แผนการจัดการพืน้ ทีก่ ารผลิตมะนาว
ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้า
เกษตรที่สาคัญ (Zoning)

สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
กรมส่งเสริมการเกษตร

คานา
จากนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 และนโยบายต่างๆ นั้นได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการเกษตรไปพร้อมกับการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นในปี 2558 ที่เน้นให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและมั่งคง รวมทั้งก่ อให้เกิดประโยชน์สูง สุดต่อประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านแผนพัฒนา
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อบริห ารจัดการที่ ดินให้เกิดประโยชน์ส อดคล้องกั บ
ศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและความต้องการของตลาดทั้งใน
และนอกประเทศ และส่ง เสริม การแปรรูปและสร้างมู ล ค่าเพิ่ม ของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่ ใช้ผ ลผลิต
การเกษตรเป็นวัตถุดิบในการผลิต จะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
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1.ข้อมูลสภาพทั่วไป (อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอวังน้อยตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อาเภอบางปะอินและอาเภออุทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
ทิศใต้
ติดต่อกับ อาเภอหนองเสือและอาเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางปะอิน
ขอบเขตการปกครอง
อาเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตาบล 68 หมู่บ้าน ดังนี้
ตาบล
ลาตาเสา
บ่อตาโล่
วังน้อย
ลาไทร
สนับทึบ
วังจุฬา
พะยอม
หันตะเภา
ข้าวงาม
ชะแมบ
รวม

หมู่บ้าน (จานวน)
13
10
8
7
7
5
5
5
4
4
68

อบต. (จานวน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

เทศบาล (จานวน)
1
1

อาเภอวัง น้อยมีพื้ นที่ทั้ ง หมด 137,000 ไร่ ครัวเรือนทั้ง หมด 39,008 ราย พื้นที่ ก ารเกษตร
ทั้งหมด 62,548 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 2,053 ครัวเรือน

2

3
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่อาเภอวังน้อยมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้าท่วมขังในฤดูฝน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มี
ภูเขา ไม่มีป่าไม้ และมีแหล่งอุตสาหกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
พื้นที่อาเภอวังน้อยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจาก
ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทาให้อาเภอวังน้อยประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและ แห้ง
แล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝนท้าให้
อากาศชุ่มชื้น และมีฝนตก
ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของอาเภอวังน้อย ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กล างเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกด อากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากอาเภอวังน้อยอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดู หนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้อากาศหนาวเย็นช้า
กว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็น ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
- ฤดูร้อ น เริ่มเมื่อ มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุม ภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ใน ระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อน
จัดอยู่ในเดือนเมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุม ประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน
บริเวณภาคกลาง และ ภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตก ชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
อุณหภูมิ
อาเภอวังน้อยเป็นอาเภอที่มีพื้นทีเ่ ป็นที่ราบลุม่ ถูกขนาบด้วยพื้นที่สงู 3 ด้าน คือ ทิวเขาทางด้านตะวันตก
ของประเทศ และเขตเทือกเขาและทีส่ ูงทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเขตทีร่ าบสูง จึงมีอุณหภูมิ
ค่อนข้างสูงและมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มี อากาศร้อน
จัดในรอบปี โดยอุณหภูมสิ ูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 40.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541 ส่วนฤดู
หนาว อากาศจะหนาวทีส่ ุดในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิต่าที่สุดวัดได้ 10.0 องศาเซลเซียส เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2557

4
ฝน
อาเภอวังน้อยเป็นอาเภอที่มีสภาพภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบลุ่มน้า และมีพื้นที่ไม่ค่อยกว้างขวางนัก ทาให้
ปริมาณฝน ต่างกันไม่มาก โดยฝนทีเ่ กิดขึ้นเป็นฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบาง
ปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณหรือใกล้เคียง ทาให้ฝนตกเพิ่มขึ้นอีก
ปริมาณน้าฝน
ตารางที่ 1 ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยของอาเภอวังน้อย 5 ปี (ปี 2553 – 2557 )
เดือน
ปี 2553 ปี 2554
มกราคม
กุมภาพันธ์
8.0
มีนาคม
3.6
เมษายน
105.3 137.8
พฤษภาคม 227.9 180.7
มิถุนายน
141.4 224.8
กรกฎาคม
67.0
100.4
สิงหาคม
169.6 159.3
กันยายน
192.9 269.0
ตุลาคม
71.6
101.8
พฤศจิกายน
4.9
29.4
ธันวาคม
รวม
980.6 1,214.8
เฉลี่ย
81.7 101.2

ปี 2555 ปี 2556
9.3
4.5
101.2
13.6
190.1 177.0
220.4
94.0
153.2 164.4
173.5 276.9
290.3 282.5
186.4 220.0
23.6
17.8
4.3
1,370.3 1,232.7
114.2 102.7

ปี 2557
รวม
เฉลี่ย
17.3
3.46
8.1
1.62
357.9
71.58
47.1
822.8 164.56
26.1
706.7 141.34
16.48 501.48 100.296
108.3 887.6 177.52
99.5 1134.2 226.84
115.2
695
139
54.2
112.1
22.42
22.1
4.42
466.9 5,265.3 1,053.1
38.9
438.7
87.8

พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนทีเ่ คลื่อนผ่านเข้าสู่บริเวณอาเภอวังน้อย ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่มีกาลังอ่อนและ
ความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่สง่ ผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็นครัง้ คราว บางครั้งอาจทาให้เกิดน้าท่วม
ได้ โดยพายุดีเปรสชั่นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพายุดเี ปรสชั่นทีอ่ ่อนกาลังลงจากพายุโซนร้อนทีม่ ีถิ่นกาเนิดจากทะเล
จีนใต้เป็นส่วนใหญ่

5
ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2558
ข้อมูลภูมิอากาศ

วัดได้

เมื่อ

อุณหภูมิสงู สุด

๓๙.๗ องศาเซลเซียส

เมษายน ๒๕๕๘

อุณหภูมิต่าสุด

๑๖.๐ องศาเซลเซียส

มกราคม ๒๕๕๘

ปริมาณฝนรวมทั้งปีต่ากว่าค่าเฉลี่ย

๑๑๕๒.๗ มิลลิเมตร

-

จานวนวันฝนตก

๙๕ วัน

-

วันที่ฝนตกมากที่สุด

๙๑.๖ มิลลิเมตร

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ความยาวนานแสงแดดมากที่สุดเฉลี่ย

๘.๒ (ชม./วัน)

พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ความยาวนานแสงแดดน้อยที่สุดเฉลี่ย

๔.๓ (ชม./วัน)

มิถุนายน/กรกฎาคม ๒๕๕๘

ความยาวนานแสงแดดตลอดทั้งปีเฉลี่ย

๖.๔ (ชม./วัน)

-

น้าระเหยมากที่สุดเฉลี่ย

๕.๙ มิลลิเมตร

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

น้าระเหยน้อยทีส่ ุดเฉลี่ย

๓.๗ มิลลิเมตร

เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

น้าระเหยตลอดทั้งปีเฉลี่ย

๔.๗ มิลลิเมตร

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2559

พื้นที่ชลประทาน และแหล่งน้า
มีคลองชลประธาน เป็นลักษณะคลองส่งน้า จานวน 2 สาย
1. คลองระพีพัฒน์ อยู่ทางด้านทิศใต้ ไหลมาจากแม่น้าป่าสักลงสู่คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
2. คลองนครหลวง ไหลจากแม่น้าป่าสักผ่านอาเภอนครหลวง อาเภออุทัย ไปสิ้นสุดที่อาเภอ
บางปะอิน
3. แหล่งน้าคลองชลประทานป่าสักใต้ และคลองชลประทานนครหลวง
นอกจากนี้ยงั มีคลองน้าทิง้ จานวน 4 สาย คือ คลอง 6, คลอง 26, คลอง27 และคลอง28
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7
ข้อมูลชุดดิน
ชุดดินมหาโพธิ (Maha Phot Series: Ma)
กลุ่มชุดดินที่ 2
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts
การกาเนิด เกิดจากตะกอนน้าพามาทับถมบริเวณที่ราบน้ากร่อย หรือบริเวณที่ราบน้า
ทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1 %
การระบายน้า เลว
การไหลบ่าของน้าบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของน้า ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทานา
การแพร่กระจาย ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทีร่ าบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน Apg – Bssg – Bssjg - Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียวมีสีดาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสี น้าตาลแก
ปฏิกิริยาดิน เป็นดินกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวปนทรายแป้งมีสี
น้าตาลหรือสีน้าตาลปนเทา มีจุดประสีแดงและสีเหลืองปนน้าตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว ในดินล่าง
ลึกลงไปโดยทั่วไปลึกกว่า 1 เมตร จากผิวดิน หน้าอัดมันและรอยไถลและหน้าดินจะแตกระแหงเมือ่ ดินแห้ง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่างตอนล่าง เป็นดินเลนเหนียวสีเทาเข้ม ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5 )
ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
(ซม.)
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน
0-25
สูง
สูง
25-50
สูง
สูง
50ต่า
สูง
100

ความ
อิ่มตัวเบส
ต่า
ต่า
ต่า

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น
ประโยชน์
ปานกลาง
ต่า
ต่า

โพแทสเซียม
ที่เป็น
ประโยชน์
สูง
สูง
สูง

ความอุดม
สมบูรณ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินอยุธยา ชุดดินรังสิต และชุดดินองครักษ์
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัด การระบายน้าเลว มีน้าท่วมขังในฤดูฝนลึก 80-200 ซม.
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ จาเป็นต้องแก้ความเป็นกรดจัดของดินโดยใส่พวกปูนขาวหรือปูนมาร์ลและ
ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงสภาพให้ดินดีขึ้น
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ชุดดินรังสิต (Rangsit: Rs)
กลุ่มชุดดินที่ 11
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts
การกาเนิด ตะกอนภาคพื้นสมุทรผสมกับตะกอนลาน้า
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้า ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้าบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้า ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทานา ยกร่องปลูกส้ม สน หรือพืชผัก
การแพร่กระจาย พบทางตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบลุม่ ภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Bjg-Cjg-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสี น้าตาลปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0-5.0) มักมีรอยแตกระแหงทีผ่ ิวหน้าดินในฤดูแล้ง ดินบน
ตอนล่างสีน้าตาลปนเทา หรือน้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีแดง หรือสีแดงปนเหลือง ที่ระดับความลึก
ประมาณ 50-100 ซม. พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว พบรอย
ไถและผิวหน้าอัดมัน ส่วนที่ระดับลึกกว่า 100-150 ซม. ลงไปมีลักษณะเป็นดินเลน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมาก (pH <4.0)
ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
(ซม.)
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน
0-25 ปานกลาง
สูง
25-50 ปานกลาง
สูง
50ต่า
สูง
100

ความ
อิ่มตัวเบส
ต่า
ต่า
ปานกลาง

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น
ประโยชน์
ต่า
ต่า
ต่า

โพแทสเซียม
ที่เป็น
ประโยชน์
สูง
สูง
สูง

ความอุดม
สมบูรณ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินเสนา ชุดดินองครักษ์ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินอยุธยา และชุดดินมหาโพธิ
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ เป็นกรดจัดมาก หรือเป็นดินเปรี้ยวจัด เกิดการตรึงธาตุอาหารและมีสารทีเ่ ป็นพิษ
ต่อพืชที่ปลูก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควบคุมน้าใต้ดินเพื่อป้องการเกิดออกซิเจนของไพไรต์ การยกร่องปลูกพืช
เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการเกิดกรดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าว ควรใช้ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตันต่อไร่
ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถ้าค่าปฏิกิรยิ าดิน วัดได้น้อยกว่า 4.5 และถ้าค่าปฏิกริ ิยา
ดินสูงกว่า 4.5 ใช้ปุ๋ยและหินฟอสเฟตก็พอ เลือกพันธุ์พืชทีเ่ หมาะสม
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ชุดดินเสนา (Sena Series: Se)
กลุ่มชุดดินที่ 11
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Sulfic
Endoaquepts
การกาเนิด ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนลาน้า
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้า เลว
การไหลบ่าของน้าบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้า ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่ใช้ทานา
การแพร่กระจาย บริเวณที่ราบน้าทะเลเคยท่วมถึงทางด้านใต้ของที่ราบลุม่ ภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Sssg-Bssg-Bjg-Bg-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดา หรือสีเทาเข้ม ถัดลงไปเป็นสีน้าตาลปน
เทาหรือสีน้าตาลและเป็นดินเลนสีเทา ปฏิกริ ิยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบน
ตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีน้าตาลปนเทา พบจุดประสีน้าตาลแก่หรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเป็น
กรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียว สีเทาเข้มหรือสีเทา
จุดประสีเหลืองปนน้าตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกามะถันปนอยู่ในระดับ
ความลึกตั้งแต่ 50-100 ซม. และพบรอยไถลผิวหน้าอัดมันและผลึกยิปซัม ปฏิกริ ิยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-8.0)
ความ อินทรียวัตถุ ความจุ
ลึก
แลกเปลี่ยน
(ซม.)
แคตไอออน
0-25 ปานกลาง
สูง
2550
50100

ต่า

สูง

ต่า

สูง

ความ
อิ่มตัว
เบส
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
ที่เป็น
ที่เป็น
ประโยชน์ ประโยชน์
ปานกลาง
สูง

ความอุดม
สมบูรณ์
ปานกลาง

ต่า

สูง

ปานกลาง

ต่า

สูง

ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินอยุธยา และชุดดินมหาโพธิ
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัดมาก มีน้าท่วมสูง 1 เมตร นาน 4-5 เดือน ใช้ทานาหว่านได้
เพียงอย่างเดียว ผลผลิตต่า ในบริเวณพื้นที่เขตชลประทานใช้ทานาดา หรืออาจปลูกพืชผักและพืชไร่
ในฤดูแล้ง แต่ผลผลิตไม่ดีนกั
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปรับสภาพกรดของดินให้เหมาะสม โดยการใช้ปูนมาร์ล และไถ
คลุกเคล้ากับดินทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่
กันเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินทัง้ ทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น
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ชุดดินองครักษ์ (Ongkharak Series: Ok)
กลุ่มชุดดินที่ 10
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts
การกาเนิด เกิดจากตะกอนน้ากร่อยพามาทับถมอยู่บนทีร่ าบลุ่มน้าท่วมถึง
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้า เลว
การไหลบ่าของน้าบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้า ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทานา ยกร่องปลูกส้ม สนหรือพืชผัก
การแพร่กระจาย พบทางตอนกลางและทางใต้ของทีร่ าบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssjg-Big-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว มีสีดาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประ สีแดงปน
เหลืองหรือสีน้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินบนตอนล่าง
เป็นดินเหนียวมีสีน้าตาลหรือสีน้าตาลปนเทาและเป็นดินเลนสีเทาเข้ม มีจุดประสีแดง สีน้าตาลแก่
และมีจุดประสีเหลืองฟางข้าวภายในระดับความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง
มาก (pH 4.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวทะเล สีเทาถึงสีเทาเข้ม ปฏิกริ ิยาดินเป็นกรดรุนแรง
มาก (pH 4.5)
ความ อินทรียวัตถุ ความจุ
ลึก
แลกเปลี่ยน
(ซม.)
แคตไอออน
0-25 ปานกลาง
สูง
2550
50100

ต่า

ปานกลาง

ต่า

สูง

ความ
อิ่มตัว
เบส
ปาน
กลาง
สูง
ปาน
กลาง

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
ที่เป็น
ที่เป็น
ประโยชน์ ประโยชน์
ต่า
สูง

ความอุดม
สมบูรณ์
ปานกลาง

ต่า

สูง

ปานกลาง

ต่า

สูง

ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินรังสิต ชุดดินธัญบุรี ชุดดินเสนา และชุดดินมหาโพธิ
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัดมากทาให้พืชทีป่ ลูกขาดธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอย่าง
ชัดเจน และมีเหล็กหรืออะลูมิเนียมทีล่ ะลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชทีป่ ลูก และมีน้าท่วม
ขังลึก 1 เมตร นาน 6-7 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควบคุมน้าใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินกรดกามะถันหรือดินเปรี้ยว
จัด การยกร่องปลูกพืชก็เป็นวิธีหนึ่งทีส่ ามารถป้องกันการเกิดดินเปรี้ยวจัดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูก
ข้าวควรใช้ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส
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ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya series: Ay)
กลุ่มชุดดินที่ 2
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic, Vertic Endoaquepts
การกาเนิด ตะกอนลาน้าผสมกับตะกอนภาคพื้นสมุทร เกิดการพัฒนาในาสภาพน้ากร่อย
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ
การระบายน้า เลว
การไหลบ่าของน้าบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของน้า ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทานาหว่าน
การแพร่กระจาย พบบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง ในบริเวณที่เป็นพื้นทีร่ าบน้าทะเลเคยท่วมถึง หรือมีการ
ระบายน้าทีม่ ีตะกอนภาคพื้นสมุทรอยู่ข้างล่าง
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssg-Bg-Bj-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกริ ิยาดินเป็นกรดปานกลาง
(pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสเี ทา สีน้าตาลปนเทาหรือสีเทาน้าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-150 ซม. จะพบผลึกของแร่ยิปซัม
และรอยไถลระหว่างชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีกามะถันสูง และปฏิกริ ิยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด
(pH4.5-5.0)
ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
(ซม.)
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน
0-25 ปานกลาง
สูง
25-50 ปานกลาง
สูง
50ต่า
สูง
100

ความ
อิ่มตัวเบส
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น
ประโยชน์
ต่า
ต่า
ต่า

โพแทสเซียม
ที่เป็น
ประโยชน์
สูง
สูง
สูง

ความอุดม
สมบูรณ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินมหาโพธิ ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินเสนา และ ชุดดินบาง
เลน
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัด ทาให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติได้อย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทานา ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล จะทาให้พืชใช้ธาตุอาหารใน
ดินได้อย่างเต็มที่

12

13
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
อาเภอวังน้อยแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้
ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่ (ไร่)

1. นาข้าว

61,790

2. ไม้ผลและไม้ยืนต้น

274

3. พืชผัก

227

4. ไม้ดอกไม้ประดับ

46

5. ประมง
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สิทธิในที่ดินทากินและที่ดินสาธารณะ
ประเภท
เพื่อการเกษตร
- ของตนเอง
- เช่า
-อื่นๆ
นอกภาคการเกษตร
- ของตนเอง
- เช่า
-อื่นๆ
รวม

จานวนพื้นที่
ไร่
คิดเป็นร้อยละ

จานวนผู้ถือครอง
ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ

17,393
44,831

12.70
32.72

692
1,361

1.77
3.49

56,082
18,694

40.94
13.65

27,716
9,239

71.10
23.68

137,000

100

39,008

100

ข้อมูลทางสังคม
อาเภอวังน้อย ประกอบด้วย 10 ตาบล 68 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 39,008 ครัวเรือน
วัด 20 แห่ง
โรงเรียน 28 แห่ง
ศบกต. 10 แห่ง
ศพก. 4 แห่ง
สถานีอนามัย 7 แห่ง
โรงพยาบาล 1 แห่ง
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย 1 แห่ง อาเภอ 1 แห่ง
สถานีตารวจ 1 แห่ง
ค่ายทหาร 1 แห่ง
เทศบาล 1 แห่ง
อบต. 9 แห่ง
สาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง
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เส้นทางคมนาคม
อาเภอวังน้อย สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางดังนี้
รถยนต์
ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)
ถนนวงแหวนรอบนอกฝัง่ ตะวันออก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก)
ถนนโรจนะ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309)
ถนนลาลูกกา-วังน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352)
รถโดยสารประจาทาง
มีบริการรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จากัด ไปอาเภอวังน้อย โดยออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนน
กาแพงเพชร 2 รถโดยสารประจาทางท่ารถต่างจังหวัด และโดยสารเดินทางไปภาคอีสาน และภาคตะวันออก
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อาเภอวังน้อยแต่เดิมเป็นเขตเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวและสวนผลไม้ ปัจจุบันกลายเป็นเขต
อุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมวังน้อยแฟคตอรีแลนด์ จึงกลายเป็นแหล่งของผู้ขายแรงงานย้ายมาอยู่เป็นจานวน
มาก
ประชากร
อาเภอวังน้อย มีจานวนประชากรทั้งหมด 42,741 คน แบ่งได้ดังนี้
- เป็นหญิง 21,619 คน
- เป็นชาย 21,122 คน
โดยอาเภอวังน้อยมีความหนาแน่นประชากร 190.80 คน/ตร.กม.
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2. พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
อาเภอวังน้อย มีครัวเรือนเกษตรกร ทั้งสิ้น 2,053 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 137,000 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อ
ที่ถือครองทางการเกษตร 62,548 ไร่ โดยมีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มะนาว
มะนาว: เนื้อที่เพาะปลูกมะนาว เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอาเภอ ปี 2558
จังหวัด/อาเภอ
วังน้อย

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต

(ไร่)

(ไร่)

(ตัน)

88

88

211.2
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3. ข้อมูลสถานการณ์การผลิตมะนาว
อาเภอวังน้อย มีพื้นทีป่ ลูกมะนาว จานวน 88 ไร่
ตาบล
ลาตาเสา

พื้นที่ทั้งหมด

หันตะเภา

40

รวม

88

48

สภาพการใช้เทคโนโลยี
วิธีการบังคับให้ทะนาวออกผลนอกฤดูกาล
1. นาถุงพลาสติกหรือผ้าเต็นย์มาปิดทับบนท่อซีเมนต์ให้มิดชิด โดยไม่ต้องให้น้า
2. ทิ้งเอาไว้ให้ต้นมะนาวแสดงอาการเหยี่ยว ให้ใบร่วง
3. เมื่อใบร่วงก็ทาการให้น้า เพื่อกระตุ้นการออกดอกของมะนาว
4. ต้องมีการดูแลในส่วนของ ปุ๋ย น้า และแมลงศัตรูพืชอย่างเสมอ
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ต้นทุนการผลิตมะนาว
ต้นทุนการผลิตมะนาว อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายการ
1. ค่าเช่าที่ดิน
2. ค่าเตรียมดิน
3. ค่ากิ่งพันธุ์/ท่อนพันธุ์
4. ค่าปุ๋ยเคมี
5. ค่าสารเคมี
6. ค่าจ้างแรงงาน
- ค่าแรงปลูก
- ค่าแรงฉีดสารเคมี
- ค่าแรงใส่ปุ๋ยเคมี
- ค่าแรงตัดหญ้า
7. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
9. อื่นๆ
รวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาขาย
รายได้

ต้นทุนการผลิต
(บาท/ไร่)
2,000
1,500
6,500
350
150
1,200
150
150
2,400
5,200
500
20,100
2,400
60
144,000
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ปริมาณผลผลิต
ตาบล

ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ (ตัน)

ลาตาเสา

115.2

หันตะเภา

96

รวม

211.2

สถานการณ์การตลาด
อาเภอวังน้อยมีจุดรับซื้อผลผลิตข้าว ดังนี้
1. ตลาดไทย เป็นจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่ และเป็นที่ขายส่งทัง้ สินค้าเกษตร และอื่นๆ
2. ตลาดสี่มมุ เมือง
3. ตลาดวังน้อย
การนาผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์
- จาหน่ายกิง่ พันธุ์ จานวน 3,000 กิ่ง/ปี
- จาหน่ายผล จานวน 211.2 ตัน/ปี
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4. การวิเคราะห์ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทา1
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังมีการเพิ่ม
ความโอกาสทางภาคการเกษตร คือการปลูกมะนาว เพื่จาหน่าย ทั้งกิ่งพันธ์ และผลผลิต ซึง สามารถผลิตได้ จานวน
35,823 ตัน/ปี และมีจุดรับซื้อสินค้าที่สามารถรองรับผลผลิตได้ 35,823 ตัน/ปี ผลผลิตที่ผลิตได้จึงเพียงพอกับ
ปริมาณความต้องการของตลาด
จากการวิเคราะห์อุปสงค์และอุ ปทาน สามารถนามาวางแผนการจัดการพื้นที่ การปลูก มะนาวได้ดัง นี้
อาเภอวังน้อยมีจุดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนสามารถรองรับผลผลิตได้ เพียงพอกับกาลังการผลิตมะนาว รวมทั้งยัง
เป็นแหล่งผลิตที่สาคัญดังนั้น เกษตรกรสามารถผลิตมะนาวทั้งกิ่งพันธุ์ และผลเพื่อจาหน่ายได้ ตลอดฤดูกาลผลิต

