แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้้ามัน)

ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่สา้ คัญ (Zoning)

………………………………………………………………………………………….
อ้าเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมการเกษตร

ค้าน้า
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดาเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning) ที่รับผิดชอบ 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มนามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลียงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ลาไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้ าว กาแฟ โดยมอบหมายให้สานักงาน
เกษตรอาเภอวังน้อย ดาเนินการขับเคลื่อนในพืนที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย ได้คัดเลือกดาเนินการ 1 ชนิดพืช ได้แก่ มะนาว ซึ่งในการดาเนินงาน
แผนการจัดการพืนที่สินค้าเกษตร (ปาล์มนามัน ) ได้ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทังด้านคน พืนที่ - สินค้า โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อยรวมทัง
เกษตรกรในพืนที่อาเภอวังน้อย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จนทาให้
การจัดทาแผนการจัดการพืนที่สินค้าเกษตรฉบับนีสาเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลตามรายงานฉบับนีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปลูกปาล์มนามันต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย
23 มิถุนายน 2560

สารบัญ
หน้า
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สารบัญกราฟ
บทที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
- ที่ตังและอาณาเขต
- ลักษณะภูมิประเทศ
- สภาพภูมิประเทศ
- เส้นทางคมนาคม
- แหล่งนาและระบบชลประทาน
- สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
- พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use)
บทที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์การผลิตปาล์มนามันในพืนที่อาเภอวังน้อย
- พืนที่ตามเขตความเหมาะสม
- พืนที่ปลูกปาล์มนามันจริง
- การใช้เทคโนโลยีการผลิต
- ต้นทุนการผลิต
- ปริมาณผลผลิตปาล์มนามัน
- สถานการณ์การตลาด
- ข้อมูลเกษตรกร/องค์กร
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
- สถานการณ์การค้าปาล์มนามันของอาเภอวังน้อย
- อุปสงค์และอุปทานปาล์มนามันอาเภอวังน้อย
- คาดการณ์การผลิตปาล์มนามัน ปี 2560 อาเภอวังน้อย
- สรุปผลการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานปาล์มนามัน
บทที่ 4 แนวทางการผลิตปาล์มนามันในพืนที่ตามชันความเหมาะสม
- พืนที่ที่อยู่ในเขต Zoning หรือเขตเหมาะสม
- พืนที่ที่อยู่นอกเขต Zoning หรือเขตไม่เหมาะสม
- แนวทางพัฒนาและการจัดการพืนที่ในเขตและนอกเขต Zoning
- แนวคิดโครงการ

1-4
5 – 10
11 – 13
13 – 14
15 – 17
18
19 – 20
21
22 – 23
24 – 26
27
28
29
29 – 30
31 - 34
35
35
35
35
36
36
36
36-37

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตการปกครองของอาเภอวังน้อย
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณนาฝนเฉลี่ยนของอาเภอวังน้อย 5 ปี (2555-2559)
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลภูมิอากาศของอาเภอวังน้อย ปี 2559
ตารางที่ 4 แสดงสิทธิในที่ดินทากินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอวังน้อย
ตารางที่ 5 ปาล์มนามัน : เนือที่เพาะปลูกปาล์มนามัน เนือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
รายอาเภอ ปี 2558 ที่ความชืน 15 %
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลพืนที่เหมาะสมสาหรับปลูกปาล์มนามัน
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการปลูกปาล์มนามันอาเภอวังน้อย
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรของอาเภอวังน้อย
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลต้นทุนการผลิตปาล์มนามัน
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของอาเภอวังน้อย
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลจุดรับซือผลผลิตปาล์มนามัน

หน้า
2
12
13
19
21
22
24
27
28
29
29

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงพืนที่รับผิดชอบของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ ๒ แผนที่พืนที่ขอบเขตการปกครองของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงชุดดินของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ ๔ แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 5 แผนที่แสดงพืนที่ตามโครงการส่งนาและบารุงรักษาของอาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 6 แผนที่แสดงเส้นทางนา/แม่นาของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 7 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 8 แผนที่แสดงพืนที่ความเหมาะสมในการปลูกปาล์มนามันของอาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 9 แผนที่แสดงพืนที่ปลูกปาล์มนามันของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 10 แผนที่แสดงพืนที่ปลูกปาล์มนามันในเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกมะนาวของอาเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 11 แผนที่แสดงจุดรับซือผลผลิตปาล์มนามันของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 12 แผนที่แสดงที่ตังศูนย์เรียนรู้ของอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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4
10
14
16
17
20
23
25
26
30
34

1

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอวังน้อยตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับเขต
การปกครองข้างเคียงดังนี
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ อาเภอบางปะอินและอาเภออุทัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
ทิศใต้

ติดต่อกับ อาเภอหนองเสือและอาเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อาเภอบางปะอิน

2
ขอบเขตการปกครอง
อาเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตาบล 68 หมู่บ้าน ดังนี
ตารางที่ 1 แสดงเขตการปกครองของอ้าเภอวังน้อย
ต้าบล
ลาตาเสา
บ่อตาโล่
วังน้อย
ลาไทร
สนับทึบ
วังจุฬา
พะยอม
หันตะเภา
ข้าวงาม
ชะแมบ
รวม

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

อบต. (จ้านวน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

เทศบาล (จ้านวน)
1
1

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

อาเภอวังน้อยมีพืนที่ทังหมด 149,011 ไร่ ครัวเรือนทังหมด 31,560 ราย พืนที่การเกษตรทังหมด
77,341 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 1,982 ครัวเรือน

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเขตการรับผิดชอบอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4

5
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พืนที่อาเภอวังน้อยมีลักษณะเป็นพืนที่ราบลุ่มมีแหล่งนาท่วมขังในฤดูฝน พืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่
มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ และมีแหล่งอุตสาหกรรม
ลักษณะดินและกลุ่มชุดดิน ได้แก่
1. ชุดดินมหาโพธิ (Maha Phot Series: Ma)
กลุ่มชุดดินที่ 2
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts
การกาเนิด เกิดจากตะกอนนาพามาทับถมบริเวณที่ราบนากร่อย หรือบริเวณที่ราบนาทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน
สภาพพืนที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1 %
การระบายนา เลว
การไหลบ่าของนาบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของนา ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทานา
การแพร่กระจาย ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชันดิน Apg – Bssg – Bssjg - Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียวมีสีดาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสี นาตาลแก
ปฏิกิริยาดิน เป็นดินกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวปนทรายแป้งมีสี
นาตาลหรือสีนาตาลปนเทา มีจุดประสีแดงและสีเหลืองปนนาตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว ในดินล่างลึก
ลงไปโดยทั่วไปลึกกว่า 1 เมตร จากผิวดิน หน้าอัดมันและรอยไถลและหน้าดินจะแตกระแหงเมื่อดินแห้ง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่างตอนล่าง เป็นดินเลนเหนียวสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5 )
ความลึก
(ซม.)

อินทรียวัตถุ

0-25
25-50
50-100

สูง
สูง
ต่า

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน
สูง
สูง
สูง

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 ดินเป็น
กรดจัด การระบายนาเลว มีนาท่วมขังในฤดูฝนลึก 80-200 ซม.
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ จาเป็นต้องแก้ความเป็นกรดจัดของดินโดยใส่พวกปูนขาวหรือปูนมาร์ล
และต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงสภาพให้ดินดีขึน
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2. ชุดดินรังสิต (Rangsit: Rs)
กลุ่มชุดดินที่ 11
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts
การกาเนิด ตะกอนภาคพืนสมุทรผสมกับตะกอนลานา
สภาพพืนที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายนา ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของนาบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของนา ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทานา ยกร่องปลูกส้ม สน หรือพืชผัก
การแพร่กระจาย พบทางตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชันดิน Apg-Bg-Bjg-Cjg-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสี นาตาลปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0-5.0) มักมีรอยแตกระแหงที่ผิวหน้าดินในฤดูแล้ง ดินบนตอนล่างสี
นาตาลปนเทา หรือนาตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีแดง หรือสีแดงปนเหลือง ที่ระดับความลึกประมาณ 50-100
ซม. พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว พบรอยไถและผิวหน้าอัดมัน ส่วน
ที่ระดับลึกกว่า 100-150 ซม. ลงไปมีลักษณะเป็นดินเลน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH <4.0)
ความลึก
(ซม.)

อินทรียวัตถุ

0-25
25-50
50-100

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน
สูง
สูง
สูง

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 และชุดดินมหาโพธิ์ ข้อจากัด
การใช้ประโยชน์ เป็นกรดจัดมาก หรือเป็นดินเปรียวจัด เกิดการตรึงธาตุอาหารและมีสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควบคุมนาใต้ดินเพื่อป้องการเกิดออกซิเจนของไพไรต์ การยกร่องปลูกพืชเป็น
วิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการเกิดกรดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าว ควรใช้ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ควบคู่ไปกับ
การใช้ปุ๋ย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถ้าค่าปฏิกิริยาดิน วัดได้น้อยกว่า 4.5 และถ้าค่าปฏิกิริยาดินสูงกว่า 4.5 ใช้
ปุ๋ยและหินฟอสเฟตก็พอ เลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม
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3. ชุดดินเสนา (Sena Series: Se)
กลุ่มชุดดินที่ 11
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Sulfic
Endoaquepts
การกาเนิด ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนลานา
สภาพพืนที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายนา เลว การไหลบ่าของนาบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของนา ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่ใช้ทานา
การแพร่กระจาย บริเวณที่ราบนาทะเลเคยท่วมถึงทางด้านใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชันดิน Apg-Sssg-Bssg-Bjg-Bg-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดา หรือสีเทาเข้ม ถัดลงไปเป็นสีนาตาลปน
เทาหรือสีนาตาลและเป็นดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบน
ตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีนาตาลปนเทา พบจุดประสีนาตาลแก่หรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเป็นกรด
รุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียว สีเทาเข้มหรือสีเทา จุดประสี
เหลืองปนนาตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกามะถันปนอยู่ในระดับความลึกตังแต่
50-100 ซม. และพบรอยไถลผิวหน้าอัดมันและผลึกยิปซัม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง
(pH 4.5-8.0)
ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
(ซม.)
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน
0-25 ปานกลาง
สูง
25-50
ต่า
สูง
50-100
ต่า
สูง

ความ
อิ่มตัวเบส
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น
ประโยชน์
ปานกลาง
ต่า
ต่า

โพแทสเซียม
ที่เป็น
ประโยชน์
สูง
สูง
สูง

ความอุดม
สมบูรณ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินอยุธยา และชุดดินมหาโพธิ
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัดมาก มีนาท่วมสูง 1 เมตร นาน 4-5 เดือน ใช้ทานาหว่านได้เพียง
อย่างเดียว ผลผลิตต่า ในบริเวณพืนที่เขตชลประทานใช้ทานาดา หรืออาจปลูกพืชผักและพืชไร่ในฤดูแล้ง
แต่ผลผลิตไม่ดีนัก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปรับสภาพกรดของดินให้เหมาะสม โดยการใช้ปูนมาร์ล และไถ
คลุกเคล้ากับดินทิงไว้ตังแต่ก่อนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่กัน
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินทังทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึน
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4.ชุดดินองครักษ์ (Ongkharak Series: Ok)
กลุ่มชุดดินที่ 10
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts
การกาเนิด เกิดจากตะกอนนากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ราบลุ่มนาท่วมถึง
สภาพพืนที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายนา เลว
การไหลบ่าของนาบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของนา ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทานา ยกร่องปลูกส้ม สนหรือพืชผัก
การแพร่กระจาย พบทางตอนกลางและทางใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชันดิน Apg-Bssjg-Big-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว มีสีดาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประ สีแดงปน
เหลืองหรือสีนาตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินบนตอนล่าง เป็น
ดินเหนียวมีสีนาตาลหรือสีนาตาลปนเทาและเป็นดินเลนสีเทาเข้ม มีจุดประสีแดง สีนาตาลแก่และมีจุดประสี
เหลืองฟางข้าวภายในระดับความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pH 4.0) ดินล่าง
ตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวทะเล สีเทาถึงสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pH 4.5)
ความลึก
(ซม.)

อินทรียวัตถุ

0-25
25-50
50-100

ปานกลาง
ต่า
ต่า

ความจุ
ความ
แลกเปลี่ยน อิ่มตัวเบส
แคตไอออน
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
ปานกลาง

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
ที่เป็น
ที่เป็น
ประโยชน์ ประโยชน์
ต่า
สูง
ต่า
สูง
ต่า
สูง

ความอุดม
สมบูรณ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินรังสิต ชุดดินธัญบุรี ชุดดินเสนา และชุดดินมหาโพธิ
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัดมากทาให้พืชที่ปลูกขาดธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอย่างชัดเจน
และมีเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก และมีนาท่วมขังลึก 1 เมตร
นาน 6-7 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควบคุมนาใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินกรดกามะถันหรือดินเปรียวจัด
การยกร่องปลูกพืชก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการเกิดดินเปรียวจัดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าวควรใช้
ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส
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5.ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya series: Ay)
กลุ่มชุดดินที่ 2
การจาแนกดิน Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic, Vertic Endoaquepts
การกาเนิด ตะกอนลานาผสมกับตะกอนภาคพืนสมุทร เกิดการพัฒนาในาสภาพนากร่อย
สภาพพืนที่ ราบเรียบ
การระบายนา เลว
การไหลบ่าของนาบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของนา ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทานาหว่าน
การแพร่กระจาย พบบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง ในบริเวณที่เป็นพืนที่ราบนาทะเลเคยท่วมถึง หรือมีการระบายนาที่
มีตะกอนภาคพืนสมุทรอยู่ข้างล่าง
การจัดเรียงชันดิน Apg-Bssg-Bg-Bj-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH
6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีนาตาลปนเทาหรือสีเทานาตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
(pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-150 ซม. จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถลระหว่าง
ชันดินบนและดินล่าง ดินมีกามะถันสูง และปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH4.5-5.0)
ความลึก
(ซม.)

อินทรียวัตถุ

0-25
25-50
50-100

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน
สูง
สูง
สูง

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 ทาให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทานา ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล จะทาให้พืชใช้ธาตุอาหารใน
ดินได้อย่างเต็มที่

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงชุดดินของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
พืนที่อาเภอวังน้อยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
พัดจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทาให้อาเภอวังน้อยประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและ
แห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝนท้าให้
อากาศชุ่มชืน และมีฝนตก
ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของอาเภอวังน้อย ออกเป็น 3 ฤดู
ดังนี
- ฤดูหนาว เริ่มตังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณความกด อากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี แต่
เนื่องจากอาเภอวังน้อยอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วง
ฤดู หนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้อากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมี
อากาศหนาวเย็น ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
- ฤดู ร้ อ น เริ่ ม เมื่ อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ นสุ ด ลง คื อ ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง
กลางเดือนพฤษภาคม ใน ระยะนีจะมีหย่ อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุ มประเทศไทยตอนบน
ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ในช่วงนีเป็นลมฝ่ายใต้ ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัด
อยู่ในเดือนเมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุม ประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึนมาพาดผ่านบริเวณ
ภาคกลาง และ ภาคเหนือเป็นลาดับในระยะนีท้าให้มีฝนตกชุกขึนตังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเดือน
กันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตก ชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชืนสูง
อุณหภูมิ
อาเภอวังน้อยเป็นอาเภอที่มีพืนที่ เป็นที่ราบลุ่มถูกขนาบด้วยพืนที่สูง 3 ด้าน คือ ทิวเขาทางด้าน
ตะวันตกของประเทศ และเขตเทือกเขาและที่สูงทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเขตที่ราบสูง จึงมี
อุณหภูมิค่อนข้างสู งและมีอากาศร้ อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่ห นาวจัด เดือนเมษายนเป็นเดื อนที่ มี
อากาศร้อนจัดในรอบปี โดยอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 40.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541
ส่วนฤดูหนาว อากาศจะหนาวที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิต่าที่สุดวัดได้ 10.0 องศาเซลเซียส เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2557
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ฝน
อาเภอวังน้อยเป็นอาเภอที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มนา และมีพืนที่ไม่ค่อยกว้างขวางนัก ทา
ให้ปริมาณฝน ต่างกันไม่มาก โดยฝนที่เกิดขึนเป็นฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปี
ในช่วงฤดูฝนนีอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณหรือใกล้เคียง ทาให้ฝนตกเพิ่มขึนอีก
ปริมาณน้้าฝน
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยของอ้าเภอวังน้อย 5 ปี (ปี 2555 – 2559 )
เดือน

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวม

เฉลี่ย

มกราคม

-

-

-

15.0

8.3

23.3

4.66

กุมภาพันธ์

-

-

-

13.0

-

13.0

2.6

มีนาคม

-

-

-

11.20

-

11.20

2.24

เมษายน

13.6

-

-

23.43

25.2

62.23

12.45

พฤษภาคม

177.0

47.1

47.1

24.43

43.6

279.23

55.85

มิถุนายน

94.0

26.1

26.1

62.43

175.25

383.88

76.78

กรกฎาคม

164.4

16.48

16.48

140.68

197.2

535.24

107.05

สิงหาคม

276.9

108.3

108.3

71.07

138.2

876.80

175.36

กันยายน

282.5

99.5

225.50

175.4

882.4

176.48

ตุลาคม

220.0

115.2

115.2

143.20

161.8

755.4

151.08

พฤศจิกายน

-

54.2

54.2

72.30

35.3

216

43.2

ธันวาคม

4.3

-

-

-

-

4.3

0.86

99.5

รวม

1,228.4 466.88 466.88 801.94 960.25 4,042.88 808.58

เฉลี่ย

102.37

38.91

38.91

66.83

80.02

327.4

65.48

ที่มา : สถานีวัดปริมาณนาฝนอาเภอวังน้อย ปี 2559
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่บริเวณอาเภอวังน้อย ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่มีกาลังอ่อน
และความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็นครังคราว บางครังอาจทาให้เกิดนาท่วม
ได้ โดยพายุดีเปรสชั่นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนกาลังลงจากพายุโซนร้อนที่มีถิ่นกาเนิดจากทะเลจีนใต้
เป็นส่วนใหญ่
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2559
ข้อมูลภูมิอากาศ

วัดได้

เมื่อ

อุณหภูมิสูงสุด

๓๙.๗ องศาเซลเซียส

เมษายน ๒๕๕9

อุณหภูมิต่าสุด

๑๖.๐ องศาเซลเซียส

มกราคม ๒๕๕9

ปริมาณฝนรวมทังปีต่ากว่าค่าเฉลี่ย

๑๑๕๒.๗ มิลลิเมตร

-

จานวนวันฝนตก

๙๕ วัน

-

วันที่ฝนตกมากที่สุด

๙๑.๖ มิลลิเมตร

๒๑ มีนาคม ๒๕๕9

ความยาวนานแสงแดดมากที่สุดเฉลี่ย

๘.๒ (ชม./วัน)

พฤศจิกายน ๒๕๕9

ความยาวนานแสงแดดน้อยที่สุดเฉลี่ย

๔.๓ (ชม./วัน)

มิถุนายน/กรกฎาคม ๒๕๕9

ความยาวนานแสงแดดตลอดทังปีเฉลี่ย

๖.๔ (ชม./วัน)

-

นาระเหยมากที่สุดเฉลี่ย

๕.๙ มิลลิเมตร

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕9

นาระเหยน้อยที่สุดเฉลี่ย

๓.๗ มิลลิเมตร

เดือนธันวาคม ๒๕๕9

นาระเหยตลอดทังปีเฉลี่ย

๔.๗ มิลลิเมตร
ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

1.4 เส้นทางคมนาคม
สามารถเดินทางมายังอาเภอวังน้อย ได้หลายเส้นทางดังนี
รถยนต์
ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)
ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก)
ถนนโรจนะ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309)
ถนนลาลูกกา-วังน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352)
รถโดยสารประจ้าทาง
มีบริการรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จากัด ไปอาเภอวังน้อย โดยออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนน
กาแพงเพชร 2 รถโดยสารประจาทางท่ารถต่างจังหวัด และโดยสารเดินทางไปภาคอีสาน และภาคตะวันออก

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1.5 แหล่งน้้าและระบบชลประทาน
ในเขตพืนที่อาเภอวังน้อย อยู่ในเขตความรับผิดชอบของชลประทาน จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้ พืนที่ตาบลรับผิดชอบได้แก่ หันตะเภา สนับทึบ ข้าวงาม
วังจุฬา และชะแมบ
2. โครงการส่งนาและบารุงรักษานครหลวง พืนที่ตาบลรับผิดชอบได้แก่ ลาตาเสา บ่อตาโล่ และ
ลาไทร
3. โครงการส่งนาและบบารุงรักษารังสิตเหนือ พืนที่ตาบลรับผิดชอบได้แก่ วังน้อย และพยอม
และนอกจากนียังมีคลองชลประทานในพืนที่ ดังนี
1. คลองระพีพัฒน์ อยู่ทางด้านทิศใต้ ไหลมาจากแม่นาป่าสักลงสู่คลองรังสิต
จังหวัดปทุมธานี
2. คลองนครหลวง ไหลจากแม่นาป่าสักผ่านอาเภอนครหลวง อาเภออุทัย ไปสินสุดที่
อาเภอบางปะอิน
3. แหล่งนาคลองชลประทานป่าสักใต้ และคลองชลประทานนครหลวง
นอกจากนียังมีคลองนาทิง จานวน 4 สาย คือ คลอง 6, คลอง 26, คลอง 27 และคลอง 28

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่ตามโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงเส้นทางน้้าของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
1. ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก เนื่องจากอาเภอวังน้อยแต่เดิมเป็นเขตเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวและสวนผลไม้
ปัจจุบันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมวังน้อยแฟคตอรีแลนด์ จึงกลายเป็นแหล่งของผู้ขายแรงงาน
ย้ายมาอยู่เป็นจานวนมาก
อาชีพเสริม เพาะเลียงเห็ดนางฟ้าภูฐาน ผลิตก้อนเชือเห็ดนางฟ้าภูฐาน นาส้มเกร็ดหิมะ ตัดเย็บ
เสือผ้า ตัดเย็บผ้าโหลด หมี่กรอบ เป็นต้น
2. ด้านสังคม
ประชากร
อาเภอวังน้อย มีจานวนประชากรทังหมด 72,358 คน แบ่งได้ดังนี
- เป็นหญิง 37,115 คน
- เป็นชาย 35,243 คน
โดยอาเภอวังน้อยมีความหนาแน่นประชากร 190.80 คน/ตร.กม.
การปกครอง
อาเภอวังน้อย ประกอบด้วย 10 ตาบล 68 หมู่บ้าน มีอบต.ทังหมด 9 แห่ง และเทศบาล
1 แห่ง โดยมีประชากรทังหมด 31,560 ครัวเรือน แบ่งได้ดังนี
วัด 20 แห่ง
ศบกต. 10 แห่ง
สถานีอนามัย 7 แห่ง
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย 1 แห่ง
สถานีตารวจ 1 แห่ง
เทศบาล 1 แห่ง
สาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง

โรงเรียน 28 แห่ง
ศพก. 4 แห่ง
โรงพยาบาล 1 แห่ง
อาเภอ 1 แห่ง
ค่ายทหาร 1 แห่ง
อบต. 9 แห่ง

19
1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตารางที่ 4 แสดงสิทธิในที่ดินท้ากินและที่ดินสาธารณะ
ประเภท

จ้านวนพื้นที่
ไร่
คิดเป็นร้อยละ

จ้านวนผู้ถือครอง
ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ

เพื่อการเกษตร
- ของตนเอง
- เช่า
-อื่นๆ

11,568
65,773
-

7.76
44.14
-

464
1,518
-

1.47
4.81
-

นอกภาคการเกษตร
- ของตนเอง
- เช่า
-อื่นๆ

52,976
18,694
-

35.55
12.55
-

20,339
9,239
-

64.45
29.27
-

รวม

149,011

100

31,561
100
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย ปี 2559

อาเภอวังน้อยแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี
วัด 20 แห่ง
ศบกต. 10 แห่ง
สถานีอนามัย 7 แห่ง
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย 1 แห่ง
สถานีตารวจ 1 แห่ง
เทศบาล 1 แห่ง
สาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง
ศดปช. 1 แห่ง

โรงเรียน 28 แห่ง
ศพก. 4 แห่ง
โรงพยาบาล 1 แห่ง
อาเภอ 1 แห่ง
ค่ายทหาร 1 แห่ง
อบต. 9 แห่ง
ศจช. 2 แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ฯ 4 แห่ง

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1.8 พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
อาเภอวังน้อย มีครัวเรือนเกษตรกร ทังสิน 1,982 ครัวเรือน มีพืนที่ทังหมด 149,011 ไร่
แบ่งเป็นเนือที่ถือครองทางการเกษตร 77,341 ไร่ โดยมีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปาล์มนามัน
ตารางที่ 5 แสดงพื้นที่ปาล์มน้้ามัน : เนื้อที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามัน เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
รายอ้าเภอ ปี 2559
จังหวัด/อ้าเภอ
วังน้อย

เนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต

(ไร่)

(ไร่)

(ตัน)

69

69

207

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย ปี 2559
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บทที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์การผลิตปาล์มน้้ามัน
2. ข้อมูลสถานการณ์การผลิตปาล์มน้้ามัน
2.1.1 พื้นที่ตามเขตความเหมาะสม
อาเภอวังน้อย มีพืนที่ที่เหมาะสมสาหรับการปลูกปาล์มนามัน (S1 + S2) จานวน
145,914.7053 ไร่ จานวนพืนที่เพาะปลูกแบ่งตามเขตความเหมาะสม (ไร่)
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน
ต้าบล
ต.ข้าวงาม

S1
11892.30509

S2
-

ผลรวมทั้งหมด
11892.30509

ต.ชะแมบ

14648.71988

-

14648.71988

ต.บ่อตาโล่

14979.67677

23.14917

15002.82594

ต.พยอม

11683.96154

-

11683.96154

ต.ลาตาเสา

15790.60417

6793.5

22584.10385

ต.ลาไทร

15196.46368

-

15196.46368

ต.วังจุฬา

10346.45218

-

10346.45218

ต.วังน้อย

15949.20515

-

15949.20515

ต.สนับทึบ

13982.57857

-

13982.57857

ต.หันตะเภา

14628.08942

-

14628.08942

ผลรวมทั้งหมด

139098.0564

6816.649

145914.7053

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ ปี 2559

ภาพที่ 8 แผนที่แสดงพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามันของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.1.2 พื้นทีป่ ลูกในปัจจุบัน (พื้นทีป่ ลูกจริง)
อาเภอวังน้อย มีพืนที่ปลูกปาล์มนามัน จานวน 69 ไร่ เกษตรกรจานวน 3 ครัวเรือน
ตารางที่ 7 แสดงพื้นที่การปลูกปาล์มน้้ามันของอ้าเภอวังน้อย
ต้าบล
วังน้อย

พื้นที่ ปลูกปาล์มน้้ามัน ทั้งหมด (ไร่)
19

วังจุฬา

10

สนับทึบ

40

รวม

69
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย 2559

2.1.3 การซ้อนทับพื้นที่เขตความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชกับพื้นที่ปลูกจริง
อาเภอวังน้อย มีพืนที่เหมาะสมสาหรับการปลูกปาล์มนามัน (S1 + S2) จานวน 145,914.7053
ไร่ เป็นพืนที่ปลูกปาล์มนามันอยู่บนพืนที่เหมาะสมมาก จานวน 139098.0564 ไร่ และมีพืนที่เหมาะสมปานกลาง
จานวน 6816.649 ไร่
ตารางที่ 8 ตารางแสดงข้อมูลปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่เขตความเหมาะสมของอ้าเภอวังน้อย
ต้าบล
ลาตาเสา

พื้นที่นาข้าวทั้งหมด (ไร่) พื้นที่ปลูกมะนาว (ไร่)
12,447
48

พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน (ไร่)
-

บ่อตาโล่

12,112

-

-

วังน้อย

10,932

2

19

ลาไทร

3,382

-

-

สนับทึบ

10,510

10

40

วังจุฬา

8,965

2.5

10

พะยอม

7,765

-

-

หันตะเภา

13,316

26

-

ข้าวงาม

12,799

-

-

ชะแมบ

8,593

-

-

รวม

106,517

69
88.5
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย ปี 2559

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันในอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25

ภาพที่ 10 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันในเขตพื้นที่ Zoning ของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.2 ข้อมูลด้านสินค้า
2.2.1 สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ตารางที่ 9 แสดงการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรของอ้าเภอวังน้อย
ของตนเอง

จ้าง/เช่า

ใช้เครื่องมืออื่น ๆ

เครื่องจักรกลการเกษตร
ครัวเรือน

ร้อยละ

ครัวเรือน

ร้อยละ

ครัวเรือน

ร้อยละ

แทรกเตอร์

7

4

125

71.43

43

21.75

เครื่องปลูกที่ใช้เครื่องยนต์

2

1.14

68

38.86

105

60

เครื่องเก็บเกี่ยวที่ใช้เครื่องยนต์ 2

1.14

154

88

19

10.86

อ้างอิงจาก ข้อมูลจาก http://farmer.doae.go.th ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
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2.2.2 ต้นทุนการผลิต
ตารางที่ 10 แสดงต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามัน อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายการ
1. ค่าเช่าที่ดิน
2. ค่าเตรียมดิน
3. ค่ากิ่งพันธุ์/ท่อนพันธุ์
4. ค่าปุ๋ยเคมี
5. ค่าสารเคมี
6. ค่าจ้างแรงงานดูแลรักษา
7. ค่านามันเชือเพลิง
8. ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
9. อื่นๆ
ต้นทุนการปลูกปาล์มน้้ามัน
ผลผลิตไร่ละ 3,000 กิโลกรัม ๆ ละ 3.70 บาท
ก้าไรสุทธิ

ต้นทุนการผลิต
(บาท/ไร่)
2,000
500
3,900
7,128
150
1,000
375
500
500
16,053
11,100
-4,953

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย ณ มิถุนายน 2559
***หมายเหตุ : เป็นผลผลิตในช่วง 2 ปีแรก จึงมีปริมาณไม่มาก โดยปาล์มนามันจะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 5 ปีเต็ม

29
2.2.3 ปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามัน
ตารางที่ 11 แสดงปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามันที่เก็บเกี่ยวได้ ของอ้าเภอวังน้อย
ต้าบล

ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ (ตัน)

วังจุฬา

30

วังน้อย

57

สนับทึบ

120

รวม

207
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย 2559

2.2.4 สถานการณ์การตลาด
อาเภอวังน้อยไม่มีจุดรับซือผลผลิตปาล์มนามัน เกษตรจะนาผลผลิตขนส่งไปจาหน่ายที่ ลานรับซือ
ผลผลิตปาล์มนามันลานพิชัย อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การน้าผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์
- ผลผลิตปาล์มนามันในพืนที่อาเภอวังน้อย จาหน่ายทังหมด ร้อยละ 100
2.2.5 แหล่งรับซื้อผลผลิต
ผลผลิตปาล์มนามันในเขตพืนที่อาเภอวังน้อย เกษตรกรนาผลผลิตไปจาหน่ายที่ลานรับซือผลผลิต
ปาล์มนามัน ลานพิชัย อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ภาพที่ 11 แผนที่แสดงจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้้ามันของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.3 ข้อมูลด้านเกษตรกร/องค์กร
2.3.1 เกษตรกรผู้น้า
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ : นางสาวสถาพร ด่านกระโทก
ที่อยู่ : บานเลขที่หมู 3ตาบลหันตะเภา
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 092-991-0354
สถานการณ์ของพื้นที่ : อาเภอวังน้อยเป็นพืนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูกขาว
เกษตรกรสวนใหญปลูกข้าวเป็นหลัก
- ปลูกพันธุขาวไมไวแสง(ขาวนาปรัง) โดยจะเพาะปลูกปละ ๒ ครัง
- พันธุขาวที่นิยมสวนใหญเปนขาวขาวเพื่อแปรรูป
- เกษตรกรผูปลูกขาวสวนใหญใชสารเคมีมากเกินความจาเปนทาใหตนทุนการผลิตขาวสูง
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ให
เปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการถายทอดองคความ
รูดานการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกรใหสามารถนาความรู ที่ไดรับไปประยุกตใช
เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปนตนแบบและมีความพรอมในการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงสภาพแวดลอม และมีระบบ
การผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
2.3.2 องค์กรเกษตรกร
2.3.2.1 กลุ่มองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยจระเข้
พัฒนาคุณภาพผลผลิต
รังนกอารียา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาบลวังจุฬา
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
ข้าวงาม หมู่ที่ 4
เกษตรอินทรีย์ตามทฤษฎีพ่อ
ภูมิเกษตรอินทรีย์คลอง 4 ผักปลอดสารพิษ
นาพริกแม่สมศรี หมู่ที่ 8 ตาบลวังน้อย
กลุ่มเยาวชนต่อเรือจาลอง ผลิตภัณฑ์จากไม้
ชนนรารัตน์
ลาดทรายเกษตรกรรม
กลุ่มปลูกผักลอยนาตาบลข้าวงาม
ขนมไทยลาตาเสา

32
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

กลุ่มสมาชิกเกษตรปลอดสารเคมี หมู่ที่ 4
รวมใจโอ่งไหมไทย
ไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 3 ตาบลวังจุฬา
กลุ่มเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง วังจุฬา หมู่ที่ 3
กลุ่มออมทรัพย์ลาตาเสาต้นกล้าวิสาหกิจชุมชน
ทานาปลูกข้าว หมู่ที่ 3ตาบลข้าวงาม
การทาสวนปลูกผัก
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าบ้านคลอง 6
กลุ่มทานายาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ลาดทราย
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านลาดทราย
หมี่กรอบโคกกระต่าย
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มตัดเย็บเสือผ้าวังจุฬา หมูที่ 3
กลุ่มเพาะเห็ดระพีพัฒน์
ตัดผมบ้านคลอง 26
นวดเพื่อสุขภาพคลอง 26
รักถิ่นวังน้อย
กลุ่มทาเห็ด หมู่ที่ 2 ตาบลวังจุฬา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมู่ที่ 2 ตาบลวังจุฬา
เย็บผ้าหมู่ที่ 4
กุยช่ายบ้านวังจุฬา
กลุ่มเกษตรกรทานาปรัง
ชาวนาทาเห็ด
เห็ดนางฟ้าภูฐาน หมู่ที่ 1 ตาบลหันตะเภา
กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองกระดี่
เกษตรยั่งยืน หมู่ที่ 5 ตาบลหันตะเภา
สมุนไพรเพื่อสุขภาพตาบลลาตาเสา
กลุ่มนายาเอนกประสงค์
กลุม่ แปรรูปอาหารลาตาเสาสามัคคี
กลุ่มกบและปลาตาบลลาตาเสา
กลุ่มอาชีพนาส้มเกล็ดหิมะ
เกษตรกรลาตาเสา
แปรรูปเห็ด
ยุวเกษตรกรบ้านลาแดงพัฒนา
ยุวเกษตรกรรร.จารูณกิมลี
ยุวเกษตรกรรร.วังน้อยพนมยงค์
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ยุวเกษตรกรบ้านช้าง

2.3.2.2 ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ
1
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ วังน้อย เกษตรทฤษฎีใหม่
2
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ สนับทึบ ลดต้นทุนการผลิตข้าว
3
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ลาตาเสา
ลดต้นทุนการผลิตข้าว
4
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ขยาย) การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์
5
ศูนย์เรียนการผลิตก้อนเชือและเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
การเพาะเห็ดและผลิตเห็ด
นางฟ้าภูฐาน
6
ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชน ตรวจดิน/วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
7
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน การผลิตข้าวปลอดภัย
8
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน การปลูกผักและการทาการเกษตร
ทฤษฎีใหม่
9
ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลียงปลานิล การเลียงปลานิล
10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (หลัก) การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์
12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน การจัดการดินและปุ๋ย
13 ศูนย์ข้าวชุมชน
14 นาแปลงใหญ่ตาบลหันตะเภา
15 นาแปลงใหญ่ตาบลลาตาเสา
2.3.2.3 โรงสีข้าวชุมชน
1. โรงสีข้าชุมชน ม.3 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
2. โรงสีขา้ ชุมชน ม.3 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
3. โรงสีขา้ ชุมชน ม.10 ต.บ่อตาล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
4. โรงสีขา้ ชุมชน ม.3 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
5. โรงสีขา้ ชุมชน ม.3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้และจุดบริการด้านการเกษตรของอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
3.1 สถานการณ์การผลิตปาล์มน้้ามันของอ้าเภอวังน้อย
อาเภอวังน้อยมีผู้ปลูกปาล์มนามัน จานวน 69 ไร่ มีจุดรับซือที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี และมีความต้องการผลผลิตปาล์มนามันเป็นอย่างมาก เนื่องจากในพืนที่ภาคกลางยังไม่ค่อยมีพืนที่ปลูกมากนัก
ทาให้ความต้องการในตลาดสูง และปาล์มนามันใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ผลผลิต จึงเป็นพืชที่มีความต้องการใน
ตลาด
3.2 อุปสงค์และอุปทานของอ้าเภอวังน้อย
ผลผลิตปาล์มนามันมีประมาณ 207 ตัน ในระยะเวลา 3 – 4 ปี และหากมีการดูแลรักษาที่
เหมาะสมจะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึน เป็น 345 ตันต่อปี และในสถานการณ์ปัจจุบันอุปสงค์รวมของปาล์มนามันมีการ
ปรับตัวขึนอย่าง ๆ ช้า ๆ ส่วนในด้านอุปทานผลผลิตปาล์มนามันมีการขยายตัวอย่างเพิ่มขึน
3.3 สรุปผลการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดจะเห็นว่า ตลาดปาล์มนามันไปใช้ในทางอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน เนื่องจากรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากผลผลิตปาล์มนามัน
อาเภอวังน้อยมีปริมาณปาล์มนามันที่เกษตรกรสามารถผลิตได้จานวน 207 ตัน/ปี ผลผลิตที่ผลิตได้
จึงไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการสามารถนามาวางแผนจัดการพืนที่การผลิตปาล์มนามันได้ ดังนี
ความต้องการผลผลิตที่เพิ่มขึน เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
- ลดต้นทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิต
- การยกระดับคุณภาพสินค้า

36

บทที่ 4 การก้าหนดพื้นทีเ่ ป้าหมายการผลิตข้าว
4.1 พื้นที่ที่อยู่ในเขต zoning หรือเขตเหมาะสม (S1 และ S2)
อ าเภอวั ง น้ อ ย มี พื นที่ ที่ อ ยู่ ใ นเขต zoning ส าหรั บ การปลู ก ปาล์ ม น ามั น (S1 และ S2) จ านวน
145,914.71ไร่ เป็นพืนที่ปลูกปาล์มนามันอยู่บนพืนที่เหมาะสมมากจานวน 69 ไร่ ซึ่งเป็นพืนที่ที่อยู่ในเขตที่มีความ
เหมาะสมสูง (Z1) คือ อยู่ในพืนที่ชันความเหมาะสมสูง (S1) หรือ เหมาะสมปานกลาง (S2) และมีบริเวณพืนที่อยู่ใน
รัศมี 50 กิโลเมตร จากแหล่งรับซือ
4.2 พื้นที่ที่อยู่นอกเขต zoning หรือเขตไม่เหมาะสม (S3 และ N)
อาเภอวังน้อย มีพืนที่ไม่เหมาะสม เป็นพืนที่สถานีที่ราชการ ตลาด และบ้านเรือนเกษตรกร จึงทาให้
ไม่เป็นพืนที่ที่มีผลกระทบต่อด้านการเกษตรกรรม
4.3 แนวทางการพัฒนาและจัดการพื้นที่ในเขตและนอกเขต zoning
เนื่องจากพืนที่การปลูกปาล์มของอาเภอวังน้อยเป็นพืนที่ที่เหมาะสม แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการ
แปรปรวน จากภาวะภัยแล้ง นาท่วม โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่
ขยับตัวสูงขึนทังปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ข้าวยทาให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึนและใช้
ในอัตราไม่เหมาะสม ยังทาให้สินเปลืองและได้ผลไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และหาดใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยยังมี
ความเสี่ยง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย จึงเห็นสมควรให้มีแนวทางในการพัฒนาโดยมีการรณรงค์ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิต จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร
4.4 แนวคิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มนามันลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง สาเหตุมาจากราคาปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรที่ขยับตัวสูงขึนทังราคาปุ๋ยเคมี สารเคมี และค่าแรงงาน ประกอบกับเกษตรกรมีพฤติกรรมการทา
การเกษตรที่ผิดวิธี โดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกต้อง ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์
ดิน จึงทาให้เกษตรกรขาดทุนได้กาไรไม่เท่าที่ควร แนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านีคือ การลดต้นทุนการผลิต โดยการ
ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทาการเกษตร
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เงื่อนไขการดาเนินงาน
1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจในการเข้าร่วมครงการ
การดาเนินงาน
1. รวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมอบรม 25 ราย
2. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 1 ครัง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1. การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน
2. การลดต้นทุนการผลิตปาล์มนามัน โดยการลดการใช้ปัจจัยการผลิต
3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 10 เปอร์เซ็นต์
งบประมาณ
ขอการสนับสนึนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลในพืนที่การเกษตร เป็นเงิน 5,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มือๆ ละ 50 บาทจานวน 50 ราย 1 ครัง เป็นเงิน 2,500
เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มือ ๆ ] 25 ลาท จานวน 50 ราย
เป็นเงิน 2,500 บาท
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