แบบรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ
ตาม “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับอำเภอ/ตำบล ปี 2562”
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

หลักฐานประกอบการพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของเกษตรจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตร ระดับอำเภอ ปี 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)

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
ตารางที่ 1 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)

ภาพที่ 1 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 %
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกร 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)

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพ 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
ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่ถือครอง 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

ตารางที่ 4 แสดงลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ลักษณะการถือครองที่ดิน *
ลักษณะการถือครอง
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง

ครัวเรือน

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)
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการถือครองที่ดิน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

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

ตารางที่ 5

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)
ภาพที่ 4 แสดงประเภทการเช่า 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

ตารางที่ 6 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)
ภาพที่ 5 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 กลุ่มยุวเกษตรกร 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
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกร 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

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนสมาชิกองค์กร 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)

ภาพที่ 6 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
ตารางที่ 9 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
ตารางที่ 10 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

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

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
ตารางที่ 11 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
ตารางที่ 12 ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอป่าติ้ว
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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ภาพที่ 7 แสดงแผนที่ไปศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

ภาพที่ 8 แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเครือข่าย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุ

ศพก.หลัก อำเภอป่าติ้ว จำนวน 1 แห่ง
ศพก.เครือข่าย อำเภอป่าติ้ว จำนวน 13 แห่ง

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

(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
ที่ตงั้ เลขที่ 80 หมู่8ตำบลกระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเมือ่ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 รายเนื้อที่ 1,800 ไร่
กิจกรรม แปลงใหญ่ข้าว
• เป้าหมายการดำเนินงาน
การกำหนดราคา (ระบุราคาขายต่อหน่วยส่วนลดราคาขาย)
ตารางที่ 13 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
ตางรางที่ 14 แสดงรายได้การแปลงใหญ่
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
ตางรางที่ 15 แสดงเงินทุนและรายจ่ายแปลงใหญ่
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
ตางรางที่ 16 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

ตารางที่ 17 แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร

ที่มา แผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร

(5) Young Smart Famer

ตารางที่ 18 แสดงรายชื่อ Young Smart Famer ปี 2558-2563 อำเภอป่าติว้ 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
ภาพที่ 9 แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอำเภอป่าติ้ว 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 ดินแห้งแข็งและแตกระแหง
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 บางบริเวณเป็นนาดอน มีสภาพพื้นที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เนื้อดินเป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดและเป็นดินเหนียวช่วง 50 ซม.ลงไป ดินลึกมาก
ถึงลึก การระบายน้ำค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นกรดเล็กน้อย ดินบนค่อนข้างเป็นทราย มีสี
เทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง 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 )

ภาพที่ 10

กลุ่มชุดดินตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ประเภท
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL

ตารางที่
จังหวัด
035
035
035
035
035
035
035
035

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

19 กลุ่มชุดดินตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
อำเภอ
ตำบล รหัส
คำอธิบาย
พื้นที่ (ไร่)
03505 0350501 17 กลุ่มชุดดินที่ 17
1,851.17
03505 0350501 2 กลุ่มชุดดินที่ 2
90.85
03505 0350501 22 กลุ่มชุดดินที่ 22
3,948.04
03505 0350501 24 กลุ่มชุดดินที่ 24
343.75
03505 0350501 35 กลุ่มชุดดินที่ 35
4,653.40
03505 0350501 40 กลุ่มชุดดินที่ 40
11,608.01
03505 0350501 6 กลุ่มชุดดินที่ 6
4,339.83
03505 0350501 W
แหล่งน้ำ
33.43
26,868.48

ภาพที่ 11

กลุ่มชุดดินตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

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

ตารางที่
จังหวัด
035
035
035
035
035
035
035
035

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

20 กลุ่มชุดดินตำบลกระจาย
อำเภอ
ตำบล รหัส
03502 0350502 17
03502 0350502 2
03502 0350502 22
03502 0350502 35
03502 0350502 40
03502 0350502 41
03502 0350502 6
03502 0350502 W

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
คำอธิบาย
พื้นที่ (ไร่)
กลุ่มชุดดินที่ 17
17,283.87
กลุ่มชุดดินที่ 2
23,106.65
กลุ่มชุดดินที่ 22
6,318.87
กลุ่มชุดดินที่ 35
21,885.55
กลุ่มชุดดินที่ 40
30,733.38
กลุ่มชุดดินที่ 41
1,365.33
กลุ่มชุดดินที่ 6
6,955.25
แหล่งน้ำ
111.81
107,760.71

ภาพที่ 12 กลุ่มชุดดินตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ประเภท
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL
LAND_SOIL

ตารางที่
จังหวัด
035
035
035
035
035
035
035

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

21 กลุ่มชุดดินตำบลโคกนาโก
อำเภอ
ตำบล รหัส
03505 0350503 17
03505 0350503 22
03505 0350503 35
03505 0350503 40
03505 0350503 41
03505 0350503 49
03505 0350503 62

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
คำอธิบาย
พื้นที่ (ไร่)
กลุ่มชุดดินที่ 17
13,660.09
กลุ่มชุดดินที่ 22
3,712.69
กลุ่มชุดดินที่ 35
42,313.80
กลุ่มชุดดินที่ 40
9,709.32
กลุ่มชุดดินที่ 41
49.32
กลุ่มชุดดินที่ 49
5,616.20
กลุ่มชุดดินที่ 62
114.44
75,175.86

ภาพที่ 13

กลุ่มชุดดินตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ตารางที่ 22 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

ภาพที่ 14

กลุ่มชุดดินตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ตารางที่ 23 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

ตารางที่
คิดเป็นร้อยละ

24 แสดงรวมข้อมูลกลุ่มชุดดินอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
รหัส
คำอธิบาย
พื้นที่ (ไร่)
14.86
2
กลุ่มชุดดินที่2
38,040.75
5.82
6
กลุ่มชุดดินที่6
14,896.43
18.23
17
กลุ่มชุดดินที่17
46,684.97
0.00
18
กลุ่มชุดดินที่18
0.06
5.66
22
กลุ่มชุดดินที่22
14,483.08
0.40
24
กลุ่มชุดดินที่24
1,016.96
28.49
35
กลุ่มชุดดินที่35
72,943.79
0.96
38
กลุ่มชุดดินที่38
2,453.30
22.52
40
กลุ่มชุดดินที่40
57,651.10
0.55
41
กลุ่มชุดดินที่41
1,414.65
2.19
49
กลุ่มชุดดินที่49
5,616.20
0.04
62
กลุ่มชุดดินที่62
114.44
0.28
W
แหล่งน้ำ
711.29
100.00
256,027.02
10.49
42.09
29.36
8.66
9.39
100.00

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน

รวม

โพธิ์ไทร
กระจาย
โคกนาโก
เชียงเพ็ง
ศรีฐาน

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
ตารางที่ 25 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

ตารางที่ 26 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
ตารางที่ 27 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)

ภาพที่ 15 แสดงแหล่งน้ำ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs7
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพที่ 16 แสดงแหล่งน้ำของตนเอง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs7
ข้อมูลปี 2562 (ตัดยอด ณ 30 เมษายน 2563)
ภาพที่ 17 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
ตารางที่ 28 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
ตารางที่ 29 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
ภาพที่ 18 แสดงทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน

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

แหล่งน้ำใต้ดิน
ภาพที่ 19 แสดงทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน

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

3) ทรัพยากรป่าติ้ว
ภาพที่ 20

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

ตารางที่ 30 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
ตารางที่ 31 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

ภาพที่ 21 แสดงแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
ตารางที่ 32 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
ตารางที่ 33 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
ตารางที่ 34 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

ตารางที่ 35 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
ตารางที่ 36 แสดงข้อมูลวิเคราะห์ความสมดุลอุปสงค์อุปทานและแนวทางการส่งเสริมมันสำปะหลัง
พื้นที่ปลูก
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
อุปสงค์ Demand
อุปทานSupply
D>S
แนวทาง
ไร่
ตัน
กก./ไร่
ตัน
ตัน
หรือ
การส่งเสริม
S>D
10,188
34,863
3,422
345,372
34,863
D>S
1.เพิ่มการจัดการที่ดี ในเขต S1,S2
D>S
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขต
มีลานรับซื้อมัน
S1,S2
สำปะหลังจำนวนมาก
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

ภาพที่ 24 แสดงแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะลัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
ตารางที่ 37 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
ตารางที่ 38 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
ภาพที่ 23 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

ตารางที่ 39 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
ตารางที่ 40 แสดงต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ ปี 2563 อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ในเขตชลประทาน
จำนวน
บาท
-

รายการ (ตัวอย่าง)
ไถดะ
ไถแปร
ไถยกร่อง
พันธุ์มันสำปะหลัง
ค่าจ้างปลูก
ยาคุมวัชพืช (2 ครั้ง)
ค่าปุ๋ยคอก
ปุ๋ย 80 กก./ไร่(2 ครั้ง)
ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าที่ดิน
รวม

-

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

ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564
สถานการณ์การตลาด/วิถกี ารตลาด
อำเภอป่าติ้วมีจุดรับซื้อมันสำปะหลังกระจายอยู่ในท้องถิ่น เป็นจุดรับซื้อหรือลานรับซื้อมันสำปะหลัง
ของพ่อค้าคนกลางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลกระจาย และโคกนาโก ซึ่งเป็นตำบลที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวน
มาก เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่โรงงงานแปรรูปมันสำปะหลังต่อไป จุดรับซื้อ มันสำปะหลังในอำเภอป่าติ้วมีจำนวน
10 แห่ง ตำบลกระจาย 5 แห่ง และตำบลโคกนาโก 5 แห่ง
วิถีการตลาดลานรับซื้อมันสำปะหลังขนาดใหญ่ที่เกษตรกรนิยมนำผลผลิตไปขายได้แก่ ตำบลกระจาย
ได้แก่ ลานมันสุระพล และลานมันอุบลไบโอเอทนอล สาขาป่าติ้ว ส่วนตำบลโคกนาโก ได้แก่ ร้านแสงทวี เป็น
จุดรับซื้อขนาดใหญ่ รับซ้อมันสำปะหลังตลอดปี ส่วนลานอื่นๆจะเปิดตามฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน
มาก
ภาพที่ 24 แสดงวิถีการตลาดมันสำปะหลัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
เกษตรกร

้
ลานรับซือ

ที่มา ข้อมูลตลาดรับซื้อมันสำปะหลังในอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. 2564

โรงงานแปรรูป

ภาพที่ 25 แสดงแหล่งรับซื้อผลผลิต/โรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา Agri-Map
แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป อำเภอป่าติ้ว รวม 10แห่ง
ข้อมูลการตลาด
แหล่งรับซื้อที่มีความสำคัญในอำเภออำเภอป่าติ้ว มีปริมาณการรับซื้อรวม 64,000 ตันปี ดังตาราง/
แสดงข้อมูลจุดรับซื้อมันสำปะหลัง ปี 2564
ตารางที่ 41 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

ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว, 2564

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

ช่วง
เวลารับซื้อ
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

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

ตารางที่ 42 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

ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลวิเคราะห์ความสมดุลอุปสงค์อุปทานและแนวทางการส่งเสริมอ้อยโรงงาน
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
อุปสงค์ Demand
อุปทานSupply
D>S
ตัน
กก./ไร่
ตัน
ตัน
หรือ
S>D
26,985
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 พื้นที่อำเภอป่าติ้วไม่มีตลาดรองรับแต่จังหวัดใกล้เคี ยง สามารถรับซื้อได้เต็มพื้นที่ความเหมาะสมใน
การปลูก 867,353 ตัน แต่พื้นที่ปลูกจริงผลิตได้เพียง 26,985 ตัน อำเภอป่าติ้ว ควรขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 26 แสดงแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
ตารางที่ 44 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
ตารางที่ 45 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)
ภาพที่ 27 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
บางครัง้ การเกิดช่อดอกในระยะแรกจะให้ช่อดอกกระเทย คือ มีส่วนของดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ในช่อดอก
เดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดี ควรจะทำการตัดทิ้ง
การตัดช่อดอกทิ้ง มักจะเริ่มทำตั้งแต่ต้นปาล์มมีอายุเพียง 14 เดือนหลังย้ายปลูกจนถึง 26 เดือน
หลังจากนั้นจึงปล่อยให้ช่อดอกเจริญเติบโตเป็นผลที่สมบูรณ์
การช่วยผสมเกสร
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน แต่แยกกันอยู่คนละช่อ
เนื่องจากเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในต้นมีช่วงการบานไม่พร้อมกัน ปาล์มน้ำมันจึงจัดเป็นพืชผสมข้าม การผสม
เกสรระหว่างต้นเกิดขึน้ โดยลม 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 และในระยะปีแรกหลังจากปลูกควรใส่ปุ๋ย จำนวน 4 ถึง 5 ครั้ง และตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ควรใส่ปุ๋ย
จำนวน 3 ครั้งต่อปี ส่วนช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยคือ ช่วงต้นฤดูฝน กลางฤดูฝน และปลายฤดูฝน ตั้งแต่ปีที่
5 ขึ้นไป อาจจะพิจารณาใส่ปุ๋ยเพียงปีละ 2 ครั้ง หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการใส่ปุ๋ย (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) หรือบางปีอาจจะใส่ร่วมกับปุ๋ยร็อกฟอสเฟตด้ วยเมื่อมีความจำเป็น
เมื่อผสมปุ๋ ยทั้ง 3 สูตรนี้ เข้าด้วยกัน แล้ว จะต้องรีบใส่ ให้ ต้นปาล์มน้ำมันทันที ในสวนปาล์ มน้ำมันส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซื้อปุ๋ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด และในบางครั้งก็อาจจะได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า หรือเกิด
การสูญเปล่า ดังนั้นในสวนปาล์ มน้ำมันขนาดใหญ่ 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 ระยะที่มีการสะสมน้ำมันในผลสูงที่สุด ในทะลายปาล์ม
น้ำมันมีอายุ 20-21 สัปดาห์ ผลปาล์มที่พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์จะมีประมาณ 85% ของทั้งหมด และ 15% ที่
เหลือ จะเป็นผลที่เป็นหมัน และ ผลที่ไม่ ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ 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 ที่ใช้ควบคู่ ไปกับการร่วงหล่นของผล 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
รวบรวมผลปาล์มทั้งที่เป็นทะลายย่อยและลูกร่วงนำมารวมไว้เป็นกองในพื้นที่ว่างบริเวณโคนต้น
และเก็บผลปาล์มที่ร่วงใส่ตะกร้าหรือเข่งเตรียมไว้ ในกรณีต้นปาล์มมีอายุน้อย ทางใบปาล์มอาจเก็บยาก
สำหรับทางใบปาล์มที่กองไว้หลังจากตัดแล้วอย่าให้กีดขวางทางเดิน หรือวางปิดกั้นทางระบาย
น้ำเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หรือทางระบายน้ำที่ขังตามทางเดิน
รวบรวมผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายสดและผลปาล์มร่วงไปยังศูนย์รวมผลปาล์มในกองที่เป็นกอง
ย่อย เช่น ในการกระบะบรรทุกที่ลากด้วยแทรกเตอร์หรือรถอีแต๋น
การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม เจ้าของสวนปาล์มน้ำมันจะต้องสนับสนุนให้ผู้เก็บเกี่ยวร่วมทำงานกันเป็น
ทีม ในทีมก็แยกให้เข้าคู่กัน 2 คน โดยคนหนึ่งทำหน้าที่ตัดหรือแทงผลปาล์มและอีกคนหนึ่งก็เก็บรวมรวมผล
ปาล์ม
การเก็บรวมรวมผลปาล์ม การเก็บพยายามลดจำนวนครั้งในการถ่ายเทเป็นกองย่อย 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 การป้องกันทำได้ โดยการกำจัดตัดทางใบที่เป็นโรคออกให้
ต่ำกว่าเนื้อเยื่อส่วนที่เน่า และเลือกต้นกล้าจากสายพันธุ์ที่ไม่มีประวัติการเป็นโรค

โรคยอดเน่า พบในปาล์มน้ำมันอายุที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี และจะระบาดมากในฤดูฝน ส่วน
สาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและเชื้อรา การป้องกั นทำได้โดยการกำจัด ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค
ออก แล้วราดสารเคมีในบริเวณกรวยยอดของต้นที่เป็นโรค
โรคทะลายเน่า โรคจะเข้าทำลายผลปาล์มน้ำมันในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะสุก ในช่วงที่ปาล์ ม
น้ำมันมีอายุระหว่าง 3 ถึง 9 ปี และจะมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อรา การป้ องกันทำได้
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 และการอนุ รักษ์ศัตรูธรรมชาติจำพวก งู
พังพอน เหยี่ยว นกเค้าแมว และนกแสก เป็นต้น

4) ปฏิทินการเพาะปลูก
เกษตรกรในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีการปลูกปาล์มน้ำมัน ดังนี้
ตารางที่ 46 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
ตารางที่ 47 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
ตารางที่ 48 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)
ภาพที่ 28 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
ภาพที่ 29 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
ตารางที่ 49 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
ตารางที่ 50 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)
ภาพที่ 30 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
ตารางที่ 51 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
ภาพที่ 31 แสดงโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อ และสหกรณ์การเกษตร

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

ที่ตั้งโรงงานด้านการเกษตร
ภาพที่ 32

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

แสดงที่ตั้งโรงงานด้านการเกษตร

ประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข
ตารางที่ 52 แสดงประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและกลุ่มของปัญหา

1. ด้านพื้นที่และทรัพยากร
การเกษตร
1.1 ทรัพยากรดิน

สภาพของปัญหา

แนวทางการแก้ไข

- สภาพพื้นที่นาบางแห่งมีความลาดเท
เล็กน้อย น้ำขังในกระทงนาไม่
สม่ำเสมอทำให้ขาดน้ำ

- แก้ไขโดยปรับกระทงนาให้สม่ำเสมอ ถ้าเป็นไป
ได้นำวิธีการจัดรูปแปลงนามาปฏิบัติ (land
reshape)

- ดินค่อนข้างเป็นดินทราย และมี
โครงสร้างค่อนข้างแน่นทึบ

- ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักอัตรา ๑-๒ ตันต่อไร่ ไถ
กลบตอซังพืชลงดิน ได้แก่ ฟางหรือตอซังข้าว
ต้นข้าวโพด หรือเศษพืชตระกูลถั่ว ในช่วงการ
เตรียมดิน ไถกลบพืชปุ๋ยสด จากพืชตระกูลถั่ว
ได้แก่ โสนอัฟริกัน ถั่วพุ่ม หรือถั่วเขียว โดยใช้
เมล็ดพันธุ์ อัตรา ๕-๗ กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกก่อน
ทำนาเป็นระยะเวลา ๓๕-๕๐ วัน และเมื่อออก
ดอก ๕๐ % จึงไถกลบปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่
กระถินยักษ์ หรือถั่วมะแฮะ บริเวณคันนา แล้ว
ทำการตัดใบหรือกิ่งอ่อนสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด

หมู่บ้านและตำบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบปัญหา)

ความสำคัญ
เร่งด่วน

ทุกตำบล

ทุกตำบล

ปัญหาและกลุ่มของปัญหา

ตารางที่ 53 แสดงประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)
หมู่บ้านและตำบล
ความสำคัญ
สภาพของปัญหา
แนวทางการแก้ไข
เป้าหมาย (พื้นที่/ชุมชน
เร่งด่วน
ที่ประสบปัญหา)

2. ด้านการผลิตและการตลาด
(ตามรายชนิดที่สำคัญ)
2.1 อ้อยและข้าว
- ราคาผลผลิตตกต่ำ

- ประกอบอาชีพเสริม
- สร้างตลาดแบบขายตรง (ขายสินค้าจากผู้ผลิตไป
ยังผู้ซื้อโดยตรง)
- เลือกขายสินค้าให้กับจุดรับซื้อที่อยู่ใกล้ที่สุด

ทุกตำบล

ทุกตำบล

- มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรน้อยและ
ไม่มีความต่อเนื่อง

- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่ออำนาจในการ
ต่อรองราคาผลผลิต
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร แบบนาแปลงใหญ่

ทุกตำบล

ทุกตำบล

- ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป

- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อผลิตข้าวที่มี
คุณภาพ
- ศึกษานวัตกรรมการแปรรูปโดย
สถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ

ทุกตำบล

ทุกตำบล

- อยู่ห่างไกลแหล่งรับซื้อ
3. ด้านเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร
3.1 การรวมกลุ่ม
4. ด้านการแปรรูปผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์
4.1 การแปรรูปข้าว

2.1 การจัดทำ TOWS Matrix
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพวิธี
SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบถึงโอกาสอุปสรรคที่มี
ผลกระทบเพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 54 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สภาพแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวนมาก
ปลูกทุกตำบล
ปัจจัยภายใน

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2. เกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องการ
แปรรูป

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities : O)
1. มีแหล่งรับซื้อผลผลิต
ค่อนข้างมาก
2. มีหน่วยงานราชการให้ความรู้
เช่น กรมพัฒนาที่ดินให้ความรู้
เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดรูปที่ดินให้เหมาะสม
3. มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิต
ข้าว
4. พื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ
เพาะปลูก
ภาวะคุกคาม (Threats : T)
1. ราคาผลผลิตแปรปรวน
2. บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง

SO กลยุทธ์เชิงรุก
WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. การเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว 1. การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิต
(S1+O2)
ข้าวพันธุ์ดี
W1+O2)
2. แปรรูปผลผลิตจากข้าวเพื่อ 2. การรวมกลุ่มเกษตรเพื่อแปรรูป
เพิ่มมูลค่าสินค้า (S1+O3)
ผลผลิตจากข้าว (W1+O3)
3. การจัดรูปที่ดินในพื้นที่ไม่
เหมาะสม (S1+O2)

ST กลยุทธ์ป้องกัน
WT กลยุทธ์เชิงรับ
1. สร้างตลาดแบบขายตรง
1. รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้าง
(ผู้ผลิตขายสินค้าให้ผู้บริโภค
อาชีพเสริม เช่น การปลูกพืช
โดยตรง) (S1+T1)
อายุสั้น (W1+T2)
2. สร้างแหล่งเก็บน้ำในชุมชน
(S1+T2)

กำหนดเป็นกลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุก
1.1 การเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว
1.2 แปรรูปผลผลิตจากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
1.3 การจัดรูปที่ดินในพื้นที่ไม่เหมาะสม
2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข
2.1 การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตข้าวพันธุ์ดี
2.2 การรวมกลุ่มเกษตรกร แบบนาแปลงใหญ่
3. กลยุทธ์ป้องกัน
3.1 สร้างตลาดแบบขายตรง (ผู้ผลิตขายสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง)
3.2 สร้างแหล่งเก็บน้ำในชุมชน
4. กลยุทธ์เชิงรับ
4.1 รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพเสริม เช่น การปลูกพืชอายุสั้น

