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ภายใตโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสนิคาเกษตรที่สําคญั(Zoning) 
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อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

กรมสงเสริมการเกษตร 
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สารบญั 

1.ขอมูลสภาพทั่วไป 

 -ที่ตั้งและอาณาเขต        1 

 -ลักษณะภูมิประเทศ        ๑ 

 -ลักษณะภูมิอากาศ        2 

 -แหลงน้ําธรรมชาติ/ชลประทาน       ๕ 

 -ขอมูลดานการเกษตรที่สําคัญ/พืชเศรษฐกจิสําคัญ     6 

2.ขอมูลดานพื้นที ่

 -พื้นที่ชลประทาน/แหลงน้ํา       ๗ 

 -ขอบเขตการปกครอง        ๗ 

 -เขตความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชขาว ปาลมน้ํามัน มะมวง    ๘ 

 -สภาพการใชประโยชนที่ดินขาว ปาลมน้ํามัน มะมวง    ๙ 

3.ขอมูลดานสินคาขาว ปาลมน้ํามัน มะมวง 

 -ขอมูลการผลิต         1๐ 

 -ขอมูลการตลาด         1๔ 

 -วิเคราะหความสมดลุระหวางอปุสงคและอุปทาน     16 

 -จุดรับซือ้ผลผลิต/โรงงานแปรรูป       1๗ 

4.ขอมูลดานคน/เกษตรกร ขาว ปาลมน้ํามัน มะมวง 

 -สภาพปญหาความตองการ       1๗ 

 -ความพรอมทักษะความชํานาญ       1๗ 

 -Smart Farmer ตนแบบ        1๘ 

 -องคกร/สถาบันเกษตรกร        1๙ 

5.การกําหนดพื้นทีเ่ปาหมายการผลิตสินคาเกษตร 

 -พื้นที่ที่อยูในเขต Zoning (S1,S2)       1๙ 

 - พื้นที่นอกเขต Zoning  (S3,N)       ๒๓ 

 - แนวทางการพัฒนาและกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิต    ๒๔ 

 - แนวคิดโครงการหรือกิจกรรมทีจ่ะดําเนินการ     ๒๗ 

  

  

 



แผนการจัดการพื้นท่ีการผลิตสินคาเกษตร (ขาว) 

ภายใตโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร 

ที่สําคัญ(Zoning) 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป 
 ประวัติความเปนมาของอําเภอ 
 ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2531 ตั้งเปนกิง่อําเภอ เรียกวา “กิ่งอําเภอสงิหนคร” ตั้งที่วาการกิ่ง
อําเภออยูที่ หมูที่ 5 ตําบล สทิงหมอ ต้ังแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2531ครั้นตอมาเมือ่ป พ.ศ. 2534 ไดมีพระ
ราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอําเภอสิงหนคร เปน “อําเภอสิงหนคร” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 108 
ตอนที่ 107 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2534 โดยมีผลตัง้แตวันที่ 18 กรกฎาคม 2534 เปนตนมา          
 คําขวัญของอําเภอ 
 ทะเลคูตระการตา นํ้าตาลเลิศรส เรอืงยศวัฒนธรรม หัตถกรรมล้ําค่ํา เมืองทาแดนใต  

 ที่ตั้งและอาณาเขต 
ที่ตั้ง 
ทางหลวงแผนดิน เสนทางหมายเลข 408 ถนนสงขลา-ระโนด ตําบลสทิงหมอ อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา อยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสงขลา ตามแนวทะเลอาวไทยตอนนอกและทะเล
อาวไทยตอนใน ระยะหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 974 กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดตามเสนทาง
ตาง ๆ ดังนี้ 

            - ตามเสนทางบกผานสะพานติณสลูานนท ระยะทาง 26.6 กิโลเมตร  
            - ตามเสนทางบก ผานแพขนานยนต ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร  
            - ตามเสนทางน้ํา สามารถเดินทางเลียบฝงทะเลดานทิศตะวันออกดานอาวไทย และทางทิศตะวันตก 
ดานทะเลสาบสงขลา  

 อาณาเขต  

    ทิศเหนือ ติดตอกบัตําบลวัดจันทร ตําบลทาหิน และตําบลสทิงพระ อําเภอสทิงพระ 
             ทิศตะวันออก ติดตอกับทะเลหลวง (ตามแนวรองน้ําทิศตะวันตกเกาะหนูและเกาะแมว) 
              ทิศใต ติดตอกับทะเลสาบสงขลา (ตามแนวรองน้ําลึกในทะเลสาบสงขลา) 
              ทิศตะวันตก ติดตอกับทะเลสาบสงขลา (ตามแนวรองน้ําลกึในทะเลสาบสงขลา) อําเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา และอําเภอปากพะยูน จงัหวัดพทัลงุ   

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอําเภอสงิหนคร เปนพื้นที่ราบชายฝงทะเล พื้นที่คอย ๆ ลาดต่ําลงมา 
ตามแนวชายฝงทิศตะวันออก ดานอาวไทย และทิศตะวันตกดานทะเลสาบสงขลา สวนทางดานทิศใต พื้นที่เปน
ภูเขา คือ เขาเขียว และเขาแดง ลาดต่ําลงรมิฝงทะเล มลีักษณะยาวเรียวเปนรูปสามเหลี่ยมยื่นสูทะเลสาบ มี
พื้นที่ทั้งหมด 121,958 ไร เปนพื้นทีร่าบ 58,685 ไร คิดเปนรอยละ 48.12% ของพื้นที่ทั้งหมด 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
   อําเภอสิงหนคร มีลักษณะภูมิอากาศ อยูในเขตรอนชื้น มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูรอนและฤดูฝนดังนี ้
            1. ฤดูรอน โดยเริม่ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนมถิุนายน ระยะนี้เปนชวงของฤดูมรสุม หลังจากสิ้น
ฤดูมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือแลวอากาศเริม่รอนและมอีากาศรอนจัดในเดือนเมษายนแตไมรอนมากนัก 
เนื่องจากอยูใกลทะเลทําใหอากาศรอนเบาบางลง 
             2. ฤดูฝน โดยเริ่มตัง้แตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งฤดูฝนแบงไดเปน 2 ชวง คือ  
                        - มรสุมตะวันตก จะเริ่มตัง้แตเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือนกันยายน  
                        - มรสุมตะวันออก เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 

  ปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนตัง้แตป 2550-2559 ปริมาณน้ําฝนตกเฉลี่ย 
1,635.71 มม. (ที่มา: ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออกสงขลา) มีการเปลี่ยนแปลงมากนอยตามฤดูกาล 
ฤดูมรสมุตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตเดอืนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และชวงฤดูมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือเดอืน
ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจกิายน และฝนจะตกมากทีสุ่ดในเดือนพฤศจิกายน สําหรับชวงฤดูแลง ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน 

ภาพท่ี ๑  แสดงแผนภูมิคาเฉลี่ยน้ําฝนแตละเดือนในอําเภอสิงหนคร ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

 
 

 

แผนภูมิคาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝน(มม.)แตละเดือน ตั้งแต ป 2550-

2559 
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ตารางท่ี๑ สถิติปรมิาณน้ําฝน 10 ป (พ.ศ.2550-2559) อําเภอสิงหนคร 

ป 
 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
เฉลี่ยราย

เดือน 

เดือน 

ปริมาณ
น้ําฝน 
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝน 
(มม.) 

มกราคม 99.6 109.9 97.6 ฝ 196.9 272 65.4 11.6 93.2 135.8 120.22 

กุมภาพันธ ฝ 21.7 0 0 0 0 91 0 0 302 46.078 

มีนาคม 0 0 17 0 408.7 38.5 ฝ 0 3.1 0 51.922 

เมษายน 20 65.7 6 0 10.2 40 45.4 0 81.6 0 35.05 

พฤษภาคม 67.5 13.2 12.5 0 55.2 47.4 ฝ 32.1 123.4 110.6 51.322 

มิถุนายน 85.2 113.1 0 16.2 3.3 25.3 17.6 63.5 43.2 49.7 41.71 

กรกฎาคม ฝ 43.7 0 35.6 68.6 16.9 0 83.8 43.9 94.4 42.989 

สิงหาคม 13.5 59.3 0.8 49.5 81.2 32 0 207.3 277.6 45.5 76.67 

กันยายน 27.7 0 ฝ 43 130.9 61.5 16 72.8 43.3   49.4 

ตุลาคม 316.2 180.6 56.8 365.9 332.6 139.5 88.4 289.4 286.9   260.63 

พฤศจิกายน 190.1 797.7 489.3 348.5 557.6 104.8 708.9 155.3 562.7   452.24 

ธันวาคม 131.4 179.2 160.1 520.2 621.3 354.4 261.6 635.3 168.5   407.48 

รวม 951.20 1584.10 840.10 1378.90 2466.50 1132.30 1294.30 1551.10 1727.40 738.00   

 

หมายเหต:ุ ฝน คือ ฝนนอยกวา 0.1 มม. ฝนเลก็นอย คือ ฝนตั้งแต 0.1-10.0 มม. 

ฝนปานกลาง คือ ฝนตั้งแต 10.1 - 35 มม. ฝนหนกั คือฝนตัง้แต 35.1 - 90.0 มม. 

ฝนหนักมาก คือ ฝนตั้งแต 90.1 มม. ขึ้นไป XXX หมายถึงไมมีขอมลู 

แหลงท่ีมาศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก สงขลา 
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 ลักษณะดิน 
  กลุมชุดดินที่ 3 มีลกัษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินบนเปนสเีทาเขม สีน้ําตามปนเทาเขม ดิน
ลางเปนสเีทาหรอืน้ําตาลออน มจีุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามทีร่าบลุมหรือที่
ราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายนํ้าเลว ฤดูฝนขังน้ําลึก 20-50 ซม. นาน 4-5 เดือน ฤดูแลงดินแหง
แตกระแหงเปนรองกวางลึก ถาพบบริเวณชายฝงทะเล มักมเีปลือกหอยอยูในดินช้ันลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลาง มปีฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถาเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดาง
ปริมาณ 5.5-6.5 สวนดินช้ันลางหากมีเปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกิริยาเปนดางออนหรือมีคาความเปนดาง
ประมาณ 7.5-8.00 เหมาะสมสําหรับการทํานาขาว ปลกูพชืไร ปลูกไมผลและไมยืนตน 
  กลุมชุดดินที่ 10 มีลกัษณะเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือเทาแก ดินลางมีสเีทา
มีจุดประสีน้ําตามปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองฟางขาวสารจาโรไซต ภายในระดับความ
ลึก 100 ซม. จากผิวดิน พบบรเิวณที่ราบลุมชายฝงทะเลน้าํแชขังลึก 100 ซม. นาน 6-7 เดือน เปนดินลึกมี
การระบายน้ําเลว ดินมีความอุดมสมบรูณต่ํา เปนกรมจัดมาก pH 4.5 เหมาะสมสําหรบัการทํานาขาว ปลูกพืช
ไร ปลูกไมผลและไมยืนตน 
  กลุมชุดดินที่ 11 มีลกัษณะเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรอเทาแก ดินลางมสเีทา
และมจีุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยูเปนจํานวนมากในชวงดินลางตอนบน และพบจุดประสี
เหลืองฟางขางของสารจาโรไซด ในระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดินพบบริเวณทีร่าบตามชายฝงทะเล
หรือที่ราบลุมภาคกลาง น้ําแชขังลึก 50-100 ซม. นาน 3-5 เดือน บางพื้นทีจ่ะขังน้ํานาน 6-7 เดือน เปนดิน
ลึกมีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบรูณคอนขางต่ํา ดินมปีฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด pH 4.5-
5.0 เหมาะสมสําหรับการปลกูขาว ปลูกพืชไร ปลูกไมผลไมยืนตน 
  กลุมชุดดินที่ 32 มีลกัษณะเนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวมเหนียวปนทรายแปงบางแหงอาจมี
ชั้นดินทรายละเอียดสลบัชั้นอยู พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต สีดินเปนน้ําตาลหรือสีเหลืองปนน้ําตาลและมัก
มีแรปะปนกบัเนื้อดิน เกิดจากตะกอนดินที่น้ําพัดมาทับถมบริเวณสันดินริมน้ํา ซึ่งมีสภาพพื้นที่คอนขาง
ราบเรียบถงึเปนลูกคลื่นลอนลาดเปนดินลึกมากมีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบรูณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 เหมาะสมสําหรบัการปลกู
พืชไร ปลูกไมผล 
  กลุมชุดดินที่ 42/43 มลีักษะเนือ้ดินเปนดินทรายจัด ช้ันลางเปนดินดานอัดแนนดินเปนลูก
คลื่นระบายนํ้าดีปานกลาง อุดมสมบูรณต่ํามาก เหมาะสมสําหรบัการปลกูมะมวงหิมพานต มะพราว สบัปะรด 
และทุงหญาเลี้ยงสัตว 
  กลุมชุดดินที่ 43 มีลกัษณะเนื้อดินเปนดินทราย บางแหงมเีปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดินมสีี
เทา สีเทาถึงสีขาว หรือสีน้ําตาลในเทา หรือสีเหลือง พบบรเิวณลูกคลื่นลอนลาดบรเิวณชายหาดทรายหรือสัน
ทรายชายทะเลบางแหง บรเิวณที่ลาดเชิงเขา มีความลาดชันประมาณ 2-4 % เปนดินลกึ มีการระบายนํ้า
คอนขางมากเกินไป ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตรตลอดปมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก pH 
5.5-6.5 แตถามีเปลอืกหอยปะปนจะมีปฏิกริิยาเปนดางปานกลาง เหมาะสมสําหรับการปลูกมะพราว มะมวง
หิมพานต สบัปะรด ปลกูพืชไร และทุงหญาเลี้ยงสัตว 
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 แหลงนํ้าธรรมชาติ/ชลประทาน 
- แหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก ทะเลสาบสงขลา เปนแหลงทรัพยากรของสัตวน้ํานานาชนิด  

เชน กุง หอย ปู ปลา แรธาตุตาง ๆ เปนตน มีพื้นที่ติดตอยาวตามลักษณะภูมิประเทศประมาณ 35.5 กม. มี
ตําบลที่อาศัยทะเลสาบสงขลาเปนเลือดเนื้อและชีวิตจํานวน 7 ตําบล ไดแก ตําบลทํานบ ปากรอ สทิงหมอ ปา
ขาด บางเขียด ชะแล และตําบลหัวเขา 

- อาวไทย หรือทะเลหลวง อยูทางดานทิศตะวันออก มีแนวเขตยาวตามชายฝงประมาณ  
22.5 กม. ตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลสทงิหมอ มีประมาณน้ําตลอดป เพื่อการอุปโภคเทานั้น บางปก็มีน้ําเค็มเจือปน 
ใชอุปโภคไมได สภาพปจจบุันกําลังแกไขไมใหระบบน้ําเค็มเขาไปไดโดยปดคลองสทงิหมอที่บานข้ีเหล็ก เพือ่ให
มีน้ําจืดใชอุปโภคและเพื่อการเกษตรไดบางฤดูกาล โดยเฉพาะหนาแลงเพื่อทํานาปรับไดประมาณ 200 - 500
ไร 
  - คลองพลเอกอาทิตย กําลังเอก เปนคลองขุดข้ึนเพื่อกกัเกบ็น้ําไวอุปโภคบริโภคมีความยาว
ประมาณ 60 กม. ใชเกษตรบางปไดบางในการทํานาปและนาปรัง แตสวนใหญแหงขอดทุกป ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัฝน
ธรรมชาติจะเอื้ออํานวยใหมีน้ําไดในเดือนไหนเปนหลกั โดยตนคลองอยูในทองทีอ่ําเภอระโนดจดอําเภอสงิ
หนคร ผานอําเภอกระแสสินธิ์ – อําเภอสทิงพระ 
  - คลอง กสช. เปนคลองที่ขุดขึ้นเมื่อป 2531 มีความยาวประมาณ 13.3 กิโลเมตร    ใช
อุปโภค และใชในการเกษตรบางฤดูกาลไดผานตําบลบางเขียด ชะแล รําแดง ทํานบ ปาขาด เช่ือมกับลําคลอง
สทิงหมออีกดวย 
  - คลองสายยู เปนคลองที่ขุดข้ึน มีความยาวประมาณ 5 กม. ผานตําบลทํานบ ปาขาด รําแดง 
และตําบลชิงโค ใชในการอุปโภคไดบางฤดูกาลเทานั้น ใชในการเกษตรไดในฤดูฝน 

  - ระดับน้ําใตดิน โดยเฉลี่ยทั้งอําเภอประมาณ 7.9 เมตร หากทองที่ไหนอยูใกลบริเวณอาว
ไทย ระดับน้ําใตดินก็ประมาณ 3 – 4 เมตร สวนบริเวณที่ตดิกับทะสาบสงขลาระดบัน้ําก็จะลกึประมาณ 10 – 
12 เมตร น้ําทั่ว ๆ ไปเปนน้ํากระดาง 

 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

  อําเภอสิงหนครมีประชากรทั้งสิ้น 79,575 คน เปนชาย 39,354 คน เปนหญงิ 40,403 คน 
จํานวนครัวเรือน 20,433 ครัวเรือนแบงเปน 11 ตําบล 77  หมูบาน  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
การเกษตร ทํานา ทําสวน รองลงมาไดแก การประมงชายฝง เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงสัตว ปลูกพืช ทําน้ําตาล
โตนดและผลิตภัณฑจากตาลโตนดขนาดการถือครองที่ดิน อําเภอสิงหนคร มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดประมาณ 
80,242 ไร ครัวเรือนเกษตรกร 7,358 ครัวเรือน รายไดเกษตรกรเฉลี่ย 42,088 บาท/คน/ปโดยเกษตรกรมี
ที่ดินเปนของตนเองเฉลี่ย ๖ ไร/ครัวเรือน และมีเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินตองเชาพื้นที่ทําการเกษตร
โดยประมาณ รอยละ ๕ ของเกษตรกรทัง้หมด สําหรับเกษตรกรที่มีอาชีพทํานาสวนใหญจบการศึกษา
ระดับประถมศึกศึกษา รอยละ ๖๙ และมัธยมศึกษารอยละ ๒๒ และมีอายุเฉลี่ย ๕๕ ป โดยมีอายุมากกวา ๖๐ ป 
รอยละ ๓๕ และอายุระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป รอยละ ๒๔  สวนมากเปนเพศหญิง รอยละ ๕๙   สวนนอยเปนเพศ
ชาย รอยละ ๔๑ ในพื้นที่อําเภอมีวัด 39 แหง มสัยิด 17 แหง ประชากรของอําเภอสิงหนคร นับถือศาสนาพุทธ
ประมาณ 76 % นับถือศาสนาอสิลามและอื่น ๆ ประมาณ 24 %ของประชากรทัง้หมดจํานวนแรงงาน 
ครัวเรือนที่ทําการเกษตรสวนใหญมีแรงงานประมาณครัวเรอืนละ 2 คน เนื่องจากในปจจุบันจะมีเครือ่งจกัรกลมา
รับจางในการทําารเกษตร เชน รถแทรคแตอร รถเก็บเกี่ยวขาว 
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 ขอมูลดานการเกษตรท่ีสําคัญ/พืชเศรษฐกิจสําคัญ 
  อําเภอสิงหนครมีพื้นทีท่างการเกษตรทั้งหมด ๘๕,๐๒๗ไร มพีื้นที่ทางการเกษตรทีเ่ปนพืช
เศรษฐกจิหลักและพืชประจําถิ่น จํานวน ๕๖,๘๗๙ไร ประกอบดวยพื้นที่นาขาว ๕๕,๒๔๕  ไร  มะมวงเบาและ
มะมวงพิมเสนเบา ๓,๓๔๙ ไร และปาลมน้ํามัน ๓,๑๑๕  ไร 
  การปลูกขาว อําเภอสงิหนครมีพื้นทีท่ํานาทั้งหมดประมาณ ๕๕,๒๔๕  ไร การทํานาอาศัย
น้ําฝนเพียงอยางเดียว ทําใหเกษตรกรสามารถทํานาไดปละครั้ง  พันธุขาวที่ปลูกเปนพันธุสงเสรมิสวนใหญ  
ประมาณรอยละ 9๔ พันธุที่ใชไดแก ชัยนาท1 พิษณุโลก2 เฉี้ยงพัทลงุ ปทมุธานี สําหรบัพันธุพื้นเมืองประมาณ
รอยละ ๖ มีการใชเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร โดยการใชปุยเคมีและการปองกันกําจัดศัตรูพืชและการลด
ตนทุนการผลิต ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาดําเปนนาหวาน แตเกษตรกรยงัปฏิบัติไมถกูตองตามหลกั
วิชาการ โดยเฉพาะการใชสารเคมปีองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรสวนใหญจะนิยมใชเกือบทุกครัง้ที่มีศัตรูพืช
ระบาด โดยไมมกีารสํารวจการระบาดศัตรพูืชกอนวาถึงระดบัเศรษฐกจิหรือไม สวนการใชปุยเคมีเกษตรกรนิยม
ใชปุยเคมีเพือ่เพิม่ผลผลิตไดสงูขึ้นอยางเดียว โดยไมไดคํานึงถึงคุณภาพของผลผลิตและการปรับสภาพดิน หาก
เกษตรกรยังใชปุยเคมีตอไปอกีกจ็ะทําใหคุณสมบัตทิางกายภาพของดินจะคอย ๆ เสื่อมลงไป ปุยเคมีที่นิยมใช
ไดแก สูตร 16 – 20 -0 และสูตร 46 – 0 -0 สําหรับวิธีการทํานาเกษตรกรไดหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการจาก
การทํานาดําเปนการทํานาหวานสํารวย 
   การปลูกมะมวง มะมวงสวนใหญที่ทํารายไดใหเกษตรกรของอําเภอสิงหนคร มมีะมวง
เบา มะมวงพิมเสนเบา มีพื้นทีป่ลกู ทั้งหมด  ๓,๓๔๙ ไร ปลกูมากที่ตําบลชิงโค มีพื้นที่ปลูก ๑,๒๐๐ ไร ตําบลวัด
ขนุน พื้นที่ปลูก ๘๐๐ ไร  
   การปลูกปาลมน้ํามัน มีพื้นทีป่ลกู ๓,๑๑๕ไร เกษตรกรปลกูปาลมเกือบทุกตําบลของ
อําเภอสิงหนคร แตมปีญหาอุปสรรคดานแหลงน้ําและศัตรู คือหนู สงผลใหปาลมมผีลผลิตตอไรต่ํา 
   การทําไรนาสวนผสม เกษตรกรปรับพื้นที่เปนรองสวน เพื่อจดัทําเปนแปลงไรนาสวน
ผสม โดยไดรับการสนบัสนุนงบประมาณการปรบัพื้นที่นาจากงบประมาณของสวนราชการ ไดแก โครงการงบ
พัฒนาจงัหวัด โครงการ อบจ. อบต. ส.ส. และเงินบางรายกใ็ชเงินทุนของตนเอง สําหรบักจิกรรมไรนาสวนผสม 
ไดแก การปลกูพืช เชน ไมผล พืชผัก พืชไร การเลี้ยงปลากินพืช และปลาธรรมชาติในทองรอง ผลผลิตที่ไดรบั
ใชบริโภคในครัวเรือนและเหลือจําหนายเปนรายไดเสรมิครอบครัวของเกษตรกร 
   พืชผัก เกษตรกรปลกูพืชผักบรเิวณใกลบาน ตามคันคลองสงน้ําและตามรองสวนใน
แปลงไรนาสวนผสม พืชผกัที่นิยมปลูก ไดแก มะเขือ ผักคะน้ํา ผักกวางตุง แตงกวา ถ่ัวฝกยาว โหระพา ใบ
ยี่หรา กระเพรา ขาวโพดหวาน เปนตน ผลผลิตใชบริโภคในครัวเรือนและจําหนายในตลาดชุมชนในตําบล 
ตลาดภายในอําเภอและจังหวัด 

 
๒. การเลี้ยงปศุสัตว 

การเลี้ยงสัตวของอําเภอสิงหนคร สวนใหญเปนการเลี้ยงตามธรรมชาติ ไมมีการ 
ฉีดวัคซีน สัตวที่เลี้ยงไดแก โค สุกร แพะ  สัตวปกไดแกเปดไข เปดเนื้อ และไกพื้นเมือง การเลี้ยงโคไมมีการให
อาหารขน เลี้ยงโดยใหกินหญาตามหัวไรปลายนา สวนการเลี้ยงสุกรสวนใหญเปนสุกรลกูผสมโดยใหกินอาหาร
สําเร็จ สําหรบัการเลี้ยงแพะ เกษตรกรเลี้ยงโดยใหแทะเลม็หญาในบรเิวณบาน หัวไรปลายนา โดยปลอยใหหา
กินเองตามธรรมชาติไมไดมีการฉีดวัคซีน การเลี้ยงสัตวปก จาํพวกเปดไข เปดเทศ ไกพื้นเมือง ไกไขและไกเนื้อ 
สวนใหญเกษตรกรจะเลี้ยงไวเพื่อบรโิภคในครัวเรือน สวนทีเ่หลือก็จําหนายเปนรายไดเสรมิครอบครัว 
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       ๓. การทําการประมง 
  การทําการประมงสวนใหญเกษตรกรจะทําการเลี้ยงปลาน้ําจดื น้ํากรอยใน 
กระชังในแหลงน้ําธรรมชาติ ในรองสวนแปลงไรนาสวนผสม และในบอปลาของเกษตรกร ปลาที่นิยมเลี้ยงไดแก 
ปลาทบัทิม ปลาดุก ปลาชอน ปลากะพง ปลาหมอ ปลานิล และปลาตะเพียน เปนตน 
 
2.ขอมูลดานพื้นที่ 
 พื้นที่ชลประทาน/แหลงนํ้า 
 -พื้นที่อําเภอสิงหนครไมมรีะบบชลประทาน 
 -แหลงน้ํา มีทะเลสาบ อาวไทย คลองสทิงหมอ คลอยสายยู กสช. คลองพลเอกอาทิตยกําลงัเอก 
 ขอบเขตการปกครอง 
 อําเภอสิงหนครมีประชากรทั้งสิ้น 79,575 คน เปนชาย 39,354 คน เปนหญงิ 40,403 คน 
จํานวนครัวเรือน 20,433 ครัวเรือนแบงเปน  11 ตําบล 77 หมูบานดังนี ้
    ๑. ตําบลชิงโค จํานวน 10 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานตาหลวงคงหมูที่ 2 บานหัวเลีย้ว 
หมูที่ 3 บานยางงามหมูที่ 4 บานปลายนาหมูที่ 5 บานชิงโคหมูที่ 6 บานชิงโคหมูที่ 7 บานชิงโคทาออกหมูที่ 
8 บานบอสระหมูที่ 9 บานดีหลวงและหมูที่ 10 บานวัดเลยีบ 
    ๒. ตําบลสทิงหมอ  จํานวน 6 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานเขาเขียวหมูที่ 2 บานลางหมูที่ 3    บาน
ธรรมโฆษณหมูที่ 4 บานสทิงหมอหมูที่ 5 บานนาออกและหมูที่ 6 บานสถิต 
    ๓. ตําบลทํานบ จํานวน  7  หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานบอสีกกัหมูที่ 2 บานหัวขี้เหลก็หมูที่ 3  บาน
แมลาดหมูที่ 4 บานพราวหมูที่ 5 บานคลองทาแตงหมูที่ 6 บานฉางและหมูที่ 7 บานทํานบ 
    ๔. ตําบลหัวเขา จํานวน8 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานเล,บานเขาแดงหมูที่ 2 บานแหลมสน 
หมูที่ 3 บานนอกหมูที่ 4 บานในบานหมูที่ 5 บานหัวเขาหมูที่ 6 บานหัวเลนหมูที่ 7 บานบนเมือง      และหมู
ที่  8  บานบอสวน 
    ๕. ตําบลวัดขนุน จํานวน 8 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานดีหลวงหมูที่ 2 บานวัดขนุนหมูที่ 3   
บานมะขามหมูที่ 4 บานหนองหอยหมูที่ 5 บานบอปลงิหมูที่ 6 บานทาออกหมูที่ 7 บานชายเลและหมูที่ 8  
บานวัดวาส 
    ๖. ตําบลปาขาด จํานวน 5 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานหัวลําภูหมูที่ 2 บานปาขาด 
หมูที่ 3 บานเทพยา หมูที่ 4 บานชายปาและหมูที่ 5 บานสวางอารมณ 
    ๗. ตําบลมวงงาม จํานวน 10 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานปะโอหมูที่ 2 บานบอเตี้ยหมูที่ 3  บาน
มวงงามหมูที่ 4 บานมวงงามหมูที่ 5 บานวัดประตูเขียนหมูที่ 6 บานมวงงามลางหมูที่ 7 บานมวงงามเนินหมูที่ 
8 บานมวงพุมหมูที่ 9 บานเสื้อเมืองและหมูที่ 10 บานมะขามคลาน 
    ๘. ตําบลรําแดง จํานวน 7 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานหนองโด หมูที่ 2 บานขมวน หมูที่ 3     บาน
รําแดง หมูที่ 4 บานหนองโอย หมูที่ 5 บานนอก หมูที่ 6 บานรําแดงและหมูที่ 7 บานปาขวาง 
    ๙. ตําบลชะแล จํานวน 5 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานปากชอง หมูที่ 2 บานสวางอารมณ หมูที่ 3  
บานกลาง  หมูที่ 4 บานชะแล  และหมูที่ 5 บานเขาผ ี
    ๑๐. ตําบลปากรอ จํานวน 6 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานดอนทิงหมูที่ 2 บานบอทราย หมูที่ 3  
บานบางไหน หมูที่ 4 บานใต หมูที่ 5 บานแหลม และหมูที่  6  บานแหลมจาก   
    ๑๑. ตําบลบางเขียด จํานวน 5 หมูบานไดแกหมูที่ 1 บานตากแดด หมูที่ 2 บานใหญ หมูที่ 3  
บานบางเขียด  หมูที่ 4 บานทาแคง และหมูที่ 5 บานระฆัง  



๘ 
 

   
  ภาพท่ี ๒แสดงพื้นที่เขตการปกครองขอบเขตตําบล อําเภอสงิหนคร  
 

 
 
 

เขตความเหมาะสมสําหรับปลูกพืช 
 อําเภอสิงหนครมีพื้นที่เขตความเหมาะสมการปลูกขาว S1,S2 มี 9 ตําบล คือ ตําบลทํานบ ปาขาด 
ปากรอ บางเขียด ชะแล มวงงาม วัดขนุน ชิงโค และตําบลรําแดงจําแนกไดดังนี้ (ตารางที่ ๒) 
ตารางท่ี ๒ แสดงพื้นที่ความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวในอําเภอสิงหนคร 

 

ตําบล 
ระดับความเหมาะสม (ไร) 

S1 S2 S3 N 

ชะแล 4741.383   847.558 2229.229 

ชิงโค 1736.881 1541.06   8500.744 

ทํานบ 935.018 4600.893   806.311 

บางเขียด 9249.003     1759.858 

ปากรอ 1975.516 1656.402 5333.872 901.009 

ปาขาด 888.146 6209.017 1746.271 365.43 

มวงงาม 8412.705     5493.79 

รําแดง 7861.437       

วัดขนุน 3530.385     3827.63 

สทิงหมอ   1977.026 888.39 7639.587 

หัวเขา   311.816 109.83 5586.155 

รวม 39330.474 16296.214 8925.921 37109.743 

 

 โดยแบงเปนช้ันพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกขาว (S1 + S2)  จํานวน     ……… ไรและชั้นพื้นที่   ที่

ไมเหมาะสม (S1 + N ) จํานวน   …….. ไร  ดังภาพที่ ๓  



๙ 
 

ภาพท่ี ๓แสดงพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกขาวในอําเภอสิงหนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สภาพการใชประโยชนที่ดิน 
  อําเภอสิงหนครมีพื้นทีก่ารปลูกขาวในป ๒๕๕๙ ทั้งหมดจํานวน  ๕๕,๔๑๕  ไร มีการปลูกจริง

จํานวน ๒๔,๒๖๗  ไรดังตารางที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 ตารางท่ี ๓ แสดงพื้นที่ปลการปลูกขาวนาป ๒๕๕๙ อําเภอสิงหนคร จําแนกเปนรายตําบล 

ตําบล พื้นที่ปลูก (ไร) จํานวนครัวเรือน 
มวงงาม ๓,๓๐๐ ๓๐๔ 
ชิงโค ๑,๐๗๐ ๑๔๒ 
รําแดง ๓,๑๐๙ ๒๙๐ 
ทํานบ ๑,๙๕๗ ๒๔๒ 
บางเขียด ๕,๔๔๙ ๕๑๑ 
ชะแล ๒,๒๔๙ ๒๓๔ 
ปากรอ ๒,๗๘๐ ๒๒๕ 
ปาขาด ๓,๘๕๓ ๓๑๖ 
วัดขนุน ๕๐๐ ๙๗ 
รวม ๒๔,๒๖๗ ๒,๓๖๑ 

  
3.ขอมูลดานสินคา (ขาว) 
 ขอมูลการผลิต 
 ๓.๑ พื้นที่การผลิต ผลผลิต  
 ในป ๒๕๕๙ อําเภอสิงหนคร มีพื้นที่ปลูกขาว ๕๕,๒๔๕  ไร มีการปลูกจริง  จํานวน ๒๔,๒๖๗  ไร ได

ผลผลิตรวม ๙,๘๔๓ ตันครอบคลุมพื้นที่ ใน ๙ ตําบล ประกอบดวยตําบลชิงโค วัดขนุน ทํานบ รําแดง ปาขาด 

ปากรอ บางเขียด ชะแล และมวงงาม  จํานวนเกษตรกรทั้งหมด ๒,๓๖๑  ราย     ชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวขาวใน

อําเภอสิงหนคร ต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคมปริมาณผลผลิตขาวในอําเภอสิงหนคร รวมทั้งหมด ๙,๘๔๓ ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย ๔๗๕ กิโลกรัมตอไร โดยมผีลผลิตสงูสุด   ที่ ๘๕๐ กิโลกรัมตอไร ไดแกพันธุขาว กข ๔๗ และ

ผลผลิตต่ําสุด อยูที่ ๓๕๐ กิโลกรมัตอไร ไดแกพันธุขาวสังขหยดดังตารางที่ ๔ 

ตารางท่ี ๔แสดงขอมูลการผลิตขาวนาป ในอําเภอสิงหนครจําแนกรายตําบล ป ๒๕๕๙ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตําบล พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

หมายเหตุ 

มวงงาม ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐   1,712    480  
ชิงโค ๑,๐๗๐ ๑,๐๗๐   1,943    447  
รําแดง ๓,๑๐๙ ๓,๑๐๙   1,554    500  
ทํานบ ๑,๙๕๗ ๑,๙๕๗     881    450  
บางเขียด ๕,๔๔๙ ๕,๔๔๙   2,725    500  
ชะแล ๒,๒๔๙ ๒,๒๔๙   1,124    500  
ปากรอ ๒,๗๘๐ ๒,๗๘๐   1,390    500  
ปาขาด ๓,๘๕๓ ๓,๘๕๓   1,926    500  
วัดขนุน ๕๐๐ ๕๐๐     225    450  
รวม ๒๔,๒๖๗ ๒๔,๒๖๗   9,843    475  



๑๑ 
 

๓.๒ แหลงน้ําที่ใชสําหรับการปลูกขาว  

          เกษตรกรทํานาในอําเภอสิงหนครใชนํ้าจากน้ําฝนเปนหลัก 

  ภาพที่ ๔ แสดงรอยละของแหลงน้ําที่เกษตรกรใชทํานาในอาํเภอสิงหนคร 

   
  

 ๓.๓ สภาพการใชเทคโนโลยกีารผลิตขาว 

  เกษตรกรในอําเภอสิงหนครมกีารใชเทคโนโลยกีารผลิตขาวแบบดั้งเดิม เนื่องจากพื้นที่การทํา

นาทั้งหมด อยูนอกเขตชลประทาน ตองอาศัยน้ําฝนเปนหลกั จึงทํานาไดปละ ๑ ครั้ง ในชวงเดือนสงิหาคม  – 

กุมภาพันธของทุกป ดังนี ้

  ๑) วิธีการทํานา ทั้งหมดใชวิธีนาหวานสํารวย 

                    ภาพที่ ๕  แสดงรอยละวิธีการทํานาของเกษตรกรในอําเภอสงิหนคร 

 
 ๒) อัตราการใชเมล็ดพันธุ ๒๕ - ๓๐ กิโลกรมัตอไร  

       พันธุขาว พันธุขาวที่ใชปลูกมากทีสุ่ดคือพันธุเฉี้ยงพัทลุง ประมาณรอยละ๕๙.๖๓ รองลงมา

คือพันธุ ชัยนาท ๑  พิษณุโลก ๒   กข ๒๙ สังขหยด และพนัธุกข ๕รอยละ ๙.๓๙  ๗.๔๙  ๖.๖๓ ๕.๙๖ และ 

๕.๗๖ ตามลําดับ  

 

 

 

 

100%

รอ้ยละของแหลง่นํ �าที�ใชใ้นการเกษตร

แหล่�งนํ�าชลประทาน แหลง่นํ�าในพื�นที�ตนเอง

100%

รอ้ยละของรปูแบบการเพาะปลกู

นาดํา นาหวานสํารวย



๑๒ 
 

พันธุขาว % 
กข29 6.63 
กข47 3.24 
กข5 5.76 

เฉี้ยงพัทลุง 59.63 
ชัยนาท 1 9.39 
ปทุมธานี 1 1.90 
พิษณุโลก 2 7.49 
สังขหยด 5.96 

 

      ภาพที่ ๖ แสดงรอยละของแหลงพันธุขาวที่เกษตรกรใชในอําเภอสิงหนคร 

 
  

  ๓) การจัดการดิน 

   การปลูกขาวในอําเภอสงิหนครทัง้หมดใชวิธีการทํานาหวานสํารวย ตองรอน้ําฝน

ในชวงฤดูนาป ดังนั้นเกษตรกรจะใชวิธีการเตรียมดิน กอนหวานเมล็ดพันธุจํานวน ๒ ครั้ง คือการไถดะ ตากดิน

เพื่อกําจัดวัชพืช และไถแปรพรอมหวานเมล็ดพันธุ มบีางสวนใชวิธีการทําปุยพืชสดเชนปอเทอืง กอนหวานเมล็ด

พันธุ จึงตองไถ ๓ ครั้ง คือไถดะ แลวหวานเมล็ดปอเทือง เมือ่ปอเทืองออกดอกบานและโรย จงึไถกลบ ตากดิน

ทิ้งไว หลังจากนั้นไถแปรเพื่อหวานเมล็ดพันธุขาวตอไป  

  ๔) การดูแลรักษา 

   เกษตรกรทํานา ในอําเภอสิงหนคร สวนใหญมีอายุมาก อยูในวัยชรา จึงมักใชวิธีการ

จางทํานาแทนการทําดวยตัวเอง ตั้งแตการจางไถ  หวานเมล็ดพันธุ หวานปุย กําจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืช 

นอยคนที่จะใชวิธีการถอนวัชพืชดวยแรงงานตนเองเหมือนสมัยกอน การดูแลรักษาตนขาว ใชการใสปุย จํานวน 

๒ ครั้ง ครั้งแรก ใสปุยสูตร ๑๖ – ๒๐ - ๐  อัตรา ๒๕ กิโลกรัมตอไร ครัง้ที่ ๒ ใสปุยยเูรีย ๔๖ - ๐ – ๐ อัตรา ๑๐ 

กิโลกรัมตอไร ชวงขาวอายุ ๕๕ วัน  หรือใชวิธีสลับสูตรปุยกนั ระหวางครัง้ที่ ๑ และครัง้ที่ ๒  โดยจะจางกําจัด

วัชพืชดวยการฉีดพนสารเคมกีอนหวานปุยครั้งที่ ๒  

54%

46%

รอ้ยละของแหลง่ที�มาของพนัธุ ์

ซื�อ เก็บเอง



๑๓ 
 

  ๕) การใชเครื่องจกักลการเกษตร 

   เกษตรกรในอําเภอสิงหนคร ใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการทํานา ๒ ชวง ชวง

เตรียมดินใชรถจักรไถนา และใชรถเก็บเกี่ยวขาวในชวงเก็บเกี่ยว สวนใหญนําเขามาจากนอกพื้นที่โดยผาน

นายหนาคนกลาง  

  ๖) การเกบ็เกี่ยวผลผลิต 

   ชวงเก็บเกี่ยวขาวในอําเภอสิงหนคร อยูระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม ทั้งหมด เกบ็

เกี่ยวดวยรถเกี่ยวขาว และสวนใหญจําหนายผานนายหนาคนกลางในพื้นที่ ทั้งทีเ่ปนบุคคลธรรมดา และโรงสี 

โดยจําหนายทีห่นาแปลง แตจะถกูหักคารถขนสงไปที่โรงสี หรือจุดรบัซื้อปลายทาง โดยมสีวนนอยที่เก็บไวเพื่อ

แปรูรปจําหนาย  

 ๓.๔ ตนทุนการผลิต  

  สภาพการทํานาในอําเภอสงิหนคร ยังมีตนทุนการผลิตที่สงูอยู  เฉลี่ย ๓,๐๘๐ บาท/ไร      

สวนใหญจะเปนตนทุนการจางไถ คาเมล็ดพันธุ คาปุยเคมี และคารถเกี่ยวขาว ดังตารางที่ ๕ และ ตารางที่ ๖

และภาพที่ ๗ 

ตารางท่ี ๕  แสดงตนทุนการผลิตขาวอําเภอสงิหนคร ป ๒๕๕๙ จําแนกเปนรายตําบล 

ตําบล    ตนทุนการผลิต(บาท/ไร) หมายเหต ุ
มวงงาม ๒,๕๐๐  
ชิงโค ๒,๘๐๐  
รําแดง ๓,๐๐๐  
ทํานบ ๒,๘๐๐  

บางเขียด ๓,๓๐๐  
ชะแล ๓,๓๐๐  
ปากรอ ๓,๕๐๐  
ปาขาด ๓,๕๐๐  
วัดขนุน ๓,๐๐๐  

                     เฉลี่ย ๓,๐๘๐  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

ตารางท่ี ๖แสดงตนทุนการผลิตขาวอําเภอสิงหนคร ป ๒๕๕๙ จําแนกตามกิจกรรมและปจจัยการผลิต 

 

กิจกรรม/ปจจัยการผลิต       ราคา (บาท/ไร) รอยละ หมายเหต ุ
๑. คาจางไถ  ๘๐๐ ๒๕.๙๗ จํานวน ๒ ครั้ง 
๒. คาเมล็ดพันธุ ๖๐๐ ๑๙.๔๘  
๓. คาจางหวานเมล็ดพันธุ ๒๐๐ ๖.๔๙  
๔. คาปุย ๔๘๐ ๑๕.๕๘  
๕. คาจางหวานปุย ๓๐๐ ๙.๗๔ จํานวน ๒ ครั้ง 
๖. คาจางกําจัดวัชพืช ๒๐๐ ๖.๔๙  
๗. คาจางรถเกี่ยว ๕๐๐ ๑๖.๒๓  
              รวม ๓,๐๘๐ ๑๐๐  

 
ภาพท่ี ๗ แสดงสัดสวนตนทุนการผลิตในการทํานาของเกษตรกรในอําเภอสงิหนคร 
 

 
  
 ขอมูลการตลาด 
  สถานการณการตลาด  

   ราคาผลผลิตขาวในอําเภอสิงหนครยังต่ํา เมื่อเทียบกบัยุคสมัยที่คาครองชีพแพงขึ้น ราคาเฉลี่ย

อยูที่ตันละ ๖,๕๐๐ บาท ราคาสงูสงูสุดอยูที่ ๘,๐๐๐ บาท/ตัน และต่ําสุดอยูที่ ๕,๗๐๐ บาท/ตัน ราคารับซื้อขาว

ในอําเภอสิงหนคร มักอางองิจากราคาขาวของอําเภอระโนด เนื่องจากเปนปลายทางในการสงขาวเปลือกไป

จําหนายของโรงสีและ พอคาคนกลาง  เปนการผูกขาดการรบัซื้อโดยพอคาและโรงสีในทองที่ พอคาคนกลางจาก

    26%

19%

      7%

 16%

     10%

      6%

 16%

ตนทุนการผลิต

คาจางไถ 

คาเมล็ดพันธุ

คาจางหวานเมล็ดพันธุ

คาปุย

คาจางหวานปุย

คาจางกาํจัดวัชพืช

คาจางรถเกี่ยว



๑๕ 
 

ภาคอื่นไมสามารถรบัซื้อในราคาทีสู่งจากราคาทองถิ่นได จะถูกกดดันใหตองรับซื้อในราคาเดียวกบัพอคาทองถิ่น 

เชนเดียวกับอําเภอระโนด และทองที่อื่นๆในภาคใต ยกเวนขาวพื้นเมือง หรือพันธุใหมๆ เชนสงัขหยด และไรท

เบอรี่ ราคาจะเปนไปตามกลไกของตลาดอยางแทจรงิ จะมรีาคาอยูที่ ๑,๑๐๐๐ – ๑,๒๐๐๐ บาท/ตัน เนื่องจาก

เปนขาวที่โรงสีไมตองการ เกษตรกรผลิตเพื่อการแปรูปสรางมูลคาเพิม่ โดยอําเภอสิงหนครมีโรงสีขนาดใหญ 

จํานวน ๒ โรง    ตั้งอยูที่ตําบลชะแล  และตําบลบางเขียด 

 ตารางท่ี ๗แสดงราคาขาวที่จําหนายได ป ๒๕๕๙ ในอําเภอสิงหนคร จําแนกเปนรายตําบล 

 

ตําบล พื้นที่ปลูก (ไร) ผลผลิต 
(ตัน) 

  ราคา 
บาท/ตัน 

   มูลคา 
(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

มวงงาม ๓,๓๐๐   1,712 6,000 10.28  
ชิงโค ๑,๐๗๐   1,943 6,000 11.66  
รําแดง ๓,๑๐๙   1,554 6,500 10.10  
ทํานบ ๑,๙๕๗     881 6,000 5.28  
บางเขียด ๕,๔๔๙   2,725 5,700 15.53  
ชะแล ๒,๒๔๙   1,124 6,000 6.75  
ปากรอ ๒,๗๘๐   1,390 8,000 11.12  
ปาขาด ๓,๘๕๓   1,926 8,000 15.41  
วัดขนุน ๕๐๐     225 6,000 1.35  
รวม ๒๔,๒๖๗   9,843 ๖,450 87.49  

 

  การบริโภคขาว 

      ผลผลิตขาวในอําเภอสงิหนครประมาณ ๙,๘๓๔ ตัน โดยเกษตรกรมีการใชประโยชน ดังนี ้

  ๒.๑ ขาวขาว จํานวน ๙,๒๔๔ ตัน 

    ๑) ใชบริโภคในครัวเรือน    ๖๒๕     ตัน 

    ๒) ใชทําพันธุ   ๒๕๑  ตัน 

    ๓) จําหนายโรงส ี ๘,๓๖๘ ตัน 

    ๔) แปรรปูเปนผลิตภัณฑขาวสาร    -  ตัน 

  ๒.๒ ขาวสีจํานวน ๕๙๐ ตัน 

   ๑) ใชบริโภคในครัวเรือน           ๓๗๔      ตัน 

   ๒) ใชทําพันธุ   ๓๑ ตัน 

   ๓) จําหนายโรงส ี   -   ตัน 

            ๔) แปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวสาร  ๑๘๖ ตัน 

 

    
 



๑๖ 
 

 
 
 การวิเคราะหความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน 

  ผลผลิตขาวในอําเภอสิงหนครประมาณ ๙,๘๓๔ ตัน  เกษตรกรมีการใชประโยชน ดังนี้ 

  ๒.๑ ขาวขาว จํานวน ๙,๒๔๔ ตัน 

    ๑) ใชบริโภคในครัวเรือน    ๖๒๕     ตัน 

    ๒) ใชทําพันธุ   ๒๕๑  ตัน 

    ๓) จําหนายโรงส ี ๘,๓๖๘ ตัน 

    ๔) แปรรปูเปนผลิตภัณฑขาวสาร    -  ตัน 

  ๒.๒ ขาวสีจํานวน ๕๙๐ ตัน 

   ๑) ใชบริโภคในครัวเรือน           ๓๗๔      ตัน 

   ๒) ใชทําพันธุ   ๓๑ ตัน 

   ๓) จําหนายโรงส ี   -   ตัน 

            ๔) แปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวสาร  ๑๘๖ ตัน 

  การผลิตขาวในอําเภอสงิหนคร ผลผลิตสวนใหญสงจําหนายใหโรงสี หรือผานพอคาคนกลางเพือ่

สงใหโรงสีขาวอีกทอดหนึ่ง ซึง่จะเปนขาวขาวทั้งหมด สวนขาวสีโรงสีจะไมรบัซื้อ เสนทางการคาขาว โรงสีขาวใน

พื้นที่จะไมแปรรูปเพื่อจําหนายในพื้นที่ แตเปนการซื้อขาวเปลือกแลวสงจําหนายตอโรงสีใหญในเขต     ภาคกลาง 

ทําใหผลผลิตขาวในสิงหนครสวนใหญ รอยละ ๘๕ คนในพื้นที่จะไมไดบริโภค เพราะสวนใหญจะเปนขาวเมล็ดแข็ง

เหมาะสําหรบัทําแปง หรือแปรรูปในโรงงาน  ผูบริโภคในพื้นที่จะนิยมบรโิภคขาวถุงแบรนดยี่หอตางๆ ทีส่งมาจาก

ภาคกลาง เนื่องจากมีความนิ่มไมแข็งกระดาง มีเปนสวนนอยที่บรโิภคขาวขาวแปรรูปจากโรงสีขนาดเล็กในชุมชนที่

แปรรปูขาวเมล็ดนิ่ม และมีผูบริโภคทีม่องถึงเรือ่งความปลอดภัย และดานสุขภาพเปนหลัก มกับริโภคขาวสีที่แปร

รูปจากพื้นที่ เชนขาวกลอง ขาวซอมมือ  คิดเปนรอยละ ๑.๙ ดังนั้นการผลิตขาวในอําเภอสงิหนคร   จึงไมตอบ

โจทยผูบริโภคในพื้นที่ เกษตรกรมีเปาหมายการผลิตเพื่อสงโรงสีโดยเฉพาะ จากขอมลูพันธุขาวที่เกษตรกรนิยม

ปลูก พบวาเปนขาวเมล็ดแข็งเกือบทั้งหมด เชน ขาวเฉี้ยง  กข ๕  กข ๔๗ พิษณุโลก ๒ ชัยนาท ๑ เปนตน เพราะ

ขาวเหลานี้มีความตานทานตอโรคศัตรูพืชในพื้นที่ รวมทั้งใหผลผลิตตอไรสงู 

  และเมือ่ดูขอมลูราคาผลผลิตขาวพบวา เกษตรกรจําหนายไดราคาคอนขางต่ํา เฉลี่ยอยูที่ตันละ 

๖,๕๐๐ บาท เมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตที่ ๓,๐๘๐ บาท/ไร ซึ่งยังไมรวมคาเสียเวลาตางๆ ในขณะที่เกษตรกร

ผลิตขาวเฉลี่ยอยูที่ไรละ ๔๗๕ กิโลกรมั ซึ่งพบวาเกษตรสวนใหญจะขาดทุนทุกป  

  ดังนั้น แนวทางการผลิตขาวที่เหมาะสมสําหรับอําเภอสงิหนคร เกษตรกรจะตองปรบัเปลี่ยน

พฤติกรรมการปลกูขาว จากการผลิตขาวเพือ่จําหนายโรงสอียางเดียวไปผลิตขาวเพื่อการบริโภคเพิม่ขึ้น ลดการ

พึ่งพาโรงสีขาวใหมากทีสุ่ด  จะตองลดกําลังการผลิตขาวเมลด็แข็งลงและหันไปผลิตขาวเมล็ดนิม่เพือ่การบรโิภคใน

พื้นที่ดวย โดยการปรับเปลี่ยนพันธุขาว จากขาวเมล็ดแข็ง ไปเปนขาวเมล็ดนิม่ที่เหมาะสําหรับผูบริโภคในพื้นที่ เชน

ขาวพันธุหอมปทมุธานี ๑ พันธุ กข ๕๗ หรือขาวหอมมะลิ    หรือขาวสีเพื่อสุขภาพตางๆ เปนตน  และเกษตรกร



๑๗ 
 

ตองมีการผลิตขาวดวยระบบและวิธีที่ปลอดภัย  ลดการใชสารเคมีใหมากทีสุ่ด และมีการแปรปูขาว  เพื่อจําหนาย

ในพื้นที่ มีการสรางแบรนดของตนเองเพื่อเพิม่มลูคา รวมทั้งเกษตรกรจะตองลดตนทุนการผลิตขาวตอไร ใหต่ํากวา

ที่เปนอยู มกีารใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชเมล็ดพันธุตอไรที่เหมาะสมกบัวิธีการทํานา 

 จุดรับซื้อผลผลิต/โรงงานแปรรูป(ขาว) 
  อําเภอสิงหนครมีโรงสีใหญจํานวน ๒ โรงที่เปนจุดรับซื้อขาวเปลือก และแปรรูป ประกอบดวย 
  1. โรงสีธรรมนูญตั้งอยูที่ตําบลชะแล   
  2. โรงสีสิงหพาณิชยตั้งอยูที่ตําบลบางเขียด 
นอกจากนี้ยังมีโรงสีขนาดเล็กหลายโรง กระจายอยูในชุมชน เฉลี่ยตําบลละ ๑ โรง ที่รับซื้อผลผลิตขาวเพื่อใว
แปรรูปขาวจําหนาย และ รับสีขาวสารบริการแกเกษตรกรในชุมชน 
 
4. ขอมูลดานคน/เกษตรกร  
  
 สภาพปญหา/ความตองการ 
 1.ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และดินเสื่อมสภาพ 
 2. แหลงน้ําไมเพียงพอตอการผลิต 
 3. นํ้าทวมขังพื้นที่ซ้ําซากและขาดน้ําชวงฤดูแลง 
 4. คุณภาพผลผลิตต่ําไมตรงความตองการของตลาด 
 5. มีโรคแมลงรบกวน 
 6. ผลผลิตเกินความตองการของตลาด 
 7. ราคาผลผลิตต่ํา 
 8. ตนทุนการผลิตสูง 
 9. ไมมีความรูการจัดการกระบวนการผลิต 
 10.เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตเองได 
 11.ตลาดรับซื้อผลผลิตมีนอย 
 12.แหลงจําหนายพันธุขาวมีนอย 
 13.ไมมีการประกันราคาสินคาที่แนนอน 
 ๑๔.ปจจัยการผลิตราคาสูง เชนพันธุขาว ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 ๑๕. การสรางเครือขายและความเขมแข็งของสมาคมโรงสีขาว ทําใหไมมีการแขงขันในการซื้อขาว    
ที่เสรีและเปนธรรม และมีความสัมพันธกับราคาขาวที่ตกตํ่า 

 ความพรอมทักษะความชํานาญ 
 1. เกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูความชํานาญในการผลิตขาว ทําไมสามารถจัดการผลิตสินคา
เกษตรที่ดี 
 2. เกษตรกรไมมีความรูในการวางแผนการผลิตสินคาที่ดี 
 3. เกษตรสวนใหญอายุมากสงผลใหไมสามารถนําความรูใหมๆไปปฏิบัติในแปลงได 
 5. เกษตรกรยังขาดความรูความชํานาญดานการแปรรูปและการวางแผนดานการตลาด 
  

 



๑๘ 
 

 
 Smart Farmer ตนแบบ   
  อําเภอสิงหนครมี Smart Farmer จํานวน 2 คน คือ 
  1.นายธนู จุลมณีโชติ Smart Farmer ตนแบบไรนาสวนผสมอยูที่บานเลขที่ ….ตําบล ……. 
  2.นายธนกฤต แสงจันทร Smart Farmerตนแบบ…… อยูบานเลขที่ …..ตําบล……… 

 องคกร/สถาบันเกษตรกร 
  องคกรชุมชนภาคประชาชน มีดังนี้ 

1. องคกรสตรี เรียกวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ 
2. องคอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
3. ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน(ผูนําอช.) 

  สถาบัน/วิสาหกิจชุมชนอําเภอสิงหนคร มีดังนี้ 
  1.กลุมแมบานเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนบานมวงงาม หมูที่ 7 ตําบลมวงงาม สมาชิก 15 คน 
เบอรโทรศัพท……. 
  2. กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑบานนาออก หมูที่ 5 ตําบลสทิงหมอ สมาชิก 25 
คนเบอรโทรศัพท…….. 
  3. วิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงนกกระทาบานบอเตี้ย กิจกรรม แปรรูปไขนกกระทาบรรจุถุง 
สมาชิก 25 คนเบอรโทรศัพท…….. 
  4. วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตเครื่องแกงบานรําแดง หมูที่ 3 ตําบลรําแดง สมาชิก 15 คน   
เบอรโทรศัพท…….. 
  5. กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปอาหารทะเล หมูที่  3 ตําบลมวงงาม สมาชิก 15 คน 
กิจกรรมทํากะป ปลาเค็ม เครื่องแกงเบอรโทรศัพท…….. 
  6. กลุมแมบานเกษตรกรทะเลสาบสงขลา หมูที่ 2 ตําบลหัวเขา กิจกรรมแปรรูปไขครอบ ไข
เค็ม กุงหวาน สมาชิก 10 คนเบอรโทรศัพท…….. 
  7. กลุมแมบานเกษตรกรบานหนาหลา หมูที่ 7 ตําบลหัวเขา สมาชิก 7 คน กิจกรรม ทําปลา
เกร็ดขาวทอดกรอบ ทอดขมิ้นเบอรโทรศัพท…….. 
  8. วิสาหกิจชุมชนเมอรเมด หมูที่ 6 ตําบลหัวเขา กิจกรรมผลิตขาวเกรียบกุง สมาชิก 7 คน 
เบอรโทรศัพท…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 ภาพท่ี ๘แผนที่แสดงที่ตัง้จุด/ศูนย/สถาบันเกษตรกร การเรยีนรูการสงเสริมการผลิตพืช การแปรรูป 
ของกรมสงเสรมิการเกษตร 

 

 
 
5. การกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิตสินคาเกษตร 
 พื้นที่ท่ีอยูในเขต Zoning (S1,S2) 
   ๑) เขตเหมาะสมสําหรับปลกูขาวและการใชประโยชนที่ดินปลูกจรงิ 

   จากขอมลูกรมพฒันาที่ดิน ป ๒๕๕๗ และสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร พบวามีพื้นที่

เขตความเหมาะสมการปลูกขาวในอําเภอสิงหนคร ทั้งหมด จํานวน ๑๔๘,๗๐๓ ไร มีการใชประโยชน   จากที่ดิน 

๕๕,๒๔๕  ไร จําแนกตามพื้นที่ช้ันความเหมาะสมไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๘ แสดงพื้นที่เขตความเหมาะสมการปลูกขาวในอําเภอสิงหนคร และคาบสมุทรสทงิพระ     ป ๒๕๕๘  



๒๐ 
 

           หนวย : ไร 

อําเภอ S1 S2 S3 N 
S E S E S E S E 

ระโนด 171,068 99,711 4,903 1,354 7,171 592 91,163 557 
กระแสสินธุ 40,220 18,532 874 2 534 6 151,053 635 
สทิงพระ 55,917 32,527 903 378 6,524 192 60,688 694 
สิงหนคร 38,940 20,625 26,305 3,938 8,871 7 84,587 261 

รวม 306,145 171,395 22,985 5,672 23,100 798 387,491 2,167
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๗ 

: ขอมูลปลูกจรงิ (E ) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ (๒๕๕๘) 

 

หมายเหตุ : S1   คือช้ันความเหมาะสมมาก   S2  คือช้ันความเหมาะสมปานกลาง 

     S3  คือช้ันความเหมาะสมนอย   N   คือไมเหมาะสม 

     S     คือระดับความเหมาะสมตามศักยภาพของชุดดิน (Suitability) 

     E     คือการปลูกจรงิของสินคา (Existing) 

  

 ภาพท่ี ๙ แสดงพื้นทีเ่ขตความเหมาะสมการปลูกขาว และทีป่ลูกจรงิในอําเภอสิงหนคร 

 

 
 



๒๑ 
 

 

 ภาพท่ี ๑๐แสดงเขตพื้นที่ความเหมาะสมการปลูกขาว ที่ใชปลูกพืชชนิดอื่นในอําเภอสิงหนคร 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 พื้นที่ในเขตZoning มีเปาหมายการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักที่เหมาะสมดังนี้  
  ๑. เปาหมายการปลูกขาว 
   1.1 ตําบลชิงโค  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 1,070 ไร 
   1.2 ตําบลวัดขนุน พื้นที่เปาหมาย จํานวน    500 ไร 
   1.3 ตําบลรําแดง พื้นที่เปาหมาย จํานวน 3,009 ไร 
   1.4 ตําบลมวงงาม พื้นที่เปาหมาย จํานวน 3,300 ไร 
   1.5 ตําบลทํานบ  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 1,957 ไร 
   1.6 ตําบลปาขาด พื้นที่เปาหมาย จํานวน 3,853 ไร 
   1.7 ตําบลปากรอ พื้นที่เปาหมาย จํานวน 2,780 ไร 
   1.8 ตําบลชะแล  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 2,249 ไร 
   1.9 ตําบลบางเขียด พื้นที่เปาหมาย จํานวน 5,449 ไร 
  2. พื้นที่เปาหมายการปลูกปาลมน้ํามัน  
   2.1 ตําบลมวงงาม พื้นที่เปาหมาย จํานวน 235 ไร 
   2.2 ตําบลชิงโค  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 45.95 ไร 
   2.3 ตําบลรําแดง พื้นที่เปาหมาย จํานวน 132 ไร 
   2.4 ตําบลทํานบ  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 74.50 ไร 
   2.5 ตําบลบางเขียด พื้นที่เปาหมาย จํานวน 308 ไร 
   2.6 ตําบลชะแล  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 329 ไร 
   2.7 ตําบลปากรอ พื้นที่เปาหมาย จํานวน 1,005 ไร 
   2.8 ตําบลปาขาด พื้นที่เปาหมาย จํานวน 967 ไร 
   2.9 ตําบลสทิงหมอ พื้นที่เปาหมาย จํานวน 19 ไร 
  3. พื้นที่เปาหมายการปลูกมะมวงพิมเสนเปรี้ยว  
   3.1 ตําบลชิงโค  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 1,200 ไร 
   3.2 ตําบลรําแดง พื้นที่เปาหมาย จํานวน 109 ไร 
   3.3 ตําบลทํานบ  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 135 ไร 
   3.4 ตําบลปากรอ พื้นที่เปาหมาย จํานวน 55 ไร 
   3.5 ตําบลปาขาด พื้นที่เปาหมาย จํานวน 400 ไร 
   3.6 ตําบลวัดขนุน พื้นที่เปาหมาย จํานวน 800 ไร 
   3.7 ตําบลสทิงหมอ พื้นที่เปาหมาย จํานวน 268 ไร 
   3.8 ตําบลหัวเขา  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 142 ไร 
   309 ตําบลมวงงาม พื้นที่เปาหมาย จํานวน 100 ไร 
  4. พื้นที่เปาหมายการปลูกมะมวงเบา  
   4.1 ตําบลสทิงหมอ พื้นที่เปาหมาย จํานวน 235 ไร 
   4.2 ตําบลชะแล  พื้นที่เปาหมาย จํานวน 5 ไร 
 
 
 
พื้นที่อยูนอกเขต Zoning (S3 , N ) 



๒๓ 
 

  พื้นที่ที่อยูนอกเขต Zoning  มีการทํากจิกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ ดังนี้ 

 ภาพท่ี ๑๑ แสดงเขตพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลกูขาว และมีการปลูกขาวในอําเภอสิงหนคร 

 
 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๒แสดงพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว และมีการทํากิจกรรมการเกษตรอื่นๆ 



๒๔ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี ๑๓ แสดงตําแหนงที่ตั้งจุดรับซื้อขาว และโรงสีขาว ในเขตความเหมาะสมในการปลูกขาว 



๒๕ 
 

      ในอําเภอสิงหนคร  

 

 
 

 แนวทางพัฒนาและจัดการพื้นที่เปาหมายการผลิต 

  จากขอมลูพื้นทีเ่ขตความเหมาะสมการปลกูขาวที่ใชปลูกจรงิ  พื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว 

และมีการปลูกขาว พื้นที่ความเหมาะสมการปลูกขาวที่ใชปลกูพืชชนิดอื่น รวมทั้งตําแหนงที่ตั้งจุดรบัซื้อขาว และ

โรงสีขาว  ใหพิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลิตขาววามีความเหมาะสม หรอืยังไมเหมาะสม เชน การปลูกขาวใน

พื้นที่ไมเหมาะสม จะตองเพิ่มปจจัยการผลิตอะไรบาง เพื่อใหผลผลิตตอไร ทัดเทียมกับการปลูกขาวในเขตพื้นทีท่ี่

เหมาะสม หรือยงัใชตนทุนการผลิตเทาเดิม ผลผลิตตอไรไดเทาไหร เกษตรกรมีวัตถุประสงคผลิตขาวเพื่อบริโภค

ในครัวเรือนหรือผลิตเพื่อการคา ถาผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืนถือวาเปนความมั่นคงดานอาหารของครัวเรือน 



๒๖ 
 

แตถาผลิตเพือ่การคาในพื้นที่ไมเมาะสมควรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปเปนพืชที่เหมาะสม มปีญหาน้ําทวม

ซ้ําซากในเขตพื้นที่เหมาะสมการปลูกขาวหรือไม ซึ่งพืน้ที่เหลานี้ ควรใชแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกบัสภาพ

พื้นที่ รวมทั้งมีโรงสี หรือจุดรบัซือ้ขาวอยูในชุมชน หรือหางจากชุมชน ในรัศมีที่ไมไกลโดยไมตองเสียคาขนสงใน

ราคาแพง หรอืถาหางไกลมากควรมีแนวทางการจัดการพื้นที่ผลิตพืชอื่นที่ตลาดตองการเปนตน  

 
 

ในการกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิตพืชควรใชกรอบแนวคดิดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
แนวคิดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



๒๗ 
 

 จากสภาพปญหาการผลิตของเกษตร แนวทางการพัฒนาและจัดการพื้นที่เปาหมาย และกรอบแนวคิด
การกําหนดเปาหมายการผลิตพืชควรมีแนวทางการดําเนินงานโครงการกิจกรรม เพื่อแกปญหาใหเกษตรกรดงันี ้
 ๑. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตขาวในพื้นที่เขตความเหมาะสมมีแนวทางการดําเนินงานดงันี ้

    ๑.๑ สงเสรมิการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยใชศูนยจัดการดินปุยชุมชนเปนฐานการตรวจวิเคราะห

ดิน และการผสมปุยใชเอง ตามคาวิเคราะหดิน  

    ๑.๒ สงเสรมิการผลิตปุยหมักใชเองเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 ๑.๓ สงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตแบบหยอดเมล็ดในนาหวาน สํารวยและ นํ้าตม เพื่อลดอัตราการใช

เมล็ดพันธุตอไรใหเหมาะสม เชน 5 - 8กิโลกรัมตอไร 

 ๑.๔ สงเสริมการรวมกลุมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ เพือ่ตอรองในการซือ้ปจจัยการผลิต หรือการใช

เครื่องจักรกลใหถูกลง และการจําหนายผลผลิตที่เปนธรรม 

 ๑.๕ สงเสริมใหมีการผลิตขาวเมล็ดสี เพื่อการบริโภคและแปรรปูจําหนายในทองถิ่น และลดการผลิตขาว

เมล็ดแข็งเพื่อจําหนายพอคาคนกลางใหนอยลง เพือ่เพิม่ศักยภาพในการแขงขันของราคาขาวที่เปนธรรม 

 ๑.๖พัฒนาเกษตรกรโดยการอบรมถายทอดความรู ฝกปฏิบตัิ และศึกษาดูงานการผลิต และดานการตลาด 

ที่มุงเนนการลดตนทุน เพิม่ประสิทธิภาพ และการปรบัปรุงคณุภาพการผลิต  ใชระบบการตลาดนําการผลิต  และ

ใชกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ๑.๗สนับสนุนจัดตั้งศูนยการตรวจวิเคราะหดินในชุมชน  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อใหเกษตรกรใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน และมีการจัดการศัตรูพืชทีเ่หมาะสม  

 ๒. โครงการปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร ในพื้นเหมาะสม และที่ไมเหมาะสม ในการผลิตขาว 

    ๒.๑ สนับสนุนใหปรับเปลี่ยนระบบการผลิตหรือสนบัสนุนการปรับพื้นที่เชนการขุดคูยกรอง โดย

ประสานขอสนบัสนุนงบผูวาราชการจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ (กรณีมีมาตรการสนบัสนุน/สิ่งจูงใจ) 

     ๒.๒ สงเสริมจัดทําระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานที่เนนการสรางผลตอบแทนเปนรายวัน ราย

สัปดาห รายเดือน และรายป  

 ๓. โครงการจัดตั้งเครือขายการผลิตและการแปรรูป 

     ๓.๑ จัดทําเครือขายการผลิตในพื้นที่ โดยการรวมกลุมเกษตรกรทีผ่ลิตพืชชนิดเดียวกัน ใหมี

ความสามารถในการผลิตใหมีคุณภาพ และลดตนทุนการผลติ เพิ่มประสทิธิภาพผลผลิตตอหนวยพื้นที่ พรอมการ

พัฒนากลุมใหมีความเขมแข็ง 

     ๓.๒จัดทําเครอืขายการตลาด การแปรรปูผลผลิตระหวางเกษตร ในพื้นที่ และตางพื้นที่ กับ

ผูชํานาญการดานระบบตลาด และการแปรรูป  ใหมีความเขมแข็ง  เพื่อลดความเสี่ยงดานการตลาดในพื้นที่   

 ๓.๓ จัดตั้งตลาดนัดเกษตรกร และสหกรณการผลิตของกลุมเกษตรกร เพื่อจําหนายผลผลิตและ ปจจัยการ

ผลิตราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม แกผูบริโภคและสมาชิกกลุม 

 


