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บทสรุปผูบริหาร 

การศึกษาวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรจังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหสินคา
ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) เปนพืชอื่นหรือ
กิจกรรมการเกษตรอื่นที ่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา โดยศึกษาตนทุนผลตอบแทน และอุปสงคอุปทาน    
ของสินคาเกษตรที่สําคัญซึ่งมีมูลคาเปน 4 ลําดับแรกของจังหวัด (Top 4) ไดแก ขาวนาป ออยโรงงาน 
มันสําปะหลัง สุกร และสินคาเกษตรอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลการศึกษา พบวา ทางเลือกในการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสม มีดังนี ้

1. พื้นที่ S3,N ของขาว รวม 63,688 ไร เปนพื้นที่เหมาะสมของออยโรงงาน รวม 4,269 ไร 
เปนพ้ืนที่เหมาะสมของมันสําปะหลัง รวม 36,954 ไร และเปนพ้ืนที่เหมาะสมของขาวโพดเลี้ยงสัตว รวม 7,505 ไร     

2. ปลูกขาวในพ้ืนที่ไมเหมาะสม ใหผลตอบแทนสุทธิ 393.57 บาทตอไร  
 3. เปรียบเทียบกับปลูกออยโรงงานในพ้ืนที่เหมาะสม ใหผลตอบแทนสุทธิตอไร 1,476.96 บาท
มันสําปะหลังใหผลตอบแทนสุทธิตอไร 568.03 บาท และขาวโพดเลี้ยงสัตวใหผลตอบแทนสุทธิตอไร 1,098.74 บาท 
จะเห็นไดวาออยโรงงานใหผลตอบแทนสุทธิสูงกวา และโรงงานน้ําตาลมีการสงเสริมการปลูกออยในพื้นที่ 
สวนขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชที่เหมาะสําหรับการปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาวในพ้ืนที่ชลประทานหรือพ้ืนที่ S1,S2 
เนื่องจากขาวโพดใชน้ํานอยกวาทํานา 2-3 เทา 
 4. กิจกรรมทางเลือกอ่ืน ไดแก 

4.1 สงเสริมการทําปศุสัตว และปลูกพืชอาหารสัตวควบคูไปดวย เชน การเลี้ยงแพะ โคเนื้อ
พันธุลูกผสม และเพาะลูกไกงวงจําหนาย ถือเปนอาชีพที่ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน ประกอบกับ   
ตลาดยังมีความตองการสูง โดยเฉพาะตลาดในประเทศเพ่ือนบาน และเลี้ยงสัตวบางชนิดเปนอาชีพเสริม  

- ผลิตหญาเนเปยร ใหผลตอบแทนสุทธิ 31,228 บาทตอไร ผลผลิตหญาเนเปยร
ยังเปนที่ตองการของกลุมผูเลี้ยงปศุสัตว ยังสามารถขยายตลาดไดท้ังในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 

- เลี้ยงแมแพะ 30 ตัว โดยปลูกหญาเนเปยรเอง 1 ไร มีกําไรจากการขายลูกแพะ 
201,530 บาท  

- เลี้ยงแมโคเนื้อพันธุลูกผสม 3 ตัว โดยปลูกหญาเนเปยรเอง 1 ไร มีกําไรจากการขายลูกโค
40,812 บาทตอป  

- เพาะลูกไกงวง พอแมพันธุไกงวง 5 ตัว ผลิตลูกไกงวงจําหนาย ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 
10,827 บาทตอป 

- สุกร ใหผลตอบแทนสุทธิ 1,503.03 บาทตอตัว 
- การเลี้ยงไกไข  แมไก 100 ตัว ผลิตไขไก ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 27,885 บาทตอป 

หรือกําไรวันละ 76.40 บาท 
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4.2 ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่บางสวนปลูกพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ เปนพืชใชน้ํานอย ไมตองใชสารเคมี
และไมตองดูแลมาก ตลาดมีความตองการอยางตอเนื่อง กรณีเปนพืชสมุนไพร ตลาดมีแนวโนมความตองการ
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสมุนไพร โรงพยาบาลแพทยแผนไทย และแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ  

- กระชาย ใหผลตอบแทนสุทธิ 88,100 บาทตอไร  ขา ใหผลตอบแทนสุทธิ 41,475 บาทตอไร 
ขมิ้นชันปลูกในสวนกลวย 1 ไร ใหผลตอบแทนสุทธิ 50,470 บาท และกลวยน้ําวา ใหผลตอบแทนสุทธิ 7,505 บาท 

 4.3 การปลูกไมดอกไมประดับ ความตองการใชไมดอกของตลาดมีอยางตอเนื่อง         
ดอกไมบางชนิดจะใชมากในงานที่เกี่ยวของกับเทศกาลตางๆ การวางแผนการผลิตกําหนดชวงการออกดอก     
จะทําใหเกษตรกรไดรับกําไรสูงกวาชวงปกติ 

    - ปลูกตนดาวเรืองเพ่ือผลิตดอก มีผลตอบแทนสุทธิ 32,818 บาทตอไร 
4.4 ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งนี้ตองมีแหลงน้ําในไรนา แนะใหผลิตขาวเพ่ือการบริโภค 

และทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวย เชน พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไมดอกไมประดับ ไมผลไมยืนตน และเลี้ยงสัตว 
เชน เลี้ยงสุกร ไกไข ไกงวง เปดไข และเลี้ยงปลา เปนตน  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. แนวทางพัฒนาพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) ขาว  

        มุงเนนใหเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุนการผลิตและ
ยกระดับคุณภาพสินคาสูมาตรฐาน สงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตขาวปลอดภัยตรงความตองการของผูบริโภค
เพื่อการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และประชาสัมพันธสรางแบรนดสินคาใหเปนที่ยอมรับ รวมถึงการสงเสริม
การรวมกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ซึ่งภาครัฐไดมีการดําเนินงานอยูบ างแลว เชน โครงการ 
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ แผนการผลิตขาวครบวงจร ฯลฯ  

2. แนวทางพัฒนาพื้นที่ไมเหมาะสม (N) ขาว กรณีไมปรับเปลี่ยน 
- พัฒนาคุณภาพดินใหมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น เชน สงเสริมใหมีการตรวจ

วิเคราะหดินรายแปลงเพื่อใหทราบคุณสมบัติของดิน และพัฒนา ปรับปรุงบํารุงดินตามคาวิเคราะหดิน 
 - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน เชน  แหลงน้ํา เปนตน 

3. แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต 
- เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ภาครัฐควรมี

มาตรการ เชน สนับสนุนปจจัยที่จําเปนบางสวน หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม 

- สนับสนุนองคความรู การถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม โดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

- พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก การสรางและพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ     
และแหลงน้ําในไรนา เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในการผลิตดานการเกษตร 

- สง เสริมระบบการทํา เกษตรแบบแปลงใหญ เ พื่อการบริหารจัดการรวมกัน  
เปนการลดตนทุนการผลิต/เพ่ิมผลผลิต และผลิตตามความตองการของตลาด 
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- สงเสริมใหเกษตรกรเรียนรู เขาถึง การใช Agri-Map Mobile เพ่ือเปนเครื่องมือหรือขอมูล
ในการพิจารณาการปลูกพืชหรือทํากิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง 

- ติดตามประเมินผลโครงการเปนระยะ เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรม 
- ควรทํากิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และตองมีการศึกษาวิเคราะห

ขอมูลที่เก่ียวของทั้งในดานพื้นที่ ชนิดของพืชหรือปศุสัตวที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกทางการตลาด เพ่ือเปนขอมูล
ในการพิจารณาตัดสินใจของเกษตรกร ตามความสมัครใจ  
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คํานํา 

 การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรของจังหวัดชัยนาท เปนการนําเสนอหลักการคิดในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม ใหกับเกษตรกรในการตัดสินใจเพ่ือเปนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต   
ในพ้ืนที่ไมเหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map โดยการศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทน วิเคราะห
อุปสงค อุปทาน (Demand & Supply) และวิถีตลาด สินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัด 4 ชนิดสินคา รวมถึง
สินคาเกษตรทางเลือก และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด อันจะนําไปสูการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี  
ของเกษตรกรตอไป 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการสัมภาษณเกษตรกร ผูประกอบการในพ้ืนที่ และเจาหนาที่
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เกี่ยวของ ซึ่งไดใหขอมูลและความรวมมือเปนอยางดี           
จึงขอขอบคุณบุคคลดังกลาวไว ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชน   
แกผูเกี่ยวของ และผูสนใจโดยทั่วไป 
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การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวดัชยันาท 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การผลิตสินคาเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สาเหตุหลักเกิดจาก
คุณภาพของผลผลิตไมตรงตามความตองการ และในหลายสินคาผลผลิตสินคาเกษตรมีปริมาณมากเกินความตองการ
ของตลาดรวมทั้งเกษตรกรบางสวนยังทําการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสม 
สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา ผลผลิตขาดคุณภาพ ทําใหประสบปญหาราคาตกต่ํา 
มีตนทุนการผลิตสูงและเกิดภาระดานงบประมาณใหกับภาครัฐที่ตองเขาไปชวยเหลือโดยการแทรกแซงราคา 

การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เปนแนวคิดหนึ่งในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ที่มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการจัดการและใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศเขตความเหมาะสมสําหรับการผลิต ประกอบดวย ดานพืช ไดแก 
ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ลําไย สับปะรดโรงงาน เงาะ ทุเรียน
มังคุด กาแฟ มะพราว ดานปศุสัตว ไดแก โคนม โคเนื้อ สุกร ไกเนื้อ ไกไข และดานประมง ไดแก กุง ปลานิล
ปลาน้ําจืด โดยในการประกาศเขตความเหมาะสมการผลิต คํานึงถึงปจจัยธรรมชาติที่เกี่ยวของ และ
ระดับความตองการของพืช ไดแก ดิน น้ํา อากาศ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ (Land Suitability and Crop 
Requirement) การผลิตสินคาเกษตรในปจจุบัน (Existing Land Use) ประกอบกับไดกําหนดนโยบาย
การปฏิรูปภาคการเกษตรในการบริหารจัดการพื้นที ่เกษตรกรรม (Zoning) เชิงรุกของทุกจังหวัด   
เนนการวางแผนการผลิต ใหสอดคลองกับขอมูลเชิงกายภาพและเชิงเศรษฐกิจ โดยไดมีการจัดทําแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) เพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการการผลิตใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนาคต ในมิติของปจจัยการผลิต    
อุปสงคและอุปทาน ซึ่งสามารถชวยแกปญหาของเกษตรกรไดอยางตรงจุด โดยยึดหลักการสงเสริม
กิจกรรมการผลิตที่ เหมาะสม ในพื้นที่การเกษตรตามแผนที่  Agri-Map คือ 1) พื้นที่ปลูกเหมาะสมสูง 
(S1,S2) เนนการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสการแขงขันสินคาเกษตร 2) พื้นที่ปลูกเหมาะสมนอย (S3) 
เนนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ การบริหารจัดการฟารมใหไปสู S1,S2 หรือปรับเปลี่ยนไปเปนกิจกรรม
ทดแทนอื่นหากมีความเหมาะสมกวาใหเปนไปตามลักษณะภูมินิเวศและความสมัครใจของเกษตรกร  
ในแตละพ้ืนที่ และ 3) พ้ืนที่ปลูกไมเหมาะสม (N) เสนอทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกร
ทดแทนกิจกรรมการผลิตในปจจุบัน โดยคํานึงถึงตลาดรองรับสินคาที่จะปรับเปลี่ยน ความพรอม และทัศนคติ
ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรตามความสมัครใจ สภาพภูมินิเวศ และสังคมของชุมชน 
และแหลงเงินทุน/งบประมาณสนับสนุน การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร     
จึงไดจัดทําการศึกษาวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัดชัยนาทเพื่อเสนอทางเลือกสําหรับ
การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต และสรางความสมดุล
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ระหวาง อุปสงค อุปทาน การเพิ่มมูลคา ดวยการพัฒนามาตรฐานสินคาและลดตนทุนดวยการจัดการ
ระบบขนสงสินคา (Logistics) รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
การผลิตสินคาเกษตรในพ้ืนที่ไมเหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map เปนสินคาทางเลือกอ่ืน 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนสินคา เกษตรที่มีมูลคามากซึ ่งมีผลตอ
เศรษฐกิจของจังหวัด จํานวน 4 ชนิด (สินคา Top 4 ของจังหวัด) และสินคาทางเลือก 

1.2.2 เพ่ือศึกษาอุปสงค (Demand) อุปทาน (Supply) ของสินคาเกษตร Top 4 ของจังหวัด
และสินคาทางเลือก 

1.2.3 เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตสินคาเกษตร
ในพ้ืนที่ไมเหมาะสมเปนสินคาทางเลือก 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาสินคาเกษตรที่สําคัญซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดชัยนาท 4 ชนิด (Top 4) 
ไดแก ขาวเจานาป ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และสุกร โดยวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทน
เปรียบเทียบระหวางการผลิตในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) และพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3,N) รวมทั้งวิเคราะหเกี่ยวกับ
ปริมาณการผลิต (Supply) และความตองการสินคา (Demand) ในระดับจังหวัด  

1.3.2 ศึกษาสินคาทางเลือกที่มีศักยภาพสําหรับผลิตทดแทนพ้ืนที่ปลูกขาวไมเหมาะสม (S3,N)  
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เปนขอมูลที่ไดจากการสอบถาม เกษตรกร ผูนําชุมชน 
ผูประกอบการ เจาหนาที่ภาครัฐ เพ่ือศึกษาตนทุน ผลตอบแทนสินคาเกษตร สถานการณการผลิตและการตลาด 
โดยใชแบบสัมภาษณที่ไดจากสํารวจโดยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ปเพาะปลูก 2559/60 ในจังหวัดชัยนาท 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  รวบรวมขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของกับนโยบาย
การจัดทําเขตเกษตรเศรษฐกิจ เอกสารทางวิชาการจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงสื่อสิ่งพิมพอิเลคทรอนิกสที่เกี่ยวของ 
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 1.4.2 การจัดเก็บขอมูลตนทุนการผลิต 
ใชขอมูลจากแผนที่ Agri-Map ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาที่ดิน และขอมูลที่ไดจากการสํารวจ

เพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่จริงของการผลิตสินคาเกษตร 4 ชนิด ไดแก ขาว (ขาวเจานาป) ออยโรงงาน มันสําปะหลัง 
และสุกร จากเกษตรกร ผูนําชุมชน ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยวิธีการสุมตัวอยาง
จําแนกตามลักษณะความเหมาะสมทางกายภาพของพื้นที่ ในจังหวัดเปนรายอําเภอ แบงเปน 2 กลุม คือ 
1) กลุมเหมาะสม (S1/S2) โดยเก็บขอมูลในพื้นที่ S1 กอน แตถามีกลุมตัวอยางไมเพียงพอจะจัดเก็บ
ในพ้ืนที ่S2 (เปนพ้ืนที่สํารอง) และ 2) กลุมไมเหมาะสม (N/S3) โดยเก็บขอมูลในพ้ืนที่ N กอน แตถามีกลุมตัวอยาง
ไมเพียงพอจะจัดเก็บในพ้ืนที่ S3 (เปนพื้นที่สํารอง) โดยมีลักษณะตนทุนการผลิต แบงเปน 

1) กลุมขาว พืชไร เปนการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในแตละรอบการผลิตหรือรุน 
ตนทุนการผลิตจะมีชุดเดียว 

- จัดเก็บตัวอยาง อยางนอย 2 อําเภอ หรือเกลี่ยกระจายตัวอยางภายในขอบเขตจังหวัด
ตามความเหมาะสมสอดคลองกับแตละพ้ืนที่ โดยในแตละลักษณะความเหมาะสม แยกกลุม S1/S2 และ N/S3 
กลุมละ 20 ตัวอยาง 

2) กลุมพืชไรมีอายุการเก็บเกี่ยวมากกวา 1 ครั้ง เปนการปลูกครั้งเดียวแตสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากกวาหนึ่งรอบและตนทุนการผลิตจะมีตนทุนการผลิตปที่ปลูกและตนทุนถัดจากปปลูกทุกป
จนถึงสิ้นสุดรุนการผลิต (รื้อทิ้ง) และคํานวณตนทุนเฉลี่ย เชน ออยโรงงาน จัดเก็บตัวอยางกระจายอยางนอย 2 อําเภอ 
และสามารถ เก ลี่ ย ตั ว อย า งภ าย ในขอบเขตจั งหวัด ไดต ามความ เหมาะสม เก็บ  20  ตั ว อย า ง  
ใหแยกเก็บตัวอยางเปน 3 ลักษณะ เพ่ือจะไดสามารถคํานวณตนทุนการผลิตตามโครงสรางตนทุน 

- สําหรับการศึกษานี้มี  ออยโรงงาน  โดยเก็บขอมูลกลุมปปลูก  5 ตัวอยา ง 
กลุมออยตอหนึ่ง 5 ตัวอยาง และกลุมออยตอสองขึ้นไป 10 ตัวอยาง ทั้งนี้สามารถเกลี่ยจํานวนตัวอยาง
ในแตละกลุมไดตามความเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่ แตตองมีตัวอยางครบทั้ง 3 กลุม โดยแตละกลุม
ตองมากกวา 1 ตัวอยางขึ้นไป 
 1.4.3 การจัดเก็บขอมูล อุปทาน (Supply) และอุปสงค (Demand) ระดับจังหวัด 

เปนการบันทึกปริมาณของสินคาเกษตรในระดับจังหวัด โดยบันทึกขอมูลเปนรายปการตลาด
และปการคาสากล มีองคประกอบ 2 ดาน คือ ดานอุปทาน (Supply) และดานอุปสงค (Demand)  
  ดานอุปทาน (Supply) เปนผลรวมของ 
  - การผลิตสินคาเกษตรในชวงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปการตลาด 
  - การนําเขาสินคาเกษตรจากจังหวัดอ่ืนเขามาภายในจังหวัดในชวงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปการตลาด 

รูปสมการ    อุปทาน = ปริมาณการผลิต + การนําเขาสินคา 
  ดานอุปสงค (Demand) เปนผลรวมของ 

- การใชของจังหวัด เชน การบริโภค ชวงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปการตลาด 
- การสงออกสินคาเกษตรไปนอกจังหวัดในชวงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปการตลาด 

รูปสมการ  อุปสงค = การใชของจังหวัด + การสงออกสินคา 
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1.4.4 การวิเคราะหและประมวลขอมูล 
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการนําขอมูลที่เกิดจาก

การเก็บรวบรวมโดยการสํารวจและใชแบบสอบถาม อาทิ การสัมภาษณ การสังเกต  มาวิเคราะหและพรรณนา
ในรูปขอความหรือใชสถิติข้ันตน เชน คาเฉลี่ย รอยละ เปนตน ประกอบการพรรณนา 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantities Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด การใชที่ดิน
สัดสวนครัวเรือนเกษตร ฯลฯ มาวิเคราะห โดยจัดหมวดหมู หรือเรียงลําดับ ดวยวิธีการทางสถิติพรรณนา 
เชน คาความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ เปนตน และนําเสนอผลการวิเคราะหดวยวิธีการพรรณนาโดยใชตารางประกอบ 

1.5 กรอบความคิด 

 1.5.1 การวิเคราะหตนทุนการผลิต ประกอบดวย 

  ตนทุนรวม (Total Cost)  หมายถึง ผลรวมคาใชจายดานปจจัยการผลิตที่ ใช ไป
ในกระบวนการผลิตทั้งหมด  

   ตนทุนรวม =  ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงท่ี 

   Total Cost =  Total Variable Cost + Total Fixed Cost 
    TC =  TVC + TFC 
  ตนทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost : TVC) เปนตนทุนที่ขึ้นอยูกับปริมาณการผลิต 

เชน คาจางแรงงาน คาไฟฟา คาวัตถุดิบ คาเชื้อเพลิง เปนตน 
  ตนทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost : TFC) เปนตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต (Q) 

และไมสามารถหลีกเลี่ยงไดแมวาจะไมทําการผลิต เชน ตนทุนในสวนของที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักร เปนตน 
  ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) หมายถึง ตนทุนตอหนวยผลผลิต  
  ตนทุนรวมเฉลี่ย (Average Total Cost : ATC หรือ AC)   
    ATC หรือ AC  =  TC/Q 
    ATC หรือ AC  =  AFC + AVC   

  ตนทุนคงท่ีเฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC)     AFC  =  TFC/Q 

  ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) AVC  =  TVC/Q 

 ความหมายของตนทุน 
  ตนทุนชัดแจง (Explicit Cost) หมายถึง คาใชจายที่ไดจายไปเปนตัวเงินออกไปจริง
ในกระบวนการผลิต ไดแก คาวัตถุดิบ คาแรง  
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  ตนทุนไมชัดแจง (Implicit Cost) หมายถึง คาใชจายที่ไมไดจายไปเปนตัวเงินออกไปจริง
เชน คาเสียโอกาส เปนตน 
  ตนทุนทางบัญชี หมายถึง คาใชจายที่ไดจายออกไปและบันทึกรายการไวในบัญชีได
ซึ่งคือตนทุนชัดแจงนั่นเอง  
  ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง คาใชจายที่จําเปนตอการผลิต ไมวาจะจายเงินออกไปหรือไม 
(จะรวมทั้งตนทุนชัดแจงและตนทุนไมชัดแจง ) การนําปจจัยการผลิตของตนมาใชในการผลิตจะเกิดตนทุน 
Implicit Cost ขึ้น อาทิ การใชแรงงานตัวเองหรือการใชที่ดินของตนเองในการผลิตไมไดคิดคาใชจาย
เปนคาจางหรือคาเชาใหกับตนเอง โดยจะประเมินจาก คาจางคาแรง คาเชาในพื้นที่ 
  ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) หรือ ตนทุนในการเลือก (Alternative Cost) 
หมายถึง ตนทุนที่เกิดจากการเลือก นําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไปใชในการผลิตหรือลงทุน ทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง ทําใหเสียโอกาสในการที่จะนําทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตนั้นไปหาประโยชนจากทางเลือกอ่ืน 
เรียกวา ตนทุนคาเสียโอกาส  
  ตนทุนทางสังคม (Social Cost) คือ คาใชจายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับสังคมเนื่องมาจาก
การผลิตสินคานั้น ซึ่งมีคาเทากับ ตนทุนเอกชนบวกกับตนทุนภายนอก (ผลกระทบภายนอก) 
   - ตนทุนเอกชน (Private Cost) ที่ผูผลิตตองจายโดยตรง เปนคาปจจัยการผลิต 
   - ผลกระทบภายนอก (Externality) ที่เปนลบที่เกิดจากการผลิตของหนวยผลิต 
เชน ทําใหเกิดน้ําเสีย เปนตน 
  ตนทุนทางเศรษฐศาสตร = Explicit Cost + Implicit Cost 

ดังนั้น ตนทุนทางเศรษฐศาสตร จึงมีมูลคามากกวาตนทุนทางบัญชี เนื่องจากตนทุน 
ทางเศรษฐศาสตร คิดคาใชจายทุกขั้นตอนกิจกรรมการผลิตทั้งเปนเงินสดและไมเปนเงินสด คิดเทาที่ใชจริง  
ในชวงเวลาการผลิตและคิดคาเสียโอกาสเงินลงทุน  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย คือ การคิดตนทุนคาใชจายของเกษตรกรทุกรายที่เปนตัวอยาง
ไมใชของรายใดรายหนึ่ง คิดตลอดชวงการผลิต หรือตอรุนการผลิตเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยพื้นที่เพาะปลูก  

1.5.2 กรอบบัญชีสมดุล (balance sheet) 
  บัญชีสมดุลสินคาเกษตร มีองคประกอบ 2 ดานคือ ดานผลผลิต (Production) และ
ดานการนําไปใชประโยชน (Utilization) 
  ผลผลิตรวมของจังหวัด = การนําไปใชประโยชน 
  ผลผลิตรวมของจังหวัด 
   • ปริมาณผลผลิตของจังหวัดในชวง 12 เดือน หรือ 1 ป 
   • ปริมาณนําเขาจากจังหวัดอ่ืน/ตางประเทศในชวง 12 เดือน หรอื 1 ป 
   • ผลผลิตรวมของจังหวัด = ปริมาณการผลิต + การนําเขาสินคา 
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การใชประโยชน 
   • การใชภายในจังหวดั เชน บรโิภค เลี้ยงสัตว แปรรูป ในชวง 12 เดือน 
   • การสงออกไปจังหวัดอ่ืนและตางประเทศในชวง 12 เดือน  
   • การนําไปใชประโยชน = การใชภายในประเทศ + การสงออกสินคา 
  วิถีการตลาด หมายถึง การแสดงใหทราบวาผลผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อผลิตแลว
มีการเคลื่อนยายผานพอคาคนกลางในระบบตลาดอยางไร จนถึงผูบริโภค/ผูใชคนสุดทาย   

  ความสําคัญของวิถีตลาด 
   - ทําใหทราบวาสินคานั้นมีคนกลางที่เก่ียวของในระบบตลาดกี่ประเภท 
   - ทําใหทราบขนาดธุรกิจ/บทบาทของคนกลางในแตละสินคา 

   - ใชเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการสินคา 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพ่ือเปนทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม
ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จะกอใหเกิดประโยชนตอกลุมบุคคลตาง ๆ ดังนี้ 
 1.6.1 เกษตรกร 
  1) สามารถวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนทีโ่ดยไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม 
  2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน 
  3) ผลิตไดสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และราคา 
 1.6.2 ผูประกอบการ สรางความมั่งคงใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรไดสินคาที่มีคุณภาพตรงกับ
ความตองการและสามารถวางแผนบริหารจัดการสินคารวมทั้งวางแผนการลงทุนไดอยางชัดเจน 
 1.6.3 ผูบริโภค ไดบริโภคผลผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ มีความแนนอนในเรื่องปริมาณ ราคา
และระยะเวลาที่ออกสูตลาด 
 1.6.4 ภาครัฐ สามารถวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําให เกิดดุลยภาพ
ทั้งดานอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุน
ในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรในพ้ืนที่ไมเหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map เปนสินคาทางเลือกที่เหมาะสม 
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1.7 คํานิยามศัพท 
 1.7.1 เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร  หมายถึง เนื้อที่ทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรหรือ
เนื้อที่ที่ครัวเรือนคงในสิทธิผลประโยชนในที่ดินทั้งนี้ไมคํานึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แทจริงของที่ดินนั้นๆ  โดยพิจารณา
จากเจตนาการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ซึ่งจะพิจารณาตามลักษณะการใชประโยชนประจําของผืนที่ดินนั้นๆ 
เปนเกณฑ 
 1.7.2 เนื้อที่ทั้งหมด หมายถึง เนื้อที่ทั้งหมดที่รวมถึงเนื้อที่ปาไมเนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร
และเนื้อที่ใชประโยชนนอกการเกษตร 
 1.7.3 นาขาว หมายถึง ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูกขาวและรวมบางสวนที่อยูในนาขาว เชน คันนา 
จอมปลวก เนื้อท่ีสิ่งปลูกสราง และรวมถึงการใชนาขาวปลูกพืชอ่ืนหลังฤดูการปลูกขาว 
 1.7.4 พืชไร หมายถึง ที่ดินที่น้ําไมทวมขังสวนใหญเปนที่ดอนมักใชในการเพาะปลูกพืชไร  เชน 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ฝาย ปอ ถั่ว ตางๆ เปนตน โดยใหรวมเนื้อที่สิ่งปลูกสราง (ถามี) 
และรวมถึงท่ีปลูกขาวไรดวย 
 1.7.5 สวนผัก หมายถึง ที่ดินที่ใชในการปลูกพืชผัก เชน พริก ผักชี แตงกวา ผักกาด เปนตน 
โดยใหรวมเนื้อที่สิ่งปลูกสรางและเนื้อที่รองสวนเขาไปดวย (ถามี) 
 1.7.6 ไมดอก/ไมประดับ หมายถึง ที่ดินที่ใชในการปลูกไมดอก/ไมประดับ เชน กุหลาบ กลวยไม 
จําป มะลิ เปนตน โดยใหรวมเนื้อที่สิ่งปลูกสรางและเนื้อที่รองสวนเขาไปดวย (ถามี) 
 1.7.7 เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตรอ่ืน หมายถึง เนื้อที่ที่ครัวเรือนเกษตรถือครองอยู ไดแก 
สระน้ํา คูน้ํา บอปลา บอกุง ทางน้ํา หรือ ถนน ที่มีอยูในแปลงเกษตรทุงหญาเลี้ยงสัตว ที่รกราง ฟารมและ
สิ่งปลูกสรางที่ถือครองอยู นอกเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรขางตน ฯลฯ 
 1.7.8 เนื้อที่ใชประโยชนนอกการเกษตร หมายถึง เนื้อที่สวนที่เหลือจากการหักเนื้อที่ปาไม และ
เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตรออกจากเนื้อที่ทั้งหมด ไดแก เนื้อที่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงที่อยูอาศัย 
สิ่งปลูกสราง ยานการคา ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ถนน ทางหลวง ทางรถไฟ
สนามบิน แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง อางเก็บน้ํา สถานที่ราชการ และที่อ่ืนๆ ที่ไมไดใชประโยชนทางการเกษตร เปนตน 
 1.7.9 แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map : Agricultural Map for Adaptive 
Management) ไดมุงเนนการวางแผนภาคการเกษตรอยางยั่งยืนโดยกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยการยกระดับมาตรฐาน
สินคาเกษตร สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการผลิตสินคาใหมี ความสมดุล
ระหวางอุปสงคและอุปทาน 
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไป 

2.1 ขอมูลดานกายภาพ 

2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดชัยนาท ตั้งอยูในภาคกลางตอนบนของประเทศ อยูบริเวณบนฝงซายของแมน้ําเจาพระยา 
และเปนตอนเหนือสุดของภาคกลาง มีพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด 2,469.746 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,543,591 ไร 
หรือเทากับรอยละ 15.5 ของพ้ืนที่ในภาคกลางตอนบน มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ เขตทองที่อําเภอมโนรมยติดตอกับจังหวัดนครสวรรค 
เขตทองที่อําเภอวัดสิงหติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี 

ทิศใต เขตทองที่อําเภอสรรพยาและอําเภอสรรคบุรีติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี 
ทิศตะวันออก เขตทองที่อําเภอเมืองชัยนาทและอําเภอมโนรมยติดตอกับจังหวัดนครสวรรค 

เขตทองที่อําเภอสรรพยาติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี 
ทิศตะวันตก เขตทองที่อําเภอหันคา และอําเภอเนินขามติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

เขตทองที่อําเภอหนองมะโมงติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี 
   
 2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   การจําแนกพ้ืนที่ของจังหวัดชัยนาท โดยพิจารณาทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
สามารถแบงไดเปน 3 ZONE คือ 

 
 

ภาพที่ 1 การแบงเขต ZONE ดวยลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

       ZONE 1 พื้นที่ราบลุม                  ZONE 2 พื้นที่ดอน                 ZONE 3 พื้นที่ราบเชิงเขา/ภูเขา 
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 เมื่อนําลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมมาจําแนกพื้นที่ความเหมาะสม
ตามฐานทรัพยากรตามขนาดของพ้ืนที่ในแตละ ZONE สามารถแบงออกไดดังนี้ (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1  พื้นที่ความเหมาะสมตามฐานทรัพยากร จังหวัดชัยนาท แยกเปนรายอําเภอ 

อําเภอ 
พื้นที่ราบลุม พื้นที่ดอน 

พื้นที่ราบ 

เชิงเขา 
รวม คิดเปนรอยละ 

เนื้อที่ (ไร) เนื้อที่ (ไร) เนื้อที่ (ไร) เนื้อที่  (ไร) ของเนื้อที่ท้ังหมด 

 เมืองชัยนาท 159,611 - - 159,611 10.34 
 สรรคบุรี 221,747 - - 221,747 14.37 
 สรรพยา 142,673 - - 142,673 9.24 
 มโนรมย 95,420 - 45,607 141,027 9.14 
 วัดสิงห 77,703 96,396 - 174,099 11.28 
 หันคา 149,610 111,908 75,509 337,027 21.83 
 หนองมะโมง - 94,384 110,466 204,850 13.27 
 เนินขาม - - 162,557 162,557 10.53 
รวมทั้งจังหวัด 846,764 302,688 394,139 1,543,591 100.00 
รอยละ 54.86 19.61 25.53 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 2 พ้ืนที่ความเหมาะสมตามฐานทรัพยากร จังหวัดชัยนาท 
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องคประกอบของอําเภอ ตําบลในแตละ ZONE 

 เมื่อดําเนินการแบง ZONE ดวยขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม และนําขอมูล
เขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยเขามาพิจารณาในแตละ ZONE สามารถจําแนกองคประกอบ
ของอําเภอ/ตําบลในแตละ ZONE ไดดังนี ้

 ZONE 1 พื้นที่ราบลุม มีพื้นที่รวมประมาณรอยละ 54.86 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่มีลักษณะ
เปนเขตเมือง เขตที่อยู อาศัย และพื้นที่ราบลุมหรือสันดินริมน้ํา พื้นที ่สวนใหญอยู ในเขตชลประทาน  
ลักษณะดินเปนดินเหนียว กลุมสินคาท่ีสําคัญประกอบดวย ขาวนาปนาปรัง ไมผล และพืชผัก เปนตน 

ภาพที่ 3 แผนที่เขตพ้ืนที่ราบลุม จังหวัดชัยนาท 

ประกอบดวย  
อําเภอเมือง จํานวน 8 ตําบล คือ ต.ธรรมามูล ต.หาดทาเสา ต.เขาทาพระ ต.เสือโฮก ต.ชัยนาท 

ต.ทาชัย ต.นางลือ ต.บานกลวย 

อําเภอสรรคบุรี จํานวน 8 ตําบล คือ ต.แพรกศรีราชา ต.เที่ยงแท ต.บางขุด ต.โพงาม ต.หวยกรด  
ต.หวยกรดพัฒนา ต.ดงคอน ต.ดอนกํา 

อําเภอสรรพยา จํานวน 7 ตําบล คือ ต.ตลุก ต.บางหลวง ต.สรรพยา ต.หาดอาษา ต.โพนางดําออก 
ต.โพนางดําตก ต.เขาแกว 

อําเภอมโนรมย จํานวน 5 ตําบล คือ ต.ทาฉนวน ต.ศิลาดาน ต.วัดโคก ต.คุงสําเภา ต.หางน้ําสาคร 

อําเภอวัดสิงห จํานวน 3 ตําบล คือ ต.หนองบัว ต.มะขามเฒา ต.หนองนอย   
อําเภอหันคา จํานวน 5 ตําบล คือ ต.สามงามทาโบสถ ต.หันคา ต.วังไกเถื่อน ต.บานเชี่ยน ต.หวยง ู
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 ZONE 2 พื้นที่ดอน มีพื้นที่ประมาณรอยละ 19.61 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่มีลักษณะ
เปนพื้นที่ราบขั้นบันไดระดับต่ํา พื้นที่สวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน ลักษณะดินเปนดินเหนียวหรือ
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง กลุมสินคาที่สําคัญประกอบดวย ขาวนาป พืชไร เชน มันสําปะหลัง ออยโรงงาน 
พืชผัก และปลูกหญาเลี้ยงสัตว ปศุสัตว  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แผนที่เขตพ้ืนที่ดอนจังหวัดชัยนาท 

 
ประกอบดวย 

อําเภอวัดสิงห จํานวน 3 ตําบล คือ ต.บอแร ต.หนองขุน ต.วังหมัน 

อําเภอหันคา จํานวน 2 ตําบล คือ ต.หนองแซง ต.เดนใหญ 
อําเภอหนองมะโมง จํานวน 2 ตําบล คือ ต.วังตะเคียน ต.กุดจอก 
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ZONE 3 พื้นที่ราบเชิงเขา/ภูเขา มีพื้นที่รวมประมาณรอยละ 25.53 ของพื้นที่จังหวัด 
พ้ืนที่มีลักษณะเปนพ้ืนที่ราบขั้นบันไดระดับสูง หรือที่ราบเชิงเขา เปนพ้ืนที่อาศัยน้ําฝน ลักษณะดินเปนลูกรังปนทราย 
หรือดินรวนที่มีกรวดหินปน กลุมสินคาที่สําคัญประกอบดวยพืชไร เชน ออยโรงงาน มันสําปะหลัง  
และเลี้ยงปศุสัตว เชน ไกเนื้อ และโคเนื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 แผนที่เขตพ้ืนที่ราบเชิงเขา/ภูเขา จังหวัดชัยนาท 

 
ประกอบดวย 

อําเภอมโนรมย จํานวน 2 ตําบล คือ ต.ไรพัฒนา ต.อูตะเภา 

อําเภอหันคา จํานวน 1 ตําบล คือ ต.ไพรนกยูง 

อําเภอหนองมะโมง จํานวน 2 ตําบล คือ ต.หนองมะโมง ต.สะพานหิน 

อําเภอเนินขาม จํานวน 3 ตําบล คือ ต.กะบกเตี้ย ต.สุขเดือนหา ต.เนินขาม 
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2.1.3 การปกครอง 

 จังหวัดชัยนาท แบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองชัยนาท อําเภอมโนรมย 
อําเภอวัดสิงห อําเภอสรรพยา อําเภอสรรคบุรี อําเภอหันคา อําเภอหนองมะโมง และอําเภอเนินขาม  
จํานวนตําบลรวม 52 ตําบล 505 หมูบาน 39 เทศบาล และ 20 องคการบริหารสวนตําบล  

 ประชากรทั้งสิ้น 330,623 คน เปนผูชาย 159,233 คน ผูหญิง 171,390 คน  
 ครัวเรือนทั้งสิ้น 120,853 ครัวเรือน  

 
ตารางท่ี 2  ขอมูล จํานวนครัวเรือน และประชากร จังหวัดชัยนาท ป 2559 

อําเภอ 
จํานวน 

จํานวนครัวเรือน 
(หลัง) 

จํานวนประชากร (คน) 

ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. ทั้งหมด ชาย หญิง รวม 

เมืองชัยนาท 9 82 7 2 27,560 33,797 37,215 71,012 
มโนรมย 7 40 4 4 12,134 15,798 17,067 32,865 
วัดสิงห 7 47 3 4 10,332 12,427 13,422 25,849 
สรรพยา 7 55 8 1 15,707 20,596 22,149 42,745 
สรรคบุรี 8 92 8 1 22,610 31,533 34,253 65,786 
หันคา 8 100 6 4 19,051 26,981 28,582 55,563 
หนองมะโมง 4 41 2 2 7,244 9,769 9,901 19,670 
เนินขาม 3 48 1 2 6,215 8,332 8,801 17,133 

รวม 53 505 39 20 120,853 159,233 171,390 330,623 

ที่มา : ปกครองจังหวัดชัยนาท (ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม 2559) 
2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปของจังหวัดชัยนาทมีอุณหภูมิคลายคลึงกับจังหวัดใกลเคียง
ซึ่งอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผานประจําฤดู ทําใหสามารถแบงฤดูกาลออกได 3 ฤดู คือ 

     ฤดูรอน เริ่มตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน เปนชวงวางของลมมรสุม
จึงมีลมจากทิศใตและตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหมีอากาศรอนอบอาวโดยทั่วไป 

    ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปนลมรอนและชื้น พัดจากมหาสมุทรอินเดียผานอาวไทยปกคลุมประเทศไทย
ทําใหมีฝนตกชุกโดยทั่วไป 

    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดพาเอาความแหงแลงและความหนาวเย็นจากประเทศจีนเขามาปกคลุมประเทศไทย
ทําใหมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป 
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2.1.5 ปริมาณน้ําฝน  
 ปริมาณน้ําฝน จากขอมูลในชวงป 2550-2559 พบวาฝน ป 2551 มีปริมาณน้ําฝนสูงสุด

ในรอบ 10 ป  โดยมีปริมาณน้ําฝนเทากับ 1,421.60 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ในป 2553 มีปริมาณน้ําฝนเทากับ 
1,417.20 มิลลิเมตร สวนปที่มีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุด คือ ป 2550 มีปริมาณน้ําฝนเพียง 795.60 มิลลิเมตร 
รองลงมาคือป 2557 มีปริมาณน้ําฝน 955.50 มิลลิเมตร  

 ป 2559 ปริมาณน้ําฝนรวมตลอดปเทากับ 1,182.30 มิลลิเมตร เพ่ิมขึ้นจากป 2558 ที่มีปริมาณ
น้ําฝนเทากับ 985.80 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.00 สวนความชื้นสัมพันธเฉลี่ยเทากับ 72% อุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 
28.8 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเทากับ 37.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยเทากับ 
24.2 องศาเซลเซียส 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงปริมาณน้ําฝน ป 2550-2559 จังหวัดชัยนาท 
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2.1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงน้ํา 

  1. แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ําเจาพระยาไหลผานอําเภอมโนรมย อําเภอวัดสิงห อําเภอเมืองชัยนาท และอําเภอสรรพยา 

ความยาวของแมน้ําที่ไหลผานจังหวัดชัยนาท ประมาณ 50 กิโลเมตร 

- แมน้ําทาจีน แยกจากแมน้ําเจาพระยาทางฝงขวาที่ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห 
ไหลไปทางทิศตะวันตก แลวจึงหักไหลลงไปทางใต เรียกวา แมน้ํามะขามเฒา ไหลผานอําเภอวัดสิงห
และอําเภอหันคา เขาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกวา แมน้ําสุพรรณบุรี 

- แมน้ํานอย แยกจากแมน้ําเจาพระยาทางฝงขวาที่ปากแพรก เหนือวัดพระบรมธาตุ  
ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผานอําเภอเมืองชัยนาท และอําเภอสรรคบุรี 

- บึง และหนองน้ําธรรมชาติ มีกระจัดกระจายอยูทั่วไป มีจํานวนทั้งสิ้น 168 แหลง 
คิดเปนพ้ืนที่เก็บน้ําเฉพาะหนอง บึง รวม 4,293 ไร ปจจุบันแหลงน้ําตาง ๆ เหลานี้สวนใหญมีสภาพตื้นเขิน 
ไมสามารถเก็บน้ําไวใชไดตลอดป หนอง บึง ที่สามารถใชไดในฤดูแลง มีจํานวน 92 แหง 

- หวย หรือลําคลองธรรมชาติ มีอยูกระจัดกระจายทั่วไป มีเฉพาะฤดูฝน มีฝายและทํานบเปนหลัก
เพ่ือเก็บกักน้ําไวเปนระยะ 

 

  2. แหลงน้ําชลประทาน  
  มีโครงการของกรมชลประทานเขามาดําเนินการทั้งโครงการขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ 55.25 ของพ้ืนที่การเกษตร มีโครงการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 
ประกอบดวย 

ชื่อโครงการ พื้นที่ชลประทาน (ไร) พื้นที่รับน้ํา 

1. โครงการสงน้าํและบํารุงรักษาเขือ่นเจาพระยา เพ่ือจัดสรรใหโครงการตาง ๆ   
2. โครงการชลประทานชัยนาท 67,744 อ.วัดสิงห  
3. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ 238,307 อ.เมืองชัยนาท อ.สรรพยา อ.สรรคบุรี อ.หันคา 
4. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ 96,300 อ.เมืองชัยนาท อ.วัดสิงห อ.หันคา 

5. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ 81,362 อ.หันคา และ อ.วัดสิงห 
6. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช 39,410 อ.สรรพยา 

7. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร 11,100 อ.สรรคบุรี 
8. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย 164,369 อ.มโนรมย อ.เมืองชัยนาท อ.สรรพยา 

ที่มา : โครงการชลประทานชัยนาท 
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ตารางท่ี 3  ขอมูลพื้นที่ในเขต/นอกเขตโครงการชลประทานของอําเภอตาง ๆ 

อําเภอ 
พื้นที่ทั้งหมด 100% 

(ไร) 
พื้นที่ในเขตโครงการ

ชลประทาน (ไร) 
พื้นที่นอกเขตโครงการ

ชลประทาน (ไร) 
เมืองชัยนาท 159,611 112,034 47,577 

มโนรมย 141,027 81,979 59,048 

วัดสิงห 174,099 65,188 108,911 

สรรพยา 142,673 115,275 27,398 

สรรคบุรี 221,747 181,803 39,944 

หันคา 337,027 142,313 194,714 

หนองมะโมง 204,850 - 204,850 

เนินขาม 162,557 - 162,557 

รวมทั้งสิ้น 1,543,591 698,592 844,999 

ที่มา : สํานักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท  
 

 

3. แหลงน้ําใตดิน 

จากรายงานและแผนที่อุทกธรณีวิทยาของจังหวัดชัยนาท แสดงใหเห็นถึงปริมาณและคุณภาพ
ของน้ําบาดาลในทองที่ตาง ๆ ของจังหวัด สําหรับชั้นน้ําบาดาลในจังหวัดชัยนาท สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) น้ําบาดาลบอน้ําตื้น (Qcp) เปนชั้นบาดาลที่อยูระดับความลึกตั้งแต 40-60 ฟุต 
บางแหงลึกถึง 100 ฟุต ปริมาณน้ําอยูในอัตรา 60-80 แกลลอนตอนาที พบในพ้ืนที่ลุมน้ําหลากทั้งสองฝง 
แมน้ําเจาพระยา ตั้งแตอําเภอมโนรมย อําเภอเมืองชัยนาท และอําเภอสรรคบุรี  

2) น้ําบาดาลระดับลึกปานกลาง (Qcr) ชั้นน้ําอยูที่ระดับลึก 150-300 ฟุต ปริมาณน้ํา
อยูในอัตรา 30-50 แกลลอนตอนาที พบสวนใหญทางตอนกลางของจังหวัด 

3) ชั้นน้ําบาดาลในหินแข็ง (Pcms, D-Emm, Gr&Vc) จัดเปนประเภทไมเหมาะสม
เปนแหลงน้ําบาดาลที่ดีเนื่องจากโอกาสเก็บน้ําจะไดในชองวางที่เกิดรอยหินแตกเทานั้น ปริมาณน้ํา
อัตราไมเกิน 10 แกลลอนตอนาที 
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2.2 ขอมูลดานการเกษตร 

2.2.1 ดานพืช 

 ป 2559/60 จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ถือครองเพื่อเกษตรกรรมประมาณ 1,238,638 ไร 
หรือประมาณรอยละ 80.24 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ที่เหลือเปนพ้ืนที่ปาไมหรือพ้ืนที่จําแนกไมได การทําการเกษตร
สวนใหญเปนการทํานา โดยมีเนื้อที่นา 837,603 ไร หรือคิดเปนรอยละ 67.62 ของพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 
ที่เหลือรอยละ 32.38 เปนพื้นที่ปลูกพืชไร ไมผล พืชผัก ไมดอก ทุงหญาอาหารสัตว และอ่ืนๆ เปนตน 
 

ตารางท่ี 4  การใชพื้นที่การเกษตร รายอําเภอ จังหวัดชัยนาท ป 2559/60 

อําเภอ ครัวเรือน
เกษตร 

พื้นที่
การเกษตร  

ที่นา พืชไร ไมผล 
ไมดอก  

ไม
ประดบั 

พืชผัก ทุงหญา
อาหารสัตว 

ไมโตเร็ว เกษตร
อ่ืนๆ 

เมืองชัยนาท 4,807 137,716 116,778 3,348 8,780 126 669 822 2,356 4,837 

มโนรมย 3,494 97,513 73,802 9,268 4,803 255 970 260 755 7,316 

วัดสิงห 3,382 165,018 120,954 29,580 1,350 10 182 - 3,993 8,992 

สรรพยา 4,725 121,196 109,193 - 6,129 1,022 2,862 - 397 1,593 

สรรคบุรี 7,485 187,800 172,213 3,708 7,633 260 562 182 - 3,242 

หันคา 7,106 239,135 160,055 65,847 6,922 25 104 450 4,607 1,125 

หนองมะโมง 3,505 158,032 68,622 72,518 462 22 221 14,575 843 769 

เนินขาม 2,340 132,228 15,986 111,766 310 5 12 - 2,654 1,494 
รวม 36,844 1,238,638 837,603 296,035 36,389 1,725 5,582 16,289 15,605 29,368 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดชยันาท 

2.2.2 ดานปศุสัตว 
     การเลี้ยงสัตวเปนอาชีพหนึ่งที่สําคัญของเกษตรกร สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดชัยนาท 

สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย เนื่องจากสภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชไมอํานวย
ในการเลี้ยงปศุสัตว  

ตารางที่ 5 ขอมูลปริมาณการผลิต และจํานวนผูเลี้ยงปศุสัตว ป 2559 

ชนิด จํานวนสัตว (ตัว) จํานวนผูเลี้ยง (ราย) 
โคเนื้อ/กระบือ 38,973/10,085 1,431/425 
สุกร 54,457 462 
ไกเนื้อ 2,984,307  
ไกไข 20,695 13,153 
ไกพื้นเมือง 659,136  
เปด รวม 476,147 1,108 
แพะ 10,552 126 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
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2.2.3 ดานประมง 

 จังหวัดชัยนาทมีแหลงปลาน้ําจืดตามธรรมชาติจากแหลงน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําเจาพระยา 
แมน้ํานอย และแมน้ําทาจีน เกษตรกรมีการประมงน้ําจืดแบงเปน 3 แบบ ไดแก แบบเลี้ยงในบอ มีการเลี้ยง
กระจัดกระจายทุกอําเภอ แบบเลี้ยงในกระชัง อําเภอสรรคบุรีมีการเลี้ยงปลาในกระชังมากเปนอันดับหนึ่ง 
ของจังหวัดชัยนาทและแบบจับจากแหลงน้ําธรรมชาติ  

 

ตารางท่ี 6 จํานวนเนื้อที่การทําประมง ป 2559 

อําเภอ 
จํานวน

ครัวเรือน 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปริมาณการจับสัตวน้ํา
จากแหลงน้ําธรรมชาติ 

(กก.) 
เลี้ยงในบอ เลี้ยงในกระชัง 

จํานวน เนื้อที่ (ไร) จํานวน เนื้อที่ (ไร) 
เมืองชัยนาท 564 78 444.10 26 4.62 2,492,307 
มโนรมย 339 415 275.28 66 5.05 316,003 
วัดสิงห 575 24 539.61 50 4.63 3,009,036 
สรรพยา 502 1,372 292.44 1 0.09 334,182 
สรรคบุรี 297 78 172.64 39 5.78 790,432 
หันคา 866 1,162 707.08 24 3.55 203,228 
หนองมะโมง 408 568 386.81 - - 197,267 
เนินขาม 295 65 286.10 - - 57,695 

รวม 3,846 6,062 3,104.06 206 24 7,400,150 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดชยันาท 
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2.3 ขอมูลสินคาเกษตรที่สําคัญ 4 อันดับแรก ของจังหวัดชัยนาท ปเพาะปลูก 2559/60 

2.3.1 ขาวเจานาป  
        สถานการณดานการผลิต 

 จังหวัดชัยนาทเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญแหลงหนึ่งของประเทศไทยและในพ้ืนที่ลุมน้ําเจาพระยา 
มีระบบน้ําชลประทานสมบูรณ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ 55.25 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร เกษตรกร 
สามารถปลูกขาวได 2–3 ครั้งตอป โดยอาศัยน้ําชลประทาน น้ําฝนตามธรรมชาติและแหลงน้ําอื่นๆ  
การทํานาปหรือนาน้ําฝน โดยทั่วไปจะเริ่มเพาะปลูกตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม หากปใดฝนมาเร็ว
และมีน้ําเพียงพอเกษตรกรก็จะเริ่มทํานา หากปใดฝนแลงและน้ําตนทุนในเขื่อนมีปริมาณนอย การทํานา
ก็จะลาชาออกไป หากมีฝนตกชุกชวงใกลเก็บเกี่ยวขาวในพ้ืนที่ลุมและแถบริมแมน้ํา เจาพระยาของจังหวัด
ก็จะไดรับความเสียหาย 

 จากขอมูลการเพาะปลูกขาวนาป ปเพาะปลูก 2556/57–2558/59 เนื้อที่เพาะปลูก
และผลผลิตของขาวนาปในป 2556/57 จาก 794,856 ไร ผลผลิต 533,044 ตันขาวเปลือก และผลผลิต
เฉลี่ยตอไร 671 กิโลกรัม ลดลงในป 2558/59 เปน 689,827 ไร ผลผลิต 453,169 ตันขาวเปลือก และผลผลิต
เฉลี่ยตอไร 657 กิโลกรัมหรือลดลงรอยละ 13.21 รอยละ 14.98 และรอยละ 2.08 ตามลําดับ เนื่องจาก
ผลกระทบจากปญหาภัยแลงที่ตอเนื่อง และปริมาณน้ําฝนและน้ําตนทุนในเขื่อนมีไมเพียงพอสําหรับ 
การเพาะปลูกขาวทําใหเกษตรกรบางรายลดพ้ืนที่ปลูกขาว และบางพ้ืนที่ไปทํากิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ ที่ใชน้ํานอย  

 โดยอําเภอที่มีการปลูกขาวนาปมากที่สุด คือ อําเภอสรรคบุรี คิดเปนรอยละ 19.26 
รองลงมา ไดแก อําเภอหันคา สรรพยา อําเภอเมือง หนองมะโมง วัดสิงห มโนรมย และอําเภอเนินขาม  
คิดเปนรอยละ 18.08, 13.88, 13.37, 11.61, 10.82, 10.65 และรอยละ 2.33 ตามลําดับ 

 สําหรับป 2559/60  ประมาณการพื้นที ่ปลูกขาวนาป ณ เดือนธันวาคม 2559 
ประมาณ 701,539 ไร ผลผลิต 470,031 ตันขาวเปลือก และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 670 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับ 
ป 2558/59 เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.69 รอยละ 3.72 และรอยละ 1.97 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณน้ําที่เพียงพอ
และปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่มากกวาปกอนทําใหเกษตรกรสามารถปลูกขาวไดตามปกติ ประกอบกับพื้นที่นา
ไดพักฟนจากการงดปลูกขาวนาปรัง ทําใหสภาพดินมีความอุดมสมบูรณขึ้น สงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นดวย  
ตารางที่ 7  เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร ขาวนาป จังหวัดชัยนาท (ความชื้น 15 %)  

ปเพาะปลูก 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตตอไร (กก.) 
ปลูก เก็บเกี่ยว 

2555/56 787,593 784,678 519,376 659 662 
2556/57 794,856 792,795 533,044 671 672 
2557/58 770,380 757,200 513,783 667 679 
2558/59 689,827 688,655 453,169 657 658 
2559/60* 701,539 700,487 470,031 670 671 
% (+/-) 1.69 1.71 3.72 1.97 1.97 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร    *ตัวเลขพยากรณ  
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ตารางท่ี 8  เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายอําเภอ ขาวนาป  
              (ความชื้น 15%) ปเพาะปลูก 2558/59          

อําเภอ 
เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บ ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 

(ไร) (ไร) (ตัน) ปลูก เก็บ 

เมืองชัยนาท 92,264 92,221 65,661 712 712 

มโนรมย 73,464 73,383 48,066 654 655 

วัดสิงห 74,636 74,511 44,334 594 595 

สรรพยา 95,775 95,662 67,729 707 708 

สรรคบุรี 132,878 132,777 93,608 704 705 

หันคา 124,695 124,415 83,980 673 675 

หนองมะโมง 80,075 79,788 42,128 526 528 

เนินขาม 16,040 15,898 7,663 478 482 

รวม 689,827 688,655 453,169 657 658 

ที่มา : ขอมูลเอกภาพ สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 จํานวนครัวเรือนผูปลูกขาวนาป  
   เมื่อพิจารณาในรอบ 5 ปที่ผานมา พบวา ป 2558 จํานวนครัวเรือนผูปลูกขาวนาปเพิ่มขึ้น
จากป 2554 เฉลี่ยรอยละ 7.79 ขณะเนื้อที่ปลูกขาวตอครัวเรือนกลับมีจํานวนลดลง เฉลี่ยประมาณรอยละ 18.62  
 

ตารางท่ี 9  จํานวนครัวเรือนผูปลูกขาว และพื้นที่ทํานาตอครัวเรือน 

ป จํานวน (ครัวเรือน) 
พื้นที่ปลูกขาว 

(ครัวเรือน/ไร) 
2554 29,345 26.80 

2555 31,112 25.31 

2556 32,384 24.54 

2557 31,811 24.22 

2558 31,632 21.81 

เฉลี่ยรอยละ 

 (ป 2554-2558) 
+7.79 -18.62 

2559  21.53 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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 ขอมูลผูประกอบการโรงสี 
             ป 2559 จังหวัดชัยนาทมีโรงสีขาว รวม 53 โรง แบงเปนโรงสีขนาดใหญมีกําลังการผลิต 
มากกวา 300 เมตริกตันตอวัน จํานวน 21 โรง โรงสีขนาดกลางมีกําลังการผลิต 60-300 เมตริกตันตอวัน
จํานวน 22 โรง โรงสีขนาดเล็กมีกําลังการผลิต 5-60 เมตริกตันตอวัน จํานวน 10 โรง และมีโรงสีสงออกขาว
ไปจําหนายตลาดตางประเทศ จํานวน 3 โรงสี โรงสีขนาดใหญ ตั้งอยูในอําเภอหันคา มโนรมย และสรรคบุรี 
กิจกรรมโรงสีของจังหวัดชัยนาท สวนใหญเปนการสีขาวเปลือก สีขาวนึ่ง สีขาวชนิดแยกแกลบแยกรํา  
อบขาวเปลือก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเภทไซโลอบขาวเปลือก อบพืชหรือเมล็ดพืช การลําเลียง
และเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโลและโกดัง การคัดเมล็ดพันธุพืช ตมนึ่ง อบ พืชหรือเมล็ดพืช การปรับสภาพ 
เมล็ดพันธุ (ลดความชื้นและคัดคุณภาพผลผลิตการเกษตร) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ
ของผลิตผลเกษตรกรรม ลานตากขาวเปลือก  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  แผนที่แสดงที่ต้ังโรงงานดานการเกษตรจังหวัดชัยนาท 

ตารางท่ี 10 จํานวนโรงสีขาวแยกขนาด (กําลังการผลิต) รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท 

อําเภอ 
โรงสีขนาดใหญ 

(กําลังการผลติ > 300 
เมตริกตนัตอวัน) 

โรงสีขนาดกลาง 
(กําลังการผลติ  

60 -300 เมตริกตันตอวัน) 

โรงสีขนาดเล็ก 
(กําลังการผลติ  

5 - 60 เมตริกตันตอวัน) 

จํานวน  
(โรง) 

ผูสงออก
ตางประเทศ 

เมืองชัยนาท 3 7 3 13 1 
มโนรมย 5 2 - 7 2 
สรรคบรุ ี 4 6 4 14  
หันคา 7 2 1 10  
สรรพยา 2 2 - 4  
วัดสิงห - 2 2 4  
เนินขาม - 1 - 1  
หนองมะโมง - - - -  

รวม 21 22 10 53 3 

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559  
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  สถานการณดานราคา 

ป 2556 - 2559 ราคาที่เกษตรกรขายไดของขาวเปลือกเจานาป ความชื้น 15% มีแนวโนมลดลง
คิดเปนรอยละ 13.06 ตอป โดยราคาขาวเปลือกเจานาปลดลงจากตันละ 8,957 บาท ในป 2556 
เหลือตันละ 7,787 บาท ในป 2559 เนื่องจากรัฐบาลไมมีนโยบายแทรกแซงราคา ราคาขาวจึงเปนไปตามกลไกตลาด 

ในป 2559 ราคาขาวเปลือกเจานาปเฉลี่ยตันละ 7,787 บาท ลดลงจากป 2558 ที่มีราคาเฉลี่ย ตันละ 
8,010 บาทหรือลดลงรอยละ 2.78 เนื่องจากภาวะการซื้อขายขาวชะลอตัวลงและเมื่อเทียบราคาขาวเปนรายเดือน
จะเห็นวาราคาขาวเปลือกต่ําสุดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เฉลี่ยตันละ 7,210 บาท และ 7,590 บาท 
ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกชุกในพื้นที่ ทําใหเกษตรกรเรงเก็บเกี่ยวสงผลตอคุณภาพขาว ประกอบกับ
ปริมาณขาวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2558 และขาวเปลือกที่ออกสูตลาดพรอมกันทั้งประเทศทําใหราคาขาว 
ที่เกษตรกรขายไดลดลง  
 
ตารางที่ 11 ราคาขาวเปลือกเจานาป ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได ป 2556 - 2559 จังหวัดชัยนาท     

            (บาท : ตัน) 
 เดือน     
ป ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

2556 10,350 10,350 - - - - - 8,850 8,550 8,350 8,200 8,050 8,957 

2557 8,050 8,050 - - - - - 8,450 8,130 8,010 7,900 7,900 8,070 

2558 8,050 8,250 - - - - - 8,440 7,850 7,900 7,880 7,700 8,010 

2559 7,810 7850 - - - - - 8,700 7,640 7,210 7,590 7,710 7,787 

อัตราเพ่ิม/
ลด(รอยละ) -2.98 -4.85 - - - - - +3.08 -2.68 -8.73 -3.68 0.13 -2.78 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 
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2.3.2 ออยโรงงาน 

     สถานการณดานการผลิต 

ป 2554/55–2558/59 เนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.92 ตอป สําหรับผลผลิตเพิ่มขึ้น 
รอยละ 9.17 ตอป และผลผลิตตอไรของออยโรงงานลดลงรอยละ 8.20 ตอป โดยป 2554/55 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 
74,266 ไร เพิ่มขึ้นเปน 135,086 ไรในป 2558/59 เนื่องจากมีการสงเสริมการปลูกออยจากโรงงานน้ําตาล
และภาครัฐ เพื่อใหเกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น สําหรับผลผลิต 960,987 ตัน และผลผลิตตอไรเฉลี่ย 
12.94 ตัน ในป 2554/55 เพ่ิมข้ึน 1,231,987 ตันและลดลงเหลือ 9.12 ตัน ในป 2558/59 เนื่องจากบางพ้ืนที่
ประสบปญหาภัยแลง ฝนทิ้งชวง และการระบาดของโรคใบขาวทําใหตนออยเจริญเติบโตไมดี 

   สําหรับป 2558/59 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจาก 130,988 ไรในป 2557/58 รอยละ 3.13 
สําหรับผลผลิตและผลผลิตตอไรลดลงจาก 1,459,207 ตัน และ 11.14 ตัน ในป 2557/58 รอยละ 15.57 
และรอยละ 18.13 ตามลําดับ  

   การผลิตน้ําตาล ป  2554/55–2558/59 ผลผลิตน้ําตาลเพิ่มขึ้นรอยละ 9.75 ตอป  
จากปริมาณ 100,548 ตัน ในป 2554/55 และเพ่ิมข้ึนเปน 128,127 ตัน ในป 2558/59 

  สําหรับป 2558/59 ผลผลิตน้ําตาลลดลงจาก 13,636 ตัน ในป 2557/58 รอยละ 13.13 
(ตารางที่ 2.1) 
ตารางท่ี 12 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร และผลผลิตน้ําตาลของจังหวัดชัยนาท  

ป เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิต ผลผลิตตอไร ผลผลิตน้ําตาล 
(ไร) (ตัน) (กก.) (ตัน) 

2554/55 74,266 960,987 12,940 100,548 
2555/56 76,587 997,544 13,025 99,994 
2556/57 78,537 1,035,510 13,185 113,202 
2557/58 130,988 1,459,207 11,140 156,150 
2558/59 135,086 1,231,987 9,120 128,127 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) 18.92 9.17 -8.20 9.75 
ที่มา : ป 2554/55 – ป 2556/57 ศูนยสารสนเทศการเกษตร สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
        ป 2557/58 – ป 2558/59 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย   

ในฤดูการผลิตป 2559/2560 จังหวัดชัยนาทมีแหลงปลูกในอําเภอเนินขาม หนองมะโมง หันคา 
สรรคบุรี วัดสิงห มโนรมย สรรพยา และเมืองชัยนาท มีเนื้อที่ปลูกออยประมาณ 161,503 ไร เนื้อที่เก็บเกี่ยวออย 
ประมาณ 138,973 ไร คิดเปนรอยละ 86 ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมด และผลผลิตตอไร 9.62 ตัน พันธุออยที่นิยม
ปลูกสวนใหญ คือ พันธุขอนแกน 3 ประมาณรอยละ 80 ของเนื้อที่ปลูกออยในจังหวัด เนื่องจากมีความเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่ดินทรายและดินรวนปนทราย อีกทั้งมีความตานทานตอโรคแส 

ดํารองลงมา  คือ พันธุลําปาง 11 (LK92-11) ประมาณรอยละ 15 ของเนื้อที่ปลูกออยในจังหวัด 
และพันธุอ่ืนๆ เชน พันธุอูทอง 1 อูทอง 3 และสุพรรณบุรี 80 ประมาณรอยละ 5  
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 2.3.3 มันสําปะหลัง 

 สถานการณดานการผลิต 

ในปการผลิต 2559/60 เนื้อที่เพาะปลูก 77,569 ไร เนื้อที่เก็บเกี่ยว 75,155 ไร ปริมาณผลผลิต 
229,337 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,052 กิโลกรัมตอไร พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังกระจายอยูใน 4 อําเภอ โดยอยู 
ในเขตอําเภอหันคา รอยละ 58.58 ของพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังรวมของจังหวัด รองลงมาไดแก อําเภอเนินขาม 
หนองมะโมง และวัดสิงห คิดเปนรอยละ 23.40 8.08 และ 6.30 ตามลําดับ และเริ่มมีการขยายพื้นที่  
ไปในอําเภอมโนรมย เนื่องจากมีพื้นที่เปนที่ราบสูงเหมาะแกการปลูกพืชไร พันธุที่นิยมปลูก ไดแก 
พันธุเกษตรศาสตร 50 หวยบง 60  

เกษตรกรสวนใหญจะทําการปลูกในชวงตนฤดูฝน คือ ประมาณพฤษภาคม ซึ่งจะไดผลผลิตหัวมันสด  
สูงกวาการปลูกในชวงอ่ืนๆ และทําการเก็บเกี่ยวเมื่อมันสําปะหลังมีอายุ 9-12 เดือน โดยผลผลิตจะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม  
ตารางท่ี 13 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตตอไร ในชวงป 2555-2559 จังหวัดชัยนาท 

ป เนื้อที่ปลูก 
(ไร) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิต 
(ตน) 

ผลผลิตตอไร 
(กก.) 

2555 75,396 73,361 243,108 3,314 
2556 65,424 64,441 211,035 3,275 
2557 64,434 63,021 203,918 3,236 
2558 68,400 66,859 212,713 3,182 
2559* 77,569 75,155 229,337 3,052 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร * ขอมูลเบื้องตน 
ผูมีสวนเกี่ยวของ  

1) ตนน้ํา ไดแก เกษตรกรจังหวัดชัยนาทมีครัวเรือนผูปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 3,182 ครัวเรือน 
เนื้อท่ีเพาะปลูกเฉลี่ย 21.48 ไรตอครัวเรือน ผลิตหัวมันสดจําหนายใหลานมันสําปะหลัง โดยเกษตรกรจําหนาย
หัวมันสด ณ ลานมันรอยละ 100 ทั้งนี้ ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรไดรับ (ราคา ณ วันที่สํารวจ 8 มกราคม 2560) 
หัวมันสดเชื้อแปง 25% ขึ้น ไป ราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท และหัวมันสดเชื้อแปงต่ํากวา 25% 
ราคากิโลกรัมละ 1.40 บาท 

2) กลางน้ํา ไดแก ผูประกอบการลานมันสําปะหลังรายใหญและรายยอย จํานวน 24 ลาน 
โดยประกอบดวยลานมันรายใหญ 8 ลานและรายยอย 16 ลาน ความตองการใชของลานมันรายใหญ 
รวม 1,830 ตันตอวัน คิดเปน 276,330 ตันตอป เพื่อจําหนายไปยังผูสงออกและโรงงานผลิตอาหารสัตว 
ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทไมมีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง (ตารางที่ 2) 

3) ปลายน้ํา - รอยละ 90 ผูสงออกท้ังรายยอยและรายใหญ สงไปจําหนายตางประเทศ (จีน) 
                - รอยละ 10 โรงงานอาหารสัตว ไดแก อ.ทาเรือ และ อ.นครหลวง 

ทั้งนี้ ในชวงเดือน ธันวาคม 2559–เมษายน 2560 ลานมันในจังหวัดชัยนาท จะรับซื้อผลผลิต
มันสําปะหลังจากเกษตรกรในพื้นที่เปนหลัก  
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ตารางท่ี 14  รายช่ือผูประกอบการลานมันสําปะหลังรายใหญ และความตองการใชหัวมันสด จ.ชัยนาท 

ลําดับ รายชื่อลานมนั ตัน/วัน ตัน/ป 
1 ลานมันวัฒนกิจ 300 45,300 
2 ลานมันรตันาพร 80 12,080 
3 ลานมัน หจก. ซ.ีเอส.วี. เกษตรเพิม่พูน 500 75,500 
4 ลานมันกาญจนาพานิช 50 7,550 
5 ลานมันสิรสิถิตถาวร 615 92,865 
6 ลานมันกิ่งแกวพืชผล 130 19,630 
7 ลานมันจื้อเจริญการเกษตร 55 8,305 
8 ลานมันวังยาวพืชผล 100 15,100 
 รวมท้ังสิ้น 1,830  276,330 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 

2.3.4 สุกร 

สุกรเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดชัยนาท โดยมีการเลี้ยงสุกรในฟารมขนาดกลางและขนาดเล็ก
กระจายอยูในทุกอําเภอ ในป 2559 มีเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจํานวน 462 ครัวเรือน อําเภอสรรคบุรี มีเกษตรกร 
ผูเลี้ยงสุกรมากท่ีสุด คือ 257 ครัวเรือน หรือรอยละ 55.63 ของครัวเรือนทั้งหมด และจํานวนสุกร 23,732 ตัว 
คิดเปนรอยละ 44 ของจํานวนสุกรทั้งหมด 

ปริมาณการผลิตสุกรของจังหวัดชัยนาทเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 2.99 ตอป โดยป 2559 มีสุกรปริมาณ 
67,619 ตัว เพ่ิมขึ้นจาก 65,762 ตัว ของป 2558 รอยละ 2.82 เนื่องจากราคาสุกรมีชีวิตปรับตัวสูงขึ้นจูงใจ
ใหมีการขยายปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน 
 

ตารางท่ี 15  จํานวนสุกรของจังหวัดชัยนาท (รายอําเภอ) ป 2557 - 2559  
 

อําเภอ 
จํานวนสกุร (ตัว) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวน
ครัวเรือน 

สัดสวน 
ครัวเรือน 
(รอยละ) 25571) 25582) 25593) 25593) 

1. สรรคบรุ ี  20,804   26,883  23,732 43.58 257 55.63 
2. หนองมะโมง  14,982   14,830   16,138  29.63 54 11.69 
3. วัดสิงห  11,561       877     4,867  8.94 44 9.52 
4. หันคา   6,143     5,717    4,363  8.01 34 7.36 
5. สรรพยา      192     1,154     2,157  3.96 26 5.63 
6. มโนรมย      145       140     1,610  2.96 21 4.55 
7. เมืองชัยนาท      813       660       940  1.73 18 3.90 
8. เนินขาม      620    3,226       650  1.19 8 1.73 
รวม  55,260   53,487   54,457  100 462 100 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
หมายเหตุ :  1) จํานวนสุกร ป 2557 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57  2) จํานวนสุกร ป 2558 ณ วันที่ 19 ส.ค. 58 3) จํานวนสุกร ป 2559 ( ณ วันที่ 5 ก.ย. 59 ) 
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ตารางท่ี 16 จํานวนและปริมาณการผลิตสุกรของจังหวัดชัยนาท ป 2557 – 2559 

ป จํานวนสกุร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 
25571) 55,260 63,748 
25582) 53,487 65,762 
25593) 54,457 67,619 

อัตราเพ่ิม -0.73 2.99 
 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
หมายเหตุ : 1) จํานวนสุกร ป 2557 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2557  
               2) จํานวนสุกร ป 2558 ณ วันท่ี 19 ส.ค. 2558  
               3) จํานวนสุกร ป 2559 ณ วันท่ี 5 ก.ย. 2559 

 
จังหวัดชัยนาทมีโรงฆาสุกรที่ไดรับใบอนุญาต จํานวน 6 แหง ประกอบดวย โรงฆาขนาดกลาง 3 แหง 

คือ โรงฆาเทศบาลเมืองชัยนาท และโรงฆาสารวัตรบาง มีกําลังการผลิตเฉลี่ย 25 ตัวตอวัน และโรงฆาเทศบาล
ตําบลวัดสิงห มีกําลังการผลิตเฉลี่ย 20 ตัวตอวัน ทั้งสามแหงมีกําลังการผลิตรวมกันรอยละ 86 
ของกําลังการผลิตสุกรของจังหวัดชัยนาท สวนโรงฆาที่เหลืออีก 3 แหงเปนโรงฆาขนาดเล็ก มีกําลังการผลิตเฉลี่ย 
3-5 ตัวตอวัน และมีกําลังการผลิตรวมกันรอยละ 14 ของกําลังการผลิตสุกรของจังหวัดชัยนาท 

 

ตารางท่ี 17 กําลังการผลิตของโรงฆาสุกรในจังหวัดชัยนาท ป 2559 

โรงฆา อําเภอ 
กําลังการผลิต 

สูงสุด (ตัว/วัน) เฉลี่ย (ตัว/วัน) 
1. โรงฆาเทศบาลเมืองชัยนาท เมือง 200 25 
2. โรงฆาสารวัตรบาง หันคา 30 25 
3. โรงฆาเทศบาลตําบลวัดสิงห วัดสิงห 50 20 
4. โรงฆาเฮงเจรญิฟารม เนินขาม 5 5 
5. โรงฆาทรัพยตระกลูจันทร เนินขาม 3 3 
6. โรงฆารัตนพันธฟารม เนินขาม 3 3 

 

   ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวดัชัยนาท 
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2.4 การใชท่ีดินเพื่อการเกษตร  
ตารางที่ 18 การปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทในพื้นที่ความเหมาะสม ของจังหวัดชัยนาท 

 
ประเภท 

ระดับความเหมาะสมของดิน 
S1 S2 S3 N รวม 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รัอยละ 
ขาว 635,312 66.86 251,206 26.44 15,551 1.64 48,137 5.06 950,206 100 
ออยโรงงาน 91,414 53.93 73,421 43.31 4,172 2.46 499 0.29 169,506 100 
มันสําปะหลัง - - 38,038 87.78 4,687 10.82 609 1.41 43,334 100 
ขาวโพดเลีย้งสัตว 13 0.82 1,379 87.01 - - 192 12.17 1,584 100 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
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ตารางท่ี 19  การปลูกขาว ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท 102,703 6,804 2,273 1,292 113,072 
มโนรมย 82,542 12,076 417 8,205 103,240 
วัดสิงห 54,716 60,034 645 5,059 120,454 
สรรพยา 108,368 - 3,220 - 111,588 
สรรคบุรี 167,230 - 3,340 928 171,498 
หันคา 113,351 67,854 4,578 17,255 203,038 
หนองมะโมง 6,402 80,748 957 5,676 93,783 
เนินขาม - 23,690 121 9,722 33,533 

รวม 635,312 251,206 15,551 48,137 950,206 
สัดสวน 66.86 26.44 1.64 5.06 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8  แสดงพ้ืนที่ปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคําแนะนํา 
S1  
- เพิ่มผลผลิตขาวนาป 
- ใชปุยอินทรียชีวภาพเพื่อลดตนทุน 
- สงเสริมการปลูกพืชหลังนาใชนํ้านอย 
S2 
- พัฒนาแหลงน้ําไรนา 
- ปรบัเปลี่ยนเปนออยโรงงานและ 
  ขาวโพดเลีย้งสัตว 
S3 
- แนะนําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนพืชไร 
- พัฒนาแหลงนํ้าในไรนาและบอบาดาล 
N 
- แนะนําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนพืชไร 
- พัฒนาแหลงน้ําในไรนา และบอบาดาล 

แผนที่ พื้นที่ปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัด
ชัยนาท 

28 

การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวดัชยันาท 
 

ตารางท่ี 19  การปลูกขาว ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท 102,703 6,804 2,273 1,292 113,072 
มโนรมย 82,542 12,076 417 8,205 103,240 
วัดสิงห 54,716 60,034 645 5,059 120,454 
สรรพยา 108,368 - 3,220 - 111,588 
สรรคบุรี 167,230 - 3,340 928 171,498 
หันคา 113,351 67,854 4,578 17,255 203,038 
หนองมะโมง 6,402 80,748 957 5,676 93,783 
เนินขาม - 23,690 121 9,722 33,533 

รวม 635,312 251,206 15,551 48,137 950,206 
สัดสวน 66.86 26.44 1.64 5.06 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8  แสดงพ้ืนที่ปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคําแนะนํา 
S1  
- เพิ่มผลผลิตขาวนาป 
- ใชปุยอินทรียชีวภาพเพื่อลดตนทุน 
- สงเสริมการปลูกพืชหลังนาใชนํ้านอย 
S2 
- พัฒนาแหลงน้ําไรนา 
- ปรบัเปลี่ยนเปนออยโรงงานและ 
  ขาวโพดเลีย้งสัตว 
S3 
- แนะนําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนพืชไร 
- พัฒนาแหลงนํ้าในไรนาและบอบาดาล 
N 
- แนะนําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนพืชไร 
- พัฒนาแหลงน้ําในไรนา และบอบาดาล 

แผนที่ พื้นที่ปลูกขาวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัด
ชัยนาท 
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ตารางท่ี 20  การปลูกออยโรงงาน ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท 120 - - - 120 
มโนรมย 1,519 6,342 - - 7,861 
วัดสิงห 3,552 6,420 175 33 10,180 
สรรพยา 531 - - - 531 
สรรคบุรี 971 - - - 971 
หันคา 16,363 13,242 52 114 29,771 
หนองมะโมง 7 31,147 - 352 31,506 
เนินขาม 68,351 16,270 3,945 - 88,566 

รวม 91,414 73,421 4,172 499 169,506 
สัดสวน 53.93 43.31 2.46 0.29 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 9  แสดงพ้ืนที่ปลูกออยโรงงานในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคาํแนะนํา 
S1  
- ไมมีขอจํากัดเรื่องดินและน้ํา 
- ผลผลิตจะไดมากกวา 14 ตัน 
S2 
- ผลผลิตจะไดเฉลี่ย 12-14 ตัน 
- กรณีมีการจัดการที่ด ีใชปุยตามคาํแนะนํา  

มีการจัดการน้ํา ผลผลิตจะไดมากกวา 
14  ตัน 

S3 
- ดินระบายนํ้าเลว มีปญหานํ้าแชขัง 
- ปรบัปรงุดินโดยใชปุยพืชสด เพื่อปรบั

โครงสรางดิน พัฒนาแหลงน้ําไรนา 
N 
- ปญหาดินตื้น การปลูกใหผลไมคุมคา 
- แนะนําใหเปลี่ยนเปน ถั่ว / หญาอาหารสัตว 

แผนที่ พื้นที่ปลูกออยโรงงานในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัด
ชัยนาท 
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ตารางท่ี 21  การปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท - 557 38 9 604 
มโนรมย - 3,288 24 290 3,602 
วัดสิงห - 3,252 1,660 - 4,912 
สรรพยา - - - - - 
สรรคบุรี - - - - - 
หันคา - 26,817 2,751 297 29,865 
หนองมะโมง - 971 186 13 1,170 
เนินขาม - 3,153 28 - 3,181 

รวม - 38,038 4,687 609 43,334 
สัดสวน - 87.78 10.82 1.41 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  แสดงพ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังในชัน้ความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคําแนะนํา 
S1  
- ไมมีขอจํากัดเรื่องดินและน้ํา 
- การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต ใชตนทุนไมสูง

มาก 
S2 
- ดินมคีวามสมบูรณต่ํา 
- ใชปุยตามคําแนะนํา และมีการจัดการน้ํา

ผลผลิตจะไดมากกวา 10 ตนั 
S3 
- มีปญหาการชะลางหนาดิน ดินขาดน้ํา 
- คลุมดนิเพื่อลดการสูญเสียดนิและเพิ่ม

อินทรียวัตถุในดินเพื่อปรับโครงสราง 
N 
- พบปญหาดินตื้น การปลูกใหผลไมคุมคา 
- กรณีมีแหลงน้ํา แนะนําใหเปลี่ยนเปน  ถั่ว 

/ หญาอาหารสัตว 

แผนที่ พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 
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ตารางท่ี 21  การปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท - 557 38 9 604 
มโนรมย - 3,288 24 290 3,602 
วัดสิงห - 3,252 1,660 - 4,912 
สรรพยา - - - - - 
สรรคบุรี - - - - - 
หันคา - 26,817 2,751 297 29,865 
หนองมะโมง - 971 186 13 1,170 
เนินขาม - 3,153 28 - 3,181 

รวม - 38,038 4,687 609 43,334 
สัดสวน - 87.78 10.82 1.41 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  แสดงพ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังในชัน้ความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคําแนะนํา 
S1  
- ไมมีขอจํากัดเรื่องดินและน้ํา 
- การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต ใชตนทุนไมสูง

มาก 
S2 
- ดินมคีวามสมบูรณต่ํา 
- ใชปุยตามคําแนะนํา และมีการจัดการน้ํา

ผลผลิตจะไดมากกวา 10 ตนั 
S3 
- มีปญหาการชะลางหนาดิน ดินขาดน้ํา 
- คลุมดนิเพื่อลดการสูญเสียดนิและเพิ่ม

อินทรียวัตถุในดินเพื่อปรับโครงสราง 
N 
- พบปญหาดินตื้น การปลูกใหผลไมคุมคา 
- กรณีมีแหลงน้ํา แนะนําใหเปลี่ยนเปน  ถั่ว 

/ หญาอาหารสัตว 

แผนที่ พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 
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ตารางท่ี 21  การปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท - 557 38 9 604 
มโนรมย - 3,288 24 290 3,602 
วัดสิงห - 3,252 1,660 - 4,912 
สรรพยา - - - - - 
สรรคบุรี - - - - - 
หันคา - 26,817 2,751 297 29,865 
หนองมะโมง - 971 186 13 1,170 
เนินขาม - 3,153 28 - 3,181 

รวม - 38,038 4,687 609 43,334 
สัดสวน - 87.78 10.82 1.41 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  แสดงพ้ืนที่ปลูกมันสาํปะหลังในชัน้ความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคําแนะนํา 
S1  
- ไมมีขอจํากัดเรื่องดินและน้ํา 
- การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต ใชตนทุนไมสูง

มาก 
S2 
- ดินมคีวามสมบูรณต่ํา 
- ใชปุยตามคําแนะนํา และมีการจัดการน้ํา

ผลผลิตจะไดมากกวา 10 ตนั 
S3 
- มีปญหาการชะลางหนาดิน ดินขาดน้ํา 
- คลุมดนิเพื่อลดการสูญเสียดนิและเพิ่ม

อินทรียวัตถุในดินเพื่อปรับโครงสราง 
N 
- พบปญหาดินตื้น การปลูกใหผลไมคุมคา 
- กรณีมีแหลงน้ํา แนะนําใหเปลี่ยนเปน  ถั่ว 

/ หญาอาหารสัตว 

แผนที่ พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 
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ตารางท่ี 22  การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท 8 12 - 5 25 
มโนรมย 5 93 - 15 113 
วัดสิงห - 28 - - 28 
สรรพยา - - - - - 
สรรคบุรี - - - - - 
หันคา - 100 - - 100 
หนองมะโมง - - - - - 
เนินขาม - 1,146 - 172 1,318 

รวม 13 1,379 - 192 1,584 
สัดสวน 0.82 87.03 - 12.15 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11  แสดงพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคาํแนะนํา 
S1  
- ไมมีขอจํากัดเรื่องดินและน้ํา 
- ผลผลิตจะไดมากกวา 900 กก./ไร 
S2 
- นํ้าไมเพียงพอ 
- กรณีมีการจัดการที่ด ีใชปุยตามคาํแนะนํา 

และมีการจดัการนํ้าผลผลิตจะไดมากขึน้ 
S3 
- มีความเสี่ยงตอการขาดนํ้า 
- หาแหลงน้ําเพิ่มเตมิ 
N 
- การปลูกใหผลไมคุมคา 
- แนะนําใหเปลีย่นเปน  ถั่ว / หญาอาหารสัตว 

แผนที่ พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัด
ชัยนาท 
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ตารางท่ี 22  การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท 8 12 - 5 25 
มโนรมย 5 93 - 15 113 
วัดสิงห - 28 - - 28 
สรรพยา - - - - - 
สรรคบุรี - - - - - 
หันคา - 100 - - 100 
หนองมะโมง - - - - - 
เนินขาม - 1,146 - 172 1,318 

รวม 13 1,379 - 192 1,584 
สัดสวน 0.82 87.03 - 12.15 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11  แสดงพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคาํแนะนํา 
S1  
- ไมมีขอจํากัดเรื่องดินและน้ํา 
- ผลผลิตจะไดมากกวา 900 กก./ไร 
S2 
- นํ้าไมเพียงพอ 
- กรณีมีการจัดการที่ด ีใชปุยตามคาํแนะนํา 

และมีการจดัการนํ้าผลผลิตจะไดมากขึน้ 
S3 
- มีความเสี่ยงตอการขาดนํ้า 
- หาแหลงน้ําเพิ่มเตมิ 
N 
- การปลูกใหผลไมคุมคา 
- แนะนําใหเปลีย่นเปน  ถั่ว / หญาอาหารสัตว 

แผนที่ พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัด
ชัยนาท 
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ตารางท่ี 22  การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในพื้นที่ระดับความเหมาะสม รายอําเภอ ของจังหวัดชัยนาท  

อําเภอ 
พ้ืนที่ระดับความเหมาะสม (ไร) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองชัยนาท 8 12 - 5 25 
มโนรมย 5 93 - 15 113 
วัดสิงห - 28 - - 28 
สรรพยา - - - - - 
สรรคบุรี - - - - - 
หันคา - 100 - - 100 
หนองมะโมง - - - - - 
เนินขาม - 1,146 - 172 1,318 

รวม 13 1,379 - 192 1,584 
สัดสวน 0.82 87.03 - 12.15 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7 / สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11  แสดงพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

ขอจํากัดและคาํแนะนํา 
S1  
- ไมมีขอจํากัดเรื่องดินและน้ํา 
- ผลผลิตจะไดมากกวา 900 กก./ไร 
S2 
- นํ้าไมเพียงพอ 
- กรณีมีการจัดการที่ด ีใชปุยตามคาํแนะนํา 

และมีการจดัการนํ้าผลผลิตจะไดมากขึน้ 
S3 
- มีความเสี่ยงตอการขาดนํ้า 
- หาแหลงน้ําเพิ่มเตมิ 
N 
- การปลูกใหผลไมคุมคา 
- แนะนําใหเปลีย่นเปน  ถั่ว / หญาอาหารสัตว 

แผนที่ พื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชั้นความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัด
ชัยนาท 
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2.5  ที่ตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร  

ภาพที่ 12   แผนที่แสดงตําแหนงท่ีต้ังแหลงรับซ้ือสินคาเกษตร ในจังหวัดชัยนาท 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญสรางมูลคาเพ่ิม 4 ลําดับแรกของจังหวัดชัยนาท
ไดแก ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง สุกร  วิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
โดยใชวิธีวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนสินคา การวิเคราะหปริมาณผลผลิต (Supply) และความตองการสินคา 
(Demand) และการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ 

รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการปรับโครงสรางการผลิตขาวใหไปประกอบกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมกวา
โดยลดปริมาณขาวคุณภาพต่ํา เพ่ิมขาวคุณภาพดีและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะนําไปสูการเพ่ิมรายได
ของเกษตรกร จึงไดดําเนินการศึกษาสินคาเกษตรชนิดอ่ืน เพ่ือเปนพืชทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตขาว
ในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ตามแผนที่ Agri-Map ไดผลการศึกษาดังนี้ 
3.1 ตนทุนและผลตอบแทนสินคาเกษตร 
 3.1.1) ขาวนาป 

 จากการสํารวจขอมูลการเพาะปลูกขาวนาป ป 2559/60 พบวา ลักษณะการถือครองที่ดิน 
ครัวเรือนผูปลูกขาวที่พ้ืนที่นาเปนของตนเองรอยละ 42.50 เปนที่นาเชาผูอื่นรอยละ 56.79 และเปนที่ทําฟรี 
รอยละ 0.71 ขนาดฟารม ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ย 21.53 ไร พันธุขาว เกษตรกรใชพันธุขาว 
พันธุราชการไมไวแสง คิดเปนรอยละ 65.79 (พันธุ กข.41 กข.31 กข.57 และ กข.อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 33.61 
14.62 9.31 และ 8.25 ตามลําดับ) พันธุขาวปทุมธานี 1 คิดเปนรอยละ 27.93 พันธุขาวชัยนาท 1 คิดเปนรอยละ 3.15 
และพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุสุพรรณบุรี 1 คิดเปนรอยละ 2.92 และ 0.21 ตามลําดับ อัตราการใชเมล็ดพันธุขาว 
เฉลี่ยไรละ 25.54 กิโลกรัม วิธีการปลูก โดยสวนใหญ ใชวิธีหวานน้ําตมรอยละ 82.59 หวานสํารวยรอยละ 13.64 
และดํานารอยละ 3.77  
  ระยะการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว ปเพาะปลูก 2559/60 เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 
ลงมือเพาะปลูกขาวมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม คิดเปนรอยละ 59.38 รองลงมาเปนเดือนสิงหาคม รอยละ 21.73 
เนื่องจากเกษตรกรรอน้ําใหเพียงพอตอการเพาะปลูก ประกอบกับฝนมาลาชาสงผลใหการเก็บเกี่ยวลาชาไปดวย 
โดยเก็บเก่ียวมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน คิดเปนรอยละ 66.05 รองลงมาเปนเดือนธันวาคม รอยละ 15.71  

เดือนปลูก และเดือนเก็บเกี่ยว ขาวนาป ปเพาะปลูก 2559/60 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดชัยนาท

34 

การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวดัชยันาท 
 

พ้ืนที่ปลูกขาวในจังหวัดชัยนาท มีการปลูกขาวในพ้ืนที่ S1+S2 รวม 886,517 ไร คิดเปนรอยละ 93.30 
และปลูกขาวในพ้ืนที ่S3+N รวม 63,686 ไร คิดเปนเพียงรอยละ 6.70 

การปลูกขาว ในพ้ืนที่ความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 
 

ประเภท 
ระดับความเหมาะสมของดิน 

S1 S2 S3 N รวม 
ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร  

ขาว 635,312 66.86 251,206 26.44 15,551 1.64 48,137 5.06 950,206 

ผลการวิเคราะห ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต ป 2559/60 (ตารางที่ 23) 
1) ในพื้นที่เหมาะสม(S1+S2) มีตนทุนการผลิตขาวทั้งหมด เฉลี่ยไรละ 4,300.16 บาท 

เปนตนทุนผันแปร 3,103.92 บาท และตนทุนคงที่ 1,196.24 บาท หรือคิดเปนรอยละ 72.18 และ 27.82 
ของตนทุนการผลิตทั้งหมดตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ย 773.11 กิโลกรัมตอไร ราคาที่เกษตรกรขายได  
7.34 บาทตอกิโลกรัม รายไดจากการขายขาว เฉลี่ยไรละ 5,674.63 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยไรละ 
1,374.47 บาท หรือมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.56 บาท และผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 1.78 บาท 
เปนรายไดที่สูงกวาตนทุนการผลิต คือผลตอบแทนสุทธิที่ไดจากการผลิตขาวตอฤดูการผลิต เทากับรอยละ 
31.96 ของตนทุนการผลิต 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 3,314.74 บาท หรือตนทุนกิโลกรัมละ 
4.29 บาท ไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 2,359.89 บาท หรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 3.05 บาท   

2) ในพื้นที่ไมเหมาะสม(S3+N) มีตนทุนการผลิตขาวทั้งหมด เฉลี่ยไรละ 4,023.13 บาท
เปนตนทุนผันแปร 2,917.03 บาท และตนทุนคงที่ 1,106.10 บาท หรือคิดเปนรอยละ 72.51 และ 27.49 
ของตนทุนการผลิตทั้งหมด ตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ย 601.73 กิโลกรัมตอไร ราคาที่ขายได 7.34 บาทตอกิโลกรัม 
รายไดจากการขายขาว เฉลี่ยไรละ 4,416.70 บาท ไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 393.57 บาท 
หรือมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.69 บาท ผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 0.65 บาท (ผลตอบแทนสุทธิรอยละ 
9.78 ของตนทุนการผลิต) 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 2,573.16 บาท หรือตนทุนกิโลกรัมละ 
4.28 บาท จะไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 1,843.53 บาทหรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 3.06 บาท 

ผลการวิเคราะห การปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสม มีตนทุนการผลิตมากกวาพื้นที่ไมเหมาะสม
เฉลี่ยมากกวา 277.03 บาทตอไร ทั้งนี้ในพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวสวนใหญอยูในเขตชลประทาน 
เกษตรกรจึงมีคาใชจายในเรื่องการสูบน้ํา และมีการใชพันธุ ใชสารเคมี ที่มากกวา สวนพื้นที่ไมเหมาะสม
สวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน อาศัยน้ําฝน และบางรายมีบอน้ําบาดาลชวยเสริมบาง สงผลใหพ้ืนที่เหมาะสม
ที่มีน้ําเพียงพอ มีปริมาณผลผลิตขาวเฉลี่ยสูงกวาในพื้นที่ไมเหมาะสม เฉลี่ยมากกวา 171.38 กิโลกรัมตอไร 
และไดผลตอบแทนสุทธิมากกวา 980.90 บาทตอไร  
 เมื่อเปรียบเทียบ ตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด การปลูกขาวในพ้ืนที่เหมาะสมมีตนทุนการผลิต
ที่เปนเงินสดมากกวาในพ้ืนที่ไมเหมาะสม มากกวา 741.58 บาทตอไร เนื่องจากมีคาปจจัยการผลิตที่ใชมากกวา 
ไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาพันธุและคาสารเคมี แตผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับยังคงมากกวาเทากับ 516.35 บาทตอไร 
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ตารางที ่23  เปรียบเทียบตนทุน ผลตอบแทน และผลตอบแทนสุทธิ การผลิตขาวนาป ในพืน้ที่ S1+S2 และ S3+N 
หนวย : บาท/ไร 

รายการ 
S1+S2 S3+N 

เงินสด ประเมิน รวม เงินสด ประเมิน รวม 
1. ตนทุนผันแปร 
 

2,596.67 
 

507.25 
 

3,103.92  
(72.18) 

2,360.12 
 

556.91 
 

2,917.03 
(72.51) 

  1.1 คาแรงงาน 1,087.44 419.61 1,507.05 1,243.41 299.26 1,542.67 
        - เตรียมดิน 361.44 134.57 496.01 520.91 104.57 625.48 
        - ปลูก 51.70 4.59 56.29 50.91 8.25 59.16 
        - ดูแลรักษา 208.48 280.45 488.93 153.10 180.75 333.85 
        - เก็บเกี่ยว 465.82 - 465.82 518.49 5.69 524.18 
  1.2 คาวัสด ุ 1,415.37 69.31 1,484.68 1,031.40 237.52 1,268.92 
        - คาพันธุ  394.73 31.46 426.19 246.25 237.52 483.77 
        - คาปุย 518.70 5.11 523.81 549.17 - 549.17 
        - คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 309.45 3.39 312.84 204.34 - 204.34 
        - คาสารอื่นๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 44.57 28.34 72.91 21.22 - 21.22 
        - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 141.92 - 141.92 6.97 - 6.97 
        - คาวัสดุการเกษตรและวัสดสุิ้นเปลือง 5.43 - 5.43 - - 0.00 
        - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 0.57 1.01 1.58 3.45 - 3.45 
  1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน 93.86 18.33 112.19 85.31 20.13 105.44 
2. ตนทุนคงท่ี 
 

718.07 
 

478.17 
 

1,196.24 
(27.82) 

213.04 
 

893.06 
 

1,106.10 
(27.49) 

  2.1 คาเชาที่ดิน 718.07 386.66 1,104.73 213.04 852.18 1,065.22 
  2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 70.45 70.45 - 34.28 34.28 
  2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร - 21.06 21.06 - 6.60 6.60 
3. ตนทุนรวมตอไร 
 

3,314.74 
 

985.42 
 

4,300.16 
(100) 

2,573.16 
 

1,449.97 
 

4,023.13 
(100) 

4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาท/กโิลกรัม) 4.29 - 5.56 4.28 - 6.69 
5. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) - - 773.11 - - 601.73 
6. ราคาท่ีเกษตรกรขายไดที่ไรนา (บาท/กิโลกรัม) - - 7.34 - - 7.34 
7. ผลตอบแทนตอไร - - 5,674.63 - - 4,416.70 
8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 2,359.89  - 1,374.47 1,843.53 - 393.57 
9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม 3.05 - 1.78 3.06 - 0.65 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7  
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3.1.2) ออยโรงงาน  
 พื้นที่ปลูกออยโรงงานในจังหวัดชัยนาท มีการปลูกในพื้นที่ S1+S2 รวม 164,836 ไร 
คิดเปนรอยละ 97.24 และปลูกในพ้ืนที ่S3+N เทากับ 4,672 ไร คิดเปนเพียงรอยละ 2.75 

 

การปลูกออยโรงงาน ในพ้ืนที่ความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชยันาท 
 

ประเภท 
ระดับความเหมาะสมของดิน 

S1 S2 S3 N รวม 
ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร  

ออยโรงงาน 91,414 53.93 73,421 43.31 4,172 2.46 499 0.29 169,506 
 
ผลการวิเคราะห ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต  ป 2559/60 (ตารางที่ 24) 

1) ในพื้นที่เหมาะสม(S1+S2) มีตนทุนการผลิตออยโรงงานทั้งหมด เฉลี่ยไรละ 7,752.37 บาท 
เปนตนทุนผันแปร 6,129.44 บาท และตนทุนคงที่ 1,622.93 บาท หรือคิดเปนรอยละ 79.07 และ 20.93 
ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ย 9,924.01 กิโลกรัมตอไร ราคาที่เกษตรกรขายได 0.93 บาทตอกิโลกรัม 
รายไดจากการขายออย เฉลี่ยไรละ 9,229.33 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยไรละ 1,476.96 บาท 
หรือมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.78 บาท และผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 0.15 บาท เปนรายได
ที่สูงกวาตนทุนการผลิต เทากับรอยละ 19.05 ของตนทุนการผลิต 

สวนตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 6,237.99  บาท หรือตนทุนกิโลกรัมละ 0.63 บาท 
ไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 2,991.34 บาท หรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 0.30 บาท 

2) ในพื้นที่ไมเหมาะสม(S3+N) มีตนทุนการผลิตออยโรงงานทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 7,324.22 บาท 
เปนตนทุนผันแปร 5,794.35 บาท และตนทุนคงที่ 1,529.87 บาท หรือคิดเปนรอยละ 79.11 และ 20.89 
ของตนทุนทั้งหมดตามลําดับ มีผลผลิตเฉลี่ย 9,185.39 กิโลกรัมตอไร ราคาที่ขายได 0.93 บาทตอกิโลกรัม
ผลตอบแทนเฉลี่ย 8,542.41 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,218.19 บาทตอไร หรือมีตนทุนเฉลี่ย 0.80 บาท
ตอกิโลกรัมผลตอบแทนสุทธิ 0.13 บาทตอกิโลกรัม (ผลตอบแทนสุทธิรอยละ 16.63 ของตนทุนการผลิต) 
 สวนตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 5,657.46 บาท หรือตนทุน 0.62 บาทตอกิโลกรัม 
จะไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 2,884.95 บาท หรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 0.31 บาท 

ผลการวิเคราะห ในพ้ืนที่เหมาะสม มีตนทุนที่เปนเงินสดมากกวาในพ้ืนที่ไมเหมาะสม เฉลี่ยมากกวา
580.53 บาทตอไร สวนใหญเปนคาจางเครื่องจักรกลการเกษตร ตั้งแตการเตรียมดิน จางปลูกและการเก็บเกี่ยว 
สงผลใหตนทุนการผลิตทั้งหมดมากกวาพ้ืนที่ไมเหมาะสม เฉลี่ยมากกวา 428.15 บาทตอไร และในพ้ืนที่เหมาะสม
มีการบริหารจัดการที่ดีกวา ทําใหผลผลิตตอไรสูงกวา 738.62 กิโลกรัมตอไร อยางไรก็ตาม แมการปลูกออย
ในพ้ืนที่ไมเหมาะสมมีผลผลิตตอไรที่นอยกวาแตมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาดวย สงผลให ผลตอบแทนสุทธิ
ทั้งสองพื้นที่แตกตางกันเพียงไรละ 258.77 บาท ป 2559 ประสบปญหาภัยแลง ฝนทิ้งชวงและการระบาด
ของโรคใบขาวทําใหตนออยเจริญเติบโตไมดี สงผลใหผลผลิตตอไรลดลงกวาปปกติ (ปปกติเฉลี่ย 13,000–15,000 
กิโลกรัมตอไร) 
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ตารางที ่24 เปรียบเทียบตนทุน ผลตอบแทน และผลตอบแทนสุทธิการผลิตออยโรงงานในพื้นที่ S1+S2 และ  S3+N 
หนวย : บาท/ไร 

รายการ 
พ้ืนท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

เงินสด ประเมิน รวม เงินสด ประเมิน รวม 
1. ตนทุนผันแปร 
 

5,692.67 
 

436.77 
 

6,129.44 
(79.07) 

4,863.13 
 

931.22 
 

5,794.35 
(79.11) 

  1.1 คาแรงงาน 2,731.20 406.30 3,137.50 2,315.12 542.51 2,857.63 
        - เตรียมดิน 307.45 - 307.45 130.64 80.90 211.54 
        - ปลูก 287.77 1.42 289.19 131.09 77.90 208.99 
        - ดูแลรักษา 425.56 404.88 830.44 469.72 383.71 853.43 
        - เก็บเกี่ยว 1,710.42 - 1,710.42 1,583.67 - 1,583.67 
  1.2 คาวัสด ุ 2,564.31 - 2,564.31 2,208.72 323.74 2,532.46 
        - คาพันธุ  1,059.06 - 1,059.06 484.64 257.08 741.72 
        - คาปุย 867.63 - 867.63 1,229.87 58.05 1,287.92 
        - คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 560.79 - 560.79 430.24 - 430.24 
        - คาสารอื่นๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 19.52 - 19.52 36.30 8.61 44.91 
        - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36.79 - 36.79 9.92 - 9.92 
        - คาวัสดุการเกษตรและวัสดสุิ้นเปลือง 20.52 - 20.52 16.85 - 16.85 
        - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร - - - 0.90 - 0.90 
  1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน 397.16 30.47 427.63 339.29 64.97 404.26 
2. ตนทุนคงท่ี 
 

545.32 
 

1,077.61 
 

1,622.93 
(20.93) 

794.33 
 

735.54 
 

1,529.87 
(20.89) 

  2.1 คาเชาที่ดิน 545.32 1,058.55 1,603.87 794.33 733.22 1,527.55 
  2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 13.20 13.20 - 1.69 1.69 
  2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร - 5.86 5.86 - 0.63 0.63 
3. ตนทุนรวมตอไร 
 

6,237.99 
 

1,514.38 
 

7,752.37 
(100) 

5,657.46 
 

1,666.76 
 

7,324.22 
(100) 

4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาท/กโิลกรัม) 0.63 - 0.78 0.62 - 0.80 
5. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) - - 9,924.01 - - 9,185.39 
6. ราคาท่ีเกษตรกรขายไดที่ไรนา (บาท/
กิโลกรัม) - - 0.93 - - 0.93 
7. ผลตอบแทนตอไร - - 9,229.33 - - 8,542.41 
8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 2,991.34 - 1,476.96 2,884.95 - 1,218.19 
9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม 0.30 - 0.15 0.31 - 0.13 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7  
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 3.1.3) มันสําปะหลัง 
 พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดชัยนาท มีการปลูกในพ้ืนที่ S2 เทากับ 38,039 ไร คิดเปนรอยละ 
87.78 ปลูกในพ้ืนที ่S3 เทากับ 4,678 ไร และปลูกในพ้ืนที่ N เทากับ 610 ไร คิดเปนเพียงรอยละ 10.82 และ
1.41 ตามลําดับ     

การปลูกมนัสําปะหลังโรงงาน ในพ้ืนที่ความเหมาะสมตางๆ ของจงัหวัดชัยนาท 

ประเภท 
ระดับความเหมาะสมของดิน 

S1 S2 S3 N รวม 
ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร  

มันสําปะหลัง - - 38,038 87.78 4,687 10.82 609 1.41 43,334 
 

ผลการวิเคราะห ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต  ป 2559/60 (ตารางที่ 25) 
1) ในพื้นที่เหมาะสม(S2) มีตนทุนการผลิตมันสําปะหลังทั้งหมด เฉลี่ยไรละ 5,564.04 บาท 

เปนตนทุนผันแปร 4,359.02 บาท และตนทุนคงที่ 1,205.02 บาท หรือคิดเปนรอยละ 78.34 และ 21.66 
ของตนทุนทั้งหมดตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ย 3,314.63 กิโลกรัมตอไร ราคาที่เกษตรกรขายได 1.85 บาทตอกิโลกรัม 
รายไดจากการขายมันเฉลี่ยไรละ 6,132.07 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยไรละ 568.03 บาท หรือ
มีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.68 บาท และผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 0.17 บาท เปนรายไดที่สูงกวา
ตนทุนการผลิต เทากับรอยละ 10.21 ของตนทุนการผลิต 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 4,499.05 บาท หรือตนทุนกิโลกรัมละ 
1.36 บาท ไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 1,633.01 บาท หรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 0.49 บาท 

2) ในพื้นที่ไมเหมาะสม(S3+N) มีตนทุนการผลิตสําปะหลังทั้งหมด เฉลี่ยไรละ 5,776.61 บาท
เปนตนทุนผันแปร 4,566.83 บาท และตนทุนคงที่ 1,209.78 บาท หรือคิดเปนรอยละ 79.06 และ 20.94 
ของตนทุนการผลิตทั้งหมด ตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ย 3,280.98 กิโลกรัมตอไร ราคาที่ขายได 1.85 บาทตอกิโลกรัม 
รายไดจากการขายมัน เฉลี่ยไรละ 6,069.81 บาท ไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 293.20 บาท หรือ
มีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.76 บาท ผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 0.09 บาท (ผลตอบแทนสุทธิรอยละ 5.08 
ของตนทุนการผลิต) 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 4,563.35 บาท หรือตนทุนกิโลกรัมละ 
1.39 บาท จะไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 1,506.46 บาท หรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 0.46 บาท 

ผลการวิเคราะห พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดชัยนาท มีพ้ืนที่เหมาะสมเพียง
ระดับปานกลาง (S2) เทานั้น  ดังนั้น ในพ้ืนทีเ่หมาะสมและในพ้ืนทีไ่มเหมาะสม จึงมีตนทุนการผลิตและผลผลิตตอไร
ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ตนทุนการผลิตแตกตางกันเพียง 212.57 บาทตอไร  ผลผลิตตอไรตางกันเพียง 
33.65 กิโลกรัมตอไร  และผลตอบแทนสุทธิตางกัน 274.83 บาทตอไร (ในป 2559 ผลผลิตตอไรลดลง เนื่องจาก
ปญหาภัยแลง)  
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ตารางที ่25  เปรียบเทียบตนทุน ผลตอบแทนและผลตอบแทนสุทธิ การผลิตมันสําปะหลัง ในพื้นที่ S1+S2 และ S3+N 
หนวย : บาท/ไร 

รายการ 
พ้ืนท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

เงินสด ประเมิน รวม เงินสด ประเมิน รวม 
1. ตนทุนผันแปร 
 

3,703.74 
 

655.28 
 

4,359.02 
(78.34) 

3,935.73 
 

631.10 
 

4,566.83 
(79.06) 

  1.1 คาแรงงาน 2,408.62 224.86 2,633.48 2,472.01 261.10 2,733.11 
       - เตรียมดิน 635.60 50.19 685.79 681.66 58.23 739.89 
       - ปลูก 268.22 - 268.22 251.65 42.00 293.65 
       - ดูแลรักษา 382.48 174.67 557.15 367.21 127.88 495.09 
       - เก็บเกี่ยว 1,122.32 - 1,122.32 1,171.49 32.99 1,204.48 
  1.2 คาวัสด ุ 1,036.72 384.70 1,421.42 1,189.13 325.97 1,515.10 
       - คาพันธุ  320.79 361.28 682.07 404.14 324.09 728.23 
       - คาปุย 505.42 21.10 526.52 517.14 1.88 519.02 
       - คายาปราบศัตรูพืชและวัชพชื 127.81 - 127.81 156.78 - 156.78 
       - คาสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 43.32 2.32 45.64 51.15 - 51.15 
       - คาวัสดุการเกษตรและวัสดสุิ้นเปลือง 39.38 - 39.38 3.01 - 3.01 
       - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น - - - 56.91 - 56.91 
       - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร - - - - - - 
  1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน 258.40 45.72 304.12 274.59 44.03 318.62 
2. ตนทุนคงท่ี 
 

795.31 
 

409.71 
 

1,205.02 
(21.66) 

627.62 
 

582.16 
 

1,209.78 
(20.94) 

  2.1 คาเชาที่ดิน 795.31 409.71 1,205.02 627.62 579.35 1,206.97 
  2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - - - - 2.33 2.33 
  2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร - - - - 0.48 0.48 
3. ตนทุนรวมตอไร 
 

4,499.05 
 

1,064.99 
 

5,564.04 
(100) 

4,563.35 
 

1,213.26 
 

5,776.61 
(100) 

4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาท/กโิลกรัม) 1.36 - 1.68 1.39 - 1.76 
5. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) - - 3,314.63 - - 3,280.98 
6. ราคาท่ีเกษตรกรขายไดที่ไรนา (บาท/
กิโลกรัม) 

- - 1.85 - - 1.85 

7. ผลตอบแทนตอไร - - 6,132.07 - - 6,069.81 
8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 1,633.01 - 568.03 1,506.46 - 293.20 
9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม 0.49 - 0.17 0.46 - 0.09 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7  
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3.1.4) ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในจังหวัดชัยนาทมีการปลูกในพ้ืนที่ S1,S2 เทากับ 1,392 ไร คิดเปนรอยละ 
87.85 ปลูกในพ้ืนที ่S3 เทากับ - ไร และปลูกในพื้นที่ N เทากับ 192 ไร คิดเปนเพียงรอยละ 12.15  

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในพ้ืนที่ความเหมาะสมตางๆ ของจังหวัดชัยนาท 

 
ประเภท 

ระดับความเหมาะสมของดิน 
S1 S2 S3 N รวม 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 13 0.82 1,379 87.03 - - 192 12.15 1,584 

 
 

ผลการวิเคราะห ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต  ป 2559/60 (ตารางที่ 26) 
             ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีตนทุนการผลิต เฉลี่ยไรละ 4,282.53 บาท เปนตนทุนผันแปร 3,189.63 บาท 
และตนทุนคงที่ 1,092.90 บาท หรือคิดเปนรอยละ 74.48 และ 25.52 ของตนทุนทั้งหมดตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ย 
851.46 กิโลกรัมตอไร ราคาที่เกษตรกรขายได 6.32 บาทตอกิโลกรัม รายไดจากการขายเฉลี่ยไรละ 5,381.27 บาท 
จะไดผลตอบแทนสุทธิ  เฉลี่ย ไรละ 1 ,098 .74  บาท หรือมีตนทุน เฉลี่ยกิ โลกรัมละ 5.03  บาท 
และผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 1.29 บาท เปนรายไดที่สูงกวาตนทุนการผลิต เทากับรอยละ 
25 ของตนทุนการผลิต 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 4,079.34 บาท หรือตนทุนกิโลกรัมละ 
4.79 บาท ไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 1,301.93 บาท หรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 1.53 บาท  
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ตารางท่ี 26   ตนทุน ผลตอบแทนและผลตอบแทนสุทธิ การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดชัยนาท 
                                                                                                                  หนวย : บาท/ไร 

รายการ 
เฉลีย่ 

รอยละ 
เงินสด ประเมิน รวม 

1. ตนทุนผันแปร 3,133.63 56.00 3,189.63 74.48 
  1.1 คาแรงงาน 1,816.84 54.72 1,871.56 43.70 
       - เตรียมดิน 790.49 - 790.49 18.46 
       - ปลูก 113.54 38.89 152.43 3.56 
       - ดูแลรักษา 202.71 15.83 218.54 5.10 
       - เก็บเกี่ยว 710.10 - 710.10 16.58 
  1.2 คาวัสด ุ 1,245.34 - 1,245.34 29.08 
       - คาพันธุ  554.58 - 554.58 12.95 
       - คาปุย 619.86 - 619.86 14.47 
       - คายาปราบศัตรูพืชและวัชพชื 63.96 - 63.96 1.49 
       - คาสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 6.94 - 6.94 0.16 
       - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร - - - - 
  1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน 71.45 1.28 72.73 1.70 
2. ตนทุนคงท่ี 945.71 147.19 1,092.90 25.52 
  2.1 คาเชาที่ดิน 945.71 146.75 1,092.46 25.51 
  2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 0.43 0.43 0.01 
  2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร - 0.01 0.01 - 
3. ตนทุนรวมตอไร 4,079.34 203.19 4,282.53 100.00 
4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาท/กโิลกรัม) 4.79   5.03  
5. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 

  
851.46  

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายไดที่ไรนา (บาท/กิโลกรัม) 
  

6.32  
7. ผลตอบแทนตอไร     5,381.27  
8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 1,301.93   1,098.74  
9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม 1.53   1.29  

ที่มา : จากการสํารวจ 



42 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดชัยนาท

42 

การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวดัชยันาท 
 

3.1.5) สุกร  
            ผลการวิเคราะห ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต  ป 2559 (ตารางที่ 27) 
 ตนทุนการผลิตสุกร เฉลี่ยตัวละ 5,051.07 บาท น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 105 กิโลกรัม 
ราคาที่เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 62.42 บาท ผลตอบแทนตอตัว 6,554.10 บาท และไดผลตอบแทนสุทธิ
เทากับ 1,503.03 บาทตอตัว หรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 14.31 บาท 
 เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากตนทุนที่เปนเงินสด พบวา การเลี้ยงสุกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตัวละ 
1,759.87 บาท หรือผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 16.76 บาท  
 
ตารางท่ี  27   ตนทุน ผลตอบแทนการผลิตสุกรขุน จังหวัดชัยนาท ป 2559 

                                                                                                         หนวย : ตัว 

รายการ 
เฉลี่ย 

เงินสด ประเมิน รวม 
1. ตนทุนผันแปร 
 

4,794.23 
 

175.89 
 

4,970.12 
(98.12) 

  1.1 คาแรงงาน 40.23 44.87 85.10 
  1.2 คาวัสด ุ 4,754.00 - 4,754.00 
       - คาพันธุสัตว 1,263.35 - 1,263.35 
       - คาอาหาร 3,217.35 - 3,217.35 
       - คายาปองกันโรคฯ 196.01 - 196.01 
       - คานํ้า  คาไฟฟา 73.42 - 73.42 
       - คาวัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ 3.87 - 3.87 
  1.3 คาเสียโอกาสในการลงทุน - 131.02 131.02 
2. ตนทุนคงท่ี 
 

- 
 

80.95 
 

80.95 
(1.60) 

  2.1 คาเชาที่ดิน - 3.19 3.19 
  2.2 คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ - 24.34 24.34 
  2.3 คาเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ - 53.42 53.42 
3. ตนทุนการผลิตท้ังหมด 
 

4,794.23 
 

256.84 
 

5,051.07 
(100) 

4. น้ําหนักเฉลี่ย (กก./ตัว) 
  

105.00 
5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/กก.) 

  
62.42 

6. ผลตอบแทนตอตัว 
  

6,554.10 
7. ผลตอบแทนสุทธิตอตัว 1,759.87 

 
1,503.03 

8. ผลตอบแทนสุทธิตอ กก. 16.79 
 

14.31 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
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3.2 การจัดทําบัญชีสมดุลและวิถีตลาด สินคา Top 4 ของจังหวัดชัยนาท ปเพาะปลูก 2559/60  
 

 ขาว   
การจําแนกแจกจายผลผลิตขาว ของครัวเรือนผูปลูกขาวนาปในจังหวัดชัยนาท พบวาผลผลิต

เกือบทั้งหมดรอยละ 95.93 เกษตรกรจะนําไปจําหนาย ผลผลิตรอยละ 1.71 เก็บไวทําพันธุ เกษตรกร
เก็บขาวเปลือกไวบริโภคเอง รอยละ 2.35 และอื่นๆ (เลี ้ยงสัตว) ประมาณรอยละ 0.01 ตามลําดับ 
เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวขายขาวเปลือกแตซื้อขาวสารมาบริโภค เนื่องจาก ขาวที่ปลูกไมนิยมนํามาบริโภค
ภายในครัวเรือน ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญในปจจุบันไมมียุงฉางไวสําหรับเก็บขาวเปลือก และไมมีลานตากขาว  

การจําแนกแจกจายผลผลิต (ขาว) ของครัวเรือนผูปลูกขาว จังหวัดชัยนาท 
 

                       
 
 
 
 
 
 

ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญมักขายผลผลิตใหโรงสีขาวโดยตรง โดยจางรถบรรทุกขนสงขาวไปยัง
โรงสีคาขนสงขึ้นอยูกับระยะทางและจํานวนผลผลิต โดยเฉลี่ยคาขนสงอยูที่ประมาณตันละ 100-150 บาท  

         วิถีตลาดขาวเปลือก ผานชองทางการตลาด 4 ชองทางพอสังเขป ไดดังนี้  
- จําหนายใหโรงสีขาว ผลผลิตขาวเปลือกรอยละ 80.13 เกษตรกรเปนผูนํามาจําหนายเอง 

รอยละ 4.64 มาจากพอคาทองถิ่น และรอยละ 3.05 มาจากสหกรณการเกษตร รวมจําหนายใหโรงสี รอยละ 87.82 
- จําหนายใหกับสถาบันเกษตรกร รอยละ 3.12 เปนผลผลิตมาจากเกษตรกรทั้งหมด

ซึ่งมีการนําขาวเปลือกรอยละ 0.07 มาแปรรูปเปนขาวสารเพ่ือจําหนาย และอีกรอยละ 3.05 จําหนายใหกับโรงสี 
(ในป 2559 มีสหกรณการเกษตรในจังหวัดชัยนาทจํานวน 3 แหง ที่มีบทบาทในการดําเนินการธุรกิจ ซื้อ-ขายขาวเปลือก) 

- จําหนายใหกับพอคาทองถิ่น รอยละ 12.68 เปนผลผลิตซื้อมาจากเกษตรกรรอยละ 1.15 และ
ซื้อมาจากตลาดกลางขาวเปลือกรอยละ 11.53 ซึ่งผลผลิตของพอคาทองถิ่นจะนําไปขายใหโรงสีขาวในจังหวัด
รอยละ 4.64 และขายนอกจังหวัดรอยละ 8.04 

- จําหนายโดยผานตลาดกลางขาวเปลือก รอยละ 11.53  ซึ่งพอคาทองถิ่นจะเปนผูรวบรวมรับซื้อทั้งหมด 
(ตลาดกลางขาวเปลือกหรือ “ทาขาว” ปจจุบันเหลือไมก่ีแหงที่ยังทําหนาที่เปนตลาดกลาง) 
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วิถีตลาดขาวเปลือก/ขาวสาร 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 ปริมาณผลผลิต (Supply) และความตองการ (Demand) 

         ปเพาะปลูก 2559/60 ผลผลิตขาวเปลือกเจานาปจังหวัดชัยนาท เทากับ 1.07 ลานตัน 
เปนผลผลิตของจังหวัด 0.47 ลานตัน และนําเขาจากจังหวัดอ่ืน 0.60 ลานตัน โดยมีพอคาเปนผูรวบรวมมาจาก
จังหวัดทางภาคเหนือ และจังหวัดใกลเคียง ความตองการใชขาวเปลือกเจานาปจังหวัดชัยนาท เทากับ 1.41 ลานตัน 
สวนใหญใชในดานอุตสาหกรรม ซึ่งโรงสีมีความตองการใชขาวเปลือกนาปเพ่ือแปรสภาพประมาณ 1.35 ลานตัน 
แตโรงสีสามารถหาซื้อขาวเปลือกไดเพียงจํานวน 1.02 ลานตัน และผลผลิตสวนหนึ่ง เกษตรกรเก็บไวทําพันธุ 
เก็บไวบริโภคเอง และอ่ืนๆ (ใชเลี้ยงสัตว) รวม 19,130.26 ตัน และมีการขายขาวออกไปนอกจังหวัด 37,807.36 ตัน 
มีผลผลิตขาวเปลือกเจานาปสวนขาดประมาณ 0.33 ลานตันตอป จะเห็นวา ผลผลิตขาวเปลือกเจานาป
ในจังหวัด+นําเขา ไมเพียงพอกับความตองการดานอุตสาหกรรม 

หนวย : ตัน 

สินคาสินคา 
ผลผลิต ผลผลิต  ความตองการใช ความตองการใช  

สวนขาด (-)/
สวนเกนิ (+) ผลผลิต 

ในจังหวัด  
นําเขา  รวม 

ความตองการ
ใชในจังหวัด  

สงออก  รวม 

ขาวเปลือกนาป ขาวเปลือกนาป  470,031 605,460.22 1,075,491.22 1,372,131.01 37,807.36 1,409,938.37 - 334,447.15 

หมายเหตุ : จากการสํารวจ 

ผลผลิตขาวเปลือกนาป 
470,031 ตัน 

(100%) 

บริโภค 2.35% 
 

เก็บไวทําพันธุ 1.71%  
 

อื่นๆ 0.01%  
 

สถาบันเกษตรกร 
3.12% 

 

ตลาดกลางขาวเปลือก 
11.53% 

พอคาทองถิน่ 
12.68% 

 

แปรรูป
(ขาวสาร) 
0.07% 

 

นอกจังหวัด 
8.04% 

โรงสีขาว 

นายหนา (หยง) 
14.74%  

 

ผูประกอบการขาวถุง 
1.67%  

 

พอคาขายสง 
51.02%  

 

พอคาสงออก 
32.57%  

 

ตล
าด

ขา
วเป

ลือ
ก 

ตล
าด

ขา
วส

าร
 

3.12% 11.53% 1.15% 

11.53% 8.04% 

3.05% 80.13% 4.64% 
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 ออยโรงงาน 
เกษตรกรชาวไรออยนําผลผลิตออยโรงงานไปสงใหกับโรงงานน้ําตาลโดยตรง (ประมาณรอยละ 60)

และหัวหนากลุมชาวไรออย/หัวหนาโควตา ทําการจัดคิวออยของเกษตรกรชาวไรออยรายยอยในกลุมสงใหกับ
โรงงานน้ําตาล (ประมาณรอยละ 40) สวนใหญจะใชรถบรรทุกและรถพวงในการขนสงออยเขาโรงงานน้ําตาล
ซึ่งในจังหวัดชัยนาทไมมีโรงงานน้ําตาลในจังหวัด ดังนั้ นเกษตรกรชาวไรออยตองสงออยไปเขาหีบ
ในโรงงานน้ําตาลของจังหวัดอ่ืนที่อยูใกลพ้ืนที่ปลูกออย มี 5 แหง คือ โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี 
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีกําลังการผลิต 0.63 ลานตันตอป โรงงานน้ําตาลมิตรผล อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีกําลังการผลิต 3.23 ลานตันตอป โรงงานน้ําตาลสิงหบุรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
มีกําลังการผลิต 1.65 ลานตันตอป โรงงานเกษตรไทยอินเตอรเนชั่นแนลซูการคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีกําลังการผลิต 6.00 ลานตันตอป และโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร 
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี มีกําลังการผลิต 1.79 ลานตันตอป  
 

วิถีตลาดออยโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปริมาณผลผลิต (Supply) และความตองการ (Demand) 
  ป 2559/2560 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดพยากรณปริมาณผลผลิต

ออยโรงงานจังหวัดชัยนาทประมาณ 1,336,923 ตัน เนื่องจากจังหวัดชัยนาทไมมีโรงงานน้ําตาล เกษตรกรชาวไรออย
จังหวัดชัยนาทสงออยไปเขาหีบในโรงงานน้ําตาลของจังหวัด สุพรรณบุรี นครสวรรค และสิงหบุรี  
ซึ่งความตองการปริมาณออยของโรงงานน้ําตาลยังมีอีกจํานวนมาก ปจจุบันมีโรงงานน้ําตาลจังหวัดขางเคียง
เขามาตั้งจุดรับซื้อเพ่ือปอนเขาโรงงาน และไดสนับสนุนใหเกษตรกรในพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรมาปลูก
ออยโรงงาน โดยมีมาตรการจูงใจดานตางๆ ประกอบกับในอนาคตจะมีการสรางโรงงานน้ําตาลที่อําเภอหนองมะโมง  

หนวย : ตัน 

สินคาสินคา 
ผลผลิต ผลผลิต  ความตองการใช ความตองการใช  

สวนขาด (-)/
สวนเกิน (+) ผลผลิต 

ในจังหวัด  
นําเขา  รวม 

ความตองการ
ใชในจังหวัด  

สงออก  รวม 

ออยโรงงาน ออยโรงงาน  1,336,923 - 1,336,923 - 1,336,923 1,336,923 - 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

เกษตรกรชาวไรออย/
หัวหนาโควตา 

60% รถบรรทุก/รถพวง  

โรงงานนํ้าตาล 

 

หัวหนาโควตา 40% รถบรรทุก/รถพวง 
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 มันสําปะหลัง 
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจะจําหนายหัวมันสด ณ ลานมัน รอยละ 100 มีผูประกอบการลานมัน

รายใหญและรายยอยในจังหวัดชัยนาทจํานวน 24 ลาน โดยความตองการใชหัวมันสดเทากับ 276,330 ตันตอป 
ผลิตเปนมันเสนเพ่ือจําหนายไปยังผูสงออกและโรงงานผลิตอาหารสัตว 

โดยรอยละ 90 ผูสงออก สงไปจําหนายตางประเทศ (จีน) และรอยละ 10 สงไปโรงงานอาหารสัตว 
ไดแก อ.ทาเรือ และ อ.นครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท ไมมีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 

ทั้งนี้ ในชวงเดือน ธันวาคม 2559–เมษายน 2560 ลานมันในจังหวัดชัยนาทจะรับซื้อผลผลิต
มันสําปะหลังจากเกษตรกรในพื้นที่เปนหลัก  

 

วิถีตลาดมันสําปะหลัง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ปริมาณผลผลิต (Supply) และความตองการ (Demand) 

 ปการผลิต 2559/2560 คาดการณผลผลิตที่ผลิตไดในจังหวัดชัยนาท จํานวน 229,337 ตัน
โดยมีการรับซื้อหัวมันสดจากจังหวัดใกลเคียงบางเล็กนอย คือ จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค  ความตองการ
ของผูประกอบการลานมัน มีความตองการใชหัวมันสดรวม 276,607 ตัน มีผลผลิตสวนขาดอยู 24,336 ตัน 
ทั้งนีค้วามตองการใชของลานมันมีมากกวาผลผลิตในจังหวัด นั่นคือ ลานมันยังสามารถรองรับผลผลิตหัวมันสด
ของเกษตรกรได 

หนวย : ตัน 

สินคาสินคา 
ผลผลิต ผลผลิต  ความตองการใช ความตองการใช  

สวนขาด (-)/
สวนเกิน (+) ผลผลิต 

ในจังหวัด  
นําเขา  รวม 

ความตองการ
ใชในจังหวัด  

สงออก  รวม 

มันสําปะหลังมันสําปะหลัง 229,337 22,934 252,271 276,330 277 276,607 -24,336 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จําหนาย ณ ลานมัน 
เพื่อแปรรูปเปนมันเสน 

90% จําหนายมันเสน 
ไปยังผูสงออก จีน 

เกษตรกร  
 จําหนายหัวมันสด  

 

10% จําหนายมันเสนไปยังโรงงานอาหารสัตว 
อ.ทาเรือ อ.นครหลวง จ.อยุธยา 
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 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชที่มีศักยภาพ นอกเขตชลประทานสามารถปลูกไดทั้งตนฝนและปลายฝน

และใชปลูกในฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยวขาวในพ้ืนที่ชลประทาน หรือพ้ืนที่ที่มีแหลงน้ําที่สามารถนํามาใชไดเพียงพอ
ตอการปลูกเนื่องจากขาวโพดใชน้ํานอยกวาการทํานา ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรม
อาหารสัตวแตเนื่องจากในจังหวัดชัยนาทไมมีโรงงานอาหารสัตวเกษตรกรจึงขายผลผลิตใหพอคาตางถิ่น
ซึ่งมารับซื้อถึงไรนา 

 
 ปริมาณผลผลิต (Supply) และความตองการ (Demand) 

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวจังหวัดชัยนาท ประมาณ 6,815 ตัน ขายใหพอคาตางถิ่นนอกจังหวัดทั้งหมด  
หนวย : ตัน 

สินคาสินคา 
ผลผลิต ผลผลิต  ความตองการใช ความตองการใช  

สวนขาด (-)/
สวนเกิน (+) ผลผลิต 

ในจังหวัด  นําเขา  รวม 
ความตองการ
ใชในจังหวัด  สงออก  รวม 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวขาวโพดเลี้ยงสัตว   6,815 - 6,815 - 6,815 6,815 - 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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   สุกร 
 ผลผลิตสุกรในจังหวัด (รอยละ 92) และนําเขาจากจังหวัดอ่ืน (รอยละ 8) โดยผลผลิตในจังหวัด
มาจากผูเลี้ยงรายยอย(รอยละ 20) และผูเลี้ยงรายใหญ(รอยละ 80) ซึ่งมีทั้งฟารมขนาดใหญและฟารมบริษัท
ที่ใหเกษตรกรเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพันหรือเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) โดยมีพอคามารับซื้อสุกร
มีชีวิตเพ่ือรวบรวมสงใหผูคาชําแหละ โดยที่พอคาขายสงเนื้อสุกรชําแหละจะจําหนายเนื้อสุกรให ผูบริโภค
โดยตรง หรือจําหนายใหพอคาขายปลีกเนื้อสุกรชําแหละเพื่อจําหนายใหผูบริโภคในจังหวัด หรือสงออกไป
จําหนายใหผูบริโภคที่จังหวัดอ่ืน โดยสุกรจากผูเลี้ยงรายยอยจะถูกชําแหละและสงขายในจังหวัด สําหรับสุกร
จากฟารมขนาดใหญและฟารมบริษัทบางสวนจะถูกสงไปแปรรูปที่โรงงานแปรรูป  เพื่อจําหนายใหผูบริโภค
ผานพอคาขายสงหรือพอคาขายปลีกผลิตภัณฑสุกรรวมทั้งสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ 

วิถีตลาดสุกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ปริมาณผลผลิต (Supply) และความตองการ (Demand) 
 ป 2560 คาดวาผลผลิตสุกรในจังหวัดชัยนาทมีปริมาณ 75,000 ตัว แบงเปน ผลผลิตของจังหวัด

ปริมาณ 69,300 ตัว หรือรอยละ 92 ของผลผลิตรวม และนําเขามาจากจังหวัดอ่ืน ปริมาณ 5,700 ตัว หรือ
รอยละ 8 ของผลผลิตรวม คาดวามีสุกรเขาโรงฆาในจังหวัดชัยนาท ปริมาณ 30,000 ตัว หรือรอยละ 42
ของการใชรวมและสงออกไปจังหวัดอ่ืน ปริมาณ 42,000 ตัว หรือรอยละ 58 ของการใชรวม ผลผลิตสวนเกิน
ปริมาณ 3,000 ตัว ซึ่งเปนสุกรที่รอไปเขาโรงฆาในจังหวัดอ่ืนๆ  

หนวย : ตัว 

สินคาสินคา 
ผลผลิต ผลผลิต  ความตองการใช ความตองการใช  

สวนขาด (-)/
สวนเกิน (+) ผลผลิต 

ในจังหวัด  นําเขา  รวม 
ความตองการ
ใชในจังหวัด  สงออก  รวม 

สุกร  สุกร    ((ตัวตัว)) 69,300 5,700 75,000 30,000 42,000 72,000 +3,000 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ผูเลี้ยงรายยอย (ผลผลิต รอยละ 20) ผูเลี้ยงรายใหญ (ผลผลิต รอยละ 80) 
 

สุกรขุน/สุกรมีชีวิต 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต สงออกสุกรมีชีวิต 

พอคาขายสงเนื้อสุกรชําแหละ พอคาขายปลกีเนื้อสกุรชําแหละ โรงงานแปรรูปเนือ้สุกรและผลิตภณัฑ 

สงออกเนื้อสุกร     
และผลิตภัณฑ 

พอคาขายสง /      
ปลีกผลิตภัณฑสุกร 

 

ผูบริโภค 
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3.3  ผลการวิเคราะหพื้นที่เหมาะสมของพืชทดแทนขาว  
  ในการปรับเปลี่ยนการผลิตขาวในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) ตามแผนที่ Agri-Map ดวยการซอนทับแผนที่
กับพ้ืนที่ความเหมาะสมของพืช ไดผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 28   แสดงพื้นที่ของพืชทดแทนขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม  

อําเภอ 
พ้ืนที่ไมเหมาะสม พ้ืนที่เหมาะสมของพืช ทดแทนขาว 

ในการปลูกขาว (ไร) ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

เมืองชัยนาท 
S3 2,273       -       -       - 
N 1,292 111 351 4 

มโนรมย 
S3   417 75 312 13 
N 8,205 98 3,959 2,795 

วัดสิงห 
S3   645 11 249 94 
N 5,059 3 3,683 2 

สรรพยา 
S3 3,220       -       -       - 
N  -       -       -       - 

สรรคบุรี 
S3 3,340       -       -       - 
N   928       -       -       - 

หันคา 
S3 4,578 603 1,453 418 
N    17,255 3,356 13,571 2,742 

หนองมะโมง 
S3   957       - 288 61 
N 5,676       - 4,518 1,371 

เนินขาม 
S3 121       - 118 3 
N 9,722 14 8,450       - 

รวม 
S3 15,551 688 2,421 590 
N 48,137 3,581 34,533 6,915 

S3+N 63,688 4,269 36,954 7,505 
             

    ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7  
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3.4 สินคาทางเลือกอ่ืน/กิจกรรมเสริม/เกษตรแบบผสมผสาน 
3.4.1) การปลูกพืชอาหารสัตว 

ในปจจุบันพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวไดลดลงมากเนื่องจากมีการนําพื้นที่ไปปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอ่ืนๆ ทดแทน สงผลใหพืชอาหารสัตวลดลง ผลผลิตอาหารสัตวไมเพียงพอกับความตองการ การปลูกพืช
อาหารสัตวเปนทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว เปนการเพ่ิมแหลงอาหารตลอดทั้งปใหแกสัตวที่เลี้ยง
และชวยลดตนทุนอาหารสัตวในฟารมตนเอง และเปนการลดพ้ืนที่ทํานาในพ้ืนที่ไมเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล  
   หญาเนเปยรปากชอง 1 เปนพืชอาหารสัตวที่สําคัญที่มีคุณสมบัติดีเดน คือ ใหผลผลิตสูง โปรตีนสูง 
ปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว และสัตวชอบกิน เปนพืชอาหารสัตวที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนแหลงอาหารหยาบ 
สําหรับใชเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะสัตวเคี้ยวเอื้อง เชน โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะและแกะ จึงเหมาะสําหรับ
การปลูกหญาเพ่ือไวใชเลี้ยงสัตวในฟารมตนเอง เพื่อลดตนทุนการผลิต และยังสามารถปลูกเพื่อจําหนาย
ก็ไดราคาดีเชนกัน เนื่องจากตลาดมีความตองการสูง 

1) การผลิตหญาเนเปยร เพื่อจําหนาย (ตารางที่ 29) 
   หญาเนเปยรปากชอง 1 มีตนทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยตอไร 20,763.45 บาทตอไรตอป 
หรือกิโลกรัมละ 0.48 บาท เปนตนทุนผันแปร 15,645.92 บาท หรือรอยละ 75.36 และตนทุนคงที่ 5,117.53 บาท
หรือรอยละ 24.64 ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุนผันแปรประกอบดวย คาแรงงานตางๆ ในฟารม คิดเปนรอยละ 
40.81 ของตนทุนทั้งหมด เปนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุด รองลงมาเปนคาวัสดุ รอยละ 28.20 และ
คาลงทุนปลูกแปลงหญา รอยละ 1.42 ของตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนคงที่ประกอบดวย คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร
คาเชา/คาใชที่ดิน และคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ 
               เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 พบวา เปนตนทุนเงินที่เปนเงินสดเฉลี่ยตอไร 
7,976.44 บาท คิดเปนรอยละ 38.42 และตนทุนที่ไมเปนเงินสด 12,787.01 บาท หรือรอยละ 61.58 
ของตนทุนทั้งหมด (ผลงานวิจัยเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญาเนเปยรปากชอง 1 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมีนาคม 2559) 
     สําหรับผลผลิตหญาเนเปยรใน 1 ป เก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 6 รอบตอป ผลผลิตเฉลี่ยทั้งป 
43,326.30 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1.20 บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ 0.72 บาทตอกิโลกรัม 
หรือผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 31,228.11 บาทตอไร  
      แตถาพิจารณาตนทุนเงินสด เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทนสุทธิ 44,015.12 บาท หรือ
ผลตอบแทนสุทธิ 1.02 บาทตอกิโลกรัม  
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ตารางท่ี 29  ตนทุน และผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 
                                                                                                                  หนวย : บาท/ไร 

รายการ เงินสด ประเมิน รวม (รอยละ) 
1. ตนทุนผันแปร 7,785.41 7,860.51 15,645.92 75.36 
1.1 คาลงทุนการปลูกหญา 216.46 78.57 295.03 1.42 
1.2 คาแรงงาน 4,484.24 3,990.07 8,474.31 40.81 
- ใสปุย 173.85 436.46 610.31 2.94 
- ดายหญา 61.88 91.56 153.44 0.74 
- ฉีดยาฆาวัชพืช 54.24 30.82 85.06 0.41 
- ใหนํ้า 212.04 796.68 1,008.72 4.85 
- เก็บเกี่ยว 3,982.22 2,634.55 6,616.77 31.87 
1.3 คาวัสด ุ 3,084.71 2,768.30 5,853.01 28.20 
- คาพันธุ 18.50 220.53 239.03 1.15 
- คาปุย 1,346.62 2,547.77 3,894.39 18.76 
- คาไฟฟา 393.68 - 393.68 1.90 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 647.98 - 647.98 3.12 
- คาวัสดุการเกษตร 44.93 - 44.93 0.22 
- คาซอมแซม 419.23 - 419.23 2.02 
- คาน้ํา 106.43 - 106.43 0.51 
- อื่นๆ 107.34 - 107.34 0.52 
1.4 คาเสียโอกาสของเงินทุน - 1,023.56 1,023.56 4.93 
2. ตนทุนคงที ่ 191.03 4,926.50 5,117.53 24.64 
- คาเชาท่ีดิน/คาใชที่ดิน 191.03 1,157.54 1,348.57 6.49 
- คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร - 2,859.23 2,859.23 13.77 
- คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ - 909.74 909.74 4.38 
3. ตนทุนรวมตอไร 7,976.44 12,787.01 20,763.45 100.00 
4. ตนทุนรวมท้ังหมดตอกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม) 0.18  0.48  
5. ผลผลิตตอไร (กก.)   43,326.30  
6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได   1.20  
7. ผลตอบแทนตอไร   51,991.56  
8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท) 44,015.12  31,228.11  
9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท) 1.02  0.72  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3.4.2) การผลติหญาเนเปยรควบคูกับการเลี้ยงแมแพะ เพื่อผลิตลูกจําหนาย (ตารางที่ 30) 
หญาเนเปยร 1 ไร  (ไมรวมพื้นที่คอก ) ใช เลี้ยงแพะเฉลี่ยได  30 ตัว  (เลี้ยงแบบขังคอก) 

ผลิตลูกแพะปละ 2 ครั้ง อัตราการใหลูกแฝด เฉลี่ย 90 ตัวตอป ขายลูกแพะเมื่ออายุ 3 เดือน ตัวผูตัวละ 
2,200 บาท (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 110 บาท) ลูกแพะตัวเมีย เฉลี่ยตัวละ 3,500 บาท 
ผลตอบแทนที่ไดรับประมาณ 256,500 บาท สวนตนทุนการเลี้ยงแพะ เปรียบเทียบระหวางเกษตรกรปลูกหญาเอง 
กับกรณีซื้อหญา ดังนี้  

1. กรณีปลูกหญาเนเปยร 1 ไร เพ่ือไวใชเองในฟารม มีตนทุนการผลิตหญา 20,763 บาทตอป 
เมื่อรวมกับตนทุนอื่น ๆ เปนตนทุนรวม 54,970 บาทตอป ไดผลตอบแทนสุทธิ 201,530 บาท 

2. กรณีซื้อหญา ถาเกษตรกรไมปลูกหญาเอง จะมีตนทุนการซื้อหญา เปนเงิน 61,320 บาทตอป 
เมื่อรวมกับตนทุนอื่น ๆ จะเปนตนทุนรวม 95,527 บาทตอป จะไดผลตอบแทนสุทธิ 160,973 บาท 

จะเห็นไดวา การปลูกแปลงหญาเนเปยร 1 ไร เพ่ือไวใชเอง สามารถลดตนทุนการเลี้ยงแมแพะ 
30 ตัว หรือมีกําไรเพ่ิมขึ้นประมาณ 40,557 บาท หรือคิดเฉลี่ยตอแมพันธุ 1 ตัว สามารถลดตนทุนการเลี้ยง
หรือมีกําไรเพ่ิมขึ้น เทากับ 1,352 บาท และสามารถขายมูลแพะประมาณปละ 1,800 บาท หรือ 60 บาทตอตัวตอป 

ตารางที่ 30   ตนทุน ผลตอบแทน การเลี้ยงแมแพะ 30 ตัว เพื่อผลิตลูกขาย (เลี้ยงแบบขังคอก) 
               โดยปลูกหญาเนเปยรไวใชเองในฟารม เปรียบเทียบกรณีปลูกหญาเอง กับการซื้อหญา 

รายการ รวม (บาท) 
คาอาหารขน+เกลือแร 3,820 
คายารักษาโรค+ยาทําคลอด 1,500 
คาน้ําคาไฟฟา 720 
คาเสื่อมโรงเรือน 2,500 
คาเสื่อมพอแมพันธุ  25,667 
ตนทุน คาปลูกหญาเนเปยร 1 ไร 20,763 
ตนทุนรวม (ไมรวมคาแรงงาน) 54,970 
ผลผลิตลูกแพะที่ได เฉลี่ย (ตัว) 90 
ราคาขาย เฉลี่ยตัวละ (บาท) 2,850 
ผลตอบแทนที่ไดรับ 256,500 
ผลตอบแทนสุทธิ  201,530 
ผลพลอยได (มูลแพะ) 1,800 
กรณีเกษตรกรไมไดปลูกหญาเอง  จะมีตนทุนการซ้ือหญา 61,320 บาท เทากับมีตนทุนรวม  95,527 บาท 
ผลตอบแทนสุทธิ ที่ไดรับ 160,973 บาท เมื่อเทียบกับการปลูกหญาเอง จะมีผลตอบแทนสุทธิ 201,530 บาท 
จะเห็นไดวา การปลูกหญาไวใชเอง สามารถลดตนทุนหรือมีกําไรเพ่ิมขึ้น 40,557 บาท 

     ที่มา : จากการสํารวจ 
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 3.4.3) การผลิตหญาเนเปยรควบคูกับการเลี้ยงแมโค เพื่อผลิตลูกจําหนาย (ตารางที่ 31)  
หญาเนเปยร 1 ไร (ไมรวมพ้ืนที่คอก)  เลี้ยงแมโค+ลูกโค เฉลี่ยได 3 คู ขายลูกโคเมื่ออายุประมาณ 

8-9 เดือน เฉลี่ยราคาตัวละ 30,000 บาท (น้ําหนัก 250 กิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท) ผลตอบแทนที่ไดรับประมาณ 
90,000 บาท สวนตนทุนการเลี้ยงโค รวม 49,188 บาทตอป เปนตนทุนการปลูกหญาเอง 20,763 บาทตอป 
ไดผลตอบแทนสุทธิ 40,812 บาท และสามารถขายมูลโคประมาณปละ 1,200 บาท หรือ 400 บาทตอแมโค+ลูกโค 1 คู 

ตารางท่ี 31  ตนทุน ผลตอบแทน การเลี้ยงแมโคเนื้อพันธุลูกผสม +ลูกโค จํานวน 3 คู 
                โดยปลูกหญาเนเปยรเอง 

รายการ รวม(บาท) 
คาอาหารขน+เกลือแร 15,180 
คายารักษาโรค 265 
คาผสมเทียม 1,500 
คาน้ําคาไฟฟา 480 
คาเสื่อมโรงเรือน 2,000 
คาเสื่อมพอแมพันธุ  9,000 
ตนทุน คาปลูกหญาเนเปยร 1 ไร 20,763 
ตนทุนรวม (ไมรวมคาแรงงาน) 49,188 
ผลผลิตลูกโคท่ีได เฉลี่ย (ตัว) 3 
ราคาขาย เฉลี่ยตัวละ (บาท) 30,000 
ผลตอบแทนที่ไดรับ 90,000 
ผลตอบแทนสุทธิ  40,812 
ผลพลอยได (มูลโค) 1,200 

      ที่มา : จากการสํารวจ 
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3.4.4)  การปลูกพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ 
การปลูกพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ เปนพืชอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถสรางอาชีพ สรางรายได

ใหเกษตรกร เปนพืชใชน้ํานอย ทนแลง ไมมีการใชสารเคมีและไมตองดูแลมาก ซึ่งเกษตรกรสวนใหญใชแรงงาน
ในครัวเรือนสามารถปลูกเปนอาชีพเสริม อยางไรก็ตาม ควรมีสระน้ําในไรนาหรือบอน้ําบาดาล ที่สามารถใหน้ํา
ในชวงฤดูแลงได  

ขม้ินชันในสวนกลวยน้ําวา (ตารางที ่32) 
ขมิ้นชัน ความตองการของตลาดมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน เพื่อใชเปนวัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร ยา อาหารเพ่ือสุขภาพ การแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ กลุมสินคาโอทอป 
สปา เครื่องสําอาง โรงพยาบาลแพทยแผนไทย และเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําพริก ซึ่งตลาดยังสามารถรองรับการผลิต
ไดอีกจํานวนมาก มีตนทุนการผลิตทั้งหมดประมาณ 9,530 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมตอไร 
ราคาที่ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท มีรายได 60,000 บาทตอไร ทําใหไดรับผลตอบแทนการผลิตสุทธิ  
หรือกําไร 50,470 บาทตอไร เมื่อคิดผลตอบแทนจากตนทุนที่เปนเงินสด มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 58,645 บาท 

กลวยน้ําวา มีตนทุนการผลิตทั้งหมดประมาณ 6,895 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ยที่ได 960 หวีตอไร 
ขายไดเฉลี่ยหวีละ 15 บาท มีรายได 14,400 บาทตอไร ทําใหไดรับผลตอบแทนการผลิตสุทธิ 7,505 บาทตอไร 
เมื่อคิดผลตอบแทนจากตนทุนที่เปนเงินสด มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 13,355 บาท (กลวยน้ําวา ไมมีคาเก็บเกี่ยว 
เนื่องจากพอคามาตัดกลวยเอง) 

 

ตารางท่ี 32  ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิการปลูกขม้ินชันในสวนกลวยน้ําวา จังหวัดชัยนาท  
                                                                                                                 หนวย : บาท/ไร 

รายการ ขมิ้นชัน กลวยน้ําวา 
เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1. คาเตรียมดิน - 900 900 - 400 400 
2. คาปลูก - 900 900 - 200 200 
3. คาดูแลรักษา - 375 375 - 4,650 4,650 
4. คาเก็บเกี่ยว /ทําความสะอาด - 3,000 3,000 - - - 
5. คาพันธุ  - 2,400 2,400 600 - 600 
6. คาปุยเคม ี 940 - 940 170 - 170 
7. คาไฟฟาสูบน้ํา/คาน้ําประปา 275 - 275 275 - 275 
8. คาวัสดุสิ้นเปลือง  140 - 140 - - - 
9. คาเชาท่ีดิน  - 600 600 - 600 600 
10. ตนทุนรวมตอไร 1,355 8,175 9,530 1,045 5,850  6,895 
11. ผลผลิตตอไร (กก.)  - - 2,000 - - (หว)ี 960 
12. ราคาที่เกษตรกรขายได (กก.) - - 30 - - (หวีละ) 15 
13. ผลตอบแทนตอไร - - 60,000 - - 14,400 
14. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 58,645 - 50,470 13,355 - 7,505 
 ที่มา : จากการสํารวจ 
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กระชาย (ตารางที่ 33) 
พืชสมุนไพร/เครื่องเทศ ที่ตลาดมีความตองการตลอดทั้งป ทั้งกลุมแมบานทําพริกแกง

ในจังหวัดและพอคาในตลาดสด และกลุมแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมตางๆ 
ตนทุนและผลตอบแทนสุทธิ มีตนทุนการผลิตทั้งหมดประมาณ 51,900 บาทตอไร สวนใหญ

เปนคาใชจายในดานคาแรงงานในการเก็บเกี่ยว โดยสวนใหญเกษตรกรใชแรงงานในครัวเรือน เมื่อคิดเปน
ตนทุนในการผลิต เปนรอยละ 57.80 ตอตนทุนการผลิตทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยที่ไดเฉลี่ย 5,000 กิโลกรัมตอไร 
ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35 บาท (เปนราคาขายสงไมผานพอคาคนกลาง) มีรายได 140,000 บาทตอไร 
ทําใหไดรับผลตอบแทนการผลิตสุทธิหรือกําไร 88,100 บาทตอไร 

เมื่อคํานวณผลตอบแทนจากตนทุนที่เปนเงินสด พบวา ตนทุนที่เปนเงินสดมีเพียง 7,625 บาทตอไร 
ทําใหมีผลตอบแทนสุทธิตอตนทุนที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 132,375 บาท  

การขุดกระชายสามารถขุดไดเมื่ออายุปลูกไดประมาณ 6-8 เดือน เปนพืชที่สามารถรอเวลา
การขุดขายได หากราคาขายไมเปนที่พอใจ อีกทั้งยังสามารถขายเปนพันธุได ซึ่งมีทั้งเกษตรกรตางจังหวัด  
มารับซื้อพันธุถึงท่ี 

 

ตารางท่ี 33  ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิการผลิต กระชาย จังหวัดชัยนาท  
                                                                                                             หนวย : บาท/ไร 

รายการ 
กระชาย 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 
1.คาเตรยีมดิน 2,000 

 
 2,000 3.85 

2.คาปลูก 1,800 
 

 1,800 3.47 
3.คาดูแลรักษา 

 
375  375  0.72 

4.คาเก็บเกี่ยว  
 

30,000 30,000 57.80 
5.คาพันธุ  

 
12,000  12,000  23.12 

6.คาปุยเคม ี 750 
 

 750  1.45 
7.คาไฟฟาสูบน้ํา 1,200 

 
 1,200 2.31 

8.คาวัสดสุิ้นเปลือง  1,875 
 

1,875  3.61 
9.คาอุปกรณการเกษตร  700 700 1.35 
9.คาเชาท่ีดิน  

 
1,200 1,200 2.31 

10. ตนทุนรวมตอไร 7,625 44,275  51,900   100.00  
11. ผลผลิตตอไร (กก.)    4,000  
12. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (กก.)   35  
13. ผลตอบแทนตอไร   140,000  
14. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 167,375  88,100  
ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : ราคาท่ีเกษตรกรขายได เปนราคาขายสงไมผานพอคาคนกลาง 
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ขา (ตารางที่ 34) 
เปนพืชเครื่องเทศที่อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสอาหาร รานคาผลิตพริกแกงในพ้ืนที่รวมทั้ง

แมคาขายในตลาดสดตองการ ทําใหเกษตรกรผูปลูกขาสามารถขุดขายไดเรื่อยๆ การขุดเมื่ออายุขาได 5 เดือน 
และเก็บผลผลิตไดประมาณ 5 ป 

ตนทุนและผลตอบแทนสุทธิ มีตนทุนการผลิตทั้งหมดประมาณ 33,325 บาทตอไร สวนใหญ
เปนคาใชจายในดานคาแรงงานในการเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรใชแรงงานในครัวเรือน เมื่อคิดเปนตนทุนในการผลิต 
มีถึงรอยละ 71.42 ตอตนทุนการผลิตทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ย 3,400 กิโลกรัมตอไร ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 
22 บาทตอกิโลกรัม โดยขายเปนขาออนประมาณรอยละ 70  ราคาขาย 25 บาทตอกิโลกรัม และขายเปนขาแก
ประมาณรอยละ 30 ราคา 10-15 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีรายได 74,800 บาทตอไร และมีผลตอบแทน
การผลิตสุทธิหรือกําไร 41,475 บาทตอไร  

เมื่อคํานวณผลตอบแทนจากตนทุนที่เปนเงินสด พบวา ตนทุนที่เปนเงินสดมีเพียง 5,135 บาทตอไร 
ทําใหมีผลตอบแทนสุทธิตอตนทุนที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 69,665 บาท  

 

ตารางท่ี 34  ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิการผลิต ขา จังหวัดชัยนาท  
 

                                                                                                             หนวย : บาท/ไร/ป 

รายการ 
ขา (เฉลี่ย ตนทุนการผลิต 5 ป) 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 
1.คาเตรยีมดิน 160 

 
160 0.48 

2.คาปลูก 280 
 

280 0.84 
3.คาดูแลรักษา 223 90 313 0.94 
4.คาเก็บเกี่ยว  

 
23,800 23,800 71.42 

5.คาพันธุ (ขาตาแดง) 
 

1,800 1,800 5.40 
6.คาปุยเคม ี 217 

 
217 0.65 

7.คาน้ํามัน คาวัสดุ คาไฟฟา/คาน้าํ คาวัสด ุ 4,255 
 

4,255 12.77 
8.คาอุปกรณการเกษตร  

 
1,000 1,000 3.00 

9.คาเชาท่ีดิน  1,500 1,500 4.50 
10. ตนทุนรวมตอไร 5,135 28,190 33,325 100.00 
11. ผลผลิตตอไร (กก.)    3,400  
12. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (กก.)   22  
13. ผลตอบแทนตอไร   74,800  
14. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 69,665  41,475  

ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : ราคาท่ีเกษตรกรขายได เปนราคาขายสงไมผานพอคาคนกลาง 
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3.4.5) การปลูกไมดอก (ไมตัดดอก ดอกดาวเรือง) (ตารางที่ 35) 
ดาวเรือง เปนไมดอกที่ปลูกงาย โตเร็ว เปนชองทางสรางรายไดที่ดีอีกชองทางหนึ่ง

ของเกษตรกรทําใหมีรายไดอยางสม่ําเสมอ สามารถปลูกเปนพืชหลังนาและเปนกิจกรรมเสริมหรือทําการเกษตร
แบบผสมผสานปลูกไดตลอดทั้งป ดอกดาวเรืองยังมีความตองการโดยเฉพาะตลาดไมดอกในกรุงเทพมหานคร 
และรานขายดอกไมเพ่ือรอยมาลัยในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ตลาดดอกดาวเรืองจะใชมากในงาน
ที่เก่ียวของกับเทศกาลตางๆ หรือวันสําคัญตางๆ จึงควรวางแผนการปลูกกําหนดเวลาการออกดอกซึ่งเกษตรกร
จะไดรับกําไรสูงกวาชวงปกติ (ขอจํากัด ตองมีแหลงน้ําพอเพียงตลอดฤดูกาลปลูก การปลูกดาวเรือง
ควรหมุนเวียนสลับกับพืชอ่ืน จะชวยลดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช และไมควรเปนพ้ืนที่ลุมมากเกินไป
ตองสามารถระบายน้ําได)  

ตนทุนและผลตอบแทนสุทธิตอหนึ่งฤดูกาลผลิต มีตนทุนการผลิตประมาณ 34,522 บาทตอไร 
สวนใหญเปนคาใชจายในดานคาแรงงานในการเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษา ถึงรอยละ 56.05 ตอตนทุนการผลิตทั้งหมด 
ผลผลิตเฉลี่ยที่ได 192,400 ดอกตอไร ราคาที่เกษตรกรขายไดตลอดทั้งปประมาณดอกละ 0.35 บาท มีรายได 
67,340 บาทตอไร ทําใหไดรับผลตอบแทนการผลิตสุทธิหรือกําไร 32,818 บาทตอไร 

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากตนทุนที่ เปนเงินสด พบวาการปลูก ดาวเรืองตัดดอก 
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 44,820 บาท  
ตารางท่ี 35   ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการปลูกไมดอก ดาวเรือง จังหวัดชัยนาท  

หนวย : บาท/ไร 
รายการ เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1.คาเตรียมดิน  700    700  2.03  
2.คาปลูก  960  960   2.78  
3.คาดูแลรักษา 1,200 1,350  2,550   7.39  
4.คาเก็บเกี่ยว  7,600 9,200  16,800   48.66  
5.คาพันธุ   8,000   8,000   23.17  
6.คาปุย/ยาปราบศัตรูพืช/วัชพืช/ฮอรโมน  3,860    3,860   11.18  
7.คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  252    252   0.73  
8.คาวัสดุสิ้นเปลือง   900    900   2.61  
9.คาเชาที่ดิน   500  500   1.45  
10. ตนทุนรวมตอไร 22,512   12,010   34,522   100.00  
11. ผลผลิตตอไร (ดอก)    192,400  
12. ราคาที่เกษตรกรขายได (ดอก)   0.35  
13. ผลตอบแทนตอไร    67,340   
14. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 44,828     32,818 

 
ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : ราคาขึ้นอยูกับฤดูกาล และชวงเทศกาล 
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3.4.6) การเลี้ยงไกไข (เลี้ยงแบบกึ่งอินทรีย) (ตารางที่ 36) 
การเลี้ยงไกไข สามารถสรางรายไดเสริมอยางตอเนื่องตลอดทั้งป เพราะไขไกเปนที่นิยมบริโภค

ทั่วไปและเปนที่ตองการของตลาด การเลี้ยงไกไขเลี้ยงแบบปลอยธรรมชาติกึ่งกักบริเวณ ปลอยใหหากิน
ตามธรรมชาติและใหอาหารและอาหารเสริมโดยหาจากแหลงธรรมชาติมาผสมเอง จะชวยลดตนทุนการผลิต
และใหคุณภาพของไขไกสูง อีกทั้งราคาไขไกท่ีขายไดสูงกวาไขไกปกติ  

ตนทุนและผลตอบแทนสุทธิ การเลี้ยงไกไข 100 ตัว ใชพ้ืนที่ประมาณ 1 งาน คิดระยะเวลา
การเลี้ยง 1 ป มีตนทุนการผลิตทั้งหมด 83,075บาทตอป สวนใหญเปนคาอาหาร/อาหารเสริม คิดเปนรอยละ 
43.33 ตอตนทุนการผลิตทั้งหมด ใหผลผลิตไขไกเฉลี่ยวันละ 76 ฟอง รวมทั้งป 27,740 ฟอง ไขไกที่ขายได
เฉลี่ยฟองละ 4 บาท มีรายไดจากการขายไขตลอดทั้งป 110,960 บาท ไดรับผลตอบแทนการผลิตไขไกสุทธิทั้งป 
27,885 บาท ขายแมไกปลดระวางเมื่อสิ้นป เปนเงิน 9,500 บาท รวมผลตอบแทนการผลิตสุทธิทั้งหมดเปนเงิน 
37,385 บาท  
ตารางท่ี 36  ตนทุน และผลตอบแทนสุทธิ การเลี้ยงไกไขกึ่งอินทรีย จังหวัดชัยนาท 

รายการ เปนเงิน รอยละ 
1.คาแรงงาน 27,375  32.95 
2.คาพันธุ (แมไกไข) 16,000 19.26 
3.คาอาหาร+อาหารเสริม 36,000 43.33 
4.คาวัคซินและยาปองกันโรคฯ  1,200  1.44 
5.คาน้ํา คาไฟฟา 1,200 1.44 
6.คาซอมแซมอุปกรณฯ 300  0.36 
7.คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 1,000  1.20 
8.ตนทุนการผลิตทั้งหมด  83,075  100.00 
9.ผลผลิตที่ได (ฟองตอป)   27,740  

 
10.ราคาที่เกษตรกรขายได (บาทตอฟอง) 4.00  

 
11.ผลตอบแทนที่ไดจากการขายไขไก 110,960  

 
12.ผลตอบแทนสุทธิจากการขายไขไก 27,885  

 
13.รายไดจากการขายไกปลดระวาง 9,500 

 
14.ผลตอบแทนสุทธิทั้งหมดที่ไดรับ 37,385 

 
15.ตนทุนตอ 1 ฟอง 2.99 

 
16.ผลตอบแทนสุทธิ ฟองละ 1.01 

 
ที่มา : จากการสํารวจ  
หมายเหตุ : คิดระยะการเลี้ยง 1 ป จํานวนแมไก 100 ตัว พ้ืนที่เลี้ยง 1 งาน 

    อัตราการการใหไข 80% 
    อัตราการตาย 5% 
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3.4.7) การเลี้ยงไกงวง เพื่อเพาะพันธุลูกไกงวง จําหนาย 
ไกงวง จัดเปนสัตวปกอีกชนิดหนึ่ง ที่สรางรายไดอยางตอเนื่อง สามารถเปนอาชีพควบคูไปกับ

ทํานา ทําไร หรือทําเกษตรผสมผสาน เนื้อไกงวงเปนที่นิยมบริโภคกันทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  
เปนที่ตองการของตลาด เกษตรกรสามารถเลี้ยงเปนไกงวงเนื้อ หรือผลิตลูกไกงวงจําหนาย หากคิดจะเลี้ยงไกงวง
ในเชิงเศรษฐกิจ ตองมีการรวมกลุมอยางจริงจัง และตองมีการศึกษาหาแหลงตลาดรองรับที่ชัดเจน 

จากการสํารวจ การเลี้ยงพอแมพันธุไกงวง รวม 5 ตัว (พอพันธุ 1 ตัว แมพันธุ 4 ตัว) ใชพ้ืนที่
ทําโรงเรือนประมาณ 2.25 ตารางวา  มีตนทุนการเลี้ยง 5,173 บาทตอป สวนใหญเปนคาอาหาร คิดเปนรอยละ 
46.39 ตอตนทุนการผลิตทั้งหมด ใหผลผลิตไขสามารถเพาะเปนลูกไกงวงได ประมาณ 160 ตัวตอป 
เลี้ยงประมาณหนึ่งอาทิตย ขายลูกไกงวงเฉลี่ยตัวละ 100 บาท มีรายไดจากการขายลูกไกงวงรวม 16,000 บาทตอป 
ไดรับผลตอบแทนสุทธิหรือกําไร 10,827 บาทตอป  
ตารางท่ี 37  ตนทุน และผลตอบแทนสุทธิ การเลี้ยงไกงวงเพื่อเพาะพันธุลูกไกงวง จังหวัดชัยนาท 

รายการ เปนเงิน รอยละ 
1.คาอาหาร 2,400 46.39 
2.คายารักษาโรคและวิตามิน  340  6.57 
3.คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      600  11.60 
4.คาเสื่อมพอแมพันธุ 1833 35.44 
5.ตนทุนการผลิตทั้งหมด (ไมรวมคาแรงงาน)  5,173  100.00 
6.ผลผลิตลูกไกงวงที่ได (ตัวตอป)  160 

 
7.ราคาลูกไกงวงที่เกษตรกรขายได (บาทตอตัว)            100  

 
8.ผลตอบแทนที่ไดจากการขายลูกไกงวง (บาท)   16,000  

 
9.ผลตอบแทนสุทธิหรือกําไร จากการขายลูกไกงวง (บาท)   10,827  

 
ที่มา : จากการสํารวจ  
หมายเหตุ : พอพันธุ 1 ตัว แมพันธุ 4 ตัว  
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บทท่ี 4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุป 
 การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรจังหวัดชัยนาท เพ่ือเปนทางเลือกการปรับเปลี่ยนการปลูกขาว
ในพ้ืนที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) เปนพืชอ่ืนหรือกิจกรรมการเกษตรอื่นที่ใหผลตอบแทนมากกวา 
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุน ผลตอบแทนสุทธิ และอุปสงค อุปทาน (Demand & Supply) และ
พื้นที่ชั้นความเหมาะสมดานกายภาพ ของสินคาเกษตรที่มีมูลคา 4 ลําดับแรก (Top 4) ของจังหวัด ไดแก 
ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง  และสุกร รวมทั้งสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเสนอแนะ
มาตรการในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรในพื้นที่ ไม เหมาะสมเปนกิจกรรมทางเลือกอื่น  
ที่ใหผลตอบแทนดีกวา โดยผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  

 4.1.1 พื้นที่เหมาะสมของพืชทดแทนขาว 
  พ้ืนที่ S3 , N ของขาว รวม 63,688 ไร เปนพ้ืนที่เหมาะสมของพืช ดังนี้ 

- ปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงานได รวม 4,269 ไร 
- ปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลังได รวม 36,954 ไร 
- ปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวได รวม 7,505 ไร 

 4.1.2 ตนทุนและผลตอบแทน 
  ผลการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนสุทธิ สินคาเกษตรที่มีมูลคา 4 ลําดับแรก (Top 4) 
มีดังนี้ 
  1) ขาวนาป  
      พ้ืนที่เหมาะสม มีตนทุนทั้งหมด เฉลี่ย 4,300.16 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 773.11 กิโลกรัมตอไร
ผลตอบแทนสุทธิจากตนทุนรวม 1,374.47 บาทตอไร  
      พ้ืนที่ไมเหมาะสม มีตนทุนทั้งหมด เฉลี่ย 4,023.13 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 601.73 กิโลกรัมตอไร
ผลตอบแทนสุทธิจากตนทุนรวม 393.57 บาทตอไร 

  2) ออยโรงงาน  
      พ้ืนที่เหมาะสม มีตนทุนทั้งหมด เฉลี่ย 7,752.37 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 9,924.01 กิโลกรัมตอไร
ผลตอบแทนสุทธิจากตนทุนรวม 1,476.96 บาทตอไร  
      พ้ืนที่ไมเหมาะสม มีตนทุนทั้งหมด เฉลี่ย 7,324.22 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 9,185.39 กิโลกรัมตอไร
ผลตอบแทนสุทธิจากตนทุนรวม 1,218.19 บาทตอไร  
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  3) มันสําปะหลัง  
      พ้ืนที่เหมาะสม มีตนทุนทั้งหมด เฉลี่ย 5,564.04 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 3,314.63 กิโลกรัมตอไร
ผลตอบแทนสุทธิจากตนทุนรวม 568.03 บาทตอไร  
      พ้ืนที่ไมเหมาะสม มีตนทุนทั้งหมด เฉลี่ย 5,776.61 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 3,280.98 กิโลกรัมตอไร
ผลตอบแทนสุทธิจากตนทุนรวม 293.20 บาทตอไร  
  4) สุกร มีตนทุนเฉลี่ย 5,051.07 บาทตอตัว ผลตอบแทนสุทธิ 1,503.03 บาทตอตัว  
  ผลการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนสุทธิ สินคาเกษตรทางเลือก มีดังนี ้
  1) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  
      การปลูกในพ้ืนที่ทั่วไป มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย 4,282.53 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 851.46 กิโลกรัมตอไร 
ผลตอบแทนสุทธิจากตนทุนรวม 1,098.74 บาทตอไร  
  2) ผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 เพื่อขาย 
      การปลูกในพื้นที่ทั่วไป มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย 20,763.45 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 
43,326.30 กิโลกรัมตอไร สวนผลตอบแทนสุทธิจากตนทุนรวม 31,228.11 บาทตอไร  
  3) เลี้ยงแพะ และปลูกหญาเนเปยรเอง  
      เลี้ยงแมแพะ 30 ตัว และปลูกหญาเนเปยร 1 ไร ไวใชเองในฟารมมีตนทุน 54,970 บาท 
(ซึ่งไมรวมคาแรงงานในการเลี้ยง) ผลิตลูกแพะขาย ไดผลตอบแทนสุทธิ 201,530 บาท (จากการขายลูกแพะเฉลี่ย 
90 ตัวตอป) เทากับเลี ้ยงแมแพะ 1 ตัว มีกําไรจากการขายลูกแพะ 6,717 บาทตอป และขายมูลแพะ
ประมาณปละ 1,800 บาท หรือ 60 บาทตอตัวตอป 
  4) เลี้ยงโคเนื้อ และปลูกหญาเนเปยรเอง 
      เลี้ยงแมโคเนื้อพันธุลูกผสม 3 ตัว และปลูกหญาเนเปยร 1 ไร ไวใช เองในฟารม 
มีตนทุน 49,188 บาท (ไมรวมคาแรงงานในการเลี้ยง) ผลิตลูกโคขาย ไดผลตอบแทนสุทธิ 40,812 บาท 
มีกําไร 40,812 บาท (จากการขายลูกโคเฉลี่ย 3 ตัวตอป) เทากับเลี้ยงแมโค 1 ตัว มีกําไรจากการขายลูกโค 
13,604 บาทตอป และขายมูลโค ประมาณปละ 1,200 บาท หรือ 400 บาทตอตัวตอป 
  5) การปลูกพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ 
   5.1) กระชาย มีตนทุนรวมเฉลี่ย 51,900 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 88,100 บาท  
   5.2) ขา  มีตนทุนรวมเฉลี่ย 33,325 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 41,475 บาท  
   5.3) ขมิ้นชันในสวนกลวยน้ําวา 1 ไร  ขมิ้นชัน มีตนทุนรวมเฉลี่ย 9,530 บาท 
ผลตอบแทนสุทธิ 50,470 บาท กลวยน้ําวา มีตนทุนรวมเฉลี่ย 6,895 บาท ผลตอบแทนสุทธิ 7,505 บาท  
  6) ปลูกไมดอก (ดอกดาวเรือง) มีตนทุนรวมเฉลี่ย 34,522 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 32,818 บาท  
  7) ไกไขกึ่งอินทรีย ไกไข 100 ตัว มีตนทุน 83,075 บาท ไดรับผลตอบแทนสุทธิทั้งป 27,885 บาท  
  8) ไกงวง พอพันธุและแมพันธุ 5 ตัว รวมตนทุน 5,173 บาท (ไมรวมคาแรงงานในการเลี้ยง) 
ผลิตลูกไกงวงขาย ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 10,827 บาท  
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 4.1.3 อุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) 
  ผลการศึกษาวิเคราะหอุปสงคและอุปทานของสินคาเกษตรที่สําคัญ มีดังนี้ 
  1) ขาวนาป ผลผลิต (Supply) ขาวเปลือกรวม 1,075,491 ตัน มีความตองการใชขาว
ในจังหวัด (Demand) รวม 1,409,938 ตัน มีผลผลิตสวนขาด 334,447 ตัน ไมเพียงพอกับความตองการ 
ใชในดานอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรงสีขาวรวม 53 โรง และมีโรงสีสงออกขาวไปจําหนายตลาดตางประเทศ 3 โรงสี  
  2) ออยโรงงาน ผลผลิต (Supply) รวม 1,336,923 ตัน จังหวัดชัยนาทไมมีโรงงานน้ําตาล 
แตมีโรงงานในจังหวัดใกลเคียง  ไดแก โรงงานน้ําตาลสุพรรณบุรี  สิงหบุรี นครสวรรค และอุทัยธานี
ยังมีความตองการปริมาณออยอีกจํานวนมาก ไดมีการเขามาตั้งจุดรับซื้อออยเพ่ือปอนเขาโรงงานตนเอง และ
ไดสนับสนุนให เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทปลูกออย  โดยมีมาตรการจูงใจดานตางๆ ประกอบกับ
มีโครงการสรางโรงงานน้ําตาลในพ้ืนทีจ่ังหวัดชัยนาท  
  3) มันสําปะหลัง ผลผลิต (Supply) รวม 229,337 ตัน มีความตองการใช (Demand) 
หัวมันสด 276,330 ตันตอป มีผลผลิตสวนขาดอยู 24,060 ตัน ลานมันใชผลิตเปนมันเสน เพื่อจําหนาย
ไปยังผูสงออกและโรงงานผลิตอาหารสัตวนอกจังหวัด (จังหวัดชัยนาทไมมีโรงงานอาหารสัตว และ
ไมมีโรงงานผลิตแปงมัน)  
  4) สุกร  ผลผลิต (Supply) รวม 75,000 ตัว ความตองการ (Demand) รวม 72,000 ตัว 
มีผลผลิตสวนเกิน 3,000 ตัว เปนสุกรที่รอไปเขาโรงฆาในจังหวัดอ่ืนๆ  
  5) ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิต (Supply) รวม 6,815 ตัน ผลผลิตทั้งหมดขายใหพอคา
นอกจังหวัดเนื่องจากไมมีโรงงานอาหารสัตว 
  6) หญาเนเปยร เปนพืชอาหารสัตวที่เหมาะกับเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว เปนอาหารสัตว
ที่ใหโปรตีนสูง เกษตรกรสามารถปลูกไวเปนอาหารใชเลี้ยงปศุสัตวของตนเอง รวมทั้งกลุมผูเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอ้ือง
มีความตองการมาก สามารถขายสรางรายไดเสริมใหกับเกษตรกร 
  7) การเลี้ยงแพะและโคเนื้อ ในจังหวัดชัยนาทมีการสงเสริมการเลี้ยงแพะและโคเนื้อพันธุลูกผสม 
เปนอาช ีพหนึ ่งที ่ทํารายได ใหก ับเกษตรกรอยางคุ มค า มีช องทางการตลาดและความตองการส ูง 
โดยเฉพาะตลาดในประเทศเพ่ือนบาน และสามารถตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลในการลดพื้นที่ ไมเหมาะสม
ในการปลูกขาวมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนอาชีพท่ีใหผลตอบแทนที่สูงกวา 
  8) พืชสมุนไพร/เครื่องเทศ ความตองการของตลาด หากเปนเครื่องเทศ ตลาดมีความตองการ
อยางตอเนื่อง กรณีเปนพืชสมุนไพร ตลาดมีแนวโนมความตองการเพ่ิมมากขึ้น เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสมุนไพร 
โรงพยาบาลแพทยแผนไทย และแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ  
  9) ไมดอก ดอกดาวเรือง  ความตองการใชของตลาดไมดอกมีอยางตอเนื่อง ดอกดาวเรือง
จะใชมากในงานที่เกี่ยวของกับเทศกาลตางๆ การวางแผนการผลิตกําหนดชวงการออกดอก จะทําใหเกษตรกร
ไดรับกําไรสูงกวาชวงปกติ 
  10) ไกไขกึ่งอินทรีย/ไกงวง เปนอาชีพเสริมสรางรายไดอยางตอเนื่อง การเพาะลูกไกงวงขาย
เปนอีกหนึ่งอาชีพท่ีทํารายไดใหกับเกษตรกรอยางคุมคา เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสูง 
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 4.1.4 สินคาเกษตรทางเลือกทดแทนการปลูกขาว 
  ผลการศึกษา  วิ เคราะหสินคาเกษตรทางเลือกเพื่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาว  
ที่ไมเหมาะสม (S3, N) มีดังนี้ 
  1) ปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน โดยพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได รวม 4,269 ไร 
ผลตอบแทนสุทธิตอไร 1,476.96 บาท ซึ่งใหผลตอบแทนสุทธิสูงกวามันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ซึ่งใหผลตอบแทนสุทธิตอไร 568.03 บาท และ 1,098.74 บาท ตามลําดับ และออยโรงงานตลาดยังมีความตองการ
อยางตอเนื่อง จากความตองการบริโภคน้ําตาลทราย และการขยายตัวของพลังงานทดแทน  
  สวนขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนพืชที่มีศักยภาพเหมาะสําหรับการปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาวในพ้ืนที่
ชลประทานหรือพ้ืนที่ S1,S2 เนื่องจากขาวโพดใชน้ํานอยกวาทํานา 2-3 เทา 
  2) ปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวและสงเสริมการทําปศุสัตว  สงเสริมการทําปศุสัตว 
และปลูกพืชอาหารสัตวควบคูไปดวย เชน การเลี้ยงแพะ โคเนื้อพันธุลูกผสม เพาะลูกไกงวง ถือเปนอาชีพ
ที่ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน ประกอบกับตลาดยังมีความตองการสูง โดยเฉพาะตลาดในประเทศเพ่ือนบาน 
  3) ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางสวนปลูกพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ เปนพืชใชน้ํานอย ทนแลง 
ไมตองใชสารเคมีและไมตองดูแลมาก อยางไรก็ตาม ควรมีแหลงน้ําในไรนาที่สามารถใหน้ําในชวงฤดูแลงได  
สวนความตองการของตลาด หากเปนเครื่องเทศ ตลาดมีความตองการอยางตอเนื่อง กรณีเปนพืชสมุนไพร  
ตลาดมีแนวโนมความตองการเพิ่มมากขึ้น เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสมุนไพร โรงพยาบาลแพทยแผนไทย 
และแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ  
  4) ปรับเปลี่ยนเปนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งนี้ตองมีแหลงน้ําในไรนา และใหผลิตขาว
เพ่ือการบริโภค และทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวย เชน พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไมดอกไมประดับ ไมผล ไมยืนตน 
และเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงสุกร ไกไข ไกงวง เปดไข และเลี้ยงปลา เปนตน  

4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 4.2.1 แนวทางพัฒนาพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) ขาว  
  - มุงเนนใหเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเพ่ิมผลผลิตตอไร ลดตนทุนการผลิตและ
ยกระดับคุณภาพสินคาสูมาตรฐาน สงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตขาวปลอดภัยตรงความตองการของผูบริโภค
เพ่ือการแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิม และประชาสัมพันธสรางแบรนดสินคาใหเปนที่ยอมรับ รวมถึงการสงเสริม
การรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ซึ่งภาครัฐไดมีการดําเนินงานอยูบางแลว เชน โครงการระบบ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ แผนการผลิตขาวครบวงจร ฯลฯ  
 4.2.2 แนวทางพัฒนาพื้นที่ไมเหมาะสม (N) ขาว กรณีไมปรับเปลี่ยน 
  - พัฒนาคุณภาพดินใหมีประสิทธิภาพในการผลิตมากข้ึน เชน สงเสริมใหมีการตรวจวิเคราะห
ดินรายแปลงเพื่อใหทราบคุณสมบัติของดิน และพัฒนา ปรับปรุงบํารุงดินตามคาวิเคราะหดิน 
  - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน เชน  แหลงน้ํา เปนตน 
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 4.2.3 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต 
  1) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ภาครัฐควรมี
มาตรการสนับสนุน เชน สนับสนุนปจจัยที่จําเปนบางสวน หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อสรางแรงจูงใจ  
ในการปรับเปลี่ยน  การผลิตในพ้ืนที่ ไม เหมาะสม   
  2) สนับสนุนองคความรู  การถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม โดยผานศูนย เรียนรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และการศึกษาดูงานฟารมตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จ
ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
  3) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การสนับสนุนการสรางและพัฒนา 
แหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือประโยชนดานการเกษตร และแหลงน้ําในไรนา เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในการผลิตการเกษตร  
  4) สงเสริมระบบการทําเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อการบริหารจัดการรวมกัน ลดตนทุน
การผลิตเพ่ิมผลผลิตและผลิตตามความตองการของตลาด  
  5) สงเสริมใหเกษตรกรเรียนรูเขาถึงการใช Agri-Map Mobile เพื่อเปนเครื่องมือหรือขอมูล
ในการพิจารณาการปลูกพืชหรือทํากิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง 
  6) การติดตามประเมินผลโครงการเปนระยะ เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรม 
  7) หนวยงานที่เกี่ยวของควรทํากิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคลอง
กับความตองการของตลาด อีกทั้งใหผลตอบแทนที่สูงกวา และตองสนับสนุนดานการตลาด เพ่ือใหเกษตรกร
พิจารณาเลือกตามความสมัครใจ โดยกิจกรรมทางเลือกของจังหวัดชัยนาทในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาว
ที่ไมเหมาะสมตามที่กลาวขางตน ยังตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และเกษตรกร ซึ่งมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   7.1) ออยโรงงานเปนสินคาที่ตลาดยังมีความตองการอยางตอเนื่อง ซึ่งแมจังหวัดชัยนาท
จะไมมีโรงงานน้ําตาลในจังหวัด แตมีแหลงรับซื้อจากโรงงานน้ําตาลในจังหวัดอ่ืนที่อยูใกลพ้ืนที่ปลูกออย 5 แหง 
ซึ่งไดสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่มีการปลูกออยเพิ่มขึ้น และในอนาคตจะมีโครงการสรางโรงงานน้ําตาล
ที่อําเภอหนองมะโมง จึงถือไดวาออยโรงงานเปนพืชทางเลือกที่นาสนใจสําหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่หางจาก
โรงงานไมเกิน 50 กิโลเมตร แตทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทบางปจะประสบปญหาภัยแลง ฝนทิ้งชวง และ
การระบาดของโรคใบขาว ทําใหตนออยเจริญเติบโตไดไมดี ดังนั้นภาครัฐควรมีการใหความรูในการดูแลรักษา 
เพ่ือปองกันการระบาด เชน การเผยแพรความรูในการปองกันและกําจัดโรคระบาดใบขาวในออย การจัดทําแปลงสาธิต
เพ่ือใหเกษตรกรไดศึกษาดูงาน เปนตน 
   7.2) การเลี้ยงปศุสัตวเปนอาชีพท่ีใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน และตลาดยังมี
ความตองการสูง ภาครัฐควรมีแนวทางสนับสนุน ดังนี้ 

- สงเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อโคคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งจังหวัดชัยนาท
ไดมีโครงการเจาพระยา Beef สนับสนุนการผลิตเนื้อคุณภาพสงบริษัทที่รวมทําขอตกลง ซึ่งถือเปนการชวยเหลือ
เกษตรกรใหมีแหลงจําหนายผลผลิตที่แนนอน  
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- สนับสนุนการผลิตแพะคุณภาพ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทกําลังผลักดัน
ใหเกิดสหกรณเลี ้ยงแพะเพื่อรวมกลุมเกษตรกรผูเลี ้ยงแพะใหมีความ เขมแข็งและยั่งยืน  ซึ่งภาครัฐ 
ควรสงเสริมใหมีการผลิตแบบครบวงจรทั้งคุณภาพการผลิต การวิจัยและพัฒนาสายพันธุเพื่อใหไดเนื้อ แพะ 
ที่มีคุณภาพ การแปรรูปทีต่องมีโรงเชือดมาตรฐานฮาลาล เพ่ือสนับสนุนการสงออกไปตลาดตางประเทศ เปนตน 

- สงเสริมและสนับสนุนการผลิตไกงวงคุณภาพ เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสูง 
โดยเฉพาะชวงเดือน พ.ย.-ม.ค. ของทุกป ซึ่งเปนชวงเทศกาลคริสตมาส ทั้งนี้ไกงวงยังมีขอจํากัดในการเลี้ยง เชน 
ไกงวงจะแพยุงซึ่งทําใหเปนโรคฝดาษ ดังนั้นควรมีการใหความรูดานการเลี้ยงที่ถูกตอง รวมถึงการสงเสริม
การรวมกลุมการผลิต ซึ่งจะสามารถวางแผนการผลิตเพ่ือสงตลาดไดอยางตอเนื่อง 

- สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรลดตนทุนอาหารสัตว โดยสวนใหญตนทุน
การเลี้ยงปศุสัตวจะอยูที่อาหารสัตว หากมีการบริหารจัดการเรื่องอาหารสัตวไดจะลดตนทุนการผลิตไดมาก 
เชน สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวควบคูกับการเลี้ยงปศุสัตว  ภาครัฐสาธิตและถายทอดการผลิต
อาหารสัตวจากวัตถุดิบในทองถิ่นใหเกษตรกร  
   7.3) สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่บางสวนทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะทําให
เกษตรกรมีรายไดสม่ําเสมอสับเปลี่ยนหมุนเวียนจากการปลูกพืชหลากหลายชนิด เชน พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร
เครื่องเทศ ไมดอกไมประดับ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว เชน ไกไข ไกงวง เปนตน ถือเปนอีกแนวทางหนึ่ง 
ในการเสริมรายไดใหเกษตรกร 
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