยสารเคมีเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งและเดินสำรวจแปลงในระหว่างปีหากพบแป้งสี
ชมพูต้องรีบทำจากและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเพื่อปล่อยแตนเบียนและแมลงช้างปีกใส

ปฏิทินการเพาะปลูก
ชื่อสินค้า
มันสำปะหลัง
(ปลายฝน)
ปีที่ 1
ปีที่ 2
มันสำปะหลัง
(ต้นฝน)
ปีที่ 1
ปีที่ 2
มันสำปะหลัง
(หลังนา)
ปีที่ 1
ปีที่2

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

สัญลักษณ์

ช่วงฤดูปลูก
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564

ปลูกสูงสุด
เก็บเกี่ยวสูงสุด

ต้นทุนการผลิต
อำเภอป่าติ้ว มีต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง โดยไม่มีพื้นที่ในเขตชลประทานมีเพียงพื้นนอกเขต
ชลประทานมีต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง เป็นเงิน 4,950 บาท/ไร่
ตาราง แสดงต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ ปี 2563 อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
รายการ (ตัวอย่าง)
ไถดะ
ไถแปร
ไถยกร่อง
พันธุ์มันสำปะหลัง
ค่าจ้างปลูก
ยาคุมวัชพืช (2 ครั้ง)
ค่าปุ๋ยคอก
ปุ๋ย 80 กก./ไร่(2 ครั้ง)
ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าที่ดิน
รวม

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564

ในเขตชลประทาน
จำนวน
บาท
-

-

นอกเขตชลประทาน
จำนวน
บาท
1 คัน
250
1 คัน
250
1 คัน
250
300 ลำ
600
1 คน
300
1 ถัง
200
1 ตัน
1,000
100 กก.
1,600
1 คน
300
4 ตัน
200
4,950

สถานการณ์การตลาด/วิถกี ารตลาด
อำเภอป่าติ้วมีจุดรับซื้อมันสำปะหลังกระจายอยู่ในท้องถิ่น เป็นจุดรับซื้อหรือลานรับซื้อมันสำปะหลัง
ของพ่อค้าคนกลางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลกระจาย และโคกนาโก ซึ่งเป็นตำบลที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวน
มาก เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่โรงงงานแปรรู ปมันสำปะหลังต่อไป จุดรับซื้อมันสำปะหลังในอำเภอป่าติ้วมีจำนวน
10 แห่ง ตำบลกระจาย 5 แห่ง และตำบลโคกนาโก 5 แห่ง
วิถีการตลาดลานรับซื้อมันสำปะหลังขนาดใหญ่ที่เกษตรกรนิยมนำผลผลิตไปขายได้แก่ ตำบลกระจาย
ได้แก่ ลานมันสุระพล และลานมันอุบลไบโอเอทนอล สาขาป่าติ้ว ส่วนตำบลโคกนาโก ได้แก่ ร้านแสงทวี เป็น
จุดรับซื้อขนาดใหญ่ รับซ้อมันสำปะหลังตลอดปี ส่วนลานอื่นๆจะเปิดตามฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน
มาก
ภาพ แสดงวิถีการตลาดมันสำปะหลัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
เกษตรกร

้
ลานรับซือ

โรงงานแปรรูป

ที่มา ข้อมูลตลาดรับซื้อมันสำปะหลังในอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564
ภาพ แสดงแหล่งรับซื้อผลผลิต/โรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา Agri-Map
แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป อำเภอป่าติ้ว รวม 10แห่ง
ข้อมูลการตลาด
แหล่งรับซื้อที่มีความสำคัญในอำเภออำเภอป่าติ้ว มีปริมาณการรับซื้อรวม 64,000 ตันปี ดังตาราง/
แสดงข้อมูลจุดรับซื้อมันสำปะหลัง ปี 2564

ตาราง แสดงข้อมูลจุดรับซื้อมันสำปะหลัง อำเภอป่าติ้ว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อโรงงาน/
แหล่งรับซื้อ
วิสาหกิจมันสำปะหลัง
บ้านคำกลาง ม.9
นายสุทัต นาคำ
บ้านอ่างทอง
สมานชัยการเกษตร
เสี่ยคอง ม.8
ศิริรุ่งเรือง ม.7
อุบลไบโอเอทานอล ม.1
เกิดสิน ม.7
ลานอรุณประเสริฐ

ที่ตั้ง
(ตำบล)
โคกนาโก
โคกนาโก
โคกนาโก
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
กระจาย
กระจาย
กระจาย
กระจาย
รวม

พิกัด
X
441937
441904
434224
438405
424149
425818
423215
425394

Y
1763117
1761169
1751173
1751336
1746219
1746811
1747546
1746597

ปริมาณ
การรับซื้อ
ตัน/ปี
3,000
3,000

ช่วง
เวลารับซื้อ

7,000
7,000
4,000
15,000
15,000
7,000
3,000
64,000

ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว, 2564

3.อ้อยโรงงาน
พื้นที่ที่อยู่ในเขต Zoning S1,S2
พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกอ้อยโรงงานไร่
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่อยู่ในเขต Zoning S1,S2 มีจำนวน 98,451ไร่
พื้นที่ที่อยู่นอกเขต Zoning S3,N
พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกอ้อยโรงงานไร่
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่อยู่นอกเขต Zoning S3,N มีจำนวน 103,724ไร่

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ตาราง แสดงพื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกอ้อยโรงงานไร่ ของอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ตำบล
โพธิ์ไทร
กระจาย
โคกนาโก
เชียงเพ็ง
ศรีฐาน
รวมอำเภอป่าติ้ว

S1
-

พื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกอ้อยโรงงาน ไร่
พื้นที่นอก
S2
S1+S2
S3
N
S3+N
เขตเกษตรกรรม
12,196.00
12,196.00
2,322.00
12,052.00
14,374.00
130.00
21,422.00
21,422.00
1,729.00
24,741.00
26,470.00
29.00
42,368.00
42,368.00
4,591.00
16,095.00
20,686.00
6,262.00
4,883.00
4,883.00
2,405.00
24,137.00
26,542.00
8,582.00
8,582.00
15,652.00
15,652.00
89,451.00
89,451.00
11,047.00
92,677.00
103,724.00
6,421.00

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว (จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน)

รวมพื้นที่
26,700.00
47,921.00
69,316.00
31,425.00
24,234.00
199,596.00

การกำหนดพื้นที่เป้าหมายอ้อยโรงงาน
จากแผนที่แสดงพื้นที่ซ้อนทับระหว่างเขตความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกอ้อยโรงงาน ไร่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่า มี
พื้นที่อยู่ในเขตเหมาะสม S1,S2 มีจำนวน 98,451 ไร่ อยู่นอกเขต Zoning S3,N มีจำนวน 103,724 ไร่ แต่จากการวิเคราะห์ความสมดุลอุปสงค์ อุปทานและแนวทางการส่งเสริม
อ้อยโรงงาน ตามตารางที่
พื้นที่ปลูก
ไร่
3,063

ผลผลิต
ตัน
26,985

ตาราง แสดงข้อมูลวิเคราะห์ความสมดุลอุปสงค์อุปทานและแนวทางการส่งเสริมอ้อยโรงงาน
ผลผลิตเฉลี่ย
อุปสงค์ Demand
อุปทานSupply
D>S
กก./ไร่
ตัน
ตัน
หรือ
S>D
8,810
867,353
26,985
D>S
D>S
มีโรงงานน้ำตาลที่
จังหวัดอำนาจเจริญ
และจังหวัดมุกดาหาร

แนวทาง
การส่งเสริม
1. เพิ่มการจัดการที่ดี ในเขต
S1,S2
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน
เขต S1,S2
3. ขยายพื้นที่ปลูกในเขต S3,N
โดยการปรับปรุงพื้นที่และ
คุณภาพดิน

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว (จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน)
มีพื้นที่ปลูก 3,063 ไร่ ผลผลิตรวม 26,985 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 8,810 กก./ไร่ พื้นที่อำเภอป่าติ้วไม่มีตลาดรองรับแต่จังหวัดใกล้เคียง สามารถรับซื้อได้เต็มพื้นที่ความเหมาะสมใน
การปลูก 867,353 ตัน แต่พื้นที่ปลูกจริงผลิตได้เพียง 26,985 ตัน อำเภอป่าติ้ว ควรขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น

ภาพ แสดงแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
ตาราง แสดงระดับความเหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยโรงงาน
ระดับความเหมาะสม
สำหรับปลูกอ้อยโรงงาน
เหมาะสมสูง S1
เหมาะสมปานกลาง S2
รวมพื้นที่เหมาะสม
เหมาะสมเล็กน้อยS3
ไม่เหมาะสม N
รวมพื้นที่ไม่เหมาะสม
พื้นที่นอกเขตเกษตรกรรม
ผลรวมอำเภอป่าติ้ว

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน

เนื้อที่ความเหมาะสม
ไร่
ร้อยละ
89,451.00
44.82
89,451.00
44.82
11,047.00
5.53
92,677.00
46.43
103,724.00
51.97
6,421.00
3.22
199,596.00
100.00

เนื้อที่ปลูกอ้อยโรงงาน
ไร่
ร้อยละ
2,706.00
88.34
2,706.00
88.34
357.00
11.66
357.00
11.66
3,063.00
100.00

ปริมาณการผลิตอ้อยโรงงาน
อำเภอป่าติ้ว มีพื้นที่การปลูกอ้อยโรงงาน จำนวน 370 ไร่ 42 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกมากตำบล
โคกนาโก พื้นที่ปลูก 311 ไร่ จำนวน 35 ครัวเรือน รองลงมา ตำบลกระจาย พื้นที่ปลูก 34 ไร่ จำนวน 3
ครัวเรือน และตำบลเชียงเพ็ง พื้นที่ปลูก 14 ไร่ จำนวน 2 ครัวเรือน ตำบลศรีฐาน พื้นที่ปลูก 10 ไร่ จำนวน
1 ครัวเรือน ตำบลโพธิ์ไทร พื้นที่ปลูก 1 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน ตามลำดับ
ตาราง แสดงปริมาณการปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ปริมาณการปลูกอ้อยโรงงาน
ที่

ตำบล

ครัวเรือน

พื้นที่ปลูก (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

1

โพธิ์ไทร

1.00

1.00

1.00

2

กระจาย

3.00

34.00

34.00

3

โคกนาโก

35.00

311.00

311.00

4

เชียงเพ็ง

2.00

14.00

14.00

5

ศรีฐาน

1.00

10.00

10.00

42.00

370.00

370.00

รวม

ที่มา : http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพ แสดงปริมาณการปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)

สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
หลักในการเลือกใช้พันธุ์ยางที่ดี
พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ซึ่งสามารถแยกความ
แตกต่างของพันธุ์เหล่านี้ โดยพิจารณาความหนากะลาของผลปาล์มเป็นสำคัญ
พันธุ์ดูรา (Dura) เป็นพันธุ์ที่มีกะลาหนาประมาณ 2 ถึง 8 มิลลิเมตร มีชั้นเปลือกนอกที่ให้น้ำมัน
(Mesocarp) ประมาณ 35 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผลปาล์ม พันธุ์ดูราเป็นพันธุ์ที่มีกะลาหนามาก ๆ
เรียกว่ามาโครคายา (Macrocarya) คือมีกะลาหนาประมาณ 6 ถึง 8 มิลลิเมตร และมักจะพบมากในแถบ
ตะวันออกไกล เช่น พันธุ์เดลีดูรา (Deli Dura) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ปัจจุบันพันธุ์ดูรามักใช้เป็น
ต้นแม่สำหรับปรับปรุงพันธุ์เพื่อผลิตลูกผสมเป็นการค้า
พันธุ์ฟิสิเฟอรา (Pisifera) เป็นพันธุ์ที่มีกะลาบางมาก หรือบางครั้งไม่มีกะลา เมล็ดในและผลมีขนาด
เล็ก ช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมัน ผลผลิตแต่ละทะลายต่อต้นมีปริมาณต่ำ จึงไม่เหมาะที่จะปลูกเพื่อเป็นการค้า
และนิยมใช้พันธุ์ฟิสิเฟอราเป็นต้นพ่อสำหรับผลิตพันธุ์ลูกผสม
พันธุ์เทเนอรา (Tenera) เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ดูราและพันธุ์พ่อฟิสิเฟอรา เป็นพันธุ์ที่มีกะลาบาง
ประมาณ 0.5 ถึง 4 มิลลิเมตร มีปริมาณของ Mesocarp 60 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผลผลผลิตต่อ
ทะลายสูง ในปัจจุบันจึงนิยมปลูกเป็นการค้า
การเตรียมพื้นที่ปลูก
การบุกเบิกพื้นที่และการปรับสภาพพื้นที่สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน เริ่มต้นจากการโค่นต้นไม้ขนาด
ใหญ่และเคลื่อนย้ายมากองรวมกัน จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน แล้วจึงทำการเผา
และไถพื้นที่และปรับสภาพพื้นที่
การทำถนนและทางระบายน้ำ และการสร้างถนนในสวนปาล์มน้ำ นับว่ามีความจำเป็นมากในการ
ปลูกและการขนส่งหลังจากทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ลักษณะถนน มี 2 แบบ คือ ถนนใหญ่ ถือเป็น
เส้นทางการขนส่งผลผลิต มีความกว้างของถนน ประมาณ 6 เมตร จะมีจำนวนกี่สายก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ
แปลง ลักษณะภูมิประเทศ และเงินทุน ส่วนอีกแบบหนึ่ง เรียกว่าถนนย่อยหรือถนนเข้าแปลง เป็นถนนที่เชื่อม
กับถนนใหญ่ ควรมีขนาดความกว้าง ประมาณ 4 เมตร ระยะห่างของถนนย่อยควรห่างกัน ประมาณ 500
เมตร ในขณะที่ถนนใหญ่แต่ละเส้นควรอยู่ห่างกัน ประมาณ 1 กิโลเมตร หากพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีสภาพ
เป็นพื้นที่ลุ่มการทำร่องระบายน้ำก็นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
การวางแนวในการปลูกปาล์มน้ำมัน หลังการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการวาง
สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งปกติการปลูกปาล์มน้ำมันนิยมปลูกเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมด้านเท่า
ระยะในการปลูกตั้งแต่ 8 x 8 เมตร ถึง 10 x 10 เมตร
การปลูกพืชคลุมดิน ในขณะที่ต้นปาล์มน้ำมันมีขนาดเล็ก ระยะห่างระหว่างต้นขนาดพื้นที่เหลือมาก
จึงมีปัญหาที่ตามมาคือการแก่งแย่งของวัชพืช การปลูกพืชคลุมดินจึงนับว่ามีความจำเป็นเพราะนอกเหนือจาก
จะเป็นการป้องกันการขึ้นแข่งขันของวัชพืชแล้วยังสามารถรักษาความชุ่มชื้นของดินให้คงอยู่ได้ระยะเวลานาน
และเป็นป้องกันการพังทะลายของหน้าดินในกรณีที่พื้นที่เป็นที่ลาดชัน รวมไปถึงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุและการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ การปลูกพืชคลุมดิน ควรมีระยะห่างจาก
แถวปาล์มอย่างน้อย 1.5 เมตร และชนิดของพืชคลุมที่ใช้ เช่น Calogoponium Mucunoides, Pueraria
Phaseoloides, Centrocema Pubescens โดยแนะนำให้ปลูกร่วมกันทั้ง 3 ชนิด คือ การเตรียมพื้นที่
สำหรับการปลูกควรเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม และเริ่มต้นการปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนกรกฎาคม เพื่อที่จะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนฤดูฝนในแต่ละปี
วิธีการปลูก

ระบบการปลูกปาล์มน้ำมันที่นิยมปลูก คือ ปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะ 9 x 9 x 9 เมตร โดย
ปลูกปาล์มน้ำมันในช่วงฤดูฝน (ไม่ควรปลูกช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องถึงฤดูแล้ง) หรือหลังจากปลูกต้นกล้าแล้ว
จะต้องมีฝนตกอีกอย่างน้อยประมาณ 3 เดือนจึงจะเข้าฤดูแล้ง การปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องใช้ต้นกล้าพันธุ์ดีมี
อายุประมาณ 8 ถึง 14 เดือน จำนวน 22 ถึง 25 ต้นต่อไร่
ระบบการให้น้ำ
ในสภาพพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนาน หรือสภาพพื้นที่ที่มีค่าการขาดน้ำมากกว่า 300 มม./ปี หรือมี
ช่วงแล้งติดต่อกันนานกว่า 4 เดือน ควรมีการให้ น้ำเสริม หรือทดแทนน้ำจากน้ำฝนในปริมาณ 150-200
ลิ ต ร/ต้ น /วั น พื้ น ที่ ที่ มี ข นาดใหญ่ มี แ หล่ งน้ ำ เพี ย งพอและมี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ควรติ ด ตั้ ง ระบบน้ ำหยด (Drip
irrigation) หรือแบบมินิสปริงเกอร์ (Minispringkler
การดูแลรักษา
การอนุบาลต้นกล้า การอนุบาลต้นกล้า สามารถแยกเป็น 2 ระยะสำคัญคือ
ระยะ Prenursery
การเลี้ยงต้นอ่อนระยะแรกต้องทำอย่างระมัดระวัง ต้องมีการบังร่มเงาในระยะแรกหากเพาะต้นอ่อนใน
กะบะทราย ควรทำร่มเงาให้มีความสูงประมาณ 2 เมตร โดยมุงไว้กับใบมะพร้าวหรือวัสดุที่พอหาได้ และต้อง
ดูแลแมลงศัตรูและทำการคัดต้นที่ผิดปกติและเป็นโรคทิ้งไป ทำการป้องกันโรคและแมลงด้วยสารเคมี ในการ
เพาะเมล็ดนั้น การวางเมล็ดปลูกหากเป็นกะบะทราย จะต้องวางเมล็ดเป็นแถวเป็นแนวเพื่อความสะดวกใน
การดูแลรักษา และระยะระหว่างต้นและแถวมีความห่าง ประมาณ 5 เซนติเมตร แต่หากปลูกในถุงพลาสติก
ขนาดเล็กก็ใช้ จำนวน 1 เมล็ดต่อ 1 ถุง โดยวิธีการวางเมล็ดนั้นต้องวางให้ส่วนของยอดอ่อนชี้ตั้งตรงและส่วน
ของรากวางอยู่ข้างล่าง และไม่ควรฝังลึกมากนัก ประมาณให้ท่วมยอดต้นอ่อนหรือให้ยอดโผล่เหนือดินเล็กน้อย
หากเพาะต้นอ่อนลงในกะบะทราย เมื่อมีอายุประมาณ 1 เดือน หรือมีใบ จำนวน 2 ใบ จะต้องย้ายต้น
ไปใส่ในถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ แต่หากเป็นการเพาะลงในถุงพลาสติกขนาดเล็ก อาจจะเลี้ยงต้นไว้ประมาณ
2 ถึง 4 เดือน แล้วจึงทำการย้ายลงถุงพลาสติกขนาดใหญ่
การให้ปุ๋ย ในระยะแรกของการเจริญเติบโต ต้นอ่อนอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย เนื่องจากจะใช้
อาหารสำรองภายในเมล็ด แต่เมื่ออาหารสำรองภายในเมล็ดหมด ก็จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ย โดยปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ย
สูตร 15-15-6-4 โดยใส่ปุ๋ยทุกสัปดาห์ และหลังจากต้นกล้ามีอายุประมาณ 1 เดือน ก็ใช้ปุ๋ยในอัตรา 7 กรัม
ผสมน้ำ 5 ลิตร แล้วทำการฉีดพ่นให้ต้นกล้า
การให้น้ำ ในระยะนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากต้นกล้าปาล์มยังมีขนาดเล็ก และยังต้องการความชื้น
อย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต หากขาดน้ำจะทำให้การเจริญเติบโตช้า มีรูปร่างผิดปกติ และอ่อนแอต่อการ
ทำลายของโรค ปกติต้องให้น้ำต้องให้น้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้าและเย็น
ระยะ Main Nursery
การเลือกพื้นที่สำหรับการอนุบาลต้นกล้าในระยะนี้มีความสำคัญ โดยพื้นที่ที่เลือกจะต้องเป็นที่ราบ
สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง มีทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเรือนเพาะชำ เพื่อ
ความสะดวกในการขนย้ายกล้าลงปลูก
ทำการบรรจุดินลงในถุงดำ ขนาด 15 x 18 นิ้ว ที่ได้ทำการเจาะรูระบายน้ำไว้ด้านล่างและด้าน ข้าง
ของถุง หลังจากนั้นทำการย้ายต้นกล้าลงปลูกในถุงที่เตรียมไว้ และวางถุงพลาสติกที่ปลูกต้นปาล์มเรียบร้อยแล้ว
ไปวางไว้ในพื้นที่ดังกล่าว โดยวิธีการวางถุงให้วางเป็นรูปสามเหลี่ยม มีระยะห่างกัน 90 x 90 x 90
เซนติเมตร และอาจจะเว้นทางเดินไว้สำหรับการรดน้ำหรือติดระบบน้ำ ขนาด 1 ถึง 1.2 เมตรทุกๆ ระยะ 15
ถึง 20 เมตร ตามความกว้างของแปลง

การให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-6-4 สลับกับปุ๋ยสูตร 12-12-17-2 ในอัตราดังแสดงใน
ตารางข้างล่าง วิธีการให้ปุ๋ยให้ใช้วิธีการหว่านรอบๆ โคนต้น เพื่อไม่ให้ปุ๋ยถูกใบปาล์ม โดยทำการอนุบาลต้น
กล้าจนกระทั่งต้นกล้ามีขนาดโตพอสมควร หรือมีอายุประมาณ 12 ถึง 14 เดือน จึงจะสามารถย้ายต้นกล้าลง
ปลูกในแปลงที่เตรียมไว้
การตัดแต่งทางใบ
การตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การกำจัด
วัชพืช การให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว เป็นต้น แต่ในทางทฤษฎีแล้วต้องการตัดทางใบออกให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อช่วยใน
การปรุงอาหาร ปาล์มน้ำมันที่มีขนาดเล็กและยังไม่ให้ผลผลิต ควรตัดทางใบล่างสุดโดยรอบลำต้นออกก่อน
เพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนต้น หลังจากนั้นจึงค่อยตัดทางใบในตำแหน่งเหนือขึ้นไป ส่วน
ปาล์มน้ำมันที่โตแล้วนิยมตัดทางใบให้เหลือสำหรับรองรับทะลายปาล์มเพียง 2 ทาง และเพื่อสะดวกในการเก็บ
เกี่ยวทางใบที่ถูกตัดเรียบร้อยแล้วควรวางเรียงให้กระจายไว้รอบโคนต้น หรือวางเรียงซ้อน 2 ถึง 3 ชั้น และวาง
เป็นแถวระหว่างแถวต้นปาล์ม จะเป็นการช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน และสามารถรักษาความชุ่มชื้นของดิน
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
การตัดช่อดอกทิ้งในระยะแรก
ปาล์มน้ำมันจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุประมาณ 3 ปีหลังการปลูก มีคำแนะนำให้ทำการตัดช่อดอกที่
เกิดขึ้นในระยะแรกทิ้งเพื่อให้การเจริญเติบโตของต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่แทนที่จะต้องใช้อาหารส่วนหนึ่งไป
เลี้ยงผล ซึ่งในระยะแรกต้นมักมีขนาดเล็กและไม่สมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันระดับต่ำ ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
บางครั้งการเกิดช่อดอกในระยะแรกจะให้ช่อดอกกระเทย คือ มีส่วนของดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ในช่อดอก
เดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดี ควรจะทำการตัดทิ้ง
การตัดช่อดอกทิ้ง มักจะเริ่มทำตั้งแต่ต้นปาล์มมีอายุเพียง 14 เดือนหลังย้ายปลูกจนถึง 26 เดือน
หลังจากนั้นจึงปล่อยให้ช่อดอกเจริญเติบโตเป็นผลที่สมบูรณ์
การช่วยผสมเกสร
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน แต่แยกกันอยู่คนละช่อ
เนื่องจากเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในต้นมีช่วงการบานไม่พร้อมกัน ปาล์มน้ำมันจึงจัดเป็นพืชผสมข้าม การผสม
เกสรระหว่างต้นเกิดขึ้นโดยลม หรือแมลงเป็นตัวนำ ในระยะแรกของการติดผลมีการสร้างช่อดอกน้อย ละออง
เกสรจึงอาจมีไม่เพียงพอ ทำให้การติดผลค่อนข้างต่ำ รวมไปถึงสภาพอากาศ เช่น ในช่วงที่มีฝนตกชุก การผสม
เกสรอาจต่ำกว่าปกติ ดังนั้นการช่วยผสมเกสรในระยะแรกจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในบาง
พื้นที่
วิธีการทำโดยตัดช่อดอกตัวผู้ที่บานแล้วเคาะให้ละอองเกสรหลุดร่วงลงไปในถุงกระดาษ หากจะทำการ
เพิ่มจำนวนของละอองเกสรเพื่อช่วยการผสมในวันถัดมา จะต้องนำละอองเกสรมาผึ่งแดดให้แห้ง และนำมา
ผสมใน Desiccators หลังจากเก็บละอองเกสรมาแล้วจึงนำไปผสมกับผง Talcum ในอัตราส่วนละอองเกสร
ต่อผง Talcum 1 ต่อ 5 แล้วนำไปผสมกับช่อดอกตัวเมียที่พร้อมจะรับการผสม เนื่องจากวิธีการดังกล่าวนี้ต้อง
ใช้แรงงานคนช่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดใหญ่และจะทำให้สิ้นเปลืองแรงงาน จึงได้มีผู้นำด้วงชนิดหนึ่งมา
จากอัฟริกา เรียกว่า ด้วงงวงดอกปาล์มน้ำมัน (Elaeidobius Karumericus) โดยการนำมาปล่อยในสวนปาล์ม
เพื่อช่วยในการผสมเกสร ด้วงชนิดนี้จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและไม่ทำอันตรายต่อต้นปาล์ม และพบว่าการ
ผสมละอองเกสารได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยเคมีปาล์มน้ำมัน จะเป็นการใส่ปุ๋ยเดี่ยวของปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ระยะเวลา และการแบ่งใส่
ควรจะใส่ปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยเมื่อมีสภาพอากาศแห้งแล้งจัดหรือมีฝน
ตกหนัก และในระยะปีแรกหลังจากปลู กควรใส่ปุ๋ย จำนวน 4 ถึง 5 ครั้ง และตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ควรใส่ปุ๋ย
จำนวน 3 ครั้งต่อปี ส่วนช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยคือ ช่วงต้นฤดูฝน กลางฤดูฝน และปลายฤดูฝน ตั้งแต่ปีที่
5 ขึ้นไป อาจจะพิจารณาใส่ปุ๋ยเพียงปีละ 2 ครั้ง หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการใส่ปุ๋ ย (ตามอัตราที่
แนะนำ) ก็ควรจะแบ่งใส่ จำนวน 3 ครั้งต่อปี และแนะนำให้ใช้สัดส่วน 50 ต่อ 25 ต่อ 25 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ
การใส่ปุ๋ย ในช่วงต้นฤดูฝน กลางฤดูฝน และปลายฤดูฝน และเมื่อแบ่งใส่ จำนวน 2 ครั้งต่อปี ให้ใช้สัดส่วน 60
ต่อ 40 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงระยะต้นฤดูฝนและก่อนปลายฤดูฝนตามลำดับ
ช่วงต้นฤดูฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ช่วงกลางฤดูฝน คือ ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
ช่วงปลายฤดูฝน คือ ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
วิธีการใส่ปุ๋ย
ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ยเมื่อมีการย้ายกล้าปลูก (กล้าปาล์มมีอายุ 10 ถึง 12 เดือน) ให้ใส่ร็อกฟอสเฟตเพื่อรองก้น
หลุ ม ประมาณ 250 กรั มต่ อ หลุ ม เนื่ อ งจากปุ๋ ย นี้ จ ะตกค้ างเป็ น ประโยชน์ ได้ ระยะเวลา 2 ถึ ง 3 ปี จึงไม่
จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยทุกปี และหลังจากปลูกแล้วทุก 3 เดือน ก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 20-11-11+1.2 MgO ต้นละ 200
ถึง 300 กรัม และใส่อีกครั้งเมื่อปลูกและมีอายุได้ 6 เดือนในอัตราเดิม และใส่อีกครั้งเมื่ออายุ 9 เดือนในอัตรา
เดิม
ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเมื่ออายุได้ 18 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ 400 ถึง 500 กรัม
เมื่ออายุได้ 24 เดือนเต็ม ใช้ปุ๋ยสูตรเดิม คือ 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ 0.5 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยโปแต
สเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 0.5 กิโลกรัม
ปี ที่ 3 ใส่ ปุ๋ ย เมื่ออายุป าล์ มได้ 30 เดือน ใช้ปุ๋ ยสู ตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้น ละ 800 กรัม
และเมื่อปาล์มอายุได้ 36 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 14-14-21 ในอัตราต้นละ 1 กิโลกรัม
ปีที่ 4 ใส่ปุ๋ยเมื่ออายุปาล์มได้ 42 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม
ร่วมกับปุ๋ยร็อกฟอสเฟตอีกในอัตราต้นละ 1 กิโลกรัม (สูตร 0-3-0) และปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-060)อัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม
ปี ที่ 5 ใส่ ปุ๋ ย ปี ล ะ 2 ครั้ ง ครั้ งแรกใช้ ปุ๋ ย สู ต ร 14-9-20+2 MgO ในอั ต ราต้ น ละ 2 กิ โ ลกรั ม ใส่
ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 14-14-21
อัตราต้นละ 2 กิโลกรัม
ปีที่ 6 ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ยสูตรเดิม คือครั้งแรกใส่ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ
2 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร
14-14-21 อัตราต้นละ 2 กิโลกรัม
ปี ที่ 7 ใส่ ปุ๋ ย ปี ล ะ 2 ครั้ ง ครั้ งแรกใช้ ปุ๋ ย สู ต ร 14-9-20+2 MgO ในอั ต ราต้ น ละ 2 กิ โ ลกรั ม ใส่
ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม และครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 1414-21 ในอัตราต้นละ 2.5 กิโลกรัม
ปี ที่ 8 ใส่ ปุ๋ ย ปี ล ะ 2 ครั้ ง ครั้ ง แรกใช้ ปุ๋ ย สู ต ร 14-9-20+2 MgO ในอั ต ราต้ น ละ 2.5 กิ โ ลกรั ม
ร่วมกับปุ๋ยโปแทสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 2 กิโลกรัมและปุ๋ยร็อกฟอสเฟตอัตราต้นละ 2
กิโลกรัมครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 14-14-21 ในอัตราต้นละ 2.5 กิโลกรัม

ปีที่ 9 การใส่ปุ๋ยตั้งแต่ปีที่ 9 เป็นต้นไป ต้องใช้ปุ๋ยร็อกฟอสเฟต เพราะปุ๋ยร็อกฟอสเฟตใส่ 3 ปี ต่อ
ครั้ง ไม่ต้องใส่ทุกปี ส่วนปุ๋ยสูตรอื่นๆ ยังคงใส่เหมือนเดิมทุกปี ดังนี้
ปุ๋ยสูตร 20-11-11+1.2 MgO เป็นปุ๋ยหลักที่ใส่ให้กับปาล์มที่ปลูกในปีแรก
ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO เป็นสูตรปุ๋ยที่ใช้ใส่ต้นปาล์มทุกปี
ปุ๋ยสูตร 0-0-60 หรือ ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ปุ๋ยทั้ง
2 สูตรนี้ ใส่ให้ต้นปาล์มครั้งแรกของทุกปี
ปุ๋ยสูตร 14-14-21 (หรือปุ๋ยสูตรตัวท้ายอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน) เป็นปุ๋ยที่ใส่ให้ต้นปาล์มทุกปีๆ ละ
1 ครั้ง (ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2)
ปุ๋ยร็อกฟอสเฟตใส่ทุกๆ 2 ปี หรือทุกๆ 3 ปี ก็ได้ ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อต้น
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ผสม
กับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) หรือบางปีอาจจะใส่ร่วมกับปุ๋ยร็อกฟอสเฟตด้วยเมื่อมีความจำเป็น
เมื่อผสมปุ๋ ยทั้ ง 3 สูตรนี้ เข้าด้วยกัน แล้ว จะต้องรีบใส่ ให้ ต้นปาล์มน้ำมันทันที ในสวนปาล์ มน้ำมันส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซื้อปุ๋ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด และในบางครั้งก็อาจจะได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า หรือเกิด
การสูญเปล่า ดังนั้นในสวนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่ จึงควรตระหนักเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต การใช้ปุ๋ยให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอาจจะพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ดินใบปาล์มน้ำมัน อัตราปุ๋ยและชนิดปุ๋ย ทั้งนี้เพื่อจะ
ลดการสูญเสีย เนื่องจากขาดความเอาใจใส่ในการใส่ปุ๋ยให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามความผิดพลาดต่างๆ ที่มัก
พบโดยทั่วไป คือ
ใส่ปุ๋ยผิดวิธี การใส่ปุ๋ยในลักษณะเป็นบริเวณแคบๆ หรือกองไว้เป็นจุดๆ แทนที่จะหว่านให้ทั่วบริเวณ
นั้น อาจจะเป็นอันตรายกับรากและทำให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากการชะล้างและไหลบ่าได้เวลาในการใส่ปุ๋ยไม่
เหมาะสม การใส่ ปุ๋ ยในขณะที่ดิน มีความแห้ งหรือเปียกเกินไป จะส่งผลต่อการสูญ เสียไนโตรเจนมากที่สุ ด
ปริมาณใส่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในปาล์มเล็กความไม่สมดุลระหว่างธาตุอาหารที่ใส่ไม่ถูกต้อง (ใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือไม่เหมาะสม)
การเก็บเกี่ยว
มาตรฐานการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
ระยะสุกที่เหมาะสมของทะลายปาล์มน้ำมันคือ ระยะที่มีการสะสมน้ำมั นในผลสูงที่สุด ในทะลายปาล์ม
น้ำมันมีอายุ 20-21 สัปดาห์ ผลปาล์มที่พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์จะมีประมาณ 85% ของทั้งหมด และ 15% ที่
เหลือ จะเป็นผลที่เป็นหมัน และ ผลที่ไม่ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นในทะลายปาล์มน้ำมันที่พิจารณาว่าสุก
พอเหมาะสำหรับเก็บเกี่ยวจะมีผลในทะลาย ที่มีสภาพการสุกทางสรีรวิทยา ประมาณ 85% และ 15% ที่
เหลือในทะลายเดียวกัน จะมีน้ำมันในผลเพียงเล็กน้อย และ เมื่อมีการร่วงหล่นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ การ
สังเคราะห์ทางด้านชีววิทยาของสารต่าง ๆ ในทะลายปาล์ม จะสิ้นสุดลง รวมทั้งการสังเคราะห์น้ำมัน ดังนั้น
อาจจะถือได้ว่า มาตรฐานการเก็บเกี่ยว และดัชนีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน คือ การเริ่มเห็นผลปาล์มน้ำมันหลุด
ร่วงออกทะลายเป็นครั้งแรก สำหรับมาตรฐานการเก็บเกี่ยว ที่ใช้ควบคู่ไปกับการร่วงหล่นของผล คือ สีของผิว
เปลือกซึ่งสามารถพิจารณาได้
คุณสมบัติอื่น ๆ ของทะลายที่มีผลต่อ อัตราส่วนระหว่างน้ำมันที่สกัดได้กับผลผลิตมีดังนี้
1. ขนาดของทะลาย
2. ความยาวของก้านทะลาย ไม่ควรเกิน 5 ชม.
3. ความสดของทะลาย ส่งถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
4. ความสมบูรณ์ของผลในทะลาย
5. เปอร์เซ็นต์ของทราย หิน และน้ำ
6. สายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวดังนี้
1) เสียมด้ามเหล็ก จะใช้ในการเก็บเกี่ยวในต้นปาล์มน้ำมันอายุไม่เกิน 8 ปี
2) เคียวติดด้ามยาว จะต้องปรับด้ามให้ยามตามขนาดความสูงของต้นปาล์มน้ำมัน และ
เครื่องมือนี้เหมาะที่ใช้กับต้นปาล์มที่มีอายุมากกว่า 8 ปี
ข้อปฏิบัติในการเก็บเกี่ยว
1) รอบหรือความถี่ของการเก็บเกี่ยว ควรจะพิจารณาอัตราการร่วงของผลปาล์มน้ำมันใน
แต่ละฤดู ซึ่งในสภาพปกติแล้ว รอบของการเก็บเกี่ยวควรประมาณ 15 วันต่อครั้ง
2) ตัดทะลายปาล์มตามมาตรฐานการสุกโดยใช้การเริ่มมีผลร่วงเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยว
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
3) ตัดทะลายปาล์มน้ำมันให้ได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด โดยการตัดครั้งเดียวขาด
จากต้นปาล์ม
4) ควรตัดก้านทะลายให้สั้น
5) เมื่อเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว ควรขนส่งถึงโรงงานสกัดภายใน 24 ชั่วโมง
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันสดรวมถึงการรวมผลปาล์มส่งโรงงาน มีขั้นตอนโดยทั่วไปดังนี้
ลำดับ แรกจะต้องแต่งช่อทางลำเลี ยงแถวปาล์ ม น้ำมันในแต่ล ะแปลงให้ เรียบร้อยและมีค วาม
สะดวกกับการลำเลียง และตรวจสอบทะลายปาล์มที่ตัดแล้วให้เรียบร้อยเพื่อรอรวบรวมต่อไป
คัด เลื อกทะลายปาล์ ม น้ ำมั น สุ ก โดยยึด มาตรฐานจากการสั งเกตสี ของผลปาล์ ม น้ ำมั น ซึ่ งจะ
เปลี่ยนเป็นสีส้มและจำนวนผลที่สุกจะร่วงหล่นลงบนดินประมาณ 10 ถึง 12 ผล ผลดังกล่าวให้ถือเป็นผล
ปาล์มสุกที่สามารถใช้ได้
หากปรากฏว่าทะลายปาล์มสุกที่จะตัดมีขนาดใหญ่ ที่ติดแน่นกับลำต้นมากไม่สะดวกกับการใช้
เสียมแทงเพราะจะทำ ให้ผลร่วงมาก ก็ใช้มีดขอหรือมีดด้ามยาวธรรมดา ตัดแชะขั้วทะลายกันเสียก่อน แล้วจึง
ใช้เสียมแทงทะลายกันเสียก่อน แล้วจึงใช้เสียมแทงทะลายปาล์มก็จะหลุดออกคอต้นปาล์มได้ง่ายขึ้น
ให้ตัดแต่งขั้วทะลายปาล์มที่ตัดออกมาแล้วให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อสะดวกในการขนส่ง หรือ
เมื่อถึงโรงงาน ทางโรงงานก็สามารถบรรจุปาล์มลงในถังต้นลูกปาล์มได้สะดวก
รวบรวมผลปาล์มทั้งที่เป็นทะลายย่อยและลูกร่วงนำมารวมไว้เป็นกองในพื้น ที่ว่างบริเวณโคนต้น
และเก็บผลปาล์มที่ร่วงใส่ตะกร้าหรือเข่งเตรียมไว้ ในกรณีต้นปาล์มมีอายุน้อย ทางใบปาล์มอาจเก็บยาก
สำหรับทางใบปาล์มที่กองไว้หลังจากตัดแล้วอย่าให้กีดขวางทางเดิน หรือวางปิดกั้นทางระบาย
น้ำเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หรือทางระบายน้ำที่ขังตามทางเดิน
รวบรวมผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายสดและผลปาล์มร่วงไปยังศูนย์รวมผลปาล์มในกองที่เป็นกอง
ย่อย เช่น ในการกระบะบรรทุกที่ลากด้วยแทรกเตอร์หรือรถอีแต๋น
การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม เจ้าของสวนปาล์มน้ำมันจะต้องสนับสนุนให้ผู้เก็บเกี่ยวร่วมทำงานกันเป็น
ทีม ในทีมก็แยกให้เข้าคู่กัน 2 คน โดยคนหนึ่งทำหน้าที่ตัดหรือแทงผลปาล์มและอีกคนหนึ่งก็เก็บรวมรวมผล
ปาล์ม
การเก็บรวมรวมผลปาล์ม การเก็บพยายามลดจำนวนครั้งในการถ่ายเทเป็นกองย่ อย ๆ เมื่อผล
ปาล์มชอกช้ำมีบาดแผล จะทำให้ปริมาณของกรดไขมันอิสระจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การส่งปาล์มออกจาก

สวนปาล์มเองก็ควรมีการตรวจสอบโดยการลงทะเบียนผลปาล์ม และการบรรทุกควรจะมีตาข่ายคลุมเพื่อไม่
ให้ผลปาล์มร่วงระหว่างทางขณะขนส่ง
ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยว มีดังนี้
1. ตัดทะลายปาล์มน้ำมันอยู่ในระยะสุกพอดี คือทะลายปาล์มเริ่มมีผลร่วง แต่ไม่ควรตัดทะลายปาล์ม
ที่ยังดิบอยู่ เพราะในผลปาล์มดิบยังมีสภาพเป็นน้ำและมีแป้งอยู่ ยังไม่แปรสภาพเป็นน้ำมัน ส่วนทะลายที่สุก
เกินไปจะมีกรดไขมันอิสระสูง และผลปาล์มสดอาจมีสารบางชนิดอยู่ อาจเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้
2. รอบของการเก็บเกี่ยว จะอยู่ในช่วงที่ผลปาล์มน้ำมันออกชุก ควรจะอยู่ในช่วง 7 ถึง 10 วัน
3. ผลปาล์มที่เป็นลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ำมัน และที่ค้างในกาบต้นควรเก็บออกมาให้หมด
4. ก้านทะลายของปาล์มน้ำมันควรตัดให้สั้นและต้องให้ติดกับทะลาย
5. พยายามให้ทะลายปาล์มน้ำมันชอกช้ำน้อยที่สุด
ข้อควรคำนึง มีดังนี้
1. ผลปาล์มน้ำมันที่ตัดแล้ว ควรจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
2. ทะลายปาล์มสุกที่จัดว่าได้มาตรฐาน คือ ผลปาล์มชั้นนอกสุดของทะลายหลุดร่วงจากทะลาย
3. ผลปาล์มหากมีจำนวนเต็มทะลาย แสดงเห็นได้ชัดว่าได้รับการดูแลรักษาอย่างดี
4. ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ำมันที่มีอาการชอกช้ำและเสียหายอย่างรุนแรง
5. ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใด ๆ หรือเน่าเสีย
6. ไม่ควรให้มีทะลายที่สัตว์กินหรือทำความเสียหายแก่ผลปาล์ม
7. ไม่ควรให้มีสิ่งสกปรกเจือปน เช่น ดิน หิน ทราย ไม้กาบหุ้มทะลาย เป็นต้น
8. ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ำมันเปล่า ๆ เจือปนด้วย
9. ความยาวของก้านทะลายควรไว้ ควรให้มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว
มาตรฐานในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน มีดังนี้
1. จะต้องไม่ตัดผลปาล์มดิบไปขายเพราะจะขายได้ในราคาไม่เต็มที่
2. จะต้องไม่ปล่อยให้ผลปาล์มน้ำมันสุกอยู่บนต้นนานเกินไป
3. จะต้องเก็บผลปาล์มที่ร่วงลงบนพื้นให้หมด
4. จะต้องไม่ทำให้ผลปาล์มน้ำมันที่เก็บเกี่ยวแล้วมีบาดแผล
5. จะต้องคัดเลือกทะลายปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์ ส่วนทะลายที่มีจำนวนน้อยให้ทิ้งทะลายไปเลย
6. การตัดขั้วทะลายปาล์มน้ำมันจะต้องตัดให้มีขนาดสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
7. จะต้องทำความสะอาดผลปาล์มน้ำมันที่เปื้อนดิน อย่าให้มีเศษหินดินปนไปด้วย
8. เมื่อตัดผลปาล์มน้ำมันแล้ว จะต้องรีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู
โรคที่สำคัญ ได้แก่
โรคใบไหม้ พบมากในระยะต้นกล้า สาเหตุเกิดจากเชื้อรา การป้องกันทำได้โดยการกำจัดโดยให้
เผาทำลายใบ และต้นที่เป็นโรค
โรคก้านทางใบบิด พบในต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปีหลังจากนำลงปลูกในแปลง
แล้ว ส่วนสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม การป้องกันทำได้โดยการกำจัดตัดทางใบที่เป็นโรคออกให้
ต่ำกว่าเนื้อเยื่อส่วนที่เน่า และเลือกต้นกล้าจากสายพันธุ์ที่ไม่มีประวัติการเป็นโรค

โรคยอดเน่า พบในปาล์มน้ำมันอายุที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี และจะระบาดมากในฤดูฝน ส่วน
สาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและเชื้อรา การป้องกันทำได้โดยการกำจัด ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค
ออก แล้วราดสารเคมีในบริเวณกรวยยอดของต้นที่เป็นโรค
โรคทะลายเน่า โรคจะเข้าทำลายผลปาล์มน้ำมันในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะสุก ในช่วงที่ปาล์ ม
น้ำมันมีอายุระหว่าง 3 ถึง 9 ปี และจะมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อรา การป้องกันทำได้
โดยการกำจัด ตัดแต่งทางใบ กำจัดวัชพืช เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น ส่วนดอกที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ควรจะ
เผาทำลายนอกแปลงที่ปลูก
โรคลำต้นเน่า พบมีการระบาดในปาล์มอายุระหว่าง 10 ถึง 15 ปี สาเหตุเกิดจากเชื้อรา การ
ป้องกันทำได้โดยการกำจัด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เคยปลูกมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมันมาก่อน และต้องมีการกำจัดต้นที่
เป็นโรคออกจากแปลงด้วย
แมลงที่สำคัญ ได้แก่ หนอนหน้าแมว ด้วงกุหลาบ และด้วงแรด
การป้องกัน ทำได้โดยการกำจัด ควรจะสร้างแมลงศัตรูธรรมชาติและไม่ควรใช้สารเคมีโดยไม่
จำเป็น พร้อมทั้งให้กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ กำจัดไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย
ศัตรูที่สำคัญ ความเสียหายที่เกิดกับปาล์มน้ำมัน แบ่งตามอายุต้นปาล์มน้ำมันได้ 2 ระยะ คือ
1. ระยะตั้งแต่ปาล์มน้ำมันเริ่มปลูกใหม่จนถึงระยะเริ่มให้ผลผลิต (อายุ 1 ถึง 3 ปี) มักพบในสัตว์
ประเภทเม่น หมูป่า หนู และอีเห็น โดยสัตว์เหล่านี้จะเข้ามากัดโคนต้นอ่อนและทางใบปาล์มน้ำมันส่วนที่ติด
กับพื้นดิน
2. ระยะปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตจนหมดอายุการให้ผลผลิต (อายุ 4 ถึง 5 ปี) ศัตรูที่สำคัญคือ สัตว์
ประเภทหนู ได้แก่ หนูนาใหญ่ หนูท้องขาว (หนูป่ามาเลย์ และหนูบ้านมาเลย์) หนูพุก หนูฟันขาวใหญ่ หนู
ท้องขาวสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังพบ เม่น กระแต หมูป่า และอีเห็น การป้องกันทำได้โดยการกำจัด การล้อมรั้ว
รอบโคนต้นปาล์มที่มีอายุ 1 ถึง 3 ปี การถางหญ้ารอบโคนต้นปาล์ม และการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติจำพวก งู
พังพอน เหยี่ยว นกเค้าแมว และนกแสก เป็นต้น
4) ปฏิทินการเพาะปลูก
เกษตรกรในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีการปลูกปาล์มน้ำมัน ดังนี้
ตาราง แสดงปฏิทินการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
ชนิดพืช
ปาล์มน้ำมัน
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒-๓
ปีที่ ๔-๕
๖ ปีขึ้นไป

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

สัญลักษณ์ :

เตรียมพื้นที่
ปลูก/ซ่อมแซม
ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช
ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564

เก็บเกี่ยว
ตัดแต่งใบ

ต้นทุนการผลิต
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นเงิน ๓,๙๒๐ บาท/ไร่
ตาราง แสดงต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นเงิน ๓,๙๒๐ บาท/ไร่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
รายการ

บาท

ไถดะ
ยกร่อง
พันธุ์
ค่าแรงปลูก
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยเคมี
ค่าดายหญ้า/ตัดทลายปาล์ม/ตัดแต่งใบ
เก็บเกี่ยวเหมา (รถบรรทุก)
รวม

๒๕๐
๒๕๐
๑๒๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓,๙๒๐

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาปัจจุบันกิโลกรัมละ
เป็นเงิน
หักต้นทุน
กำไร

๑.๕๖
๕.๑๙
๘,๐๙๖
๓,๙๒๐
๔,๑๗๖

ตัน/ไร่
บาท
บาท
บาท
บาท

ปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน
อำเภอป่าติ้ว มีพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 639 ไร่ 71 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกมากตำบล
โคกนาโก พื้นที่ปลูก 334 ไร่ จำนวน 36 ครัวเรือน รองลงมา ตำบลกระจาย พื้นที่ปลูก 135 ไร่ จำนวน 15
ครัวเรือน และตำบลโพธิ์ไทร พื้นที่ปลูก 71 ไร่ จำนวน 8 ครัวเรือน ตำบลเชียงเพ็ง พื้นที่ปลูก 62 ไร่ จำนวน
5 ครัวเรือน ตำบลศรีฐาน พื้นที่ปลูก 37 ไร่ จำนวน 8 ครัวเรือน ตามลำดับ

ตาราง แสดงปริมาณการปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ปริมาณการปลูกปาล์มน้ำมัน
ที่

ตำบล

ครัวเรือน

พื้นที่ปลูก (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

1

โพธิ์ไทร

8.00

71.00

71.00

2

กระจาย

15.00

135.00

135.00

3

โคกนาโก

36.00

334.00

334.00

4

เชียงเพ็ง

5.00

62.00

62.00

5

ศรีฐาน

8.00

37.00

37.00

71.00

639.00

639.00

รวม

ที่มา : http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพ แสดงปริมาณการปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร คาดว่ าปี 2564 ผลผลิ ต ปาล์ ม น้ ำมั น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ จ ะมี
ประมาณ 1.371 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.247 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.325
ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.239 ล้านตัน ของเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 3.47 และร้อยละ 3.35
ตามลำดับ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 5.19 บาท ลดลงจาก กก.ละ 5.93 บาทในสัปดาห์
ที่ผ่านมาร้อยละ 12.48
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 34.81 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 33.55 บาทใน
สัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.76
ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
มาเลเซียจะไม่มีการฟ้องร้องเรื่องที่สหภาพยุโรปวางแผนที่จะเลิกใช้ปาล์มน้ำมันในการผลิตไบโอ
ดีเซลภายในปี 2024 กับ WTO โดยรัฐมนตรี Teresa Kok ได้กล่าวกับคณะกรรมการพลังงานของ EU Kadri
Simson ว่าปาล์มน้ำมันของมาเลเซียไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่อ้างไว้ภาคการบริโภคของ EU ลดลงในอัตรา
คงที่ ราคาพลั งงาน (ไบโอดีเซล) มีการใช้เพิ่มขึ้น อินเดียผู้ ซื้อรายใหญ่ จำกัดการซื้อจากมาเลเซีย หลั งจาก
มาเลเซียวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอินเดียในรัฐแคชเมียร์ และการบังคับใช้กฎหมาย New citizenship แต่
คาดว่าการเสียภาษีนำเข้าของอินเดียจะใช้ไม่ได้ในระยะยาวเมื่อเทียบกับความต้องการของคนอินเดีย
ราคาในตลาดต่างประเทศ
ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,793.78 ดอลลาร์
มาเลเซีย (21.38 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 2,759.95 ดอลลาร์มาเลเซีย (21.20 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่
ผ่านมาร้อยละ 1.23 ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 748.50
ดอลลาร์สหรัฐฯ (23.46 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 773.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (23.75 บาท/กก.) ในสัปดาห์
ที่ผ่านมาร้อยละ 3.17
หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 5 วัน
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
หลักในการเลือกใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดี(ฤดูแล้งหลังนา)
ควรเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรค แมลง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
เช่น ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วมขัง ดินด่าง-เค็ม เป็นต้น ลำต้นและระบบรากแข็งแรง ต้นเตี้ย ตำแหน่งฝักต่ำ ไม่หักล้ม
ง่ายพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น พันธุ์ นครสวรรค์ 1 , นครสวรรค์ 3 , สุวรรณ 5 ,
DK 7979 แปซิฟิค 339 , แปซิฟิค 999 ซุปเปอร์ ซีพี 888 ซีพี 888 นิว , เอ็นเค 48 , S 6248 , S
7328

ภาพ พันธุ์ลูกผสมที่นิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การเตรียมพื้นที่ปลูก
การเลือกพื้นที่ หลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ำและระบายน้ำยาก พื้นที่ไม่สม่ำเสมอจะต้องปรับพื้นที่ให้ราบเรียบ
ก่อนปลูก พื้นที่มีหน้าดินลึกไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร ปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่าง ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดี
ที่ pH สูงกว่า 5.5
-กรณีที่ดินนาเป็นกรด หรือกรดจัด ก่อนปลูกข้าวโพดควรใส่ ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือหินปูนบด
อัตราส่วนตามค่าวิเคราะห์ดิน
-ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนทราย
มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร หลีกเลี่ยงการปลูกในสภาพดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด
เตรียมดินยาก ต้องไถพรวนหลายครั้ง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง
การเตรียมดินและการกำจัดวัชพืช ข้าวโพดชอบลักษณะดินที่โปร่ง และระบายน้ำดี

การเตรียมดินที่เหมาะสม
- ไถพรวนตามปกติ
- ไถดะด้วยรถไถผาล 7 หรือรถไถเดินตาม หลังเกี่ยวข้าว พร้อมคราด เพื่อย่อยดินและเก็บความชื้น
- ทิ้งแปลง ตากแดดไว้ 5-7 วัน เพื่อกำจัดวัชพืช
- ไถแปรพร้อมคราด 2-3 ครั้ง เพื่อย่อยดินและเก็บความชื้น
การปรับพื้นที่และทำร่องน้ำ ปรับพื้นที่เพื่อให้เกิดความลาดเทในทิศทางจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อความ
สะดวกในการส่งน้ำและระบายน้ำ ทำร่องส่งน้ำและระบายน้ำรอบแปลง ทำการตัดร่องส่งน้ำและระบายน้ำ
กลางแปลงเพิ่มเติมในแปลงนาขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 3-5 ไร่ขึ้นไป กำหนดทิศทางของร่องกลางแปลงให้ขนานกับ
แถวปลูกข้าวโพด ความกว้างของร่องประมาณ 1-2 เมตร
วิธีการปลูกและระยะการปลูก
ปลูกแบบเป็นแถวเป็นแนว เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา
ใช้รถไถเดินตามขนาดเล็กติดเครื่องหยอด พร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น
ระยะปลูกที่เหมาะสม ระยะระหว่างแถว 70-75 ซม. ระยะระหว่างหลุม 20 ซม.
อัตราเมล็ดพันธุ์ 2.5-3.0 กิโลกรัมต่อไร่
ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของข้าวโพดในฤดูแล้งหลังนา คือ พ.ย. – ธ.ค.
หากปลูกหลังเดือนธันวาคม
- อุณหภูมิสูงในช่วงออกดอก ทำให้ผลผลิตต่ำ
- อุณหภูมิต่ำในช่วงปลูก ทำให้เมล็ดงอกช้ากว่าปกติ
- อุณหภูมิต่ำในระยะต้นกล้า ข้าวโพดชะงัก การเจริญเติบโต และแสดงอาการใบสีม่วง
เหมือนการขาดฟอสฟอรัสฝนตกช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้เมล็ดได้รับความเสียหาย
การให้น้ำ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องการน้ำตลอดฤดูปลูกประมาณ 400-700 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเนื้อดิน สภาพภูมิอากาศ และระดับน้ำใต้ดิน ควรหลีกเลี่ยงการขาดน้ำระยะการออกดอก ซึ่งจะทำให้
ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และหยุดให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยว
ประมาณ 1 เดือน
การควบคุมวัชพืชและการดูแลรักษา
การปลูกโดยอาศัยความชื้นในดินพร้อมกับการเตรียมดินอย่างดี และให้น้ำครั้งแรกจากการพรวนดิน
พูนโคน อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดวัชพืชก่อนงอก เช่น เมโทลาคลอร์ อะลาคลอร์ จากนั้นให้ดายหญ้า หรือทำรุ่นอีกครั้ง
พร้อมกับการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าก็เพียงพอแล้ว
การใส่ปุ๋ย
-ปุ๋ยรองพื้น ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 500 กิโลกรัม
ต่อไร่
-อายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่
-อายุ 45 วัน ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ โดยโรยข้างต้นแล้วกลบปุ๋ย
และให้น้ำทันที การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดควร ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน

การเก็บเกี่ยว
ระยะเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อฝักแก่จัดและแห้งสนิท เมล็ดจะมีความชื้นประมาณ 20-25 %
ลำต้นและใบเปลี่ยนเป็นสีฟางข้าวทั้งแปลง หลีกเลี่ยงการเก็บข้าวโพดหลังฝนตก
วิธีเก็บเกี่ยว
-แรงงานคน
-เครื่องเก็บเกี่ยวแบบปลิดฝักต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
-เครื่องเก็บเกี่ยวแบบเกี่ยวนวดอัตโนมัติ
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู
ศัตรูของข้าวโพด ศัตรูที่สำคัญ คือหนู ซึ่งจะเข้ากัดกินต้นอ่อนถึงระยะติดฝัก แนวทางแก้ไข มีหลาย
วิธี วิธีกล เช่น กับดักต่างๆ การใช้สารเคมี เช่น เหยื่อพิษ เป็นต้นสำหรับแมลงศัตรูที่สำคัญ คือ หนอนเจาะลำ
ต้นข้าวโพด ควรใช้ ไซเพอร์เมทริน 15% EC 10 มล./ น้ำ 20 ลิตร
ปฏิทินการเพาะปลูก
เกษตรกรในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ดังนี้
ตาราง ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ชนิดพืช
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การเตรียมดิน
การปลูก
การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว
ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564
ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อำเภอป่าติ้ว มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 917 ไร่ 122 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกมาก
ตำบลศรีฐาน พื้นที่ปลูก 734 ไร่ จำนวน 84 ครัวเรือน รองลงมา ตำบลกระจาย พื้นที่ปลูก 165 ไร่ จำนวน
30 ครัวเรือน และตำบลโคกนาโก พื้นที่ปลูก 10 ไร่ จำนวน 5 ครัวเรือน ตำบลเชียงเพ็ง พื้นที่ปลูก 5 ไร่
จำนวน 2 ครัวเรือน ตำบลโพธิ์ไทร พื้นที่ปลูก 3 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน ตามลำดับ

ตาราง แสดงปริมาณการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ปริมาณการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่

ตำบล

ครัวเรือน

พื้นที่ปลูก (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

1

โพธิ์ไทร

1.00

3.00

3.00

2

กระจาย

30.00

165.00

165.00

3

โคกนาโก

5.00

10.00

10.00

4

เชียงเพ็ง

2.00

5.00

5.00

5

ศรีฐาน

84.00

734.00

734.00

122.00

917.00

917.00

รวม

ที่มา : http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพ แสดงปริมาณการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ต้นทุนการผลิต
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา เป็นเงิน 4,50๐ บาท/ไร่

ตาราง แสดงต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จังหวัดยโสธร
รายการ

บาท

ไถดะ
ยกร่อง
พันธุ์
ค่าแรงปลูก
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยเคมี
ค่ากำจัดวัชพืช/ค่าน้ำมัน
เก็บเกี่ยว
รวม
ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาปัจจุบันกิโลกรัมละ
เป็นเงิน
หักต้นทุน
กำไร

๒๕๐
๒๕๐
600
๓๐๐
1,200
9๐๐
5๐๐
๕๐๐
4,50๐

735
8
5,880
4,500
1,380

กิโลกรัม/ไร่
บาท
บาท
บาท
บาท

สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด
แหล่งรับซื้อผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ในเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้ว
-สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว รับซื้อในราคาประกัน
-ร้านแสงทวี ตำบลโคกนาโก รับซื้อในราคาท้องตลาด
-บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี รับซื้อในราคาท้องตลาด

แหล่งรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร
ภาพ แสดงโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อ และสหกรณ์การเกษตร

ที่มา http://agri-map-online.moac.go.th/

ที่ตั้งโรงงานด้านการเกษตร
ภาพ แสดงที่ตั้งโรงงานด้านการเกษตร

ที่มา http://agri-map-online.moac.go.th/

2.2ประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข
ตาราง แสดงประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและกลุม่ ของปัญหา
ด้านพื้นที่และทรัพยากร
1.น้ำ
2.ดิน
3.ไฟฟ้า

ด้านการผลิตสินค้าและการตลาด
(ตามรายชนิดที่สำคัญ)
1.ข้าว
2.ถั่วลิสง
ด้านเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.อาสาสมัครเกษตร
2.YSF
ด้านการแปรรูปผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์
1.การทำบรรจุภัณฑ์
2.ถั่วลิสง

สภาพของปัญหา
1. การทำการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกร
ต้องรอน้ำฝนตามฤดูกาลเพื่อทำการเกษตร
2.การไหลเวียนของน้ำไม่สะดวก บางพื้นที่
เกิดน้ำท่วมขัง
3.พื้นที่การเกษตรมีแหล่งน้ำแต่ไม่สามารถ
นำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มทีเนื่องจากขาด
ไฟฟ้าเพื่อการใช้การเกษตร
1.สินค้าไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้
ราคาตกต่ำ
2.ข้าวพันธุ์ปนเยอะมาก
3.การเพิ่มองค์ความรู้ในการแปรรูปถั่วลิสง
4.การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
5.การเพิ่มช่องทางขาย
1.การไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครเกษตรและ YSF
2.การขาดองค์ความรูเ้ รื่องไอที
3.การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
เขียนแผนการผลิต/แผนธุรกิจ
1.ความไม่ชำนาญในแปรรูปและ
ประสบการณ์
2.บรรจุภณ
ั ฑ์ยังไม่สวยงาม

แนวทางการแก้ไข
1.เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
2.ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3.การขุดลอกฝาย/หนองน้ำเพื่อการเกษตร
4.ปรับปรุงบำรุงดินโดยการไถกลบตอซัง
5.สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่ การเกษตร
6.สนับสนุนไฟฟ้าโซล่าเซล

หมู่บ้านและตำบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบ
ความสำคัญเร่งด่วน
ปัญหา)
ดำเนินการทุกตำบล
1.เมื่อโครงการฯและงบประมาณ
พร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที
2.เร่งด่วน

1.จัดหาเมล็ดข้าวพันธุ์ดี
2.การอบรมให้ความรู้การผลิตข้าวพันธุ์ดี
3.การแปรรูปถั่วลิสง
4.เปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
1.การอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่
อาสาสมัครเกษตรและ YSF
2.การอบรมให้ความรู้แอปพิเคชั่นด้านการเกษตร
3.การอบรมให้ความรู้การเขียนแผนการผลิต/แผน
ธุรกิจ
1.อบรมให้ความรูเ้ รื่องการแปรรูปถั่วลิสง
2.การสนับสนุนบรรจุภณ
ั ฑ์

1.เมื่อโครงการฯและงบประมาณ
พร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที
2.เร่งด่วน

อาสาสมัครเกษตร จำนวน
57 หมู่บ้าน
YSF จำนวน 16 ราย จาก
ทุกตำบล

1.เมื่อโครงการฯและงบประมาณ
พร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที
2.เร่งด่วน

ดำเนินการทุกตำบล

1.เมื่อโครงการฯและงบประมาณ
พร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที
2.ไม่เร่งด่วน

2.1 การจัดทำ TOWS Matrix
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพวิธี SWOT
Analysis เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบถึงโอกาสอุปสรรคที่มีผลกระทบเพื่อ
กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้
ตาราง แสดงการจัดทำ TOWS Matrix อำเภอป่าติ้ว
จุดแข็ง (S)
1.เกษตรกรความตั้งใจในการ
ประกอบอาชีพ
2.เจ้าหน้าที่ใส่ใจและเข้าถึงพื้นที่
3.การร่วมแรงรวมใจทุกภาค
ส่วน
โอกาส (O)
1.การส่งเสริมเกษตรกรที่มีความ
มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร
2.การนำความหลากหลายของ
การปลูกพืชในแต่ละพื้นที่มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.การดึงงบประมาณของ
ราชการมาผลักดันการส่งเสริม
การผลิตสู่ความต้องการของ
ตลาด
ภัยคุกคาม (T)
1.ภัยธรรมชาติ
2.วัชพืชและแมลงศัตรูพืช
3.ความไม่สมดุลของความ
ต้องการซื้อและความต้องการ
ขาย (ราคาสินค้า)
ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

จุดอ่อน (W)
1.สภาพพื้นที่ที่หลากหลาย
2.น้ำฝนเป็นปัจจัยหลักในการ
ผลิตพืช
3.ราคาผลผลิตตกต่ำ

SO
กลยุทธ์เชิงรุก
ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส
(รุก เพิม่ ขยาย)

WO
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส
(ปรับปรุงตนเอง)

ST
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
(รักษาสถานภาพ)

WT
กลยุทธ์เชิงรับ
ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัย
คุกคาม
(เลิก หลีกเลี่ยง หนี)

กำหนดเป็นกลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุก
1.1 การศึกษาสภาพพื้นที่การเกษตร, เกษตรกร, รวมถึงปัจจัยการผลิตภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
1.2 วิเคราะห์ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข
2.1 การนำสภาพพื้นที่การเกษตร, เกษตรกร, และปัจจัยการผลิตมาวิเคราะห์และตกผลึกเพื่อนำมาหาจุดแข็ง
และจุดอ่อนในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร เกษตรกร และจัดหาปัจจัยการผลิตต่อไป
2.2 การศึกษาหาความรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้ตรงกับสภาพพื้นที่และโอกาสที่จะพัฒนา
ทรัพยากรในชุมชน
3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน
3.1 การติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
3.2 การเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องสภาพดิน ฟ้า อากาศ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
เกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร เพื่อรู้เท่าทันเหตุการณ์
4. กลยุทธ์เชิงรับ
4.1 เมื่อมีโครงการส่งเสริมการเกษตรมายังอำเภอ ตำบล ดึงโครงการนั้นลงให้ตรงกับความต้องการของสภาพ
ชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่
4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร เช่น เคยปลูกข้าวนาปรังก็หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตรงกับ
ความต้องการของตลาด
4.3 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร ผู้นำชุมชนให้เท่า
เทียมกัน

บทที่ 3
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
3.1 พัฒนาการผลิตรายสินค้า
3.1.1 สินค้าข้าว
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
1.จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี เพื่อสนับสนุนแก่สมาชิกและจำหน่ายให้กับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด
ต่อไป
2.การให้ความรู้ ด้านการผลิต การดูแลรักษา การอารักขา ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดีไว้
ใช้ในครัวเรือน
3.ลดต้นทุนการผลิต โดยการผลิตปุ๋ยใช้เองในชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ต่อไป
4.ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และป้องกันการเสี่ยงต่อการขาดน้ำในการผลิต
เนื่องจากข้าวนาปรังใช้น้ำในปริมาณที่มาก จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน
กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์)
1.สนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี
2.การอบรมให้ความรู้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดหาและผลิตพันธุ์ข้าวที่ดี
โครงการที่ 1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการที่ 2 โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
กลยุทธ์ที่ 2 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงในการผลิต
โครงการที่ 1 โครงการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
3.1.2 สินค้าถั่วลิสง
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
1.การแปรรูปและเพิ่มองค์ความรู้
กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์)
1.แปรรูป
2.การอบรมให้ความรู้
กลยุทธ์ที่ 1 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงในการผลิต
โครงการที่ 1 โครงการแปรรูปถั่วลิสง
3.1.2 สินค้าพืชผัก
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
1.อบรมให้ความรู้เกษตรกร
กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์)
1.การอบรมให้ความรู้
กลยุทธ์ที่ 1 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงในการผลิต

โครงการที่ 1

โครงการปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา

3.2 พัฒนาเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
1.การอบรมให้ความรู้ YSF อาสาสมัครเกษตร ยุวเกษตรกร
2.ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.
3.จัดซื้อวัสดุสนับสนุน วสช.
3.2.1 Young Smart Famer (YSF)
- เป้าหมาย/เป้าประสงค์ (สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด)
1.การให้ความรู้ การจัดทำแผนการผลิต
2.การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
3.การประชาสัมพันธ์ ไปยังช่องทาง ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซค เพื่อการตลาด
- กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์)
1.การอบรมให้ความรู้
2.การผลิตสื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
3.การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 1 การอบรมให้ความรู้
โครงการที่ 1 โครงการอบรม YSF
3.2.2 อาสาสมัครเกษตรให้เป็น SF
- เป้าหมาย/เป้าประสงค์ (สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด)
1.การอบรมให้ความรู้
2.การผลิตสื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
3.การเรียนรู้การใช้งานแอปพิเคชั่นด้านการเกษตร เช่น ฟามร์บุ๊ค,จับพิกัดที่ดิน,วัดขนาดที่ดิน
,การวิเคราะห์โรคโดยใช้มือถือ,การเข้าถึงเวปไซค์หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.จัดซื้อเมล็ดพันธ์/ต้นพันธุ์ไม้และพัฒนาแปลง
- กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์)
1.การอบรมให้ความรู้
2.การผลิตสื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
3.การสนับสนุนเมล็ดพันธ์/ต้นพันธุ์ไม้และพัฒนาแปลงบรรจุภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 1 การอบรมให้ความรู้
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้เป็น Smart Farmer
3.2.2 กลุ่มยุวเกษตรกร/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
1.อบรมให้ความรู้ยุวเกษตรกร
กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ 1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

3.2.3 วิสาหกิจชุมชน
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
1.จัดซื้อวัสดุสนับสนุน
กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชน
3.2.4 แหล่งเรียนรู้/เกษตรกรต้นแบบ
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
1.ประชุมคณะกรรมการ ศบกต
กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 กลไกลการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ ศบกต.
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล
3.3 พัฒนาพื้นที่ และทรัพยากรการเกษตร
3.3.1 ที่ดิน
- เป้าหมาย/เป้าประสงค์ (สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด)
1.เพื่อสนับสนุนขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
2.จัดทำแปลงสาธิต
3.การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน
- กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์)
1.การสาธิตไถกลบตอซัง
2.การเพิ่มโอกาส และช่องทางการทำมาหากิน โดยการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายไฟฟ้าและจัดทำแปลงสาธิต
โครงการที่ 1 โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
โครงการที่ 2 โครงการไถกลบตอซัง
3.3.2 แหล่งน้ำ
- เป้าหมาย/เป้าประสงค์ (สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด)
1.การปรับปรุงแหล่งน้ำ
2.สนับสนุนเจาะน้ำบาดาล
3.การขุดลอกฝาย/หนองน้ำเพื่อการเกษตร
4.เพื่อเป็นการเพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืชในแต่ละพืชที่ หากมีน้ำก็สามารถผลิตพืชได้ทุกฤดูกาล
และช่วยให้พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นสมบูรณ์แข็งแรง
5.เป็นการเปิดทางน้ำไหล ลดน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร
- กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์)

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มแหละน้ำ
โครงการที่ 1 โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
โครงการที่ 2 โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
โครงการที่ 3 โครงการขุดลอกฝาย/หนองน้ำ เพื่อการเกษตร

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล
งบประมาณ : ล้านบาท
ประเภท/ด้าน

พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 1.
สินค้าข้าว 2.
สินค้าถั่วลิสง
3.สินค้า
พืชผัก

โครงการ

1.สินค้า ข้าว
1. โครงการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว

วัตถุประสงค์

1.ให้ความรู้การผลิต

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ (ระบุหมู่บ้าน/
ตำบลเป้าหมาย)

ปริมาณงาน/งบประมาณ
วิธีดำเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
ปี 2561
งาน
งปม.

เกษตรกร 570 ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
ราย 57 หมู่บา้ น
ๆ ละ 10 ราย

การอบรมให้
ความรู้

-

2. โครงการจัดซื้อ
เมล็ดพันธุ์ข้าว

1.จัดซื้อเมล็ดข้าว
พันธุ์ดีเพื่อขยายพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดีแก่ชุมชน

เกษตรกร 285 ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
ราย 57 หมู่บา้ น
ๆ ละ 5 ราย

การอบรมและ
จัดซื้อเมล็ดข้าว
พันธุ์ดี

-

3. โครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์

1.ลดต้นทุนการผลิต

เกษตรกร 570 ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
ราย 57 หมู่บา้ น
ๆ ละ 10 ราย

การอบรมให้
ความรู้

-

เกษตรกร 100
ราย ตำบลละ
20 ราย

การแปรรูปและ
เพิ่มองค์ความรู้

-

2.สินค้าถั่วลิสง
4.โครงการแปรรูป
ถั่วลิสง

1.การพัฒนาสินค้า

ทุกตำบล

ปี 2562
งาน
งปม.

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2563
งาน
งปม.

-

-

-

-

-

-

-

-

งาน

ปี 2564
งปม.

งาน

5

228,000

5

5

570,000

5

5

5,000,000

5

-

-

5

500,000

5

ปี 2565
งปม.

เจ้าหน้าที่
228,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
เจ้าหน้าที่
570,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
เจ้าหน้าที่
5,000,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
เจ้าหน้าที่
500,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว

3.สินค้าพืชผัก
5. โครงการปลูกพืช
หลังฤดูกาลทำนา

6.โครงการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์

พัฒนา
เกษตรกร/
กลุ่ม/องค์กร
1.young
Smart
Famer (YSF)
2.กลุ่มยุว
เกษตรกร/
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร/
กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ 3.
วิสาหกิจ
ชุมชน 4.
แหล่งเรียนรู้/
เกษตรกร
ต้นแบบ

1.Young Smart
Farmer
7.โครงการอบรม
YSF

8. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
เกษตรให้เป็น Smart
Farmer
2.กลุ่มยุวเกษตรกร/
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร/กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ
9. โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มยุวเกษตรกร
3.วิสาหกิจชุมชน

1.ปลูกพืชหลังฤดูกาล เกษตรกร 570 ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
ทำนา
ราย 57 หมูบ่ า้ น
ๆ ละ 10 ราย

การอบรมให้
ความรู้

-

1.การเพิ่มช่อง
ทางการขายสินค้า
เกษตร

เพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายสินค้า
เกษตร

-

การอบรมให้
ความรู้

-

การอบรมและ
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์/
ต้นพันธุ์ไม้และ
พัฒนาแปลง

-

การอบรมให้
ความรู้

-

จำนวน 5 จุด

ทุกตำบล

1.ให้ความรู้การจัดทำ YSF 16 ราย
แผนการผลิต/แผน
ธุรกิจ

ทุกตำบล

1.ให้ความรู้การผลิต
2.ลดต้นทุนการผลิต
3.พัฒนา อกม. ให้
เป็น SF

เกษตรกร 57
ราย หมูบ่ ้านละ
1 ราย

ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล

1.ให้ความรู้

สมาชิกยุว
เกษตรกร 200
ราย

ยุวเกษตรกร ทุกตำบล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

228,000

5

5

500,000

5

1

32,000

1

1

1,633,630

1

-

-

-

5

100,000

5

เจ้าหน้าที่
228,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
เจ้าหน้าที่
500,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
เจ้าหน้าที่
32,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
เจ้าหน้าที่
1,633,630 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว

เจ้าหน้าที่
100,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว

10.โครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานสินค้า
วิสาหกิจชุมชน

พัฒนาพื้นที่
และ
ทรัพยากร
การเกษตร 1.
ที่ดิน 2.
แหล่งน้ำ

11.แหล่งเรียนรู้/
เกษตรกรต้นแบบ
12.โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล
1.ที่ดิน
13.โครงการไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร

1.จัดซื้อวัสดุดการทอ
ผ้ามัดหมี่และผ้าฝ้าย

สมาชิก วสช.
จำนวน 39 ราย

วสช.กลุ่มต้มเกลือ
สินเธาว์บา้ นโพธิ์ไทร
และวสช.กลุ่มเลี้ยง
เป็นดพันธุ์ไข่บ้านเตาไห
หมู่7

จัดซื้อวัสดุ
สนับสนุน

-

1.ประชุม
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ศบกต. จำนวน
100 ราย

ทุก ศบกต.

ประชุม

-

1.การขยายไฟฟ้าเพื่อ จำนวน 57 จุด
การเกษตร

ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล

14.โครงการไถกลบ
ตอซัง

1.แปลงสาธิตไถกลบ
ตอซัง

จำนวน 5 จุด

ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล

2.แหล่งน้ำ
15.โครงการแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร

1.การปรับปรุงแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร

จำนวน 57 จุด

ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล

สนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

-

แปลงสาธิต

-

ปรับปรุงแหล่งน้ำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

999,960

2

5

169,000

5

-

5 17,100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

100,000

5

5,700,000

เจ้าหน้าที่
999,960 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว

เจ้าหน้าที่
169,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว

เจ้าหน้าที่
5 17,100,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
เจ้าหน้าที่
5
100,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว

5

เจ้าหน้าที่
5,700,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว

รวม 3
ประเภท

16.โครงการเจาะน้ำ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร

1.สนับสนุนเจาะน้ำ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร

จำนวน 57 จุด

17.โครงการขุดลอก
ฝาย/หนองน้ำ เพื่อ
การเกษตร

1.การขุดลอกฝาย/
หนองน้ำเพื่อ
การเกษตร

จำนวน 57 จุด

17 โครงการ

ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล

ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล

สนับสนุนเจาะน้ำ
บาดาล

-

ขุดลอกแหล่งน้ำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5,700,000

5

5

2,500,000

5

-

เจ้าหน้าที่
5,700,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
เจ้าหน้าที่
2,500,000 สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว

64 40,832,590 64 40,832,590

ภาคผนวก

โครงการที่ 1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเกษตรกรในอำเภอป่าติ้ว ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน ไม่สามารถนำไปปรับปรุง และปฏิบัติได้ข้าวนาของตัวเองอย่างถูกต้อง ตลอดจนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนกรรมการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์และกระจายพันธุ์ในหมู่บ้าน ในตำบล ดังนั้นจึงมี
ความจำเป็นในการจัดทำโครงการดังกล่าวข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
2.2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์
และกระจายพันธุ์
2.3 เพื่อให้เกษตรกรจัดทำแปลงพันธุ์ข้าวให้ถูกต้อง
3. เป้าหมาย
เกษตรกร 57 ราย
4. วิธีดำเนินการ
จัดฝึกอบรมเกษตรกร
จัดทำแปลงข้าวพันธุ์ดี
5. สถานที่ดำเนินงาน
ทุกหมู่บ้าน
6. ระยะดำเนินงาน
ปี 2564-2565
7. งบประมาณ
456,000บาท
8. กิจกรรมแหล่งงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบบรมเกษตรกร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำแปลงส่งเสริมข้าวพันธุ์ดี
9. ผลคาดว่าจะได้รับ
9.1 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแปลงข้าวพันธุ์ดี
9.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไร่ละ 2,000 บาทต่อคนต่อปี
โครงการที่ 2 โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเกษตรกรใน อำเภอป่าติ้ว ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน ไม่สามารถนำไปปรับปรุง และปฏิบัติได้ในการผลิตข้าวของตัวเองอย่างถูกต้อง ตลอดจนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนกรรมการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์ และกระจายพันธุ์ในหมู่บ้าน ในตำบล ดังนั้นจึงมี
ความจำเป็นในการจัดทำโครงการดังกล่าวข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผ สมผสาน และ
สามารถนำไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติได้ในไร่นาของตัวเอง

2.2 เพื่อให้ เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์
และกระจายพันธุ์
2.3 เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเพื่อขยายแก่ชุมชน
3. เป้าหมาย
เกษตรกร 285 ราย
4. วิธีดำเนินการ
4.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกร
4.2 จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
4.3 จัดทำแปลงข้าวพันธุ์ดี
5. สถานที่ดำเนินงาน
ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
6. ระยะดำเนินงาน
ปี 2564-2565
7. งบประมาณ
1,140,000บาท
8. กิจกรรมแหล่งงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบบรมเกษตรกร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมซื้อข้าวพันธุ์ดี
แหล่งงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตร
9. ผลคาดว่าจะได้รับ
9.1 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้ในไร่นา
9.2ได้ใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีและขยายต่อในชุมชน
โครงการที่ 3 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
1.หลักการและเหตุผล
สภาพการผลิตทางกรเกษตรของตำบลกระจายปัจจุบันพบว่า เกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรขาดการปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ำลง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตำลงไปด้วย เกษตรกรจึงต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ย เคมีต่อไร่ให้สูงขึ้น
เพื่อเพิ่มผลผลิต หรือคงปริมาณผลผลิตไว้ ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น และการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินไปจะ
นำความสูญเสียทางเศรษฐกิจมาสู่ชุมชนโดยรวมดังนั้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ของดินให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลงได้ โดยให้
เกษตรกรในชุมชนร่วมกันผลิตและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน
2.2 เพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
2.3 เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีอินทรียวัตถุและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ทาง
การเกษตร

3. เป้าหมาย
เกษตรกร 570 ราย
4. วิธีดำเนินการ
a. จัดซือ้ วัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
b. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5. สถานที่ดำเนินงาน
ทุกตำบล
6. ระยะดำเนินงาน
ปี 2564-2565
7. งบประมาณ
10,00,000บาท
8. กิจกรรมแหล่งงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กิจกรรมที่ 2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
9. ผลคาดว่าจะได้รับ
9.1 ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพ
9 .๒ เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เสริมและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
โครงการที่ 4 โครงการแปรรูปถั่วลิสง
1.หลักการและเหตุผล
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถปลูกได้ทั้งปีและสามารถนำมาใช้บริโภคได้หลายรูปแบบทั้งการ
บริโภคสดนำไปประกอบอาหารและขนมต่างๆปัจจุบันการผลิตถั่วลิสงไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศจึงมี
การนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแหล่งปลูกที่สำคัญของถั่วลิสงในประเทศไทยมีมากในเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นว่าถั่วลิสงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศโดยจัดว่าถั่วลิสงเป็นพืชที่
ปลูกได้ตลอดทั้งปีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งมีการนำไปใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปที่หลากหลายทั้งการนำไปผลิตทั้ง
อาหารของคนและอาหารสัตว์มีสัดส่วนของการส่งออกและบริโภคภายในประเทศในสัดส่วนที่สูงดังนั้นการส่งเสริมให้
เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกถั่วลิสงให้มีศักยภาพในการผลิตและการแปรรูปจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ายิ่งเพื่อที่จะทำให้เกิด
การพัฒนาทั้งในด้านมาตรฐานการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกพันธ์ไปจนถึงการแปรรูปเพื่อส่งออกต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1.เพื่อให้เป็นหมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจรและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากถั่วลิสงแบบ
ครบวงจร
2.2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากถั่วลิสงได้ในอนาคต
2.3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายชุมชนที่มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองได้เองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.เป้าหมาย
เกษตรกร 100 ราย ตำบลละ 20 ราย
4.ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565
5.สถานที่ดำเนินงาน
ทุกตำบล
6.กิจกรรม
6.1.การเตรียมการ
ทำการศึกษาสภาพปัญหา/ลงทะเบียนและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กำหนดพื้นที่และของเขตการดาเนิน
กิจกรรมอย่างชัดเจน
6.2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
6.2.1การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากถั่วลิสงทั้งอาหารของคนและอาหารสัตว์
6.2.2การใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เหลือทิ้งจากถั่วลิสงจากเปลือกถั่วกากถั่วต้นถั่วเช่นการผลิตปุ๋ยหมัก
การผลิตดินสำหรับปลูกพืชเป็นต้น
7.วิธีการดำเนินการ
7.1. จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการในโครงการ
7.2. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
7.3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
7.4. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน
7.5. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแปรรูปถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร
7.6. จัดนิทรรศการและแสดงผลงานโครงการ
8.งบประมาณ
500,000 บาท
9.ผลคาดว่าจะได้รับ
9.๑. สามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการตลาดให้เกษตรกรผู้ผลิต
การจำหน่ายมีการเชื่อมโยงตลาดตั้งแต่ระดับท้องถิ่นภูมิภาคให้มีช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิต
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
9.๒. สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัยหรือที่ผ่านการรับรองมาตรฐานให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายทำให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
9.๓. สามารถส่งเสริมขยายตลาดในท้องถิ่นโดยสามารถเชื่อมโยงตลาดเพิ่มการผลิตและจำหน่ายรวมทั้ง
กระตุ้นการบริโภคภายในชุมชนเพิ่มขึ้น
โครงการที่ 5 โครงการปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหลังฤดูกาลทำนานั้นเกษตรกรไม่มีรายได้เสริมและพื้นที่ก็ปล่อยร้างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือรายได้
ประกอบกับพื้นที่บางส่วนของอำเภอป่าติ้ว เป็นพื้นที่ดอนและมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว
และถั่วลิสง ซึ่งเป็นกลุ่มพืชไร่ที่ผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรก่อนและหลังฤดูการทำนา

2.2 เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำนาเพียงอย่างเดียว
2.3 เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนให้สูงขึ้น
2.4 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกและดูแลพืชหลังนา
3. เป้าหมาย
เกษตรกร 570 ราย หมู่บ้านละ 30 ราย
4. ระยะดำเนินงาน
ปี 2564 – 25645
5. พื้นที่ดำเนินงาน
ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
6.กิจกรรม
จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
7. วิธีการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร
2. กำหนดฝึกอบรม
8. งบประมาณ
228,000 บาท
9. ผลคาดว่าจะได้รับ
เกษตรกร 570 ราย รู้จักวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาตลอดจนการป้องกันโรคพืช
โครงการที่ 6 โครงการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยในภาคการเกษตรเน้นการดูแลเกษตรกรให้มี
รายได้เหมาะสมมี การผลิ ตสิ น ค้าที่ ได้คุณ ภาพสอดคล้ องกับ ความต้องการของตลาดและนโยบายด้านการส่ งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดอย่ างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนรวมถึงในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนไปสู่กระแสรักษ์สุขภาพการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยส่งผล
ให้ความต้องการสินค้าที่มีคุณลักษณะดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับหลายประเทศได้พยายามใช้
มาตรการกีดกันทางการค้าใช้รูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นอาทิมาตรการด้านสุขอนามัยมาตรการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
อาหารตลอดจนมาตรการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีตกค้างเป็นต้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรรวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาพืชผลทางการเกษตรหลักซึ่งราคาไม่มีเสถียรภาพโดยกำหนดในสินค้า
เป้ าหมายประเภทพืชผั กผลไม้ข้าวอิน ทรีย์การพัฒ นาสิ นค้าเกษตรดังกล่าวให้ มีคุณ ภาพและเป็นการพัฒ นาที่ยั่งยืน
จำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการบรรจุภั ณฑ์และการจา
หน่ ายโดยมีห น่ วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ ต้นน้ากลางน้าได้แก่ห น่วยงานในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมพัฒนาในด้านการผลิตและการแปรรูปด้านการส่งเสริมด้านการตลาดและการจำหน่าย
เพื่อขยายตลาดและเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภครวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพของชุมชนให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการและมีการ
เชื่อมโยงตลาดสินค้าท้องถิ่นส่วนกลางเพื่อให้มีช่องทางการจาหน่ายมากขึ้น
2.2 เพื่อเสริมรายได้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการรวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยที่
ศักยภาพของแต่ละชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
2.3 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของแต่ละชุมชน
ให้รู้จักแพร่หลายทาให้เกิดการตื่นตัวกระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพรวมทั้งอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมาย
เปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5 จุด คือ ทุกตำบล
4. ระยะเวลาดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2564- พ.ศ. 2565
10. พื้นที่ดำเนินงาน
ตลาดนัดทุกตำบล
11. กิจกรรม
เปิดตลาดจำหน่าย ซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
12. วิธีการดำเนินงาน
7.๑. กำหนดพื้นที่ที่ลูกค้า ผู้บริโภคสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายมีอากาศถ่ายเทสะดวกถูก
สุขลักษณะไม่เฉอะแฉะมีเต๊นท์หรือหลังคาเป็นร่มเงากันแดดและฝนมีบริการห้องสุขาที่สะอาดและมีที่จอดรถ
7.๒. กำหนดให้มีการจำหน่ายใน วัน เวลา และประชาสัมพันธ์เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของผู้บริโภค
7.๓. ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จะต้องเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประสานงานและพัฒนาในด้านต่างๆ
7.๔.ดำเนินประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับสถานที่จาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานให้รู้จักกันแพร่หลาย
7.๕.เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้ประกบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดเพื่อให้มีการรวมตัวกัน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำความรู้มาแบ่งปันกันปรึกษาหารือปัญหาต่างๆระหว่างกันตลอดจนสามารถจับเป็นคู่ค้า
เจรจาธุรกิจกันต่อไปได้
7.๖.สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ต่อเนื่อง
7.๗.คัดเลือกสมาชิกผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าร่วมกับงานแสดงสินค้าอื่นๆ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายขยายตลาดช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
อีกด้วย
7.๘.ติดตามประเมินผลด้านปริมาณมูลค่าด้านซื้อขายการเพิ่มผู้ค้าภาพลักษณ์ของสินค้าปัญหาอุปสรรค์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่องภายหลังเสร็จสิ้นงานจากการนำสมาชิกผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเข้าร่วมแสดงสินค้าตลอดจนติดตามและเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมงาน
13. งบประมาณ
500,000บาท

14.

ผลคาดว่าจะได้รับ
9.๑. สามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดให้เกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการจำหน่ายมีการ
เชื่อมโยงตลาดตั้งแต่ระดับท้องถิ่นภูมิภาคโดยส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนและกลุ่มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้มีช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการ
จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
9.๒. สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัยหรือที่ผ่านการรับรองมาตรฐานให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายทำให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
9.๓. สามารถส่งเสริมขยายตลาดในภูมิภาคต่างๆโดยสามารถเชื่อมโยงตลาดเพิ่มการผลิตและจำหน่ายรวมทั้ง
กระตุ้นการบริโภคภายในชุมชน จังหวัดประเทศเพิ่มขึ้น
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer)
1. หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบัน ภาค
การเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด
ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เสื่ อมโทรม เนื่องจากการใช้
สารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคา สินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
โครงสร้ างประชากรที่ กำลั งเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ และความท้ าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก
ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกรรายย่อย และนำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการ
พัฒนา ทั้งประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยในปี2557 มี
การดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งมีการแบ่งช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรรุ่น
ใหม่ คือ อายุ 17 – 45 ปี จึงยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มี
ความสามารถด้ านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้ สู งอายุ และสร้ างแรงจู งใจให้ ค นรุ่น ใหม่ หั น มาประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมือ
อาชีพที่เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้
ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้
2.วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้
ความสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และ
การตลาดสินค้าเกษตร

๒.2 เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ในการสนับสนุน
การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ
๒.3 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด
3.เป้าหมาย
- YongSmart Farmer จำนวน 16 ราย
4.ระยะเวลาดำเนินงาน/สถานที่ดำเนินการ
-ระยะเวลา อบรม/จัดเวทีพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Yongsmart farmer ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
5. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 พัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้บทบาทหน้าที่ Yongsmart farmerการใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน
การสร้างช่องทางเครือข่ายการทำงาน ประเมินคุณสมบัติsmart farmerที่ผ่านคุณสมบัติการเป็น Yong Smart
Farmerตามแบบประเมินคุณสมบัติ / จัดทำแผนผลิตรายบุคคลIndividual Farm Production Plan(IFPP) และจัดทำ
แผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว กำหนดรายละเอียดการอบรม
5.2 ประสานหน่วยงาน สถานที่อบรม/จัดเวที วิทยากรที่เกี่ยวข้อง
5.3แจ้งเกษตรกร/หน่วยงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ
5.4ดำเนินการอบรม/จัดเวทีตามแผนที่กำหนดไว้
5.5สรุป/รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6. งบประมาณดำเนินงาน
32,000บาท
7.ผลผลิต ผลลัพธ์ตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
1) Yong smart farmerจำนวน16รายได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งYong smart
farmer สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) Yong smart farmerจำนวน 16รายมีความสามารถในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล
Individual Farm Production Plan(IFPP) ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและกระบวนการปฏิบัติงานและบริการช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเกษตร
3)พัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้บทบาทหน้าที่ Yong smart farmer การใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ท
โฟนการสร้างช่องทางเครือข่ายการทำงานและจัดทำแผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว
7.2 ผลลัพธ์
1) มีการกำหนดนโยบาย/แนวทางหรือรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
smart farmerเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2) Yong smart farmerมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สามารถปฏิบัติงาน
บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมการอบรมYong smart farmerเพื่อดำเนินการอบรม ปฐมนิเทศ พัฒ นาทักษะเสริมสร้างความรู้
บทบาทหน้าที่ Yong smart farmerการใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน การสร้างช่องทางเครือข่ายการทำงาน และ
อบรมถ่ายทอดความรู้การทำแผนการผลิตรายบุคคล Individual Farm Production Plan (IFPP) มีความสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและกระบวนการปฏิบัติงานของ Yong smart farmerได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแผนการ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว
9.หน่วยงานผิดชอบ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

โครงการที่ 8 โครงการเพิม่ ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้เป็น Smart Farmer
ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนา Smart Farmer
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-4579-5065
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน ดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ซึ่งในแต่ละ
สาขามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาของหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ จึงมีนโยบายให้คัดเลือกตัวแทน
เกษตรกรในท้องถิ่นตามความชำนาญเฉพาะสาขา จำนวน 16 สาขา เป็นอาสาสมัครเกษตร ทำหน้าที่ประสานงานและ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะ/ปรึกษา และช่วยเหลือ
แก้ไขปั ญหา เบื้องต้น ด้านการเกษตร การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ นอกจากนี้ พบว่า ปัจจุบันอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้รับความเชื่อถือและสนับสนุนให้มีบทบาทใน
โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น
กรมส่งเสริมการเกษตรมีระเบี ยบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.
2560 การขับเคลื่อนและพัฒ นาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างความ
เข้ม แข็ งอาสาสมั ครเกษตร ในทุ กมิ ติ ผ่ านรูป แบบกระบวนการส่ งเสริม ให้ เกิ ดเวที ถ่ ายทอดความรู้ พั ฒ นาทั กษะ
เสริมสร้างความรู้บทบาทหน้าที่ อกม. การใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน การสร้างช่องทางเครือข่ายการทำงาน และ
อบรมถ่ า ยทอดความรู้ ก ารทำแผนการผลิ ต รายบุ ค คล Individual Farm Production Plan (IFPP) แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เป็นต้นแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรให้กับประชาชนทั่วไปและเกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาหาความรู้
และสนับสนุนการรวมกลุ่ม /เครือข่าย และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้สำนักงานเกษตร
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ ความเข้าใจในงานส่งเสริมการเกษตร
สามารถสนับสนุน การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีระบบการ
ทำงานเป็ น กลไกและมีส่ วนร่ว มในการ พัฒ นางานส่ งเสริมการเกษตรในพื้น ที่ เชื่ อมโยงเครือข่ายการทำงานตาม
บทบาทหน้าที่ และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรในพื้นที่
2.2 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้ าน (อกม.) มีความสามารถในการจัดทำแผนการผลิ ตรายบุคคล Individual
Farm Production Plan (IFPP) ปฏิ บั ติ งานได้ ต ามแผนงานและกระบวนการปฏิ บั ติ ง านและบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเกษตร และจัดทำแผนการพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรในระยะยาว
2.3 พัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้บทบาทหน้าที่ อกม. การใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน การสร้างช่องทาง
เครือข่ายการทำงาน
2.4 เพื่อลดต้นทุนการไถกลบตอซังข้าว
2.5 เพื่อลดมลพิษจากการเผาตอซังข้าวและไม่มีฝุ่นละออง หมกควันต่อสิ่งแวดล้อม

2.6 เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชในรูปปุ๋ยอินทรีย์
2.7 เพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่อาสาสมัครเกษตร
2.8 เพื่อส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองได้ในชุมชน
2.9 เพื่อส่งเสริมให้ อาสาสมัครเกษตรมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสมเพื่อลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.10 เพือ่ ถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพให้แก่อาสาสมัครเกษตร
2.11 เพื่อถ่ายทอดความรู้การขยายเชื้อไตรโครเดอร์มาให้แก่อาสาสมัครเกษตร
2.12 เพื่อสนับสนุนต้นพันธุ์/เมล็ดพันธุ์พืช และวัสดุการเกษตรให้แก่อาสาสมัครเกษตร
2.13 เพื่อส่งเสริมแปลงพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีในหมู่บ้าน อำเภอต่อไป
2.14 เพื่อประเมินสุขภาพตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในเลือดของอาสาสมัครเกษตร ประเมิน
สุขภาพเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จำนวน 57 ราย การดำเนินการประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ/ตรวจระดับสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในเลือดของเกษตรกร และวิเคราะห์ผลการตรวจเลือด
ของเกษตรกร วิเคราะห์และประเมินผลสถานการณ์การใช้สารเคมี การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
3. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย :
3.1.1 อาสาสมัครเกษตร จำนวน 57 ราย
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
3.2.1 เกษตรกรในทุกหมู่บ้านได้มีแหล่งเรียนรู้/แปลงเรียนรู้
4. เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ
4.1 กลุ่มเป้าหมาย :
4.1.1 อาสาสมัครเกษตร จำนวน 57 ราย
4.2 ผลผลิต :
4.1.1 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ ความเข้าใจในงานส่งเสริมการเกษตร สามารถ
สนับสนุน การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีระบบการทำงานเป็น
กลไกและมีส่วนร่วมในการ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานตามบทบาทหน้าที่
และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรในพื้นที่
4.1.2 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความสามารถในการจัดทำแผนการผลิ ตรายบุ คคล
Individual Farm Production Plan (IFPP) ปฏิ บั ติ งานได้ ต ามแผนงานและกระบวนการปฏิ บั ติ งานและบริก าร
ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเกษตร และจัดทำแผนการพัฒนา
อาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว
4.1.3 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้บทบาทหน้าที่ อกม. การใช้
เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน การสร้างช่องทางเครือข่ายการทำงาน
4.1.4 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ลดต้นทุนการไถกลบตอซังข้าว
4.1.5 ลดมลพิษจากการเผาตอซังข้าวและไม่มีฝุ่นละออง หมกควันต่อสิ่งแวดล้อม
4.1.6 การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชในรูปปุ๋ยอินทรีย์
4.1.7 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในแปลงนา
4.1.8 อาสาสมัครเกษตรมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม

4.1.9 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ
4.1.10 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้การขยายเชื้อไตรโครเดอร์มาให้แก่อาสาสมัคร
เกษตร
4.1.11 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ลดต้นทุนการการผลิต ต้นพันธุ์/เมล็ดพันธุ์พืช และวัสดุ
การเกษตรไว้ใช้ระหว่างทำนาและปรับปรุงบำรุงดิน
4.1.12 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีแปลงพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีในหมู่ บ้าน อำเภอ
ต่อไป
4.1.13 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้รับการประเมินสุ ขภาพตรวจสอบสารเคมีทางการ
เกษตรตกค้างในเลือดของอาสาสมัครเกษตร ๆ วิเคราะห์และประเมินผลสถานการณ์การใช้สารเคมี การลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีต่อไป
4.3 ผลลัพธ์ :
4.3.1 อาสาสมัค รเกษตรหมู่บ้ าน (อกม.) ได้เพิ่ มองค์ความรู้ในหน้าที่ และจัดทำแผนการผลิ ต
รายบุคคล Individual Farm Production Plan (IFPP) การลงทุนด้านการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตน้ำ
หมักชีวภาพ การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา และพัฒนาอาชีพระยะยาวต่อไป
4.3.2 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ไถกลบตอซังในพื้นที่และปลูกพืชปรับปรุงบำรุงดินในเป็น
การลดต้นทุนการผลิต
4.3.3 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีปุ๋ยอินทรีย์ไว้ในในแปลงนา
4.3.4 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในแปลงนา
4.3.5 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ไว้ปลูกและขยายพันธุ์ให้แก่พี่น้อง
ในหมู่บ้าน อำเภอ
4.3.6 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีต้นพันธุ์/เมล็ดพันธุ์พืช และวัสดุการเกษตรไว้ใช้ในแปลง
นา
4.3.7 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้รับการประเมินสุขภาพการตรวจสอบสารเคมีทางการ
เกษตรตกค้างเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละเลิกการใช้สารเคมี มาเป็นอินทรีย์ต่อไป
5. สถานที่ดำเนินงาน
5.1 การสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 57 ราย ณ
ศาลาเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
5.2 การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ/เมล็ดพันธุ์ปอเทือง/หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา/ค่าจ้างเหมาไถนา/ถัง
พลาสติก ณ แปลงนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทุกหมูบ้าน จำนวน 57 ราย ๆ ละ 5 ไร่ รวมพื้นที่ 285
ไร่
5.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศบกต.ตำบลโคกนาโก หมู่ 4 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร
5.4 ส่งเสริมการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา ณ ศาลาเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว หมู่ 4
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
5.5 ส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ณ ศาลาเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว หมู่ 4 ตำบล
โพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
5.6 ประเมินสุขภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ
57 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

6. วิธีดำเนินการ
6.1 ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้
6.2 ประสานหน่วยงาน สถานที่ฝึกอบรม วิทยากรที่เกี่ยวข้อง
6.3 แจ้งอาสาสมัครเกษตร/หน่วยงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการฝึกอบรม
6.4 สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตร
6.5 จัดซื้อวัสดุการเกษตรให้แก่อาสาสมัครเกษตร
6.6 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
6.5 สรุป/รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี เริ่มต้นปี 2564 สิน้ สุดปี 2565
8.แผนปฏิบัติงาน
ปริมาณงาน
กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ระยะเวลา

จำนวน

หน่วย

1.สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัคร
เกษตร
1.1ด้านการวางแผนการผลิต การผลิต
และการบริหารจัดการศัตรูพืช
1.2ด้านการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและ
การตลาด
1.3ด้านบทบาทหน้าทีอ่ าสาสมัครเกษตร

79,200

บาท

2.การประเมินสุขภาพอาสาสมัครเกษตร

35,700

บาท

449,730

บาท

1,000,000

บาท

5.ส่งเสริมการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา

-

-

6.ส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

-

-

12,000

บาท

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.1การประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วม
โครงการ
2.2การประเมินสุขภาพหลังเข้าร่วมโครงการ
3.การสนับสนุนเมล็ดพันธุข์ ้าวหอมมะลิ/
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง/หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา/
ค่าจ้างเหมาไถนา/ถังพลาสติก
4.ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

7.การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร

9. วงเงินของโครงการทั้งหมด 1,633,630 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
9.1 เงินสมทบ
บาท
9.2 งบประมาณ
1,633,630 บาท

10. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
ลำดับที่
1.สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่
อาสาสมัครเกษตร

งบรายจ่าย
1.ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาสาสมัครเกษตร จำนวน 57
ราย 6 มื้อ ๆ ละ 100 บาท

จำนวนเงิน
34,200

1.1ด้านการวางแผนการผลิต การผลิต 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอาสาสมัครเกษตร
และการบริหารจัดการศัตรูพืช
จำนวน 57 ราย 12 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

17,100

1.2ด้านการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
และการตลาด

3.ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับอาสาสมัครเกษตร จำนวน 57
ราย 3 วัน ๆ ละ 100 บาท

17,100

1.3ด้านบทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
เกษตร

4.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 18 ชัว่ โมง ๆ ละ 600 บาท

10,800

2.การประเมินสุขภาพอาสาสมัคร
เกษตร

รวม
1.ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาสาสมัครเกษตร จำนวน 57
ราย 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท

79,200
11,400

2.1การประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วม
โครงการ

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอาสาสมัครเกษตร
จำนวน 57 ราย 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

2.2การประเมินสุขภาพหลังเข้าร่วม
โครงการ

3.ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับอาสาสมัครเกษตร จำนวน 57
ราย 2 วัน ๆ ละ 100 บาท

11,400

4.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 12 ชัว่ โมง ๆ ละ 600 บาท
รวม
1.ค่าวัสดุการเกษตร
1.เมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ จำนวน 57 ราย ๆ ละ 5 ไร่ ๆ ละ
10 กิโลกรัม ๆ ละ 30 บาท

7,200
35,700

2.เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 57 ราย ๆ ละ 5 ไร่ ๆ ละ 10
กิโลกรัม ๆ ละ 33 บาท

94,050

3.หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา ขนาดบรรจุ 20 กรัม/ขวด
จำนวน 57 ราย ๆ ละ 2 ขวด ๆ ละ 120 บาท

13,680

3.การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ/เมล็ดพันธุ์ปอเทือง/หัวเชื้อราไตร
โคเดอร์มา/ค่าจ้างเหมาไถนา/ถัง
พลาสติก

4.ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

5,700

85,500

4.ค่าจ้างเหมาไถดะ ไถแปร และไถกลบตอซังข้าว จำนวน 57
ราย ๆ ละ 5 ไร่ ไถ 3 ครั้งละ ๆ 300 บาท

256,500

5.ค่าถังพลาสติก จำนวน 57 ราย ๆ ละ 2 ถัง ๆ ละ 500
บาท
รวม
1.ค่าวัสดุการเกษตรและการฝึกอบรม
1.1มูลไก่ จำนวน 75 ตัน ๆ ละ 3,000บาท
1.2มูลโคแห้ง จำนวน 75 ตัน ๆ ละ 3,000 บาท
1.3รำละเอียด จำนวน 17 ตัน ๆ ละ 15,000 บาท
1.4หินฟอสเฟตบดระเอียด จำนวน 17 ตัน ๆ ละ 4,000
บาท
1.5กากน้ำตาล (ขนาดบรรจุ แกลนลอนละ 10 กิโลกรัม)
จำนวน5,750 กิโลกรัม ๆ ละ 20 บาท

57,000
506,730
225,000
225,000
255,000
68,000
115,000

1.6หัวเชื้อ EM (ขนาดบรรจุ แกลนลอนละ 1 ลิตร) จำนวน
200 ลิตร ๆ ละ 100 บาท

20,000

1.7ผ้าพลาสติกสาน (ขนาด 72 นิว้ x 60 หลา) จำนวน 4
ม้วน ๆ ละ 1,000 บาท

4,000

คำอธิบาย

1.8กระสอบพลาสติกสานใหม่ (ขนาด 20x37 นิ้ว) จำนวน
8,050 ใบ ๆ ละ 10 บาท

80,500

1.9เชือกฟาง จำนวน 750 ม้วน ๆ ละ 10 บาท

7,500
1,000,000
- สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
สนับสนุน
วัสดุ
ฝึกอบรม
- สำนักงาน
เกษตร
อำเภอป่า
ติ้ว
สนับสนุน
วัสดุ
ฝึกอบรม
12,000

รวม
5.ส่งเสริมการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์
มา

-

6.ส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

-

7.การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร

ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเจ้าหน้าที่

1,633,630

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
1.สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตร
1.1ด้านการวางแผนการผลิต การผลิต และการ
บริหารจัดการศัตรูพืช
1.2ด้านการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและ
การตลาด
1.3ด้านบทบาทหน้าที่อาสาสมัครเกษตร
2.การประเมินสุขภาพอาสาสมัครเกษตร
2.1การประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมโครงการ
2.2การประเมินสุขภาพหลังเข้าร่วมโครงการ
3.การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ/เมล็ด
พันธุ์ปอเทือง/หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา/ค่าจ้าง
เหมาไถนา/ถังพลาสติก
3.1เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
3.2เมล็ดพันธุ์ปอเทือง
3.3หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา
3.4ค่าจ้างเหมาไถนา
3.5ค่าถังพลาสติก
4.ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5.ส่งเสริมการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา
6.ส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
7.การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร
รวม

รวมทั้งสิ้น
79,200

35,700

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
79,200
-

17,850

-

-

ไตรมาส 4
-

17,850

506,730

85,500

1,000,000
12,000
1,633,630

94,050
13,680
85,500
57,000
1,000,000

85,500

85,500

1,347,280

171,000

85,500

17,850

12. ความพร้อมของโครงการ
12.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ
 ดำเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่
12.2 แบบรูปรายการ (แบบแปลน)
มี และสมบูรณ์ ของหน่วยงาน..............................................................................
มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ ของหน่วยงาน........................................................................
ไม่มี
12.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม
เครื่องมือมีพร้อมและดำเนินการได้ทันที
อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรได้ทุกหมู่บ้าน
13.2 มีแปลงข้าวอินทรีย์พันธุ์ดีในหมู่บ้าน
13.3 มีแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นในอำเภอป่าติ้ว จำนวน 285 ไร่
13.4 อาสาสมัครเกษตรทุกหมู่บ้านพัฒนาตนเองให้เป็น Smart Farmer และเป็นต้นแบบแก่ชุมชน ตำบล
อำเภอ จังหวัด และประเทศต่อไป
13.5 อาสาสมัครเกษตรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
13.6 อาสาสมัครเกษตรลดต้นทุนการผลิตจากเดิมร้อยละ 20
13.7 อาสาสมัครเกษตรเพิ่มผลผลิตจากเดิมร้อยละ 20
13.8 อาสาสมัครเกษตรมีรายได้จากการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของฤดูกาลผลิต
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
14.1 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว เป็นผู้กำกับและดูแลการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรทุกหมู่บ้าน
14.2 อาสาสมัครเกษตรทุกรายต้องมีการทำแผนการผลิต การทำบัญชีครัวเรือน และการเช็คยอดวัสดุใน
ครัวเรือนรวมถึงวัสดุการเกษตร การบำรุงรักษา เพื่อให้ใช้งานได้ดี
14.3 การฝึกอบรมการใช้ วัสดุการเกษตร บางประเภทนอกเหนือจากการให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับ การใช้วัสดุการเกษตรจากวิธีการศึกษาจากคู่มือการปลูกพืช การใช้ปุ๋ย
14.4 การบำรุงรักษา นอกเหนือจากการใช้งานให้เกิดประโยชน์แล้ว ควรรู้จักวิธีการบำรุงรักษาเครื่องตาม
ข้อ แนะนำที่ ให้ ไว้ในคู่ มื อการใช้ และหมั่ น ทำความสะอาดถั งพลาสติก ด้ านนอกและที่ รองถั งและตรวจสอบความ
เรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
14.5 การซ่ อมแซม ควรหมั่ น ตรวจสอบความเรีย บร้อ ยของเครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ อ ย่ างสม่ ำเสมอ หากวัส ดุ
การเกษตรชำรุดเสี ย หายไม่ส ามารถซ่อมแซมได้ต้องแจ้งให้ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้วทราบจะได้มาดำเนินการ
ตรวจสอบแก้ไขต่อไปหรือหากชำรุดใช้งานไม่ได้ก็จะได้รับทราบข้อมูล
14.6 การเก็บรักษา หลังจากใช้เครื่องใช้ปฏิบัติงานในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว ควรเก็บเครื่องใช้เหล่านั้นเข้าที่
ให้เรียบร้อยทุกครั้ง

14.7 ใช้งานตามวัตถุประสงค์ เครื่องใช้แต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับงานแต่ละชนิด จึงจะเกิดประโยชน์
คุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
14.8 การควบคุมดูแล นอกเหนือจากการดูแลรักษาและการซ่อมแซม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบควรมี
การจัดทำบัญชีคุมวัสดุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการสูญหาย
14.9 ต้องมีการจัดสรรงบประมาณหรือรายจ่าย เพื่อสำรองในการซ่อมบำรุง
14.10 อาสาสมัครเกษตรทุกรายต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรและ
ได้ช่วยทำการเกษตร) ดังนั้นจึง เชื่อได้ว่าอาสาสมัครเกษตรทุกรายจะพัฒนาแปลงนาข้าว กระจายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
พันธุ์ดีให้แก่ชุมชนชนและเกิดความยั่งยืนในอาชีพ รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุการเกษตรอย่างดี
15. ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน
15.1 การได้รับงบประมาณไม่ตรงกับห่วงการเพาะปลูก
16. แนวทางแก้ไข
16.1 การเร่งดำเนินการโครงการให้ตรงกับห่วงการเพาะปลูก
17. การติดตามและประเมินผล
17.1 มีการประเมินผลอาสาสมัครเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
17.2 มีการสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมการเพาะปลูกทุกไตรมาส
โครงการที่ 9 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒ นาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเพิ่มศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้มีค วามเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศได้ให้
ความสำคั ญ กับ การพั ฒ นาเกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร ให้ ส ามารถพึ่ งพาตนเอง พร้อ มๆ ไปกับ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เน้น “Value–Based
Economy” ในลักษณะทำน้อยได้มาก (Do less get more) การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม และส่งเสริมให้
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทำการเกษตรแบบผู้ประกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการ
นำนโยบายสู่ การปฏิ บั ติในพื้น ที่ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ เกิดความ
เหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร มีการกำหนดแนวทางด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กร
เกษตรกรในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้า
เกษตร รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนและขยายโอกาสทางการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกรและองค์ ก รเกษตรกรให้ เข้ ม แข็ ง และสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ นั้ น
ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับของการ
พึ่ ง พาตนเองและในระดั บ ของการแข่ ง ขั น โดยยึ ด เกษตรกรเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา กลไกหนึ่ ง
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เกษตรกรและองค์ ก รเกษตรกรได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ความสามารถไปสู่ เป้ า หมายดั ง กล่ า ว
นั่ น คื อ การนำเอากระบวนการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ในขั้ น พื้ น ฐานไปสู่ ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความสามารถ
ในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางในการพัฒนา และการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่าง
ชาญฉลาด รวมทั้งการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบน

ฐ า น ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม สิ น ค้ า
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตรมาประยุ ก ต์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นางานส่ ง เสริ ม การเกษตรซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด เครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรยังต้องคำนึงถึงการมีสุขภาวะทีด่ ีซึ่งได้
ต้องอาศัยระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยหรือระบบอาหารที่ยั่งยืน
ดังนั้น การดำเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่ายหลากหลายสาขาอ าชีพด้านสห
วิช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทางการเกษตรที่ มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ การพั ฒ นาการเกษตร สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ผู้ น ำเกษตรกรที่ มี
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะ
เกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกร
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการพึ่งพาตนเองได้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group
๓. บุคคลเป้าหมาย
3.1 ยุวเกษตรกร จำนวน 200 ราย
๔. ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ
ปี 2564 -2565 ทุกตำบล
5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ
5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 200 ราย
ขั้นตอนการดำเนินการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ยุวเกษตรกร
จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 13 ราย โดยเน้นให้กลุ่มยุวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน
1 ครั้ง โดยมีเนื้ อหา/ประเด็น /หลั กสู ตร อาทิ ความสำคัญ ของยุวเกษตรในปัจจุบัน การประชุมกลุ่ มยุว เกษตรกร
คณะกรรมการยุวเกษตรกร การประชุมกลุ่มภาคความรู้ ภาคธุรกิจ และภาครื่นเริง การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Group การจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรกรรมการเกษตร การฝึกทักษะด้านการเกษตร (1) การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ (2) การลี้ยง
สัตว์ ประมง (3) เคหกิจเกษตร การถนอมอาหาร เป็นต้น
6. งบประมาณ
100,000 บาท
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม และสมาชิกยุวเกษตรกร จำนวน 200 ราย สามารถนำองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกร ทำให้เกิดความเข้มแข็ง มีความสามารถ
ในการบริห ารจัดการกลุ่ ม รวมทั้งเกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายและบู รณาการการทำงานกับทุกภาคส่ ว นในการ
ขับเคลื่อนกลุ่มยุวเกษตรกรให้ยั่งยืน

โครงการที่ 10 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานวิสาหกิจชุมชน
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้มเกลือสินเธาว์บ้านโพธิ์ไทร
1. ข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน (**ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน)
รายการ
1) ชื่อวิสาหกิจชุมชน
2) รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
3)ที่อยู่/ที่ตั้ง
4) พิกัดที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน
5) ชื่อประธาน
5.1) หมายเลขโทรศัพท์
5.2) เลขประจำตัวประชาชน
6) จำนวนสมาชิก (คน)
7) การจ้างงาน (คน)
8) ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม
9)รายได้ของวิสาหกิจชุมชน ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ (บาท/เดือน)**ยังไม่หักค่าใช้จ่าย
10) แหล่งเงินทุนสำหรับประกอบกิจการ
11) การเป็นนิติบุคคล
12) มีการชำระภาษีปี 2562 หรือไม่ (บาท/ปี)
13) การเป็นผู้ประกอบการ OTOP

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้มเกลือสินเธาว์บ้านโพธิ์ไทร

7-35-05-01/1-0013
23 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
X435612Y1749378
นายสุริยา กลมเกลียว
0990691465
350500289737
21
 จ้างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 21 คน
 จ้างบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 14 คน
ไม่มีการจ้างงาน

ผ้าทอมือจากมัดหมี่
จำนวน 5,000 บาท/เดือน
 เงินทุนส่วนตัวหน่วยงานภาครัฐ
 เงินกู
้ อื่นๆหุ้น 2,000 บาท และเงินสนับสนุน
1,000บาท
 เป็น
 ไม่เป็น
 มีการชำระภาษี จำนวน...............บาท/ปี
 ไม่ชำระภาษี
 เป็น
 ไม่เป็น

2. ข้อมูลการผลิต/การตลาดของวิสาหกิจชุมชน
รายการ
1) ความสามารถในการผลิต

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สม่ำเสมอตลอดปี
ผลิตเฉพาะเมื่อมีคำสั่งซื้อ
ผลิตตามฤดูกาล
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................

รายการ

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

2) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกระบวนการ
ผลิตอาหาร เช่น GMP /Primary GMPเป็นต้น

ไม่มี
มี ระบุให้ครบ.....................................

3) เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า เช่น อย. ,
มผช. ,ฮาลาล ,มอก. เป็นต้น

ไม่มี
มี ระบุให้ครบ.....................................

4) แหล่งจำหน่าย(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตลาดในชุมชน จำนวน 1 แห่ง
ตลาดใน/นอกจังหวัด จำนวน 9 แห่ง
 ห้างสรรพสินค้า
ระบุชื่อห้าง.................................................
ตลาดต่างประเทศ
ระบุประเทศ.................................................
สินค้าที่ส่งออกคือ ………………………………....
ปริมาณการส่งออก/ปี .................................

5) ช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์

Website : ..................................................
Facebook : ...............................................
Line @ : ...............................................
อื่นๆ ระบุ ....................................................

3. รายละเอียดการขอรับ งบประมาณสนับสนุน (ไม่เกิน 500,000 บาท/วิสาหกิจชุมชน) *** ต้องมีสัดส่วนค่าจ้าง
แรงงาน ร้อยละ 20 – 50 ของวงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆดังนี้
กรอบการ
ดำเนินงาน
 1. ด้านการ
จ้างแรงงาน

ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ
**ตัวอย่างกิจกรรมดูได้จากแนวทางการ
ดำเนินโครงการฯ

จ้างแรงงานในกระบวนการ
ผลิต
-จ้างแรงงานทอผ้า
-จ้างแรงงานตัดผ้า
-จ้างแรงงานเย็บ
-จ้างแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์

การใช้งบประมาณ
รายการใช้จ่าย
1.ค่าแรงสมาชิกทอผ้าจำนวน 10
คนๆละ 10 วันๆละ 320 บาท
2.ค่าแรงสมาชิกตัดผ้าจำนวน 10
คนๆละ 10 วันๆละ 320 บาท
3.ค่าแรงสมาชิกเย็บผ้า จำนวน 10
คนๆละ 10 วันๆละ 320 บาท
4.ค่าแรงสมาชิกบรรจุผลิตภัณฑ์
จำนวน 5 คนๆละ 10 วันๆละ
320 บาท
รวม (บาท)

ประมาณการงบประมาณ
(บาท)

32,000
32,000
32,000
16,000
112,000

กรอบการ
ดำเนินงาน

ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ

2. ด้าน
1.วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
กระบวนการผลิต

 3. ด้าน
พัฒนามาตรฐาน
การผลิตและ
มาตรฐาน

การใช้งบประมาณ
รายการใช้จ่าย
1.จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรมเข็ม
เดี่ยวขนาดจักรกะโหลกใหญ่
ความเร็วหัวจักร 4,000 sit/min
จำนวน 4 เครื่อง
2.จักรปักชื่อจักรปักคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำสูงสุด 2,000,000
ฝีเข็มลายเย็บ67ความเร็วในการ
เย็บ 850รอบ/นาที จำนวน 2
เครื่อง
3.จักรโพ้งต่อผ้าความเร็วรอบ
5,000/นาที ความยาวฝีเข็ม 0.63.8 มิล ความกว้างตะเข็บ 6 มิล
เข็ม/ด้าย 1 เข็ม2หลอดจำนวน 2
เครื่อง
4.จักรซิกแซก (ถักรังดุม)เย็บ
กระดุมพร้อมเจาะอัติโนมัติรุ่น
LBH-781ความเร็วรอบ
3,600/sti/minจำนวน 2 เครื่อง
5.เส้นด้ายมัดหมี่ จำนวน250
กิโลกรัม
6.โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาดกว้างX
ยาวXสูงไม่น้อยกว่า 75x180x75
เซนติเมตรจำนวน 5 ตัว
7.เก้าอี้พลาสติกขนาด (กว้าง x ลึก
x สูง) ไม่น้อยกว่า50 × 47 × 81
เซนติเมตรจำนวน 32 ตัว
8.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อย
กว่า 25 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
รวม(บาท)

ประมาณการงบประมาณ
(บาท)

78,800

59,800

29,560

59,000

75,000
8,500
9,600

10,000
330,260

ผลิตภัณฑ์
กรอบการ
ดำเนินงาน

รวม(บาท)
ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ

 4. ด้านการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์

การใช้งบประมาณ
รายการใช้จ่าย
1.ค่าบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า
ค่าถุงกระดาษขนาดกว้างXยาว X
สูง ไม่น้อยกว่า26x13x37
เซนติเมตร จำนวน 100 แพค
1 แพค บรรจุ 200ถุง
2.ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ขนาด
กว้างX ยาว ไม่น้อยกว่า 3x3
เซนติเมตร จำนวน 4 ตารางเมตร
รวม(บาท)

 5. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
การตลาด และ
การขนส่งสินค้า

ประมาณการงบประมาณ
(บาท)

31,500

3,200

34,700

1.ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ กระจกกรอบมี
ราวแขวนผ้า ขนาดกว้างXยาว X
สูงไม่น้อยกว่า 40x150x200
เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้

15,000

2.ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ ขนาดกว้างXยาว
X สูงไม่น้อยกว่า 40x150x200
เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้

8,000

รวม(บาท)

23,000

รวมค่าจ้างแรงงาน

จำนวน 112,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ
22.40

รวมค่าใช้จ่ายด้านอื่น (ที่ไม่ใช่ค่าจ้างแรงงาน)

จำนวน 387,960 บาท

คิดเป็นร้อยละ
77.60

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

จำนวน 499,960 บาท

ร้อยละ 100

**ไม่เกิน 500,000 บาท

***หมายเหตุ: 1.วิสาหกิจชุมชนต้องดำเนินการใน ด้านที่ 1 แต่สำหรับ ด้านที่ 2 – 5 สามารถดำเนินการครบหรือไม่ครบทุกด้านก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง
2. กรณีที่มีการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนต้องมีความพร้อมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 สมาชิกและคนในชุมชนมีงานทำมีรายได้จากการับจ้าง 35 คน จำนวน 350 แรง ๆ ละ 320 บาท เป็น
เงิน 112,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1.ค่าแรงสมาชิกทอผ้า 320บาท×10วัน(จำนวน10คนๆละ10วัน รวม100แรง)เป็นเงิน 32,000 บาท
2.ค่าแรงสมาชิกตัดผ้า 320บาทx10วัน(จำนวน10แรง/วัน รวม100แรง) เป็นเงิน 32,000 บาท
3.ค่าแรงสมาชิกเย็บผ้า 320บาท x10 วัน (จำนวน10แรง/วัน รวม100แรง)เป็นเงิน 32,000 บาท
4.ค่าแรงสมาชิกบรรจุผลิตภัณฑ์ 320บาทx10วัน (จำนวน5แรง/วัน รวม50แรง)เป็นเงิน 16,000 บาท
4.2 เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จได้ผลิตภัณฑ์ ผลิตผ้าได้ 15,000 เมตร และผลิตเป็นผ้าขาวม้า จำนวน
5,000 เมตร ราคาเมตรละ 50 บาท คิดเป็นเงิน 250,000 บาท ผลิตตัดเย็บเป็นกระเป๋าสะพาย จำนวน 10,000
เมตร จะต้องใช้ผ้า 2 เมตรต่อ 1 กระเป๋า จำหน่ายใบละ 120 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท รวมเป็นเงิน
850,000 บาท
4.3 หลังจากที่มีรายได้และผลกำไรเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน มีการกำหนดแผนการบริหารด้านการเงิน จาก
รายได้และผลกำไร คิดเป็น ร้อยละ 100 โดย จัดสรร ดังนี้
-

ร้อยละ 20 ปันผลให้สมาชิก
ร้อยละ 20 จัดสรรเป็นงบลงทุนในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
ร้อยละ 5 ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์
ร้อยละ 5 จัดสรรเป็นการบริหารจัดการ ในด้าน สวัสดิการกลุ่ม พัฒนาทรัพยากรบุคคล(ค่า
เดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม)
- ร้อยละ 50 บำรุงรักษาอุปกรณ์ประกันความเสียง
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ บ้านเตาไห หมู่7
1. ข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน (**ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน)
รายการ
1) ชื่อวิสาหกิจชุมชน
2) รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ บ้านเตาไห หมู่7
4-35-05-05/1-0032

3)ที่อยู่/ที่ตั้ง
4) พิกัดที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน
5) ชื่อประธาน
5.1) หมายเลขโทรศัพท์
5.2) เลขประจำตัวประชาชน
6) จำนวนสมาชิก (คน)

34 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
X433080
Y1741439
นางรัชนก คำลือ
093-5599897
3430600221670
18 คน
 จ้างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 18 คน
 จ้างบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 17 คน
ไม่มีการจ้างงาน
ผ้าทอมือจากผ้าฝ้าย(เช่น ผ้าขาวม้า / กระเป๋าสะพายจากผ้า

7) การจ้างงาน (คน)
8) ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม

9)รายได้ของวิสาหกิจชุมชน ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ (บาท/เดือน)**ยังไม่หักค่าใช้จ่าย
10) แหล่งเงินทุนสำหรับประกอบกิจการ
11) การเป็นนิติบุคคล
12) มีการชำระภาษีปี 2562 หรือไม่ (บาท/ปี)
13) การเป็นผู้ประกอบการ OTOP

ฝ้าย /ผ้าพันคอ/กระเป๋า)
จำนวน 13,000 บาท/เดือน
 เงินทุนส่วนตัวหน่วยงานภาครัฐ
 เงินกู
้ อื่นๆ (ระบุ)............................
 เป็น
 ไม่เป็น
 มีการชำระภาษี จำนวน...............บาท/ปี
 ไม่ชำระภาษี
 เป็น
 ไม่เป็น(ต้องให้กลุ่มไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
OTOP)

2. ข้อมูลการผลิต/การตลาดของวิสาหกิจชุมชน
รายการ

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

1) ความสามารถในการผลิต

สม่ำเสมอตลอดปี
ผลิตเฉพาะเมื่อมีคำสั่งซื้อ
ผลิตามฤดูกาล
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................

2) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกระบวนการ
ผลิตอาหาร เช่น GMP /Primary GMPเป็นต้น

ไม่มี
มี ระบุให้ครบ.....................................

3) เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า เช่น อย. ,
มผช. ,ฮาลาล ,มอก. เป็นต้น

ไม่มี
มี ระบุให้ครบ.....................................

4) แหล่งจำหน่าย(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตลาดในชุมชน จำนวน 1 แห่ง
ตลาดใน/นอกจังหวัด จำนวน 9 แห่ง
 ห้างสรรพสินค้า
ระบุชื่อห้าง.................................................
ตลาดต่างประเทศ
ระบุประเทศ.................................................
สินค้าที่ส่งออกคือ ………………………………....
ปริมาณการส่งออก/ปี .................................

5) ช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์

Website : ..................................................
Facebook : ...............................................
Line @ : 0935599897
อื่นๆ ระบุ ....................................................

3. รายละเอียดการขอรับงบประมาณสนับสนุน (ไม่เกิน 500,000 บาท/วิสาหกิจชุมชน) *** ต้องมีสัดส่วนค่าจ้าง
แรงงาน ร้อยละ 20 – 50 ของวงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆดังนี้
กรอบการ
ดำเนินงาน
 1. ด้านการ
จ้างแรงงาน

กรอบการ
ดำเนินงาน

ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ
**ตัวอย่างกิจกรรมดูได้จาก
แนวทางการดำเนินโครงการฯ
จ้างแรงงานในกระบวนการ
ผลิต
-จ้างแรงงานทอผ้า
-จ้างแรงงานตัดผ้า
-จ้างแรงงานเย็บ
-จ้างแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ค่าแรงเหมาจ่าย 55,680
บาท

การใช้งบประมาณ
รายการใช้จ่าย

ประมาณ
การงบประมาณ(บาท)

1.ค่าแรงสมาชิกทอผ้าจำนวน 10
คนๆละ 10 วันๆละ 320 บาท
2.ค่าแรงสมาชิกตัดผ้าจำนวน 10
คนๆละ 10 วันๆละ 320 บาท
3.ค่าแรงสมาชิกเย็บผ้า จำนวน 10
คนๆละ 10 วันๆละ 320 บาท
4.ค่าแรงสมาชิกบรรจุผลิตภัณฑ์
จำนวน 5 คนๆละ 10 วันๆละ
320 บาท

32,000
32,000
32,000
16,000

การใช้งบประมาณ
ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ
ค่าแรงต่อเติมอาคารสถานที่
ผลิต

รายการใช้จ่าย
1. ค่าแรงงาน
จำนวน 12 คนๆละ 14 วันๆละ
320 บาท
2.งานระบบไฟฟ้า 1 คน 7วันๆ
ละ 320 บาท
รวม (บาท)

2. ด้าน
1.วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
กระบวนการผลิต

1.จักรเย็บผ้า จักรอุตสาหกรรมเข็ม
เดี่ยวขนาดจักรกะโหลกใหญ่
ความเร็วหัวจักร 4,000 sit/min
จำนวน 1 เครื่อง
2.จักรปักชื่อจักรปักคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำสูงสุด 2,000,000
ฝีเข็มลายเย็บ67ความเร็วในการ
เย็บ 850รอบ/นาทีจำนวน 1
เครื่อง
3.จักรโพ้งต่อผ้าความเร็วรอบ
5,000/นาที ความยาวฝีเข็ม 0.63.8 มิล ความกว้างตะเข็บ 6 มิล

ประมาณ
การงบประมาณ(บาท)
53.760

2,240
168,000
19,700

29,900

14,780

เข็ม/ด้าย 1 เข็ม2หลอดจำนวน 1
เครื่อง
4.จักรซิกแซก (ถักรังดุม)เย็บ
กระดุมพร้อมเจาะอัติโนมัติรุ่น
LBH-781ความเร็วรอบ
3,600/sti/minจำนวน 1 เครื่อง
5.เส้นด้ายโทเรเบอร์40จำนวน
100กิโลกรัม
6.โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาดกว้างX
ยาวXสูงไม่น้อยกว่า 75x180x75
เซนติเมตรจำนวน 3 ตัว
7.เก้าอี้พลาสติกขนาด (กว้าง x ลึก
x สูง) ไม่น้อยกว่า50 × 47 × 81
เซนติเมตรจำนวน 20 ตัว
8.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อย
กว่า 25 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
รวม(บาท)
 3. ด้าน
พัฒนามาตรฐาน
การผลิตและ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์

1.ต่อเติมโรงเรือนผลิตสินค้าให้
ถูกสุขลักษณะและถูกหลัก
โภชนาการเพื่อขอเครื่องหมาย
รับรองการผลิต

 4. ด้านการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์

20,000
5,100
6,000
5,000
129,980

1.ต่อเติมอาคารวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ ขนาด กว้าง 6
เมตร x ยาว 7 เมตร x สูง 5.72
เมตร (ตามแบบที่กำหนด)

144,320

รวม(บาท)

144,320

1.ค่าบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า
ค่าถุงกระดาษขนาดกว้างXยาว X
สูง ไม่น้อยกว่า26x13x37
เซนติเมตร จำนวน 100 แพค
1 แพค บรรจุ 200ถุง
2.ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ขนาด
กว้างX ยาว ไม่น้อยกว่า 3x3
เซนติเมตร จำนวน 4 ตารางเมตร
รวม(บาท)

 5. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
การตลาด และ
การขนส่งสินค้า

29,500

31,500

3,200

34,700

1.ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ กระจกกรอบมี
ราวแขวนผ้า ขนาดกว้างXยาว X
สูงไม่น้อยกว่า 40x150x200
เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้

15,000

2.ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ ขนาดกว้างXยาว

8,000

X สูงไม่น้อยกว่า 40x150x200
เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้
รวม(บาท)

23,000

รวมค่าจ้างแรงงาน

จำนวน 168,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ 33.6

รวมค่าใช้จ่ายด้านอื่น (ที่ไม่ใช่ค่าจ้างแรงงาน)

จำนวน 332,000บาท

คิดเป็นร้อยละ
66.40

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

จำนวน500,000 บาท
**ไม่เกิน 500,000 บาท

ร้อยละ 100

***หมายเหตุ: 1.วิสาหกิจชุมชนต้องดำเนินการใน ด้านที่ 1 แต่สำหรับ ด้านที่ 2 – 5 สามารถดำเนินการครบหรือไม่
ครบทุกด้านก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง
2. กรณี ที่ มี ก ารขอจั ด ซื้อ ครุ ภั ณ ฑ์ วิส าหกิ จชุ ม ชนต้อ งมีค วามพร้อ มในการรับ ผิ ด ชอบค่ าใช้จ่ ายในการ
บำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 สมาชิกและคนในชุมชนมีงานทำมีรายได้จากการับจ้าง 35 คน จำนวน 350 แรง ๆ ละ 320 บาท เป็น
เงิน 112,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1.ค่าแรงสมาชิกทอผ้า 320บาท×10วัน(จำนวน10คนๆละ10วัน รวม100แรง)เป็นเงิน 32,000 บาท
2.ค่าแรงสมาชิกตัดผ้า 320บาทx10วัน(จำนวน10แรง/วัน รวม100แรง) เป็นเงิน 32,000 บาท
3.ค่าแรงสมาชิกเย็บผ้า 320บาท x10 วัน (จำนวน10แรง/วัน รวม100แรง)เป็นเงิน 32,000 บาท
4.ค่าแรงสมาชิกบรรจุผลิตภัณฑ์ 320บาทx10วัน (จำนวน5แรง/วัน รวม50แรง)เป็นเงิน16,000 บาท
4.2 เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จได้ผลิตภัณฑ์ ผลิตผ้าได้ 10,000 เมตร และผลิตเป็นผ้าขาวม้า จำนวน
5,000 เมตร ราคาเมตรละ 50 บาท คิดเป็นเงิน 250,000 บาท ผลิตตัดเย็บเป็นกระเป๋าสะพาย จำนวน 5,000
เมตร จะต้องใช้ผ้า 2 เมตรต่อ 1 กระเป๋า จำหน่ายใบละ 120 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงิน
550,000 บาท
4.3 หลังจากที่มีรายได้และผลกำไรเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน มีการกำหนดแผนการบริหารด้านการเงิน จาก
รายได้และผลกำไร คิดเป็น ร้อยละ 100 โดย จัดสรร ดังนี้
-

ร้อยละ 20 ปันผลให้สมาชิก
ร้อยละ 20 จัดสรรเป็นงบลงทุนในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
ร้อยละ 5 ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์
ร้อยละ 5 จัดสรรเป็นการบริหารจัดการ ในด้าน สวัสดิการกลุ่ม พัฒนาทรัพยากรบุคคล(ค่า
เดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม)
- ร้อยละ 50 บำรุงรักษาอุปกรณ์ประกันความเสียง

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
1.หลักการและเหตุผล
ภายใต้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จะต้องส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตร
ภายใต้หลักการที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อ
ให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์
วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านการบริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรใน
ลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว คือ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
นอกจากนี้ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ยังเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่างๆ ได้แก่
เป็นศูนย์ข้อมูลการเกษตรประจำตำบล เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นศูนย์บริการด้านอาชีพแก่เกษตรกร
เป็นสถานที่จัดเวทีชาวบ้านเพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลและเป็นสถานที่บูรณาการแผนการทำงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการดำเนินกิจกรรมตามบทบาทของศูนย์บริการฯ ดังกล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ถ่ายโอนภารกิจหลักของศูนย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้ว และกรมส่งเสริมการเกษตรจึงไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้สนับสนุนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ดังกล่าวไว้
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนพัฒนาตนเองในด้านการเกษตร
3. เป้าหมาย
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 5 แห่ง
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 10 คน
4. ระยะเวลาดำเนินการ
ปี 2564 -2565

5. แผนการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1. ประชุมกรรมการศูนย์
2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการ
3. ฯ
สำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
4. ด้านการเกษตร
จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตรประจำ
5. ตำบล
กิจกรรมการพัฒนาจุดสาธิต
6. การเกษตร
กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีตามแผนพัฒนา
การเกษตร

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตค พย ธค. มค กพ มีค เม พค มิย กค สค กย
. .
. . . ย. . . . . .
กรรมการ
บริหาร
ศูนย์/อบต.
”
”
”
”

6. วิธีการดำเนินงาน
7.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 12 ครั้ง/ปี/ศบกต.
7.2 จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จำนวน 2 ครั้ง
7.3 ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงศูนย์บริการฯ ประจำตำบล
7.4 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร เช่น ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร,ข้อมูลภัยธรรมชาติ
เป็นต้น
7.5 จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแผนพัฒนาการเกษตรอย่างน้อย 2 กิจกรรม
7.6 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาจุดสาธิตการเกษตรเพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชน
7. งบประมาณ
งบประมาณ 169,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมีความพร้อมในการบริการชุมชน
8.2 ชุมชนสามารถวางแผนพัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน
8.3 มีจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรสำหรับเป็นตัวอย่างและศึกษาดูงานของชุมชนและผู้สนใจทั่วไป
8.4 ชุมชนมีความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพจากวิทยากรและผู้มีประสบการณ์ สามารถนำไปเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวให้สูงขึ้น

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9.1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
9.2 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล
9.3 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
โครงการที่ 12 โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
1.หลักการและเหตุผล
ด้วย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งกระแสไฟฟ้ามีความสำคัญต่อวิถีชุมชนทุกด้านอาทิ เช่น วิถีการดำรงชีวิตประจำวันสมัยใหม่ที่ต้องพึ่งพา
อาศัยพลังงานไฟฟ้า ในการส่องสว่าง การสูบน้ำ เครื่องจักรทางการเกษตร ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจด้าน
ต่างๆมีความจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าเพื่อการผลิตและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนซึ่งเป็น
การสร้างรายได้ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในชุมชน
ดังนั้นทางชุมชน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จึงได้จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พัฒนาชุมชนสู่
ความยั่งยืนทุกด้านต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในการสูบน้ำใช้ในภาคการเกษตร
2.2 เพื่อให้เกษตรกรได้รับแสงสว่างในครัวเรือนเต็มพื้นที่และได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน
2.3 เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจอาชีพในด้านต่างๆและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
3.เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
4.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
4.1 ขั้นตอนการบริหารจัดการก่อนดำเนินโครงการ / ขณะดำเนินการ
4.1.1. วางระบบแผนผังของการขยายเขตไฟฟ้ากระจายสู่แต่ละครัวเรือน แหล่งสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
จัดทำข้อมูลครัวเรือน
4.1.2. ขนส่งเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าขึ้นสู่สถานที่ดำเนินโครงการ
4.1.3. จัดหาสถานที่วางอุปกรณ์ เสาไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ
4.1.4. ตั้งกรรมการในการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆเช่น การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
4.2 ขั้นตอนการบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จ
4.2.1.จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
4.2.2.ตรวจสอบการติดตั้งการขยายเขตและทดสอบกระแสไฟฟ้า
4.2.3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
5.สถานที่ดำเนินงาน
ทุกหมูบ้านทุกตำบล
6.ระยะดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2564- พ.ศ. 2565
7.งบประมาณ
17,100,000บาท
8.แหล่งงบประมาณ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การไฟฟ้า,อบต.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
9.ผลคาดว่าจะได้รับ
9.1 เกษตรกรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตภาคการเกษตร
9.2ชุมชนได้รับแสงสว่างเต็มพื้นที่ทุกครัวเรือนและมีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวัน
9.3 พัฒนาธุรกิจ การประกอบอาชีพในด้านต่างๆของชุมชนพร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการที่ 13 โครงการไถกลบตอซัง
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเกษตรกรในหลายพื้นที่ เมื่อทำการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชแล้ว มักนิยมเผาตอซัง ฟางข้าว
และเศษวัสดุที่เหลือทิ้งในไร่นา เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าวิธีการดังกล่าวสะดวกรวดเร็วในการจัดการพื้นที่ หรืออาจ
เพราะความเคยชิน ซึ่งการเผาตอซังกลับทำให้เกิดผลเสียหายตามมามากมาย ทั้งต่อมนุษย์ ผืนดิน และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวเกษตรกร เพราะการเผาตอซัง ฟางข้าว ทำให้ดินเสื่อม ทำลายอินทรียวัตถุ ทำให้โครงสร้าง
ของดินแน่นทึบ จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชถูกทำลาย สูญเสียธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน นอกจากนี้การ
เผาตอซังยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดภาวะ
โลกร้อน ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั่วโลก โดยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความร้อนเพิ่ม
มากขึ้น
ตอซังข้าว หรือฟางข้าว เป็นส่วนของต้นข้าว ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวออกไปแล้ว และถือได้ว่า
เป็นวัสดุอินทรีย์ ที่มีคุณค่าอยู่ในไร่นาของเกษตรกร โดยไม่ต้องซื้อหามาใส่เพิ่ม ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ มีจำนวนตอซังข้าวในไร่
นาของเกษตรกร ไม่น้ อยกว่า ๓๐ ล้านตัน ซึ่งเกษตรกรสามารถ จัดการให้ ตอซังข้าวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่เกิด
ประโยชน์ได้ไม่ยาก เพียงแค่ลงแรงไถกลบลงไปในดิน เมื่อมีการย่อยสลายแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
บำรุงดินได้แล้ว แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรกลับมองไม่เห็นคุณค่าของวัสดุปรับปรุงบำรุงดินที่สำคัญนี้ เพราะยั งคงมีการ
เผาทำลายตอซังทิ้งเป็นจำนวนมาก ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ จึงทำให้เกิดการสูญเสียวัสดุอินทรีย์ ที่มีคุณค่าในการ
ปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งมีราคาถูกไป โดยเปล่าประโยชน์
ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและบริก าร ด้านการพัฒนาการ
เกษตร จึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงควรเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตร
โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเลิกเผาตอซัง ฟางข้าว แล้วหันกลับมาไถกลบตอซัง เนื่องจากตอซังและฟางข้าว
หากเกษตรกรไถกลบ จะเพิ่มไนโตรเจน (N) อัตรา 6.9 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 58.50 บาทต่อไร่ ฟอสฟอรัส (P)
อัตรา 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 8.80 บาทต่อไร่ และโพแทสเซียม (K) อัตรา 15.6 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 117 บาท
ต่อไร่ รวมธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้น 23.30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 184.30 บาทต่อไร่ ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้ จะช่วยปรับ
โครงสร้างของดินให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เป็นกลาง ลดความเป็นพิษ
ของธาตุเหล็กและแมงกานีสในดิน ช่วยเพิ่มผลผลิตพืช และลดต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร พร้อมทั้งลดปัญหา
มลภาวะสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง
๒.2 เพื่อสนับสนุน และตอบสนอง การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์
2.3 เพื่อสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร
2.4 เพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซัง ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
2.5 เพื่อเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

๓. เป้าหมายดำเนินการ
ทุกตำบล
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึง มกราคม ๒๕๖5
๖. กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ
6.1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกำหนดเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้การไถกลบตอซัง
6.2 กำหนดวันรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมงานในการจัดกิจกรรมไถกลบตอซัง
6.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซัง โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น
สื่อมวลชน ข้าราชการในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติต่าง ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ประโยชน์ในการไถกลบตอซัง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
6.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๗. งบประมาณ
100,000 บาท
๘. แผนการดำเนินงาน
การดำเนินการ
การปฏิบัติงานโครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
(บาท)

ต.ค

ไตรมาสที่ ๑
พ.ย ธ.ค

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 2564-2565
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค
มิ.ย

ก.ค

ไตรมาสที่ ๔
ส.ค ก.ย

100,000

๙. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเกิดเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรมี ค วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ ได้รับ ปฏิ บั ติ ส่ งผลให้ เกิ ด พื้ น ที่
การเกษตรปลอดการเผา
๑๐. ผลผลิต (Output)
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้
- มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาอย่างน้ อย 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ มประสิ ทธิภ าพสิ นค้าด้านการเกษตร
(ศพก.)
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้
ที่ได้รับปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผา
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการไถกลบตอซังมากยิ่งขึ้น และ
สามารถเข้าใจวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้
๑๒.๒ พื้นที่การเผาทำลายตอซังข้าวลดลง และยังช่วยลดมลภาวะจากควันไฟในการเผาทำลายตอซัง ซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบให้เกิดอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

๑๒.๓ เป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริม และกระตุ้นให้เกษตรกรปฏิบัติตามและขยายผลให้กว้างขวาง
มากขึ้น
๑๒.4 เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้แก่ดิน และช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญ เสียไป
จากดิน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
๑๒.5 ปรับปรุงโครงสร้างดิน ดินมีความโปร่งรวนซุย อุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น
๑๒.6 ช่วยรักษาความสมดุลการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ทำให้ค่า pH ของดินเป็น
กลาง มีความเหมาะสมต่อการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน
๑๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการที่ 14 โครงการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่าง
สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การ
เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ
ตามที่พืชต้องการ อีกทั้งความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรัชกาลที่ ๙ ให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนา
อันเนื่ องมาจากพระราชดำริ ประเภทอื่น ทรงให้ ความสำคั ญในลั กษณะ “น้ ำคือชีวิต” ดังพระราชดำรัส ณ พระตำหนั ก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า “...หลักสำคัญ ว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการ
เพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่
ไม่ได้...”
ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและบริการ ด้านการพัฒนาการ
เกษตร จึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรได้มีการสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อการใช้ประโยชน์ ในไร่นา และเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาในบ่อ สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร และยังเป็น
แหล่งน้ำสำหรับปศุสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้บริโภคอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำ
การเกษตรของเกษตรกร
๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร
๒.๓ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
๒.๔ เพื่อพัฒนาและยกฐานะของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
๓. เป้าหมายดำเนินการ
ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชที่ใช้น้ำน้อยในเขตพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

5. ระยะเวลาดำเนินการ
2564-2565
๖. กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ
๖.๑ สนับสนุนดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 57 จุด
๖.๒ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
๗. งบประมาณ
2564-2565
๘. แผนการดำเนินงาน
การดำเนินการ
การปฏิบัติงานโครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ
(บาท)

ต.ค

ไตรมาสที่ ๑
พ.ย ธ.ค

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 2564-2565
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ไตรมาสที่ ๔
ส.ค ก.ย

5,7๐๐,000

๙. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการ
ทำการเกษตรได้
เชิงคุณภาพ
เกษตรกรมีแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
๑๐. ผลผลิต (Output)
- ร้อยละ ๕ ของกลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถแก้ปัญหา
ด้านแหล่งน้ำไม่
เพียงพอในการทำการเกษตรได้
- มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จำนวน 57 จุด
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถสามารถแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำไม่
เพียงพอในการทำการเกษตรได้
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำ
การเกษตรของเกษตรกร
๑๒.๒ ใช้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร
๑๒.๓ ใช้แหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
๑๒.๔ สามารถพัฒนาและยกฐานะของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
๑๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการที่ 15 โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่าง
สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การ
เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ

ตามที่พืชต้องการ อีกทั้งความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรัชกาลที่ ๙ ให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่น ทรงให้ความสำคัญในลักษณะ “น้ำคือชีวิต” ดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “...
หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้
ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...”
ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและบริการ ด้านการพัฒนาการ
เกษตร จึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรได้มีการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งน้ำใต้ดิน และบ่อ
น้ำบาดาลเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อการใช้ประโยชน์ ในไร่นา และเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาในบ่อ สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร และยังเป็น
แหล่งน้ำสำหรับปศุสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้บริโภคอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำ
การเกษตรของเกษตรกร
๒.๒ เพื่อเป็นแหล่งน้ำใต้ดิน และสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร
๒.๓ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
๒.๔ เพื่อพัฒนาและยกฐานะของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
๓. เป้าหมายดำเนินการ
ทุกหมู่บ้านทุกตำบล
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชที่ใช้น้ำน้อยในเขตพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
5. ระยะเวลาดำเนินการ
2564-2565
๖. กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ
๖.๑ สนับสนุนดำเนินการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 57 จุด
๖.๒ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
๗. งบประมาณ
5,700,000บาท
๘. แผนการดำเนินงาน
การดำเนินการ
การปฏิบัติงานโครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

๙. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ทำการเกษตรได้

งบ
ประมาณ
(บาท)

ต.ค

ไตรมาสที่ ๑
พ.ย ธ.ค

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 2564-2565
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ไตรมาสที่ ๔
ส.ค ก.ย

5,700,000

เกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการ

เชิงคุณภาพ
เกษตรกรมี แ หล่ ง น้ ำ ใต้ ดิ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า นอาชี พ หรื อ การส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า น
การเกษตร
๑๐. ผลผลิต (Output)
- ร้อยละ ๕ ของกลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการสามารถแก้ปัญ หา ด้านแหล่งน้ำไม่
เพียงพอในการทำการเกษตรได้
- มีแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จำนวน 57 จุด
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแหล่งน้ำใต้ดินสามารถแก้ปัญหาด้านแหล่ง
น้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรได้
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำ
การเกษตรของเกษตรกร
๑๒.๒ ใช้เป็นแหล่งน้ำใต้ดิน และสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร
๑๒.๓ ใช้แหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
๑๒.๔ สามารถพัฒนาและยกฐานะของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
๑๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการที่ 16 โครงการขุดลอกฝาย/หนองน้ำเพื่อการเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่าง
สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การ
เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ
ตามที่พืชต้องการ อีกทั้งความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรัชกาลที่ ๙ ให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่น ทรงให้ความสำคัญในลักษณะ “น้ำคือชีวิต” ดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “...
หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ ได้
ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...”
ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและบริการ ด้านการพัฒนาการ
เกษตร จึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรได้มีการสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน การพัฒนา
ด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อการใช้ประโยชน์ ในไร่นา และเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาในบ่อ สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร และยังเป็น
แหล่งน้ำสำหรับปศุสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้บริโภคอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของ
เกษตรกร
๒.๒เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร

๒.๓ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
๒.๔เพื่อพัฒนาและยกฐานะของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
3. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
4. ระยะดำเนินงาน
ปี พ.ศ.2564 – พ.ศ. 2565
5. พื้นที่ดำเนินงาน
ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
6.กิจกรรม
การขุดลอกฝาย/หนองน้ำ
7. วิธีการดำเนินงาน
๖.๑ สนับสนุนงบประมาณการดำเนินการปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน
57 จุด
๖.๒ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
8. งบประมาณ
2,500,000 บาท
9. ผลคาดว่าจะได้รับ
เกษตรกร อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร มีแหล่งน้ำสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร

