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ก

บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สําคัญ (Zoning ) สินค้าข้าว
ในพื้นทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่เหมาะสม
และไม่เหมาะสม (S1, S2/S3, N) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนพืชทางเลือก ศึกษาศักยภาพของพื้นที่และกําหนด
แนวทางการพัฒนาข้าว ผลการศึกษา พบว่า
เกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 13.08 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่
มีที่ดินเป็นของตนเองใช้น้ําฝนทําการเกษตร ปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการดํา หว่าน หยอด
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื้นที่ปลูกข้าว 183,107 ไร่ ผลผลิต 57,496 ตัน โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ความเหมาะสมมากและปานกลาง (S1, S2) จํานวน 110,192 ไร่ และพื้นที่ความเหมาะสมน้อยและ
ไม่เหมาะสม (S3, N) จํานวน 72,915 ไร่ มีต้นทุนและผลตอบแทนแบ่งตามระดับความเหมาะสม ดังนี้
พื้นทีข่ ้าว S1, S2 มีต้นทุนรวม 3,763.11 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าแรงปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าเตรียมดิน
และค่ า ปุ๋ย ผลิ ต ข้า วได้ 303.22 กิ โ ลกรัม ต่ อไร่ ขายข้ า วราคา 12.28 บาทต่อ กิ โ ลกรัม ได้ รับ ผลตอบแทน
3,724.63 บาทต่อไร่ ขาดทุนสุทธิ 38.48 บาทต่อไร่ แต่เมื่อพิจารณาในส่วนเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนเงินสด
1,952.71 บาทต่อไร่ และได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 1,771.92 บาทต่อไร่
พื้นที่ข้าว S3, N มีต้นทุนรวม 3,738.77 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าแรงปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าเตรียมดิน
และค่า ปุ๋ย ผลิตข้า วได้ 221.28 กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวในราคา 12.28 บาทต่อกิ โลกรัม ได้รับผลตอบแทน
2,717.01 บาทต่อไร่ จะขาดทุนสุทธิ 1,021.76 บาทต่อไร่ แต่เมื่อพิจารณาในส่วนเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุน
เงินสด 1,963.12 บาทต่อไร่ และได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 753.89 บาทต่อไร่
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม พบว่า จุดแข็ง มีแหล่งรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ คมนาคมสะดวก เกษตรกร
มีภูมิปัญญาในการแปรรูปข้าว จุดอ่อน ผลผลิตต่อไร่ต่ํา ใช้พันธุ์ข้าวเดิม แหล่งน้ําไม่เพียงพอ ดินเสื่อม ขาดการ
รวมกลุ่มและวางแผนการผลิต และขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร โอกาส ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนร่วมกับภาคเอกชน ผู้บริโภคต้องการข้าวปลอดภัย มีการสร้างถนน 4 เลนทําให้สะดวกในขนส่งสินค้า
อุปสรรค สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ภัยแล้ง เกิดวัชพืช โรค แมลง ราคาข้าวผันผวน ปัจจัยการผลิตราคาสูง
จากผลการวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปลูก
ข้าวในพื้นที่ S1, S2 และ S3, N มีต้นทุนใกล้เคียงกัน แต่ผลผลิตในพื้นที่ S3, N ต่ํากว่า S1, S2 ถึง 81.94 กิโลกรัม
คิดเป็นร้อยละ 37.08 และขาดทุนสุทธิมากกว่า เมื่อพิจารณาในส่วนเงินสด พื้นที่ S1,S2 และ S3, N มีต้นทุน
เงินสดใกล้เคียงกันแต่ผลตอบแทนเงินสดสุทธิพื้นที่ S3, N ต่ํากว่า S1,S2 ดังนั้น สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าว
S3, N ในส่วนที่เกษตรกรไม่ได้ปลูกไว้บริโภคไปปลูกพืชทางเลือกอื่นที่ดินมีความเหมาะสมและให้ผลตอบแทน
มากกว่า
การเลือกปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนพื้นที่ปลูกข้าว โดยพิจารณาจากผลผลิตข้าวส่วนเกิน (หักบริโภค
และทําพันธุ)์ ผลตอบแทนเงินสดสุทธิที่เกษตรจะได้รับ และการซ้อนทับพื้นที่ข้าว S3, N กับ พื้นที่พืชทางเลือก
S1, S2 หรือพืชที่มีกลุ่มชุดดินที่เหมาะสม พบว่า ผลผลิตข้าวส่วนเกิน มีจํานวน 22,197 ตัน คิดเป็นร้อยละ 38.61

ข

ของผลผลิตทั้งหมด พืชทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าข้าว และเปลี่ยนจากพื้นที่ข้าว S3, N เป็นพื้นที่ S1, S2
หรือกลุ่มชุดดินเหมาะสมของพืชทางเลือกนั้น ได้แก่ อ้อยโรงงาน ให้ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 2,771.99 บาทต่อไร่
โดยมีพื้นที่ข้าวที่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย จํานวน 22,202.25 ไร่ มันสําปะหลังให้ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ
1,990.12 บาทต่อไร่ โดยมีพื้นที่ข้าวที่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 24,461.33 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ให้ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 831.18 บาทต่อไร่ โดยมีพื้นที่ข้าวที่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จํานวน 49,853.90 ไร่ และพืชอื่นๆ ที่ปลูกในกลุ่มชุดดินที่เหมาะสม ได้แก่ หญ้าเลี้ยงสัตว์ มะละกอกินผลสุก
ข้าวโพดหวานที่ให้ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 9,738.94 / 87,255.17 และ 6,861.07 บาทต่อไร่ ตามลําดับ โดย
แผนที่พื้นที่ปลูกข้าว S3, N เมื่อซ้อนทับกับแผนที่ชุดดินพบว่าชุดดินส่วนใหญ่เหมาะกับการปลูกพืชไร่ พืชผัก
ผลไม้ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 22B มีพื้นที่ 35,436 ไร่ รองลงมาคือ กลุ่มชุดดินที่ 18 มีพื้นที่จํานวน 11,881 ไร่
และกลุ่มชุดดินอื่นๆ พื้นที่ 25,598 ไร่
สําหรับพื้นที่ปลูกข้าว S1, S2 ควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อให้เกิดผลผลิตต่อไร่สูงต้นทุนต่อหน่วยลดลงและเกิดคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในขณะที่การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสม S3, N ที่ปลูกพืชทางเลือกชนิดอื่นจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทางกายภาพ
และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้ตลาดนําการผลิตและคํานึกถึงค่าขนส่ง (Logistic) รวมทั้งมีการวาง
แผนการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดและต้นทุนต่ําสุด
แนวทางการพัฒนาข้าว มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. สนับสนุนให้นํางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความสามารถเกษตรกรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตร
1. เพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรการเกษตรสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ํา ดิน และเครื่องจักรกลการเกษตร
2. บริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร (Zoning)
3. ฟื้น ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตรและสนับ สนุนให้นํา หลักเศรษฐกิจพอเพีย ง
เกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการผลิต

ค

คํานํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัด ทํา เขตเหมาะสมสํา หรับ การปลูกพืช เศรษฐกิจที่สําคัญ โดย
วิเคราะห์ความเหมาะสมของดิน กับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น
เขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพื้นที่โครงการชลประทาน นอกจากนั้นยังได้กําหนดการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด โดยเขตพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมมากและปานกลางจะส่ ง เสริ ม ให้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต สําหรับเขตพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมจะส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนผลิตสินค้า
เกษตรอื่นๆ ที่เหมาะสมกว่าสินค้าเดิมที่ทําการผลิตอยู่ปัจจุบัน
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ 3 จึ ง ได้ ทํ า การศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การเขตเกษตร
เศรษฐกิจ สินค้าที่สําคัญ (Zoning) ข้าว อํา เภอเมือง จังหวัด หนองบัว ลํา ภู โดยวิเคราะห์ทางด้า นกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และกําหนดกลยุทธ์ รวมทั้งแผนงาน โครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ในพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1, S2) และการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสมน้อย
และไม่เหมาะสม (S3, N) เป็นการผลิตพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจทําแผนการผลิตและผลิตสินค้าข้าวต่อไป
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
กันยายน 2559
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3.1.5 พื้นที่ป่าไม้
3.1.6 อุณหภูมิ
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3.1.8 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของชุดดินและคุณภาพดิน
3.2 ข้อมูลด้านเกษตร
3.2.1 ภาพทั่วไปในการทํานา
3.2.2 พื้นที่การเกษตรแบ่งตามความเหมาะสม
1 ข้าว
2 อ้อยโรงงาน
3 มันสําปะหลัง
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 ข้อมูลทั่วไป
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน
4.1.2 ข้อมูลการทํานา
4.2 ประสิทธิภาพการปลูกข้าวแบ่งตามพื้นที่ความเหมาะสม
4.2.1 ต้นทุนการปลูกข้าว
4.2.2 ผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
4.3 การวิเคราะห์เพื่อหาพืชทางเลือกทางเศรษฐกิจ
4.3.1 อ้อยโรงงาน
4.3.2 มันสําปะหลัง
4.3.3 พืชชนิดอื่นๆ
4.4 พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือก
4.5 ผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยน
4.6 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
4.7 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
บทที่ 5 สรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ต้นทุนและผลตอบแทนข้าวปีเพาะปลูก 2558/59
ภาคผนวกที่ 2 ต้นทุนและผลตอบแทนอ้อยโรงงานปี 2559
ภาคผนวกที่ 3 ต้นทุนและผลตอบแทนมันสําปะหลังปี 2559
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวกที่ 4 แผนที่เขตความเหมาะสมซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ภาคผนวกที่ 5 แผนที่กลุ่มชุดดินรายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

1
2
3
4
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การจัดทํา SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix
ข้อมูลทั่วไปอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
จํานวนประชากรและครัวเรือนอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี รายตําบล อําเภอเมือ จังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2558
พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2558
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง รายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2558
ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตร
การถือครองที่ดิน เอกสารสิทธิ์ แหล่งน้ําทําการเกษตร
พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกและวิธีปลูก
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เดือนปลูกและเดือนเก็บเกี่ยว
สถานที่จําหน่ายข้าวและระยะทาง
การปลูกพืชหลังนา
ปัญหาในการทํานา
แนวคิดในการปลูกพืชอื่นทดแทนข้าว
ต้นทุนการปลูกข้าวในพื้นที่ S1 , S2
ต้นทุนการปลูกข้าวในพื้นที่ S3 , N
ผลตอบแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ S1 , S2 และ S3 , N
เปรียบเทียบต้นทุนและปริมาณระหว่างข้าวที่ปลูกในพื้นที่ ข้าว S1, S2 และ ข้าว S3, N
ต้นทุนและผลตอบแทนรวมข้าวเปรียบเทียบอ้อยโรงงาน
ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับอ้อยโรงงาน
ต้นทุนและผลตอบแทนรวมข้าวเปรียบเทียบกับมันสําปะหลัง
ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับมันสําปะหลัง ณ ราคาปัจจุบัน
(เดือนกันยายน 2559)
ต้นทุนและผลตอบแทนรวมข้าวเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ
ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ
ส่วนเกิน – ส่วนขาด ผลผลิตข้าวเปลือก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับพืชทางเลือกชนิดอื่นๆ
พื้นที่ตําบลและหมู่บ้านที่ควรปรับเปลี่ยนจากพื้นทีป่ ลูกข้าว S3, N เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน S1, S2
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
28 พื้นที่ตําบลและหมู่บ้านที่ควรปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าว S3, N เป็นพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
S1, S2
29 พืน้ ที่ตําบลและหมู่บ้านที่ควรปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าว S3, N เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
S1, S2
30 พื้นที่ S3, N ข้าว จําแนกตามข้อมูลกลุ่มชุดดิน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
31 ตําบลที่ควรปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าว S3, N เป็นพื้นที่ปลูกพืชทางเลือกอื่น
(วิเคราะห์จากความเหมาะสมของดินและกลุ่มชุดดิน)
32 TOWS Matrix
33 แนวทางการพัฒนาสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ
34 แผนงานโครงการด้านเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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61
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66
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77
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1 แผนที่จังหวัดหนองบัวลําภู
2 แผนที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
3 แผนที่ชุดดินอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
4 แผนทีเ่ ขตความเหมาะสมข้าวซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
5 แผนทีเ่ ขตความเหมาะสมอ้อยโรงงานซ้อนทับกับแผนที่ปลูกอ้อยโรงงาน อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
6 แผนทีเ่ ขตความเหมาะสมมันสําปะหลังซ้อนทับแผนที่ปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
7 แผนทีพ่ ื้นที่ปลูกข้าว S3, N ซ้อนทับพื้นทีค่ วามเหมาะสมปลูกอ้อยโรงงาน S1, S2
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
8 แผนทีพ่ ื้นที่ปลูกข้าว S3, N ซ้อนทับพื้นทีค่ วามเหมาะสมปลูกมันสําปะหลัง S1, S2
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
9 แผนทีพ่ ื้นที่ปลูกข้าว S3, N ซ้อนทับพื้นทีค่ วามเหมาะสมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S1, S2
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
10 แผนทีพ่ ื้นที่ปลูกข้าว S3, N ซ้อนทับกับแผนที่ชุดดิน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
11 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลกุดจิก
12 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลนาคําไฮ
13 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลนามะเฟือง
14 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลนาโนนขมิ้น
15 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลนาโนนทัน
16 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลบ้านขาม
17 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลบ้านพร้าว
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
18 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลป่าไม้งาม
19 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลโพธิ์ชัย
20 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลลําภู
21 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหนองบัว
22 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหนองภัยศูนย์
23 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหนองสวรรค์
24 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหนองหว้า
25 แผนที่เขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหัวนา
26 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลกุดจิก อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
27 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลนาคําไฮ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
28 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลนามะเฟือง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
29 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลโนนขมิ้น อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
30 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
31 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลบ้านขาม อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
32 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลบ้านพร้าว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
33 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลป่าไม้งาม อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
34 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
35 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
36 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองหว้า อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
37 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองภัยศูนย์ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
38 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่

หน้า

35 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองสวรรค์ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
36 แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหัวนา อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
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สารบัญตารางภาคผนวก
ตารางภาคผนวกที่
1 ต้นทุนการผลิตข้าวและผลตอบแทนข้าวพื้นที่ S1, S2 ปีเพาะปลูก 2558/59 อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
2 ต้นทุนการผลิตข้าวและผลตอบแทนข้าวพื้นที่ S3, N ปีเพาะปลูก 2558/59 อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเกษตรกรปลูกข้าวประสบกับปัญหาจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหา
ภัยแล้ง น้ําท่วม สภาพอากาศที่แปรปรวน ราคาผันผวน นโยบายภาครัฐ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างฟุ่มเฟือย ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ราคาปุ๋ย สารเคมี ค่าแรง รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่ทํากิน รวมถึงค่าขนส่งผลผลิต โดยเกษตรกรไม่สามารถควบคุม
ราคาปัจจัยเหล่านี้ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ทําให้ต้องเร่งเพิ่มผลผลิต เพื่อคาดหวังให้เกิด
รายได้เ พิ่มขึ้น จึงมีการใช้เ ทคโนโลยีและปัจ จัย การผลิต อย่า งไม่เ หมาะสม ตั้งแต่การใช้เ มล็ด พันธุ์ ปุ๋ย เคมี
สารเคมีกําจัดวัชพืช ศัตรูพืชและการใช้น้ําในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นตาม โดยสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเกิดจากการเพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม คือ ดินมีแร่ธาตุสารอาหารและ
ปริมาณน้ําไม่เหมาะต่อการปลูกพืชชนิดนั้น ทําให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตต่ํา ส่งผลให้เกษตรกรต้องเพิ่ม
ปริมาณการใส่ปุ๋ย ใช้เมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นเกินความจําเป็น จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว ภาครัฐจึงได้มีนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตามศักยภาพ
ความเหมาะสมทางกายภาพ ได้แก่ ชนิดดิน ชุดดิน สภาพน้ําฝน แหล่งน้ํา เขตพื้นที่ชลประทาน ระดับความสูง
ของพื้นที่ และศักยภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เส้นทางคมนาคม แหล่งตลาด ที่ตั้งโรงงาน เพื่อจําแนกเขตการใช้
ที่ดินและจัดทําแผนที่แสดงความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด โดยแบ่งเขตความ
เหมาะสมเป็น 4 ระดับ คือ เขตพื้น ที่ที่มีเ หมาะสมมาก (S1) เขตพื้น ที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)
เขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) และแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ด้าน คือ
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง 2) ปรับเปลี่ยนไปปลูก
พืชอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม 3) ปรับไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ในลักษณะการทําฟาร์มแบบผสมผสาน
พืชเศรษฐกิจสําคัญจังหวัดหนองบัวลําภู คือ ข้าว ในปีเพาะปลูก 2558/59 มีพื้นที่ปลูกข้าว 712,380 ไร่
ผลผลิตรวม 223,804 ตัน หรือ ผลผลิต 314 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ํากว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของระดับประเทศที่มี
ผลผลิตเฉลี่ยถึง 430 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ําเกิดจากปัญหาในภาพรวม ได้แก่ ขาดน้ํา ดินเสื่อม
คุณภาพ พันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพ ใช้ปุ๋ยและสารเคมีไม่เหมาะสม ฯลฯ ในขณะที่ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้
รายได้ในการประกอบอาชีพการทํานาลดลงหรือขาดทุน ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการสินค้าข้าวในพื้นที่
ความเหมาะสมระดับต่าง ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาด ต้นทุนการ
ผลิตสอดคล้องกับผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จึงได้จัดทําแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้า
เกษตรที่สําคัญ (Zoning) ข้าวจังหวัดหนองบัวลําภู ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการสินค้าข้าวในพื้นที่ความเหมาะสมระดับต่างๆ เพื่อให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
ยกระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาการประกอบอาชีพทํานาให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ในพื้นที่เหมาะสมมากรวม
กับเหมาะสมปานกลาง (S1, S2) และพื้นที่เหมาะสมน้อยรวมกับพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N)
1.2.2 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนพืชทางเลือก ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และพืชทางเลือก
อื่นๆ ในพื้นทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
1.2.3 ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
1.2.4 กําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรสินค้าข้าวในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรทางเลือก ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และพืชอื่นๆ
ในพื้นทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปีการเพาะปลูก 2558/2559
1.3.2 ระยะเวลาที่ศึกษาระหว่าง ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และพืชอื่นๆ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
โดยประชากรที่ใช้เป็นตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามชนิดความเหมาะสมของดินและพืช ได้แก่
กลุ่ม S1, S2 คือ เกษตรกรที่มีพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลางในการปลูกข้าว อ้อยโรงงาน
มันสําปะหลัง
กลุ่ม S3, N คือ เกษตรกรที่มีพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว อ้อยโรงงาน
มันสําปะหลัง
โดยคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจํานวน 210
ตัวอย่าง เนื่องจากเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน แยกตามเขตความเหมาะสมของดิน
และพืช จึงมีรายละเอียดของกิจกรรมขั้นตอนการผลิตมาก ผู้ตอบแบบสอบถามต้องจดจํารายละเอียดข้อมูล
ย้อนหลังของการผลิตได้ และกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นตัวแทนที่ดีในการให้รายละเอียดของข้อมูลที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงรวมทั้งความต้องการของพื้นที่จากเกษตรกร และผู้นําชุมชน โดยแยกเป็นชนิดพืชและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
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พืช

จํานวนตัวอย่าง
กลุ่ม S1,S2

กลุ่ม S3, N

รวม

ข้าวนาปี

30

30

60

อ้อยโรงงาน

30

30

60

มันสําปะหลัง

30

30

60

พืชทางเลือกอื่นๆ

-

-

30

รวม

90

90

210

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จากเอกสารเผยแพร่งานวิจัย
เว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานเกษตรอําเภอ
สํานักงานอําเภอ องค์การบริหารส่วนตําบล กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สํานักงานการค้าภายใน
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไป
ของการผลิตข้าวนาปี และพืชทางเลือก ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และพืชอื่นๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
และการวิ เคราะห์ ทางสถิ ติ อย่ างง่ าย ในรู ป ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ร้ อ ยละการผลิ ต ข้ า วนาปี เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
พืชทางเลือก ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลังและพืชอื่นๆ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถนํา ผลการศึกษาไปใช้เ ป็นแนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้า วที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ทางกายภาพและเศรษฐกิจในพื้นทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้

บทที่ 2
กรอบแนวคิดและทฤษฎี
2.1 กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource มีสาระสําคัญ คือ
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ในพื้นที่หนึ่งให้ประสบความสําเร็จต้อง
อาศัยความพร้อมของปัจจัยหลัก 3 ด้านในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการพื้นที่และ
ทรัพยากรที่เหมาะสม 2) ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด 3) การมีบุคลากรด้านการเกษตรทั้ง
เกษตรกรและเจ้า หน้า ที่ที่ จ ะทํ า หน้า ที่ บ ริ ห ารจั ด การการผลิต ทางการเกษตรตลอดห่ ว งโซ่คุ ณค่ า ได้ อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง 3 ด้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ นั้น มีความ
แตกต่างกันโดยในบางพื้นที่มีความพร้อมสําหรับการพัฒนา เช่น พื้นที่มีความเหมาะสมและโครงสร้างพื้นฐาน
เอื้ออํานวยสินค้าหลักในพื้นที่มีราคาดี มีตลาดรองรับมีบุคลากรทั้ง Smart Farmer และ Smart Officer
ที่ มี ค วามพร้ อ มในการบริ ห ารจั ด การการผลิ ต ทางการเกษตรตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของสิ น ค้ า เกษตรต่ า งๆ
ในพื้นที่นั้น เป็นต้น แต่ในบางพื้นที่อยู่ในเขตความเหมาะสมยังขาดความพร้อมในบางเรื่องหรือมีปัญหาที่ต้อง
เร่งแก้ไขก่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่จึงไม่สามารถใช้รูปแบบ วิธีการเหมือนกันได้ หน่วยงานในพื้นที่และ
คณะกรรมการระดับ จัง หวัด จะต้องกํา หนดมาตรการโครงการและกิจ กรรมในการพัฒ นาที่เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่และสินค้าโดยคํานึงถึงข้อมูลข้อเท็จจริงจากปัจจัยทั้ง 3 ด้านที่ดําเนินการ
สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นสําคัญ
กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) การผลิตสินค้าเกษตรเป็นอีกหลักการหนึ่งที่มีกระบวน
การและขั้นตอนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจํานวนมาก และการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลต่อทรัพยากรให้มากที่สุดต้องมีการดําเนินการอย่างสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา
โดยต้นน้ํา จะเป็นด้านการผลิต จากการจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อทําการผลิตจนได้เป็นผลผลิตออกมาส่งต่อไปที่
กลางน้ําเป็นส่วนของการแปรรูปซึ่งต้องจัดหาวัตถุดิบ ตามความต้องการป้อนสู่กระบวนการแปรรูปให้เป็นสินค้า
แต่ละชนิด เพื่อเข้าสู่กลไก ปลายน้ํา ซึ่งเป็นกระบวนการด้านการตลาดสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การให้ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรแต่ ล ะชนิ ด ให้ มี
ประสิทธิภาพ คือ การสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในตลาดตั้งแต่ต้นน้ํา
ถึงปลายน้ํา
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2.2 ทฤษฎีต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
การวิเคราะห์ต้นทุนจะพิจารณาทั้งต้นทุนที่เป็นเงินสด (Explicit Cost) และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด
(Implicit Cost) โดยสภาพการผลิตที่เป็นจริงของเกษตรกร ต้นทุนที่เป็นเงินสด คือ ต้นทุนที่เกษตรกรจ่าย
ออกไปจริงเป็นเงินสด ส่วนต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด คือ ต้นทุนที่เกษตรกรไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่ได้ประเมินให้
สําหรับค่าปัจจัยการผลิตและแรงงานที่เป็นของเกษตรกรเอง
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการผลิต คิดค่าใช้จ่ายในรูปที่เป็นเงินสดและค่าใช้จ่ายใน
รูปที่ไม่เป็นเงินสด เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ค่าดอกเบี้ยของเงินที่ใช้ในการ
ลงทุน ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ค่าเสื่อมเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น
ต้นทุนการผลิต = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่
2.2.1 องค์ประกอบของต้นทุน
องค์ประกอบของต้นทุนการผลิตพืช แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ต้นทุนผันแปร
2) ต้นทุนคงที่
1) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต
ต้นทุนผันแปรจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปร (Variable Inputs) ในการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์
ค่าปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช เป็นต้น ต้นทุนผันแปรยังแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ต้นทุนผันแปรที่เป็น
เงินสด และต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด (Explicit Cost) หมายถึง ต้นทุนผันแปรที่
ผู้ผลิตจ่ายเงินออกไปจริงในรูปของเงินสด เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่ายาปราบวัชพืชและศัตรูพืช ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน
เป็นต้น บางกรณีซื้อปัจจัยการผลิตด้วยเงินเชื่อก็ถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรเงินสดด้วย ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็น
เงินสด (Implicit Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่ไม่ได้จ่ายออกไปจริงในรูปแบบเงินสด เช่น การใช้แรงงาน
หรือแรงงานแลกเปลี่ยน ปัจจัยการผลิตที่หามาได้หรือได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อรวมทั้งค่าเสียโอกาสของเงิน
ลงทุนในต้นทุนผันแปร
ต้นทุนผันแปร = ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด + ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด
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2) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของ
ผลผลิต ไม่ว่า ผลผลิต ได้ป ริมาณมากน้อยเพีย งใดก็ตามผู้ผ ลิตจะต้องเสีย ต้นทุน ในจํานวนที่คงที่ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนปริมาณการใช้ในช่วง
ระยะของการผลิต ต้นทุนคงที่แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด และต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด
ต้ นทุ นคงที่ เงิ นสด (Explicit Cost) ค่ าใช้ จ่ ายที่ ผู้ ผลิ ตจะต้ องจ่ ายในรู ปของเงิ นสดในจํ านวนที่ คงที่ เช่ น ค่ าเช่ าที่ ดิ น
ค่าภาษีที่ดิน เป็นต้น ส่วนต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด (Implicit Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนคงที่ที่ผู้ผลิต
ไม่ได้จ่ายออกไปจริงในรูปของเงินสดหรือค่าใช้จ่ายคงที่ที่ได้จากการประเมิน เช่น ค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร และค่าใช้ที่ดินในกรณีที่ดินเป็นของตนเอง แต่ต้องประเมินตามอัตราค่าเช่า
ที่ดินในท้องถิ่นนั้น
ต้นทุนคงที่ = ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด + ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด
2.2.2 ต้นทุนการผลิตพืชแยกตามกิจกรรม
เนื่องจากต้นทุนการผลิตพืชมีความเกี่ยวโยงกับกิจกรรมการผลิตเพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึง
กิจกรรมการผลิตที่แท้จริง จึงต้องคํานวณหาต้นทุนการผลิตตามกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนดังนี้
1) ต้นทุนการผลิตของกิจกรรมเตรียมดินและปลูก เป็นต้นทุนผันแปรทั้งที่เป็นเงินสดและไม่
เป็นเงินสดทั้งหมด ที่เ กิดขึ้นในช่วงแรกของการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงงานคน ค่า แรงงานสัตว์ และ
ค่า แรงงานเครื่องจักรที่ ใช้ ในการเตรีย มดินและปลูก การเตรียมแปลงกล้าและค่าวัส ดุ (เช่น ค่า เมล็ด พัน ธุ์
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น เป็นต้น)
2) ต้นทุนการผลิตของกิจกรรมดูแลรักษา เป็นต้นทุนผันแปรทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงการดูแลรักษา ซึ่งประกอบด้วยค่าแรงคนงาน แรงงานสัตว์ และแรงงานเครื่องจักรที่ใช้ใน
การดูแลรักษา เช่น การพรวนดิน ดายหญ้า การใส่ปยุ๋ การใช้ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การใช้ยาปราบวัชพืช
และการให้น้ํา และค่าวัสดุ
3) ต้นทุนการผลิตของกิจกรรมเก็บเกี่ยวและแปรรูปก่อนขายเป็นต้นทุนผันแปรทั้งที่เป็นเงิน
สดและไม่เ ป็น เงิน สดทั้งหมดที่เ กิด ขึ้น ในช่ว งเก็บ เกี่ย วผลผลิต และแปรรูป ก่อนขาย ซึ่งประกอบไปด้ว ยค่า
แรงงานคน ค่าแรงงานสัตว์ และค่าแรงงานเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและแปรรูปก่อนขาย เช่น
การเก็บเกี่ยว การขนย้ายผลผลิต การนวดสี เป็นต้น
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2.2.3 การคํานวณหาต้นทุนการผลิตพืชอายุสั้น
การคํานวณหาต้นทุนการผลิตพืชอายุสั้นหรือพืชตามฤดูกาลที่มีอายุสั้น โดยเริ่มนับตั้งแต่ระยะ
เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ไม่เกินหนึ่ง ฤดูกาลผลิต หรือไม่เกิน 1 ปี มีวิธีการคํานวณดังนี้
ก. การคํานวณต้นทุนผันแปรทั้งหมด
ต้นทุนผันแปรทั้งหมด = ค่าแรงงานในการเตรียมดิน + ค่าแรงงานในการปลูก +
ค่าแรงงานในการดูแลรักษา + ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว +
ค่าขนย้าย + ค่านวดสี + ค่าวัสดุปัจจัยการผลิต + ค่าใช้จ่าย
ผันแปรอื่นๆ (เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าเสียโอกาสฯ )
ต้นทุนผันแปรทั้งหมดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชอายุสั้นชนิดนั้น ๆ ว่าต้องทํากิจกรรม
อะไรบ้างและมากน้อยแค่ไหน การคํานวณต้นทุนผันแปรแยกรายกิจกรรมมีวธิ ีการคํานวณดังนี้
ค่าแรงงานเครื่องจักร = ค่าไถที่ดิน + ค่าชักร่อง + ค่าขุดหลุม
ค่าแรงงานในการปลูก = ค่าแรงงานการปลูก + ค่าแรงงานไถกลบ
ค่าแรงงานในการดูแลรักษา = ค่าดายหญ้า + ค่าฉีดยาปราบวัชพืช + ค่าฉีดยาปราบ
ศัตรูพืช + ค่าพรวนดิน + ค่าใส่ปุ๋ย + ค่าให้น้ํา
ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวขนย้ายนวดสี = ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว + ค่าแรงงานขนย้าย
ไปเก็บ + ค่าจ้างนวดสี + ค่าจ้างสี
ค่าวัสดุปัจจัยการผลิต = จํานวนวัสดุปัจจัยที่ใช้ x ราคาของวัสดุปัจจัย
ค่าใช้จ่ายแปรผันอื่น ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้และค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน
สําหรับการคิดค่าเสียโอกาสเงินลงทุน มีดังนี้
ต้นทุนผันแปรทั้งหมด x อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

=
100 x ระยะเวลาปลูก / 12

ข. การคํานวณต้นทุนคงที่ทั้งหมด
ต้นทุนคงที่ทั้งหมด = ค่าเช่าที่ดิน + ค่าใช้ที่ดิน + ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ + ค่าเสีย
โอกาสของ เงินลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
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- กรณีที่ดินเช่าทํากิน
ค่าเช่าที่ดิน = จํานวนที่ดินที่เช่า x อัตราค่าเช่าที่ดินต่อไร่ต่อรุ่น
- กรณีที่ดินเป็นของตนเองหรือได้ทําฟรี
ค่าใช้ที่ดิน = จํานวนที่ดินของตนเอง x อัตราค่าใช้ที่ดินต่อไร่ต่อรุ่น
หรือ ค่าใช้ที่ดิน = จํานวนทีด่ ินที่ได้ทําฟรี x อัตราค่าใช้ที่ดินต่อไร่ต่อรุ่น
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตรต่อปีต่อรุ่น
=

( ราคาหรือมูลค่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ซื้อมา – มูลค่าซาก )
อายุการใช้งาน x เปอร์เซ็นการใช้งานกับพืชนัน้ ๆ

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรต่อปีต่อรุ่น
(มูลค่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ซื้อมา+มูลค่าซาก) x อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก x ระยะเวลาปลูก
=

2

100
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ค. การคํานวณหาต้นทุนทั้งหมด
ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนผันแปรทั้งหมด + ต้นทุนคงที่ทั้งหมด
ง. การคํานวณหาค่าเฉลี่ยต่อไร่และค่าเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
- ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่ (บาท/ไร่)

=

- ต้นทุนการผลิตทัง้ หมด (บาท/กก.)

=

- ต้นทุนผันแปร(บาท/กก.)

=

ต้นทุนทั้งหมด (บาท)
เนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด (ไร่)
ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่ (บาท)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ต้นทุนผันแปรทั้งหมดต่อไร่ (บาท)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

- รายได้ทั้งหมดต่อไร่(บาท/ไร่)
= ผลผลิตต่อไร่(กก.) x ราคาขายผลผลิต ณ ไร่นา (บาท / กก.)
- ค่าตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดต่อไร่ (กําไรเหนือต้นทุนทั้งหมด) (บาท / ไร่)
= รายได้ทั้งหมดต่อไร่ - ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่
- ค่าตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดต่อไร่(กําไรเหนือต้นทุนผันแปร) (บาท / ไร่)
= รายได้ทั้งหมดต่อไร่ – ต้นทุนผันแปรทั้งหมดต่อไร่
- อัตราส่วนรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด = รายได้ทั้งหมดต่อไร่ / ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่
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- อัตราส่วนรายได้เหนือต้นทุนผันแปร = รายได้ทั้งหมดต่อไร่ / ต้นทุนผันแปรต่อไร่
- อัตราส่วนต้นทุนผันแปรต่อต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนผันแปร / ต้นทุนทั้งหมด
- ผลผลิตต่อไร่ที่ได้รับคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break-Even yield)
= ต้นทุนต่อไร่ / ราคาผลผลิตต่อไร่ที่ขายได้
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
แนวคิดการวิเคราะห์โอกาสทางการผลิตและการตลาด หรือ SWOTเป็นการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และข้อจํากัด ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์มีดังนี้
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541, 28)
2.3.1 จุดแข็ง (Strengths)
หมายถึง การวิเคราะห์การดําเนิน งานภายในขององค์กร เช่น การบริห ารงาน การตลาด
การวิจัย และพัฒนาเพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายในองค์กร ที่บรรลุความสําเร็จหรือเป็น
ผลดีมากกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งจากการดําเนินงานภายในเหล่านี้
2.3.2 จุดอ่อน (Weakness)
หมายถึง การวิเคราะห์การดําเนินงานภายในด้านต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ การบริหาร การเงิน
การตลาด การผลิต การวิจัย และพัฒนาที่องค์กรไม่สามารถกระทําได้ดี เพื่อพิจาณาถึงอุปสรรคต่อความสําเร็จ
ขององค์กร องค์กรจะประสบความสํา เร็ จ ได้ก็ต่ อเมื่อองค์กรทํ า การกํา หนดกลยุทธ์ ที่ส ามารถลบล้ า งหรื อ
ปรับปรุงจุดอ่อนของการดําเนินภายในเหล่านี้ให้ดีขึ้น
2.3.3 โอกาส (Opportunity)
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์กร โดยองค์กร
จะต้องพิจ ารณาแนวโน้มการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยีการเปลี่ยนของประชากร ค่านิยม และทัศนคติของสมาชิกองค์กร รวมทั้งการแข่งขันจากต่างประเทศที่รุนแรงขึ้น
เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป จะทําให้ผลิตภัณฑ์ บริการและกลยุทธ์
ขององค์กรต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
2.3.4 อุปสรรค (Threats)
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการดําเนินงานของกลุ่ม เช่น เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี การแข่งขัน ความเข้มแข็งของคู่แข่ง และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
เมื่อทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์กรแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการ
สร้างกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือก ซึ่งทําในขอบเขตจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า
SWOT Matrix ดังนี้
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ตารางที่ 1 : การจัดทํา SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix
จุดแข็ง

จุดอ่อน

(Strengths = S)

(Weaknesses = W)

ระบุรายการจุดแข็งภายใน

ระบุรายการจุดอ่อนภายใน

โอกาส

OS Strategies

OW Strategies

(Opportunites = O)

กําหนดกลยุทธ์โดยใช้

กําหนดกลยุทธ์โดยใช้

ระบุรายการโอกาสภายใน

จุดแข็งประสานกับโอกาส

โอกาสแก้ไขจุดอ่อน

อุปสรรค

ST Strategies

WT Strategies

(Threats = T)

กําหนดกลยุทธ์โดยใช้

กําหนดกลยุทธ์โดยระมัดระวัง

ระบุรายการอุปสรรคจากภายนอก

จุดแข็งต้านอุปสรรค

จุดอ่อนและหลบหลีกอุปสรรค

ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก

ทั้งนี้ ต้องพิจารณาใช้กลยุทธ์ทั้ง 4 ทางเลือก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเกษตรกรต่อไป

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมและสังคม
3.1 ข้อมูลทางกายภาพ
ประวัติอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภูเป็นเมืองโบราณที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต
มีชื่อว่า “เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน”
เมื่อ พ.ศ. 2117 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ตามเสด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระบิดา ยกกองทัพ
เพื่อไปตีกรุงศรีสัตตนคนหุต อาณาจักรลานช้าง ในการเสด็จศึกครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกพลมาพัก
บริเวณหนองบัวลําภูระยะหนึ่ง จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. 2310 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้มีพรวอพระตาทําการรวบรวมสมัครพรรคพวก
หลบหนีการปกครอบของพระเจ้าสิริบุญสาร กษัตริย์ลาวผู้ครอบเมืองเวียงจันทน์ มาตั้งหลักปักฐานสร้างค่าย
ประตูหอรบอย่างมั่นคงที่เมืองหนองบัวลําภู เรียกว่า “ค่ายพระวอพระตา” อันปรากฏหลักฐานบนภูพานจนถึง
ทุกวันนี้ จนกระทั่งเมืองเวียงจันทน์ยกทัพมารุกราน ทําให้เป็นเมืองร้างอยู่ระยะหนึ่ง
ต่ อ มาประมาณ พ.ศ. 2449 พระยาวิ ช โยดรมกมุ ท ธเขต ถึ ง แก่ ก รรม พระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 ให้ แ ต่ ง ตั้ ง พระวิ จ ารณี ก มุ ท ธกิ จ มาปกครองและเปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งเป็ น
“เมืองหนองบัวลําภู” ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ทางการได้ยกฐานะเป็นอําเภอชื่อว่า “อําเภอหนองบัวลําภู” และ
เปลี่ยนเป็นอําเภอเมืองหนองบัวลําภู ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536
3.1.1 ลักษณะที่ตั้งและขนาด
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 907 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับอําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู และอําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
ติดกับอําเภอศรีบุญเรือง และอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ติดกับอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ติดกับอําเภอศรีบุญเรือง และอําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาพที่ 1: แผนทีอ่ ําเภอใน จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 2 : แผนทีต่ ําบลในอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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3.1.2 การคมนาคม
มีการคมนาคมติดต่อกับอําเภอต่างๆดังนี้
ทางหลวงหมายเลข 210 เส้นทางอุดรธานี– หนองวัวซอ – หนองบัวลําภู– นากลาง– นาวัง – วังสะพุง – เลย
ทางหลวงหมายเลข 2153 เส้นทางหนองบัวลําภู – ศรีบุญเรือง – ชุมแพ
ทางหลวงหมายเลข 2146 เส้นทางหนองบัวลําภู – โนนสัง – อุบลรัตน์
เส้นทางระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรังใช้ได้ตลอดปี
3.1.3 การปกครองและประชากร
แบ่งเขตปกครองเป็น 15 ตําบล 13 องค์การบริหารส่วนตําบล 1 เทศบาลเมือง 3 เทศบาลตําบล
179 หมู่บ้าน/ชุมชน
ตารางที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ที่
ตําบล
จํานวนบ้าน
ที่
ตําบล
1 หนองบัว
15
9
โนนขมิ้น
2 หนองภัยศุนย์
10
10 ลําภู
3 โพธิ์ชัย
12
11 กุดจิก
4 หนองสวรรค์
10
12 โนนทัน
5 หัวนา
16
13 นาคําไฮ
6 บ้านขาม
14
14 ป่าไม้งาม
7 นามะเฟือง
10
15 หนองหว้า
8 บ้านพร้าว
15
รวม 15 ตําบล179 หมู่บ้าน

จํานวนบ้าน
10
12
14
10
11
13
7

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู (2559)

การปกครอง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู แบ่งการปกครองออกเป็น 15 ตําบล 179 หมู่บ้าน
มีจํา นวนประชากรทั้ง สิ้น 110,841 คน จํา นวนครั ว เรือ นทั้ง สิ้น 32,351 ครั ว เรือ น โดยแยกเป็ น ครัว เรือ น
เกษตรกร 18,382 ครัวเรือน โดยหัวหน้าครัวเรือนเกษตร มีอายุเฉลี่ย 52.10 ปี ขนาดของครัวเรือนเกษตร
5.01 คน โดยมีแรงงานที่ทํางานภาคเกษตรเพียง 3.22 คนและแรงงานนอก ภาคเกษตร 0.78 คน
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ตารางที่ 3 : จํานวนประชากรและครัวเรือนอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
จํานวน
จํานวน
ครัวเรือน
ตําบล
ประชากร
ครัวเรือน
นอกภาคเกษตร
เกษตรกร
(คน)
ทั้งหมด
หนองบัว
6,624
2,101
827
1,284
หนองภัยศูนย์
6,983
2,316
1,042
1,274
โพธิ์ชัย
2,182
895
870
25
หนองสวรรค์
6,956
1,956
1,153
803
หัวนา
6,328
1,682
1,508
174
บ้านขาม
9,735
2,699
1,347
1,352
นามะเฟือง
5,528
1,553
995
558
บ้านพร้าว
9,700
2,591
1,489
1,102
โนนขมิ้น
7,966
1,858
1,319
539
ลําภู
9,734
3,709
444
3,265
กุดจิก
12,341
3,086
2,003
1,083
โนนทัน
7,460
2,178
1,219
959
นาคําไฮ
5,964
2,232
2,065
167
ป่าไม้งาม
8,492
2,232
1,258
974
หนองหว้า
4,848
1,263
843
420
รวม
110,841
32,351
18,382
13,969
ขนาด/ครัวเรือน
5.01
3.22
0.78
ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู (2559)

3.1.4 สภาพภูมิประเทศ
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงบางส่วนเป็นลูกคลื่นและพื้นที่ราบ
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลระหว่าง 200 – 250 เมตร สูงสูดบริเวณเทือกเขาภูพานด้านทิศตะวันออก 400 – 500 เมตร
มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงทิศใต้สภาพดินเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง
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3.1.5 พื้นที่ป่าไม้
ป่าไม้ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ กระจายอยู่ตาม
หมู่บ้านตามสภาพพื้นที่ป่าไม้เขตอนุรักษ์ ป่าสงวน ลักษณะเป็นเทือกเขา ภูเขา เป็นป่าโปร่งและป่าไม้เบญจพรรณ
พบบริเวณบางพื้นที่ของตําบล ได้แก่ตําบลหนองบัว, โนนทัน, กุดจิก, หนองภัยศูนย์, หนองหว้า, หนองบัว,
หนองสวรรค์, หัวนา, บ้านขาม, นามะเฟือง, บ้านพร้าว บางหมู่บ้านที่เชิงเขา ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ได้เริ่มเสื่อมสภาพลง
เนื่องจากถูกตัด ทําลาย และ ไฟป่า บางหมู่บ้านมีพื้นที่ป่าชุมชน ที่มีการอนุรักษ์ไว้ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะของ
หมู่บ้าน และบริเวณวัด, โรงเรียนบางแห่ง ป่าไม้ที่พบจะอยู่ตามบริเวณป่าธรรมชาติ, ป่าตาม ไร่นาของราษฎร,ป่าช้า
3.1.6 อุณหภูมิ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนจัดอยู่ในประเภท
ภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะมีฝนตกเป็นช่วงๆสลับกับมีช่วงแห้งแล้งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 36 ° - 40°C
ในฤดูฝน 15°– 19°C ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวในช่วงสัน้ บางปีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 4°- 10 °C
3.1.7 แหล่งน้ําและปริมาณน้ําฝนในรอบปี
1. ลําพะเนียงเป็นลําน้ําหลักของอําเภอถือเป็นสายน้ําที่สําคัญที่สุดมีต้นกําเนิดอยู่ในเขต
จังหวัดเลยไหลผ่านอําเภอนาวัง อําเภอนากลาง และเข้าเขตอําเภอเมืองหมู่ที่ 7 ตําบลหนองสวรรค์
ไหลผ่ า นตํ า บลนาคํ า ไฮ ตํ า บลโพธิ์ชั ย ตํ า บลหนองหว้า ตํา บลหนองบัว ตํ า บลบ้ า นขาม ตํ า บลบ้า นพร้ า ว
ตําบลหัวนา ตําบลนามะเฟือง ตําบลป่าไม้งาม ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ในฤดูแล้งมีน้ําไม่เพียงพอ
แก่การเพาะปลูก
2. เขื่อนห้วยเหล่ายางสร้างขึ้นเมื่อปี 2542 โดยกรมชลประทานเป็นโครงการชลประทาน
ขนาดกลางตั้งอยู่ที่บ้านภูพานทองหมู่ที่ 2 ตําบลหนองบัวมีขนาดความจุประมาณ 2.14 ล้านลูกบาศก์เมตร
มีพื้นที่รับน้ําประมาณ 2,000 ไร่
3. ปริมาณน้ําฝนปี 2558 ในอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีฝนตกเฉลี่ย 1,101.10 มม./ปี
จํานวนที่มีฝนตกเฉลี่ย 118 วัน/ปี
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3.1.8 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของชุดดินและคุณภาพดิน
ชุดดินศรีสงคราม (Si Song Khram series: Ss)
กลุ่มชุดดินที่ 4
พบในบริเวณพื้นที่ตําบลป่าไม้งาม, หัวนา, นามะเฟือง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าไผ่และพุ่มไม้เตี้ยๆ
ลักษณะและสมบัติดิน เป็น ดินลึก ดินบนเป็น ดิน ร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดิน ร่วนปน
ดิน เหนีย ว สีน้ํา ตาลปนเทาเข้ม มีจุด ประสีน้ํา ตาลแก่ห รือสีน้ํา ตาลปนเหลือง ดิน ล่า งเป็น
ดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล มีจุดประสีแดงปนเหลือง
และสีแดง ฤดูแล้งหน้าดินมีรอยแตกระแหงกว้างและลึก จะพบรอยไถลในหน้าตัดของดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินพิมาย
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ มีน้ําท่วมขังในฤดูฝน เป็นดินเหนียวจัด สมบัติทางกายภาพไม่ค่อยดี
ข้อเสนอแนะ ในการใช้ประโยชน์ ทํานา ควรทําการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด
ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่พืชต้องการให้กับดินและเพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทําให้สมบัติทางกายภาพของดิน
ดีขึ้นและทําคันดินป้องกันน้ําท่วม
ชุดดินชัยนาท (Cn)
กลุ่มชุดดินที่ 4
พบในบริเวณตําบลหนองบัว, บ้านพร้าว, ป่าไม้งาม
ลักษณะเด่น : กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็น
กลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ําค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
แนวทางการจัดการ : ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซังปล่อย
ไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่
ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0
ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ําไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืช
ไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา
ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูง
จากระดับน้ําที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือ
ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา
ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก
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ชุดดินราชบุรี (Ratdhaburi: Rb)
กลุ่มชุดดินที่ 4
พบในบริเวณตําบลหนองภัยศูนย์, ลําภู, นาคําไฮ, กุดจิก, หนองบัว,
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทํานา ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่หลังฤดูทํานา
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งตลอดสีน้ําตาลปน
เทาเข้ม มีจุดประสีน้ําตาลแก่และสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย
(pH 5.5-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาเข้มหรือสีน้ําตาลเข้มมีจุดประ
สีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลและสีน้ําตาลปนเหลืองในดินชั้นล่าง อาจพบรอยถูไถและจุดประสีแดงปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ดินล่างตอนล่างอาจพบเกล็ดแร่ไมกา ก้อนเหล็ก และแมงกานีสสะสม
ตลอดหน้าตัดดิน
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินสิงห์บุรี ชุดดินพิมาย และชุดดินสระบุรี
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ มีน้ําท่วมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4-5 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกข้าวและควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก
เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จําเป็นแก่พืชให้กับดิน และทําให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ปรับปรุงการระบายน้ํา
ของดินและป้องกันน้ําขังโดยทําทางระบายน้ําผิวดิน
ชุดดินนครพนม (Nakhon Phanom series: Nn)
กลุ่มชุดดินที่ 6
พบในบริเวณตําบลโพธิ์ชยั , หนองหว้า, หนองบัว, ลําภู, บ้านพร้าว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทํานา
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปน
ดิน เหนีย ว สีน้ํา ตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ํา ตาลแก่ห รือสีน้ํา ตาลปนเหลือง
ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีเทาอ่อน สีน้ําตาลปนเทาจางหรือสีเทา
มีจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนในดินล่างปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน
อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)
ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินเชียงราย
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่พืช เพิ่มสมบัติทางกายภาพ
ของดินให้ดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยพืชสด
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ชุดดินร้อยเอ็ด (Roi-et series: Re)
กลุ่มชุดดินที่ 17
พบในบริเวณตําบลหนองบัว, นาคําไฮ, ลําภู, หนองบัว, ป่าไม้งาม
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทํานา ปลูกพืชไร่หรือพืชผักในฤดูแล้ง
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน
สีน้ําตาล ปนเทาหรือสีน้ําตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทรายอาจพบ
ชั้น ดิน ร่วนปนดินเหนีย วหรือดินเหนีย ว สีเทาปนน้ํา ตาลอ่อนหรือเทาปนชมพู พบจุดประ
สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดงตลอด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5)
ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินเรณู
ข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา เสี่ยงต่อการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ หากใช้ทํา นาควรมีการชลประทานเข้าช่วยและมีการปรับ ปรุงสมบัติทาง
กายภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ถ้าปลูกพืชโดย
อาศัยน้ําฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา
ชุดดินเรณู (Renu series: Rn)
กลุ่มชุดดินที่ 17
พบในบริเวณตําบลหนองบัว, นาคําไฮ, หนองหว้า, หนองสวรรค์
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทํานา
ลั ก ษณะและสมบั ติ ดิ น เป็ น ดิ น ลึ ก ดิ น บนเป็ น ดิ น ร่ ว นปนทรายหรื อ ดิ น ทรายปนดิ น ร่ ว น
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก่หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายและเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวในดินล่างลึกลงไป สีน้ําตาลอ่อน
หรือสีเทาปนชมพู และมีสีเทาอ่อนในดินล่างลึกลงไป มีจุดประสีน้ําตาลแก่หรือสีน้ําตาลปนเหลืองและมีสีแดง
ปนเหลืองหรือสีแดงในดินชั้นล่าง จุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงเป็นศิลาแลงอ่อน มีปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร
ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดินปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบนและ
เป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินร้อยเอ็ด
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา สมบัติทางกายภาพไม่ดี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยพืชสดเพื่อ เพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
ให้ดีขึ้น
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ชุดดินสีทน (Si Thon series: St
กลุ่มชุดดินที่ 22
พบในบริเวณตําบลโพธิ์ชัย, หนองหว้า, กุดจิก, หนองภัยศูนย์, นาคําไฮ, นามะเฟือง, ลําภู,
หนองสวรรค์, ป่าไม้งาม, โนนขมิ้น, หัวนา, หนองบัว, บ้านขาม, บ้านพร้าว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทํานา ปลูกพืชไร่หรือพืชผักในฤดูแล้ง
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน
หรือ ดินร่วน สีดินเป็นสีน้ําตาล ดินล่างมีลักษณะไม่แน่นอน เป็นพวกดินเหนียวหรือพวกดิน
ทรายและจะแสดงลักษณะการเรียงชั้น สลับ กันแล้ว แต่ช นิด ของวัต ถุต้น กํา เนิด ที่น้ํา พามาทับ ถมในแต่ล ะปี
มีสีเทา สีเทาปนชมพูหรือสีน้ําตาลปนเทา จะพบจุดประสีแดงปนเหลือง สีพวกสีน้ําตาลหรือสีพวกสีเหลือง
ตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ตลอด
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินขอนแก่น
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เสี่ยงต่อการเสียหายจากน้ําท่วม
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ใช้ทํานา แต่ควรจะมีการจัดการเรื่องคันนาให้เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับน้ํา
ในช่วงฤดูเพาะปลูกและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน
ชุดดินอุบล (Ubon series: Ub)
กลุ่มชุดดินที่ 24
พบในบริเวณตําบลหนองภัยศูนย์, หัวนา, ลําภู, หนองหว้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทํานา
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน สีน้ําตาลหรือน้ําตาล
ปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองเข้ม ดินล่างตอนบนเป็นดินทรายปนดินร่วน สีน้ําตาลมีจุด
ประสีน้ําตาลปนเหลืองเข้มหรือน้ําตาลแก่และน้ําตาลปนเทา ดินล่างตอนล่างลึก 100-200 ซม.
เป็น ดิน ร่ว นปนทราย สีน้ํา ตาล สีน้ํา ตาลปนเทา มีจุดประสีน้ํา ตาลแก่ ปฏิกิริย าดินเป็น กรดจัด ถึงเป็น กรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินน้ําพอง
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา สมบัติทางกายภาพไม่ดี ในฤดูแล้งดินจะแห้งจัด
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมีใส่เป็นจํานวนมากต่อไร่เพื่อปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น จัดหาแหล่งน้ําให้พอเพียงกับความต้องการของพืช
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ชุดดินเพ็ญ (Phen series: Pn)
กลุ่มชุดดินที่ 25
พบในบริเวณตําบลโพธิ์ชัย, หนองสวรรค์, หัวนา, บ้านขาม, กุดจิก, นาคําไฮ, ป่าไม้งาม,
หนองหว้า, บ้านพร้าว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทํานา
ลักษณะและสมบัติดิน เป็น ดิน ตื้น ถึงชั้น ลูกรั ง ดิน บนเป็น ดิน ร่ว นปนทราย สีน้ํา ตาลหรื อ
สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก่ สีน้ําตาลปนเหลือง และ/หรือ สีแดงปนเหลือง ส่วนดิน
ล่างภายใน 50 ซม. มักเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมากในดินล่างตอนบนและเป็นดินเหนียวในดินล่าง
ปริมาณลูกรังจะลดลงตามความลึก สีของดินล่างตอนบนจะเป็นสีน้ําตาลอ่อน ดินล่างเป็นสีเทาและพบจุดประ
สีน้ําตาลแดงปนเหลืองและแดงตลอดหน้าตัดดิน ศิลาแลงอ่อนมีปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร ภายใน 150 ซม.
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)
ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินอ้น
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทํานา ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ควรจัดหาแหล่งน้ําให้เพียงพอสําหรับการเพาะปลูก
ชุดดินท่าใหม่ (Tha Mai series: Ti)
กลุ่มชุดดินที่ 27
พบในบริเวณตําบลนามะเฟือง, หนองหว้า, หนองสวรรค์
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบชื้น ป่าไม้ผลัดใบ สวนผลไม้
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย
แป้งหรือดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0)
ดิน ล่า งมีเ นื้อดินเป็น ดินเหนีย ว มีสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริย าดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด
(pH 4.5-5.5)
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินโชคชัย และชุดดินปากช่อง
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่มี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นดินที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ในบางพื้นที่มีความลาดชัน
ควรมีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดินและช่วยรักษาความชื้นในดิน
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ชุดดินปากช่อง (Pak Chong series: Pc)
กลุ่มชุดดินที่ 29
พบในบริเวณตําบลหัวนา, บ้านขาม, นามะเฟือง, บ้านพร้าว, โนนทัน, ป่าไม้งาม
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วต่างๆ
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดิน ลึกมาก ดิน บนเป็น ดิน เหนีย วหรือดินเหนีย วปนทรายแป้ง
สีน้ําตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเข้ม สีแดง อาจพบก้อนเหล็กและ
แมงกานีสสะสมใน ดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน
และเป็นกรดจัดมากถึงเป็น กรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินบ้านจ้อง
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพื่อทําให้ดินมีสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้นและเพิ่ม
แร่ธาตุที่มีประโยชน์ให้แก่พืช
ชุดดินเลย (Loei series: Lo)
กลุ่มชุดดินที่ 31
พบในบริเวณตําบลหัวนา, บ้านพร้าว, โนนขมิ้น
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่
ลั ก ษณะและสมบั ติ ดิ น เป็ น ดิ น ลึ ก มาก ดิ น บนเป็ น ดิ น เหนี ย วหรื อ ดิ น ร่ ว นปนดิ น เหนี ย ว
สีน้ําตาลเข้มหรือสีน้ําตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดง สีน้ําตาลปนแดง
เข้มและสีแดงในดินล่างลึกลงไป อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่างนี้ จะพบ
อนุภาคพวกควอตซ์ที่เป็นก้อนเหลี่ยมตลอดทุกชั้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0)
ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินหนองมด และชุดดินเชียงแสน
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ พืชอาจขาดแคลนน้ําถ้าฝนทิ้งช่วง
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกพืชไร่หรือไม้ยืน ต้น จัดหาแหล่งน้ําให้เพีย งพอสําหรับพืช ใส่ปุ๋ย คอก
ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นและเพิ่มแร่ธาตุที่พืชต้องการและ ทําให้สมบัติ
ทางกายภาพของดินดีขึ้น
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ชุดดินโคราช (Korat series: Kt)
กลุ่มชุดดินที่ 35
พบในบริเวณตําบลหนองสวรรค์, บ้านขาม, บ้านพร้าว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรังหรือป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง อ้อย และถั่วต่างๆ
ลั ก ษณะและสมบั ติ ดิ น เป็ น ดิ น ลึ ก ดิ น บนเป็ น ดิ น ทรายปนดิ น ร่ ว นหรื อ ดิ น ร่ ว นปนทราย
สีน้ําตาลเข้มหรือน้ําตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วนใหญ่มีอนุภาคดินเหนีย ว
ไม่เกิน 35 % สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง อาจพบสีเทาปนน้ําตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพูในดินล่างลึก
ลงไปพบจุดประสี น้ําตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึกมากกว่า 100 ซม. จากผิวดินอาจพบก้อน
เหล็กสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก
(pH 4.5-5.0) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินสตึก
ข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ําสําหรับ
พืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ข้อเสนอแนะในการใช้ป ระโยชน์ โดยทั่ว ไปเหมาะสมปานกลางสํา หรั บ ปลูกพืช ไร่ แต่ควรมีวิธีการจัด การ
ที่เ หมาะสมเพื่อปรับ ปรุงความอุด มสมบูร ณ์ของดิน ป้องกัน การขาดน้ํา และการชะล้า งพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การไถพรวนแต่น้อยและการปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) เป็นตัวอย่าง
ที่ควรจะกระทํา การจัดหาแหล่งน้ําโดยการขุดสระ ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ให้แก่
ดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น
ชุดดินสตึก (Satuk series: Suk)
กลุ่มชุดดินที่ 35
พบในบริเวณตําบลหนองภัยศูนย์, ป่าไม้งาม
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรัง ปลูกพืชไร่
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน
สีน้ําตาล ปนเทาเข้มหรือสีน้ําตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย
สีน้ํา ตาลแก่ สี น้ํา ตาลปนเหลืองหรื อสีเ หลืองปนแดง ปฏิกิริย าดิน เป็ น กรดจัด ถึงเป็น กรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก pH 4.5-5.0) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินวาริน
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา
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ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง ปอ ป่าทดแทนสําหรับทําไม้ใช้สอย และไม้ผล
เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ และควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยปรับปรุง
ให้ดินมีสมบัติทาง กายภาพดีขึ้นและมีธาตุอาหารสมบูรณ์อยู่เสมอ
ชุดดินวาริน (Warin series: Wn)
กลุ่มชุดดินที่ 35
พบในบริเวณตําบลหนองบัว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่
ลั ก ษณะและสมบั ติ ดิ น เป็ น ดิ น ลึ ก ดิ น บนเป็ น ดิ น ร่ ว นปนทรายหรื อ ดิ น ทรายปนดิ น ร่ ว น
สีน้ํา ตาลเข้ มหรือ น้ํา ตาลปนเทา ดิน ล่า งเป็ น ดิน ร่ ว นเหนีย วปนทรายสีแ ดงปนเหลือ งหรื อ
สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและ
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินยโสธร
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นโดยใช้
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี ควรจัดหาแหล่งน้ําให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืช
ชุดดินน้ําพอง (Nam Phong series: Ng)
กลุ่มชุดดินที่ 44
พบในบริเวณตําบลนามะเฟือง, หัวนา, ป่าไม้งาม
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเต็งรัง มันสําปะหลัง อ้อย และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน้ําตาลปน
เทาหรือสีน้ําตาล ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วน สีชมพู สีน้ําตาลซีดมาก พบชั้นสะสมดิน
เหนียวที่ความลึกต่ํากว่า 100 ซม. จากผิวดิน มีสีเทาปนชมพู น้ําตาลซีด มีเนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรายและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างลึกลงไป พบจุดประสีน้ําตาลแก่ เหลืองปนแดง หรือแดงปน
เหลืองในดินชั้นล่างนี้ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัด
มากถึงกรดเล็กน้อย(pH 4.5-6.5) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินบ้านไผ่ และชุดดินมหาสารคาม
ข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ ดินเป็นทรายจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา พืชมักแสดงอาการขาดน้ําอย่างเห็นได้
ชัดเจน ในช่วงฝนแล้งและเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลาย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทั่วไป จัดว่าไม่ค่อยเหมาะในการที่จะนํามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ
ถ้าจําเป็นต้องนํามาใช้จะต้องมีการจัดการในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินและพืชที่จะปลูก แต่อย่างไรก็ตามอาจ
ทําเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยประเภทที่โตเร็วและทนแล้งได้ดี
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ชุดดินภูสะนา (Phu Sana series: Ps)
กลุ่มชุดดินที่ 46
พบในบริ เ วณตํ า บลโพธิ์ ชั ย , โนนขมิ้ น , หนองสวรรค์ , หนองว้ า , หนองบั ว , ลํ า ภู
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเต็งรัง พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ ปอแก้ว
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแร่ควอตซ์หนาแน่นมาก
ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปริมาณและขนาดของควอตซ์เหลี่ยมจะเพิ่มมากขึ้นตาม
ความลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ําตาลเข้มหรือสีน้ําตาลปน
เทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปน
กรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ชั้นหิน
ที่กําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินโป่งตอง และชุดดินมาบบอน
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยู่หนาแน่นมาก รากพืชชอนไชได้ยาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี ควรไถพรวนให้ลึกและปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การปลูกไม้ผลควรเตรียมหลุมดินให้ลึกและกว้าง
เพื่อให้รากพืชไชชอนได้ง่ายขึ้น จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีร่วมกัน
ชุดดินท่าลี่ (Tha Li series: Tl)
กลุ่มชุดดินที่ 47
พบในบริเวณตําบลนามะเฟือง, ป่าไม้งาม, หัวนา, หนองหว้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแน่นตั้งแต่ภายใน 50 ซม.
จากผิวดิน และพบชั้นหินพื้นที่กําลังสลายตัวที่ความลึกประมาณ 80 ซม. ลงไป ดินบนเป็นดิน
ร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเข้มมากหรือสีน้ําตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินเหนียวมีเศษหินปะปนมากสีน้ําตาล
ปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินเชียงคาน
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแน่น พืน้ ที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ บริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก และดินไม่ตื้นมาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้
แต่ต้องรบกวนดินน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี พื้นที่ลาดชันสูงไม่ควรนํามาใช้เพาะปลูก
ควรให้คงสภาพป่าหรือฟื้นฟูสภาพป่า
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ชุดดินท่ายาง (Tha Yang: Ty)
กลุ่มชุดดินที่ 48
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ปลูกพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง
และอ้อย
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวด ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน มีกรวด
และเศษหินก้อนหินปนอยู่ตอนบนประมาณ 15-34 % โดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเทาถึง
สีน้ําตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากกว่า 35 %
โดยปริมาตร เพิ่มขึ้นตามความลึก จะพบชั้นดินปนกรวดปนเศษหินนี้ตื้นกว่า 50 ซม. จากผิวดินปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงกรดเล็กน้อยถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0 ) ดินล่างตอนล่างเป็นชั้นเศษหินกรวดของหินทราย
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินลาดหญ้า ชุดดินระนอง ชุดดินมวกเหล็ก และชุดดินแม่ริม
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินตื้นมีเศษหินมาก มีความลาดชันสูง ขาดแคลนน้ํา
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติ เพื่อเป็น
แหล่งต้นน้ําลําธาร
ชุดดินโพนพิสัย (Phon Phisai series: Pp)
กลุ่มชุดดินที่ 49
พบในบริเวณตําบลหนองบัว, หนองภัยศูนย์, โพธิ์ชัย, หนองสวรรค์, หัวนา, บ้านขาม,
นามะเฟือง, บ้านพร้าวล ป่าไม้งาม
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรัง พืชไร่ บางพื้นที่ทําคันนาปลูกข้าว
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
สีน้ําตาลปนเทาเข้ม ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายปนกรวดหรือดินเหนียวปนกรวดมาก มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลแก่ ส่วนดินล่างภายใน 50-100 ซม. เป็นดิน
ร่วนเหนียวปนกรวดมากหรือดินเหนียวปนกรวดมากถัดไปจะเป็นชั้นดินเหนียวตลอด มีสีเทาปนน้ําตาลอ่อน
หรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนและน้ําตาลแก่หรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินล่าง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินสระแก้ว
ข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีที่ใช้ป ลูกพืชไร่ ควรเลือกพืช ที่มีร ากสั้น เช่น ข้า วโพด ข้า วฟ่า ง
ถั่วเขียว และอื่นๆ ส่วนกรณีที่ใช้ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 75x75x75 ซม.
แล้วนําหน้าดินหรือดินจากที่อื่นมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ลงในหลุมปลูก อัตราประมาณ 20-30 กก.ต่อหลุม
เมื่อผสมแล้วนํากลับลงไปในหลุมก่อนที่จะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
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ชุดดินตาคลี (Takhli series: Tk)
กลุ่มชุดดินที่ 52
พบในบริเวณตําบลนาคําไฮ, กุดจิก, หนองภัยศูนย์
พรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว
ทานตะวัน หรือ ไม้ผล เช่น น้อยหน่า ขนุน มะม่วง
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลที่พบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเป็น
ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีดํา สีเทาเข้มมาก สีน้ําตาลปนเทาเข้มมาก
หรือสีน้ําตาลเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเข้ม และมีสีขาวของผงปูนทุติย
ภูมิหรือปูนมาร์ล ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ใต้ชั้นดินลงไปเป็นชั้นปูนมาร์ลสีขาวทั้งที่เป็นเม็ดและ
ที่เชื่อมต่อกันหนาแน่น
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินชัยบาดาล และชุดดินลํานารายณ์
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีต่อพืช ดินอาจขาด
สมดุลธาตุอาหารโยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด
ชุดดินลาดหญ้า (Lat Ya Series: Ly)
กลุ่มชุดดินที่ 56
พบในบริเวณหนองสวรรค์, บ้านขาม, นามะ เฟือง , โนนขมิ้น, หนองหว้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบแล้ง ปลูกพืชไร่
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็น ดิน ลึกปานกลาง ดิน บนเป็น ดิน ร่ว นหรือดิน ร่ว นปนทราย
สี น้ํ า ตาล สี น้ํ า ตาลปนเทาหรื อ สี น้ํ า ตาลปนเหลื อ ง ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป็ น กรดจั ด มากถึ ง กรด
ปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0)
ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองในช่วงความลึก 50-125 ซม. จากผิวดิน ก้อนกรวด
เป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังกระจายอยู่
ทั่วไปในชั้นดินปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0)
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินท่ายาง และชุดดินพะโต๊ะ
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มีการ
จัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ย
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พื้นทีล่ าดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex
กลุ่มชุดดินที่ 62
พบในบริเวณตําบลบ้านพร้าว, โนนทัน, หนองบัว, โพธิช์ ัย, หนองสวรรค์
ลักษณะเด่น : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยัง
ไม่มีการศึกษา สํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อ
การจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร
ปัญหา : มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทําการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้า
ดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ําและบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดินแนว
ทางการจัดการ : ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ําลําธาร ในกรณีที่
จําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จําเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของ
ดินสําหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินลึกและ
สามารถพัฒนาแหล่งน้ําได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูก
เฉพาะต้น โดยไม่มีการทําลายไม้พื้นล่าง สําหรับในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็น
สวนป่าสร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
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ภาพที่ 3 : แผนทีช่ ุดดินอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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3.2 ข้อมูลด้านเกษตร
3.2.1 สภาพทั่วไปในการทํานา
การเตรียมดิน
การไถเตรียมดิน สําหรับการทํานาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ทําการไถ 2 ครั้งและปั่น
1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ไถดะ เพื่อทําลายวัชพืช โรคพืชบางชนิดแหละพลิกหน้าดิน ครั้งที่ 2 ไถแปร เป็นการไถตัด
กับรอยไถดะเพื่อช่วยพลิกดินที่กลบไว้กลับขึ้นอีกครั้งและทําลายวัชพืชที่เกิดขึ้นใหม่ ย่อยดินเพื่อให้ดินมีขนาด
เล็กลง ครั้งที่ 3 ปั่น หรือคราด เพื่อเอาวัชพืชออกจากผืนนาและปรับพื้นที่นาให้ได้ระดับเป็นที่ราบเสมอกันจะ
ทําให้ได้ระดับน้ําเสมอกัน สามารถสะดวกต่อการระบายน้ําเข้าออก เครื่องมือในการเตรียมดินได้แก่ รถไถเดิน
ตามรถแทรกเตอร์ โดยส่วนใหญ่นิยมจ้างรถแทรกเตอร์ในการเตรียมดิน มีอัตราค่าจ้างรถแทรกเตอร์ในการไถ
หรือปั่น ครั้งละ 300 – 350 บาทต่อไร่ การเตรียมแปลงกล้าส่วนใหญ่เกษตรกรทําเองโดยใช้รถไถเดินตามหรือ
รถแทรกเตอร์ขึ้นอยู่กับปริมาณของพื้นที่ในการตกกล้า
การปลูก
โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 โดยซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีศรีไทย
ใหม่การเตรียมพันธุ์ข้าวก่อนทําการตกกล้าจะแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว 1 คืนแล้วนําไปหว่านในวันรุ่งขึ้นโดยอัตราการ
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในการปักดํ าใช้ เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 6.04 กิ โลกรัมต่อไร่ นาหว่าน ใช้เมล็ดพั นธุ์เฉลี่ย 9.63 กิ โลกรัมต่อไร่
นาหยอดใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 5.77 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อกล้าได้อายุประมาณ 1 เดือนจึงทําการถอนกล้ามาปลูก
การถอนกล้าเกษตรมีทั้งทําเองและจ้าง โดยส่วนเกษตรกรจ้างถอนมีอัตราค่า จ้าง 3 – 5 บาทต่อมัด อัตรา
ค่า จ้า งปักดํ า ในพื้น ที่อํ า เภอเมือ ง จ.หนองบัว ลํ า ภู 300 บาทต่ อวัน กรณีจ้ า งหยอดเมล็ด ข้ า วอั ต ราค่ า จ้า ง
150 – 200 บาทต่อไร่
การดูแลรักษา
เกษตรกรจะดู แ ลรั ก ษาโดยการใช้ ปุ๋ ย นิ ย มใช้ ทั้ ง ปุ๋ ย เคมี ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ปุ๋ ย ชี ว ภาพการดู แ ล
บํารุงรักษาข้าวจะนิยมใช้เป็นปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ สูตร 15-15-15, 46-0-0,16-16-8 และ16-20-0 ปุ๋ยสูตร 46-0-0
เป็นปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากโดยอัตราการใช้ 13.84 กก./ไร่ โดยใส่ปุ๋ยใส่ 2 ครั้ง โดยปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่
มูลโค มูลสุกร มูลไก่ และปุ๋ยชีวภาพ ที่ใช้คือปุ๋ยทอช สําหรับการกําจัดวัชพืชข้าวนาหว่าน นาหยอดจะมีปัญหา
เรื่องวัชพืชมากกว่านาดําและดูแลตัดหญ้าวัชพืชบนคันนาสารกําจัดวัชพืชนิยมใช้คือ รอนสตาร์ในการฉีดยา
กําจัดวัชพืชโดยส่วนใหญ่ฉีด 1 ครั้ง อัตราค่าจ้างฉีดพ่นยา 150 - 200 บาทต่อไร่
การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใช้แรงงานคนเกี่ยวด้วยมือหรือและเกี่ยวด้วยเครื่องจักร โดยอัตรา
ค่าจ้างเกี่ยวแรงงานคนอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท เกษตรกรเกี่ยวแล้วตากในนาประมาณ 3 วัน แล้วขนข้าว
มารวมกันเพื่อทําการนวดข้าว ค่าจ้างในการนวดข้าวในพื้นที่คิดตามผลผลิต คือ 100 สอบคิด 3 สอบหรือ 4
สอบโดยการใช้แรงงานในครัวเรือน เมื่อนวดข้าวเสร็จแล้วนําเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่
สํา หรั บ การใช้ ร ถเกี่ ย วมี อัต ราค่ า จ้า ง 600-700 บาทต่อ ไร่ จากนั้ น นํ า ข้า วไปลานตาก การตากเมล็ ด ข้ า ว
นิยมตาก 3-5 วัน โดยกลับข้าวทุกๆ 1 ชั่วโมง เมื่อข้าวแห้งแล้วนําข้าวเก็บในยุ้งฉาง
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3.2.2 พื้นที่การเกษตรแบ่งตามความเหมาะสม
1) ข้าว
พื้นที่ระดับความเหมาะสมในการปลูกข้าว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภูแบ่งเป็นพื้นที่
S1, S2 จํานวน 229,741 ไร่และ พื้นที่ S3, N จํานวน 369,684 ไร่ โดยในปีเพาะปลูก 2558/2559 มีพื้นที่ปลูกข้าว
ในพื้นที่ S1, S2 จํานวน 110,192 ไร่และ พื้นที่ S3, N จํานวน 72,915ไร่ รวมมีพื้นที่ปลูกข้าว ทั้งอําเภอจํานวน
183,107 ไร่

ปลู

ภาพที่ 4 : แผนที่เขตความเหมาะสมข้าวซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ที่มา : 1/Agri Map กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
2/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)
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ตารางที่ 4 : พื้นที่ปลูกข้าวนาปี รายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2558/59
ตําบล

รายการ

พื้ นที่เหมาะสม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.นาคํา ไฮ
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.นามะเฟื อง
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โนนขมิ้ น
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โนนทัน
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.บ้า นขาม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.บ้า นพร้ า ว
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.ป่า ไม้ งาม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โพธิ์ชัย
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.ลํา ภู
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองบัว
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองภั ยศูนย์
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองสวรรค์
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองหว้า
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หั วนา
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้นที่เหมาะสม
อําเภอเมื อง
พื้นที่ปลู กจริ ง
ที่มา : 1/Agri Map กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
ต.กุดจิ ก

2/

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

พื้นที่ข้ าว
ไร่
69,024
19,034
53,592
17,267
53,040
14,756
33,949
22,838
42,583
807
38,585
12,881
41,118
14,685
38,373
14,746
26,457
5,877
17,300
3,140
41,779
10,022
27,485
7,882
24,299
7,914
31,941
12,404
59,901
18,854
599,426
183,107

ความเหมาะสม
S1, S2
S3, N
11,143
57,882
4,663
14,372
13,725
39,867
5,573
11,694
19,794
33,246
8,480
6,276
22,884
11,066
16,939
5,899
3,746
38,837
699
109
24,061
14,524
10,357
2,524
17,788
23,331
8,348
6,336
17,529
20,844
9,547
5,199
10,966
15,492
4,106
1,771
6,445
10,854
2,637
504
16,926
24,853
7,211
2,811
7,730
19,755
4,015
3,867
9,535
14,764
5,287
2,627
16,900
15,041
8,385
4,019
30,571
29,330
13,946
4,907
229,741
369,684
110,192
72,915
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2) อ้อยโรงงาน
พื้นที่ระดับความเหมาะสมในการปลูกอ้อย อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภูแบ่งเป็นพื้นที่
S1, S2 จํานวน 152,995 ไร่ และพื้นที่ S3, N จํานวน 448,732 ไร่ โดยในปีเพาะปลูก 2558/2559 มีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน
ในพื้นที่ S1, S2 จํานวน 20,661 ไร่และ พื้นที่ S3, N จํานวน 49,720 ไร่ รวมมีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานทั้งอําเภอ
จํานวน 70,381 ไร่

ภาพที่ 5 : แผนที่เขตความเหมาะสมอ้อยซ้อนทับแผนที่ปลูกอ้อยโรงงาน อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ที่มา : 1/Ari Map กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
2/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)
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ตารางที่ 5 : พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2558
ตําบล

รายการ

พื้ นที่เหมาะสม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.นาคํา ไฮ
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.นามะเฟื อง
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โนนขมิ้ น
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โนนทัน
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.บ้า นขาม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.บ้า นพร้ า ว
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.ป่า ไม้ งาม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โพธิ์ชัย
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.ลํา ภู
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองบัว
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองภั ยศูนย์
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองสวรรค์
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองหว้า
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หั วนา
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้นที่เหมาะสม
อําเภอเมื อง
พื้นที่ปลู กจริ ง
ต.กุดจิ ก

พื้นที่อ้อย
ไร่
69,024
11,650
55,893
9,518
53,040
3,784
33,949
7,394
42,583
38,585
1,820
41,118
8,760
38,373
9,973
26,457
488
17,300
96
41,779
1,858
27,485
1,262
24,299
695
31,941
4,917
59,901
8,164
601,727
70,381

ที่มา : 1/Agri Map กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
2/

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

ความเหมาะสม
S1, S2
S3, N
33,935
35,090
6,174
5,476
11,617
44,276
2,248
7,270
19,920
33,120
2,064
1,720
5,707
28,242
1,690
5,704
8,219
34,364
5,863
32,722
326
1,494
8,085
33,033
2,405
6,355
2,465
35,909
612
9,362
6,116
20,341
85
403
6,109
11,191
61
35
11,976
29,803
622
1,236
12,092
15,392
734
528
2,514
21,785
51
645
12,460
19,481
2,507
2,410
5,918
53,984
1,082
7,082
152,995
448,732
20,661
49,720
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3) มันสําปะหลัง
พื้นที่ระดับความเหมาะสมในการปลูกมันสํา ปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลํา ภู
แบ่งเป็นพื้นที่ S1, S2 จํานวน 141,069 ไร่และ พื้นที่ S3, N จํานวน 460,658 ไร่ โดยในปีเพาะปลูก 2558/2559
มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ S1, S2 จํานวน 8,840 ไร่และ พื้นที่ S3, N จํานวน 7,994 ไร่ รวมมีพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังทั้งอําเภอ จํานวน 16,834 ไร่

ภาพที่ : แผนที่เขตความเหมาะสมมันสําปะหลังซ้อนทับแผนที่ปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ที่มา : 1/Agri Map กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
2/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)
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ตารางที่ 6 : พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง รายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2558
ตําบล

รายการ

พื้ นที่เหมาะสม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.นาคํา ไฮ
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.นามะเฟื อง
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โนนขมิ้ น
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โนนทัน
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.บ้า นขาม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.บ้า นพร้ า ว
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.ป่า ไม้ งาม
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.โพธิ์ชัย
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.ลํา ภู
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองบัว
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองภั ยศูนย์
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองสวรรค์
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หนองหว้า
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้ นที่เหมาะสม
ต.หั วนา
พื้ นที่ปลูกจริ ง
พื้นที่เหมาะสม
อําเภอเมื อง
พื้นที่ปลู กจริ ง
ต.กุดจิ ก

พื้นที่มั นสํา ปะหลั ง
ไร่
69,024
5,375
55,893
2,260
53,040
2,379
33,949
564
42,583
1,912
38,585
46
41,118
81
38,373
450
26,457
69
17,300
41,779
837
27,484
1,163
24,299
605
31,941
1,037
59,981
56
601,727
16,834

ที่มา : 1/Agri Map กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
2/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

ความเหมาะสม
S1, S2
S3, N
32,877
36,148
4,067
1,309
9,784
46,110
466
1,794
19,697
33,343
1,720
659
3,563
30,386
50
514
8,133
34,450
689
1,223
5,258
33,328
46
6,901
34,217
81
2,008
36,366
53
398
5,837
20,620
30
39
4,834
12,466
11,731
30,048
406
431
11,496
15,988
652
510
2,102
22,196
605
11,839
20,101
708
329
5,088
54,893
56
141,069
460,658
8,840
7,994

บทที่ 4
ผลการศึกษา
แนวทางการบริห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรเศรษฐกิ จเชิ งพื้นที่ (Zoning) สินค้ าข้ าว ในพื้นที่ อํ าเภอเมื อง
จังหวัดหนองบัวลําภู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าวแบ่งตามพื้นที่เขตความเหมาะสม
โดยแยกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าว ในพื้นที่เหมาะสมมากรวมกับเหมาะสมปานกลาง
(S1, S2) และพื้นที่เหมาะสมน้อยรวมกับพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N) 2) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนพืชทางเลือกอื่นๆ
ได้แก่ อ้อยโรงงาน มัน สํา ปะหลัง และพืช ทางเลือก 3) ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ 4) กําหนดแนวทางการพัฒ นา
การเกษตรสินค้าข้าว โดยมีผลการศึกษาดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไป
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน
หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 52.10 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 80.00 ระดับมัธยมต้น ร้อยละ 7.57 ระดับมัธยมปลาย ร้อยละ 9.73 ระดับปวช.-ปวส.ร้อยละ 1.08
และระดับปริญญาตรี ร้อยละ1.62
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.01 คน จําแนกเป็น ไม่ใช่วัยแรงงาน 1.01 คน คิดเป็นร้อยละ
20.13 และอยู่ในวัยแรงงาน 4.00 คน คิดเป็นร้อยละ 79.87 ซึ่งแยกเป็นแรงงานภาคเกษตร 3.22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.29 และแรงงานนอกภาคเกษตร 0.78 คน คิดเป็นร้อยละ 15.58
ตารางที่ 7 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตร
รายการ
อายุ เฉลี่ย หั วหน้ า ครั วเรื อนเกษตร (ปี )

จํานวน

ร้ อยละ

52.10

ระดับการศึกษาของหั วหน้ า ครั วเรื อน

100.00

- ประถมศึกษา

80.00

- มัธยมต้น

7.57

- มัธยมปลาย

9.73

- ปวช.-ปวส.

1.08

- ปริ ญ ญาตรี

1.62

ขนาดครั วเรื อนเกษตร (คน/ครั วเรื อน)

5.01

100.00

- ไม่ใช่วัย แรงงาน (คน/ครั วเรื อน)

1.01

20.13

- วัย แรงงาน อายุ 1 5-64 ปี (คน/ครั วเรื อน)

4.00

79.87

*แรงงานภาคเกษตร (คน/ครั วเรื อน)

3.22

64.29

0.78

15.58

*แรงงานนอกภาคเกษตร (คน/ครั วเรื อน)
ที่มา : จากการสํารวจ
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4.1.2 ข้อมูลการทํานา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัว ลําภู มีพื้นที่ในการปลูกข้าวเฉลี่ย 13.08
ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 97.10 และเช่า ร้อยละ 2.90 โดยมีเอกสารสิทธิ์เป็น
โฉนด ร้อยละ 56.52 ส.ปก.ร้อยละ 30.43 และนส.3ก ร้อยละ 13.04 พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ําจากน้ําฝน
ร้อยละ 68.12 คลองธรรมชาติ ร้อยละ 7.25 สระน้ําในไร่นาร้อยละ 7.25 และใช้น้ําชลประทาน ร้อยละ 17.39
ตารางที่ 8 : การถือครองที่ดิน เอกสารสิทธิ์ แหล่งน้ําทําการเกษตร
รายการ

ร้อยละ

1. การถือครองที่ดิน

100.00

- ตนเอง

97.10

- เช่า

2.90

2. เอกสารสิทธิ์

100.00

- โฉนด

56.52

-ส.ป.ก.

30.43

-นส.3ก

13.04

3. แหล่งน้ําทางการเกษตร

100.00

- น้ําฝน

68.12

- ชลประทาน

17.39

- คลองธรรมชาติ

7.25

- สระในไร่นา

7.25

ที่มา : จากการสํารวจ

เกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 คิดเป็นร้อยละ
88.41 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ทนแล้งและมีคุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ําตาลรองลงมา
ปลูกข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 8.70 ข้าวพันธุ์ กข 15 ร้อยละ 4.35 และข้าวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์อื่น
ร้อยละ1.45 โดยส่วนใหญ่ เกษตรกรปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง ด้วยวิธีหว่าน ร้อยละ 59.42 ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ยจํานวน
9.63 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีปักดํา (คน) ร้อยละ 34.78 ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ยจํานวน 6.04 กิโลกรัมต่อไร่และวิธีหยอด
ร้อยละ 8.70 ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ยจํานวน 5.77 กิโลกรัมต่อไร่
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ตารางที่ 9 : พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกและวิธีปลูก
รายการ
1. เกษตรกรปลูกพันธุ์
-กข.6
-ขาวดอกมะลิ105
-กข 15
-ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและอื่น ๆ

ร้อยละ
100.00
88.41
8.70
4.35
1.45

2. วิธีปลูก

100.00

- หว่าน
-ดํา >>คน
-หยอด

59.42
34.78
8.70

เมล็ดพันธุ์
(กิโลกรัม/ไร่)
9.63
6.04
5.77

ที่มา : จากการสํารวจ

เกษตรกรในอํ า เภอเมื อง จังหวัด หนองบัว ลํ า ภู ส่ว นใหญ่ เ ริ่มปลูกข้า วในเดือนพฤษภาคม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.03 รองลงมาเดือนมิถุนายน ร้อยละ 34.78 เดือนสิงหาคมร้อยละ 13.04 เดือนกรกฎาคม
ร้อยละ 8.70 และเดือนเมษายน ร้อยละ 1.45 สําหรับเดือนเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ
76.81 และเดือนธันวาคม ร้อยละ 23.19
ตารางที่ 10 : เดือนปลูกและเดือนเก็บเกี่ยว
รายการ
1. เดือนปลูก

ร้อยละ
100.00

- เมษายน

1.45

- พฤษภาคม

42.03

- มิถุนายน

34.78

- กรกฎาคม

8.70

- สิงหาคม

13.04

2. เดือนเก็บเกี่ยว

100.00

- พฤศจิกายน

76.81

- ธันวาคม

23.19

ที่มา : จากการสํารวจ
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เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ส่วนใหญ่ขายข้าวที่โรงสีมากที่สุด
ร้อยละ 48.00 โดยมีระยะทางขนส่งเฉลี่ย 13.50 กิโลเมตร ขายข้าวให้พ่อค้าทั่วไป ร้อยละ 36.00 มีระยะทาง
ขนส่ ง เฉลี่ ย 10.60 กิ โ ลเมตร และขายข้ า วให้ แ ก่ ส หกรณ์ ก ารเกษตร ร้ อ ยละ 16.00 มี ระยะทางขนส่ งเฉลี่ ย
17.50 กิโลเมตร
ตารางที่ 11 : สถานที่จําหน่ายข้าวและระยะทาง
ร้อยละ

ระยะทางเฉลี่ย
กิโลเมตร

โรงสี

48.00

13.50

พ่อค้าทั่วไป

36.00

10.60

สหกรณ์การเกษตร

16.00

17.50

สถานที่จําหน่าย

รวม

100.00

ที่มา : จากการสํารวจ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ส่วนใหญ่ไม่ปลูกพืชหลังนา คิดเป็น
ร้อยละ 58.33 มีการปลูกพืชหลังนา ร้อยละ 41.67 พืชหลังนาที่นิยมปลูกได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสงพืชผัก
สวนครัว เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา มะนาว พริก กะหล่ําปลี เป็นต้น
ตารางที่ 12 : การปลูกพืชหลังนา
การปลูกพืชหลังนา

ร้อยละ

ไม่มี

58.33

มี

41.67

ข้าวโพดหวาน

ถั่วลิสง

100.00

ถั่วฝักยาว

ผักสวนครัว

รวม
ที่มา : จากการสํารวจ
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เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีเพาะปลูก 2558/59 ในอํา เภอเมือง จังหวัดหนองบัวลํา ภูส่วนใหญ่
ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ร้อยละ 99.00 และปัญหาอื่นๆ เช่น โรคระบาด ร้อยละ 1.00
ตารางที่ 13 : ปัญหาในการทํานา
ปัญหาในการทํานา

ร้อยละ

ภัยแล้ง

99.00

อื่นๆ

1.00
รวม

100.00

ที่มา : จากการสํารวจ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภูส่วนใหญ่ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนไปปลูก
พืชอื่นแทนข้าว ร้อยละ 74.19 มีบางส่วนคิดจะปลูกพืชอื่นแทนข้าว ร้อยละ 25.81 โดยพืชที่จะปรับเปลี่ยน
ได้แก่ อ้อยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว และผักหวานเป็นต้น
ตารางที่ 14 : แนวคิดในการปลูกพืชอื่นทดแทนข้าว
แนวคิด
ปลูกพืชอื่นแทนข้าว

ร้อยละ

ไม่คิด

74.19

คิด

25.81

อ้อยโรงงาน

ต้องการปลูกพืชสลับพักหน้าดิน
ต้องการหารายได้เสริม

100.00

มันสําปะหลัง

พื้นที่เป็นที่ดอนปี 2558 ราคาดี

รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกฤดูแล้ง ได้ราคาดี
ถัวเขียว

ทนแล้ง

ผักหวาน

ราคาดี
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4.2 ประสิทธิภาพการปลูกข้าวแบ่งตามพื้นที่ความเหมาะสม
4.2.1 ต้นทุนการปลูกข้าว
1) ต้นทุนการปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2
การปลู กข้ าวในพื้ นที่ S1,S2 มี ต้ นทุ นรวม 3,763.11 บาทต่ อไร่ โดยแยกเป็ นต้ นทุ นผั นแปร
2,946.02 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่ 817.09 บาทต่อไร่ ต้นทุนส่วนใหญ่เกิดจากค่าเตรียมพันธุ์และค่าปลูก 742.11
บาทต่อไร่ ค่าเก็บเกี่ยวและนวด 476.61 บาทต่อไร่ ค่าเตรียมดิน 464.56 บาทต่อไร่ และค่าปุ๋ย 318.90 บาทต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ 19.72, 12.67, 12.35 และ 8.47 ตามลําดับ
ตารางที่ 15: ต้นทุนการปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2
รายการ
1. ต้นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน
เตรี ยมดิน
เตรี ยมพันธุ์และปลูก
ดูแลรั กษา
เก็บเกี่ยวและนวด
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ ย
ค่ายาปราบศัตรู พืชและวัชพืช
ค่าน้ํ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
ค่าเช่าที่ ดิน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุ นอุปกรณ์การเกษตร
3. ต้นทุนรวมต่อไร่

ที่มา : จากการคํานวณ

เงิ นสด
1,952.71
1,039.93
253.10
502.00
11.93
272.90
785.03
73.19
305.27
8.40
216.51
167.99
13.67
127.75
1,952.71

ต้นทุนข้ าว ปี 2558
ไม่ เป็นเงิ นสด
993.31
806.42
211.46
240.12
151.13
203.72
121.91
101.00
13.63
6.58
0.71
64.98
817.09
600.00
111.01
106.08
1,810.40

รวม
2,946.02
1,846.35
464.56
742.12
163.06
476.62
906.94
174.19
318.90
8.40
216.51
174.57
14.38
192.73
817.09
600.00
111.01
106.08
3,763.11

สัดส่วน
78.29
49.06
12.35
19.72
4.33
12.67
24.10
4.63
8.47
0.22
5.75
4.64
0.38
5.12
21.71
15.94
2.95
2.82
100.00
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2) ต้นทุนการปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N
การปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N มีต้นทุนรวม 3,738.77 บาทต่อไร่ โดยแยกเป็นต้นทุนผันแปร
2,958.25 บาทต่อไร่ต้นทุนคงที่ 780.52 บาทต่อไร่ ต้นทุนส่วนใหญ่เกิดจากค่าเก็บเกี่ยว 618.84 บาทต่อไร่
ค่าเตรียมดิน 580.99 บาทต่อไร่ ค่าเตรียมพันธุ์และค่าปลูก 437.31 บาทต่อไร่ และค่าปุ๋ย 350.99 บาทต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ 16.55, 15.54, 11.70 และ 9.39 ตามลําดับ
ตารางที่ 16 : ต้นทุนการปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N
รายการ

ต้นทุนข้ าว ปี 2558
เงิ นสด

ไม่ เป็นเงิ นสด

สัดส่วน

รวม

1. ต้นทุนผันแปร

1,963.63

994.62

2,958.25

79.12

1.1 ค่าแรงงาน

1,055.61

789.10

1,844.71

49.34

เตรี ยมดิน

390.8 0

190.19

580.99

15.54

เตรี ยมพันธุ์และปลูก

301.1 7

136.14

437.31

11.70

ดูแลรั กษา

91.2 3

116.34

207.57

5.55

เก็บเกี่ยวและนวด

272.4 2

346.42

618.84

16.55

1.2 ค่าวัสดุ

779.56

140.45

920.01

24.61

ค่า พันธุ์

110.1 5

120.45

230.60

6.17

ค่า ปุ๋ ย

349.8 7

1.12

350.99

9.39

ค่า ยาปราบศัตรู พืชและวัชพืช

34.2 2

-

34.22

0.92

ค่า น้ํ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

151.0 4

-

151.04

4.04

ค่า วัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง

115.6 3

12.46

128.09

3.43

ค่า ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร

18.6 5

6.42

25.07

0.67

1.3 ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุน

128.46

65.07

193.53

5.18

2. ต้นทุนคงที่

-

780.52

780.52

20.88

ค่า เช่าที่ ดิน

-

600.00

600.00

16.05

ค่า เสื่อมอุปกรณ์การเกษตร

-

97.38

97.38

2.60

ค่า เสียโอกาสเงิน ลงทุ นอุปกรณ์การเกษตร

-

83.14

83.14

2.22

1,775.14

3,738.77

100.00

3. ต้นทุนรวมต่อไร่

ที่มา : จากการคํานวณ

1,963.63
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4.2.2 ผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
1) ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2
(1) ผลตอบแทนจากต้นทุนเงินสด
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 ผลิตข้าวได้ 303.22 กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวในราคา
12.28 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 3,724.63 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนที่เป็นเงินสด 1,952.71 บาทต่อไร่
จะได้รับผลตอบแทนสุทธิ 1,771.92 บาทต่อไร่ หรือมีต้นทุนการปลูกข้าว 6.44 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทน
สุทธิ 5.84 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 1.91เกษตรกรต้องผลิตข้าวได้ 158.97
กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน(Break Even Yield)
(2) ผลตอบแทนจากต้นทุนรวม
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 ผลิตข้าวได้ 303.22 กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวในราคา
12.28 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 3,724.63 บาทต่อไร่หักด้วยต้นทุนรวม (ต้นทุนเป็นเงินสดและ
ไม่เป็นเงินสด) 3,763.11 บาทต่อไร่ จะขาดทุนสุทธิ 38.48 บาทต่อไร่ หรือมีต้นทุนการปลูกข้าว 12.41 บาทต่อ
กิโลกรัม ขาดทุนสุทธิ 0.13 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 0.99 เกษตรกรต้อง
ผลิตข้าวได้ 306.35 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break Even Yield)
2) ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N
(1) ผลตอบแทนจากต้นทุนเงินสด
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N ผลิตข้าวได้ 221.28 กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวในราคา
12.28 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 2,717.01 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนที่เป็นเงินสด 1,963.63 บาทต่อไร่
จะได้รับผลตอบแทนสุทธิ 753.38 บาทต่อไร่ หรือมีต้นทุนการปลูกข้าว 8.87 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ
3.40 บาทต่อกิ โ ลกรั ม โดยอัต ราส่ว นรายได้ต่อต้น ทุ น รวม เท่ากับ 1.38 เกษตรกรต้ องผลิต ข้า วได้ 159.92
กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break Even Yield)
(2) ผลตอบแทนจากต้นทุนรวม
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N ผลิตข้าวได้ 221.28 กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวในราคา
12.28 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 2,717.01 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม (ต้นทุนเป็นเงินสดและ
ไม่เป็นเงิน สด) 3,738.77 บาทต่อไร่ จะขาดทุนสุทธิ 1,021.76 บาทต่อไร่ หรือมีต้นทุนการปลูกข้าว 16.90
บาทต่อกิโลกรัม ขาดทุนสุทธิ 4.62 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 0.73 เกษตรกร
ต้องผลิตข้าวได้ 304.49 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break Even Yield)
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ตารางที่ 17 : ผลตอบแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 และ S3, N
รายการ
ต้นทุน (บาทต่อไร่)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ราคาขาย (บาท/กก.)
ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท)
ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)
ต้นทุนต่อกิโลกรัม(บาท)
ผลตอบแทนต่อกิโลกรัม (บาท)
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม
ผลผลิตต่อไร่คุ้มค่าต่อการลงทุน
(Break Even Yield)

ข้าว S1 , S2
เงินสด
รวม
1,952.71
3,763.11
303.22
303.22
12.28
12.28
3,724.63
3,724.63
1,771.92
-38.48
6.44
12.41
5.84
-0.13
1.91
0.99
158.97
306.35

ข้าว S3 , N
เงินสด
รวม
1,963.63
3,738.77
221.28
221.28
12.28
12.28
2,717.01
2,717.01
753.38 -1,021.76
8.87
16.90
3.40
-4.62
1.38
0.73
159.92
304.49

ที่มา ; จากการคํานวณ

ปริมาณผลผลิตและต้นทุนการผลิตรวมบ่งชี้ว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 มีปริมาณผลผลิตสูงกว่า
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N เท่ากับ 81.94 กิโลกรัมต่อไร่ และมีต้นทุนการผลิตรวมสูงกว่าเท่ากับ 24.34
บาทต่อไร่ เนื่องจากลักษณะดินที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพฤติกรรมเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
ทํานาดํา ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าพื้นที่ S3, N ที่ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาดอนใช้วิธีการทํานา
ด้วยวิธีหว่านประกอบกับสถานการณ์ปี 2558 อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ประสบปัญหา ภัยแล้ง ฝนทิ้ง
ช่วง เป็นผลให้ผลผลิตข้าวต่ํา
ตารางที่ 18 : เปรียบเทียบต้นทุนและปริมาณผลผลิตข้าวระหว่าง พื้นที่ S1, S2 และ S3, N
รายการ
ต้นทุน (บาทต่อไร่)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

ข้าว S1 , S2
3,763.11
303.22

ข้าว S3 , N
3,738.77
221.28

ผลต่าง
24.34
81.94

ที่มา : จากการคํานวณ

จากผลการศึ กษาต้ นทุ น ผลตอบแทนและการสอบถามเกษตรที่ ผลิ ตข้ าวในพื้ นที่ S1, S2 และ S3, N
พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 ผลิตข้าวได้ 303.22 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่
S3, N ผลิตข้าวได้ 221.28 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรไม่พึงพอใจในปริมาณผลผลิตและต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ S3, N ที่มีผลผลิตต่ําไม่ถึงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของจังหวัดหนองบัวลําภูที่มีผลผลิต
เฉลี่ย 314 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากสถานการณ์น้ําไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวฝนทิ้งช่วงและประสบปัญหาภัยแล้ง
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เมื่อสอบถามถึงการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทนข้าว เกษตรกรมีแนวคิดอยากปรับเปลี่ยนไป
ปลูกอ้อยโรงงานและมันสําปะหลัง โดยให้เหตุผลว่า อ้อยราคาดีกว่าข้าว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 2-3 ครั้งโดยไม่
ต้องปลูกใหม่ดูแลง่ายและใช้น้ําน้อยกว่าข้าว อีกทั้งมีโรงงานรับซื้ออ้อยในพื้นที่ใกล้เคียงจํานวน 4 โรงงาน ได้แก่
โรงงานเอราวัณพืชผล อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู, โรงงานน้ําตาลไทยอุดร อ.บ้านฝือ จ.อุดรธานี, โรงงาน
น้ําตาลมิตรผล อ.วังสะพุง จ.เลย และ โรงงานน้ําตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย ประกอบกับมีลานรับซื้ออ้อย
กระจายในพื้นที่ซึ่งอํานวยความสะดวกในการขายผลผลิตของเกษตรกรส่วนมันสําปะหลัง ดูแลง่ายทนแล้งใช้
น้ําน้อยและต้นทุนต่ํา
4.3 การวิเคราะห์เพื่อหาพืชทางเลือกทางเศรษฐกิจ
4.3.1 อ้อยโรงงาน
1) ต้นทุนและผลตอบแทนของอ้อยโรงงาน
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงในพื้นที่ S1,S2 ผลิตอ้อยโรงงานได้เฉลี่ย 9.44 ตันต่อไร่ ขายอ้อย
ในราคา 838 บาทต่อตัน ได้รับผลตอบแทน 7,910.72 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม (ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่
เป็นเงินสด) 9,303.96 บาทต่อไร่ จะขาดทุนสุทธิ 1,393.24 บาทต่อไร่หรือมีต้นทุนการปลูกอ้อยโรงงาน
985.59 บาทต่อตันขาดทุนสุทธิ 147.59 บาทต่อตันโดยอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 0.85 เกษตรกร
ต้องผลิตอ้อยโรงงานได้ 11.10 ตันต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน(Break Even Yield)
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ S3, N ผลิตอ้อยโรงงานได้เฉลี่ย 9.12 ต้นต่อไร่ ขาย
อ้อยในราคา 838 บาทต่อตัน ได้รับผลตอบแทน 7,642.56 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม (ต้นทุนเป็นเงินสด
และไม่เป็นเงินสด) 9,141.74 บาทต่อไร่จะขาดทุนสุทธิ 1,499.18 บาทต่อไร่หรือมีต้นทุนการปลูกอ้อยโรงงาน
1,002.38 บาทต่อตัน ขาดทุน สุทธิ 164.38 บาทต่อตัน โดยอัต ราส่ว นรายได้ต่อต้น ทุน รวม เท่า กับ 0.84
เกษตรกรต้องผลิตอ้อยโรงงานได้ 10.91 ตันต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break Even Yield)
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ตารางที่ 19 : ต้นทุนและผลตอบแทนรวมข้าวเปรียบเทียบอ้อยโรงงาน
S1,S2

S3, N

อ้อยโรงงาน
S1,S2
S3, N

ต้นทุนรวม (บาทต่อไร่)

3,763.11

3,738.77

9,303.96

9,141.74

ผลผลิตต่อไร่ (กก./ตัน)

303.22

221.28

9.44

9.12

ราคาขาย (บาท/กก./ตัน)

12.28

12.28

838

838

ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท)

3,724.63

2,717.01

7,910.72

7,642.56

ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

-38.48

-1,021.76

-1,393.24

-1,499.18

ต้นทุนต่อกิโลกรัม/ตัน(บาท)

12.41

16.90

985.59

1,002.38

ผลตอบแทนต่อกิโลกรัม (บาท)

-0.13

-4.62

-147.59

-164.38

อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม
ผลผลิตต่อไร่คุ้มค่าต่อการลงทุน
(Break Even Yield)

0.99
306.35

0.73
304.49

0.85
11.10

0.84
10.91

รายการ

ข้าว

ที่มา : จากการคํานวณ

จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมสุทธิที่เกษตรกรจะได้รับระหว่างการปลูกข้าวกับการปลูก
อ้อยโรงงาน (ตารางที่ 19) พบว่า
1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่เหมาะสมอ้อย S1, S2
จะขาดทุ น สุ ท ธิ ใ นการปลู ก อ้ อย 1,393.24 บาทต่ อไร่ ซึ่ ง เดิ ม ปลู ก ข้ า วขาดทุ น สุ ท ธิ 38.48 บาทต่ อ ไร่ หาก
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S3, N จะขาดทุนสุทธิในการปลูกอ้อย 1,499.18 บาทต่อไร่
2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่เหมาะสมอ้อย S1, S2
จะขาดทุ น สุ ท ธิ ใ นการปลู กอ้ อย 1,393.24 บาทต่ อ ไร่ ขาดทุ น มากกว่ า ปลู ก ข้ า ว 371.48 บาทต่ อ ไร่ หาก
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S3, N จะขาดทุนสุทธิในการปลูกอ้อย 1,499.18 บาทต่อไร่ ซึ่งจะขาดทุน
มากกว่าปลูกข้าว 477.42 บาทต่อไร่
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ตารางที่ 20 : ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับอ้อยโรงงาน
S1,S2

S3, N

อ้อยโรงงาน
S1,S2
S3, N

ต้นทุนเงินสด (บาทต่อไร่)

1,952.71

1,963.63

5,138.73

5,665.36

ผลผลิตต่อไร่ (กก./ตัน)

303.22

221.28

9.44

9.12

12.28

12.28

838

838

ผลตอบแทนเงินสดต่อไร่ (บาท)

3,727.63

2,717.01

7,910.72

7,642.56

ผลตอบแทนเงินสดสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,771.92

753.38

2,711.99

1,977.20

ต้นทุนต่อกิโลกรัม/ตัน(บาท)

6.44

8.87

544.36

621.20

ผลตอบแทนต่อกิโลกรัม/ตัน (บาท)

5.84

3.40

293.64

216.80

1.91
158.97

1.38
159.92

1.54
6.13

1.35
6.76

รายการ

ราคาขาย (บาท/กก./ตัน)

อัตราส่วนรายได้เงินสดต่อต้นทุนเงินสด
ผลผลิตต่อไร่คุ้มค่าต่อการลงทุน (Break
Even Yield)

ข้าว

ที่มา : จากการคํานวณ

จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับต้นทุนและผลตอบแทน
ที่เป็นเงินอ้อยโรงงาน (ตารางที่ 20) พบว่า
1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่เหมาะสมอ้อย S1, S2 จะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 2,711.99 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนมากกว่าปลูกข้าว 940.07 บาทต่อไร่
หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S3, N จะได้รับผลตอบแทนสุทธิในการปลูกอ้อยถึง1, 977.20 บาทต่อไร่
ซึ่งจะได้ผลตอบแทนเงินสดมากกว่าปลูกข้าว 205.28 บาทต่อไร่
2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่เหมาะสมอ้อย S1, S2 จะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 2,711.99 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนมากกว่าปลูกข้าว 1,958.61 บาทต่อไร่
หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S3, N จะได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 1,977.20
บาทต่อไร่ ซึ่งจะได้ผลตอบแทนมากกว่าปลูกข้าว 1,223.82 บาทต่อไร่
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4.3.2 มันสําปะหลัง
1) ต้นทุนและผลตอบแทนมันสําปะหลัง
เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ S1, S2 ผลิตมันสําปะหลังได้เฉลี่ย 3,573.54 กิโลกรัมต่อไร่
ขายมันสําปะหลังในราคา 2.05 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 7,325.75 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม
(ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 5,734.78 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 1,590.97 บาทต่อไร่ หรือ
มีต้นทุนการปลูกมันสําปะหลัง 1.60 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ 0.45 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนรวมเท่ากับ 1.28 เกษตรกรต้องผลิตมันสําปะหลังได้ 2,797.45 กิ โลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่า
ต่อการลงทุน (Break Even Yield)
เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ S3, N ผลิตมันสําปะหลังได้เฉลี่ย 3,253.21 กิโลกรัมต่อไร่
ขายมันสําปะหลังในราคา 2.05 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 6,669.07 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม
(ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 5,379.44 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 1,289.64 บาทต่อไร่ หรือ
มีต้นทุนการปลูกมันสําปะหลัง 1.65 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ 0.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 1.24 เกษตรกรต้องผลิตมันสําปะหลังได้ 2,624.11 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อ
การลงทุน (Break Even Yield)
ตารางที่ 21 : ต้นทุนและผลตอบแทนรวมข้าวเปรียบเทียบกับมันสําปะหลัง
ข้าว

รายการ

มันสําปะหลัง

มันสําปะหลัง
ณ ราคาปัจจุบัน
S1,S2
S3, N

S1,S2

S3, N

S1,S2

S3, N

ต้นทุน (บาทต่อไร่)

3,763.11

3,738.77

5,734.78

5,379.44

5,734.78

5,379.44

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

303.22

221.28

3,573.54

3,253.21

3,573.54

3,253.21

12.28

12.28

2.05

2.05

1.16

1.16

3,724.63

2,717.01

7,325.75

6,669.07

4,145.30

3,773.72

ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

-38.48 -1,021.76

1,590.97

1,289.64 -1,589.48 -1,605.72

ต้นทุนต่อกิโลกรัม(บาท)

12.41

16.90

1.60

1.65

1.60

1.65

ผลตอบแทนต่อกิโลกรัม (บาท)

-0.13

-4.62

0.45

0.40

-0.44

-0.49

อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม

0.99

0.73

1.28

1.24

0.72

0.70

306.35

304.49

2,797.45

2,624.11

4,943.78

4,637.44

ราคาขาย (บาท/กก.)
ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท)

ผลผลิตต่อไร่คุ้มค่าต่อการลงทุน
(Break Even Yield)
ที่มา : จากการคํานวณ
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จากการเปรี ย บเที ย บผลตอบแทนสุ ท ธิ ที่ เ กษตรกรจะได้ รั บ ระหว่ า งการปลู ก ข้ า วกั บ การปลู ก
มันสําปะหลัง (ตารางที่ 21) พบว่า
1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 หากปรับ เปลี่ย นพื้น ที่ข้า วเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S1, S2
จะได้รับผลตอบแทนสุทธิในการปลูกมันสําปะหลังถึง 1,590.97 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่า
ข้าวเท่ากับ 1,629.45 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S3, N จะได้รับผลตอบแทน
สุทธิในการปลูกมัน สําปะหลังเท่า กับ 1,289.64 บาทต่อไร่ ซึ่ง ได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่า การปลูกข้า ว
เท่ากับ 1,328.12 บาทต่อไร่
2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S1, S2
จะได้รับผลตอบแทนสุทธิในการปลูกมันสําปะหลังถึง 1,590.97 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่า
ข้าวเท่ากับ 2,612.73 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S3, N จะได้รับผลตอบแทน
สุทธิในการปลูกมันสําปะหลังเท่ากับ 1,289.64 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าการปลูกข้าว
เท่ากับ 2,311.40 บาทต่อไร่
สถานการณ์มัน สํา ปะหลัง ไทยในปี 2559 มีร าคาต่ํา กว่า ปี 2558 เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจีน คือ ประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงรวมประมาณ 210 ล้านต้น ซึ่งมากกว่าความ
ต้องการของตลาด จึงมีแนวโน้มว่าราคาข้าวโพดจีนจะปรับตัวลดลง ประกอบกับช่วงเวลาที่ผลผลิตข้าวโพดจีน
ออกสู่ตลาดเป็นช่วงเดียวกันกับมันสําปะหลังไทยออกสู่ตลาดเช่นกันส่งผลกระทบให้ราคามันสําปะหลังจะตกต่ํา
รุนแรงยิ่งกว่าราคา ณ ปัจจุบัน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าทดแทนมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์)
ดังนั้น จึงทําการเปรียบเทีย บผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรจะได้รับระหว่างการปลูกมัน สํา ปะหลัง ณ ราคา
ปัจจุบัน (กันยายน 2559) กับการปลูกข้าว(ตารางที่ 21) พบว่า
1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S1, S2
จะได้รับขาดทุนสุทธิในการปลูก 1,589.48 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลขาดทุนสุทธิมากกว่าข้าวเท่ากับ 1,550.52
บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S3, N จะได้รับขาดทุนสุทธิในการปลูกมันสําปะหลัง
1,605.72 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับขาดทุนมากกว่าการปลูกข้าวเท่ากับ 1,567.24 บาทต่อไร่
2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S1, S2
จะได้รับผลขาดทุนสุทธิในการปลูกมันสําปะหลัง 1,589.48 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลขาดทุนสุทธิมากกว่าข้าวโดย
ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 567.72 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S3, N จะได้รับผล
ขาดทุนสุทธิในการปลูกมันสําปะหลัง 1,605.72 บาทต่อไร่ซึ่งได้รับขาดทุนกว่าการปลูกข้าวเท่ากับ 583.96 บาทต่อไร่
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ตารางที่ 22 : ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับมันสําปะหลัง ณ ราคาปัจจุบัน
(เดือนกันยายน 2559)
ข้าว
(เงินสด)

รายการ

มันสําปะหลัง
(เงินสด) ณ ราคาปัจจุบัน
S1,S2
S3, N

S1,S2

S3, N

1,952.71

1,963.63

2,155.18

2,474.56

303.22

221.28

3,573.54

3,253.21

12.28

12.28

1.16

1.16

ผลตอบแทนเงินสดต่อไร่ (บาท)

3,727.63

2,717.01

4,145.30

3,773.72

ผลตอบแทนเงินสดสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,771.92

753.38

1,990.12

1,299.16

ต้นทุนต่อกิโลกรัม(บาท)

6.44

8.87

0.60

0.76

ผลตอบแทนต่อกิโลกรัม (บาท)

5.84

3.40

0.56

0.4

1.91
158.97

1.38
159.92

1.92
1,857.91

1.53
2,133.24

ต้นทุนเงินสด (บาทต่อไร่)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ราคาขาย (บาท/กก.)

อัตราส่วนรายได้เงินสดต่อต้นทุนเงินสด
ผลผลิตต่อไร่คุ้มค่าต่อการลงทุน
(Break Even Yield)
ที่มา : จากการคํานวณ

จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับต้นทุนและผลตอบแทน
ที่เป็นเงินสดมันสําปะหลัง ณ ราคาปัจจุบัน (เดือนกันยายน 2559) พบว่า
1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S1, S2 จะ
ได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกถึง 1,990.12 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าข้าวเท่ากับ
218.20 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S3, N จะได้รับผลผลตอบแทนเงินสดสุทธิ
ในการปลูกมันสําปะหลัง เท่ากับ 1,299.16 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิน้อยกว่าข้าวเท่ากับ 472.76
บาทต่อไร่
2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S1, S2 จะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกมันสําปะหลังถึง 1,990.12 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าข้าว
เท่ากับ 1,236.74 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S3, N จะได้รับผลผลตอบแทน
สุทธิ ในการปลูก มัน สํา ปะหลังถึ ง 1,299.16 บาทต่อไร่ ได้รับ ผลตอบแทนสุท ธิมากกว่า การปลูกข้า วเท่า กั บ
545.78 บาทต่อไร่
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4.3.3 พืชชนิดอื่นๆ
1) ต้นทุนและผลตอบแทนพืชอื่นๆ
(1) ข้าวโพดเลี้ย งสัต ว์ เกษตรกรที่ป ลูกข้า วโพดเลี้ย งสัต ว์ผลิต ข้า วโพดเลี้ยงสัตว์ ได้เฉลี่ย 625
กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในราคา 6.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 3,750.00 บาทต่อไร่
หักด้วยต้นทุนรวม (ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 3,975.66 บาทต่อไร่ จะขาดทุนสุทธิ 225.66 บาทต่อไร่
หรื อ มี ต้ น ทุ น การปลู ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ 6.36 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ขาดทุ น สุ ท ธิ 0.36 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม โดย
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวมเท่ากับ 0.94 เกษตรกรต้องผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 662.61 กิโลกรัมต่อไร่
จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break Even Yield)
(2) มะละกอกินผลสุก เกษตรกรที่ปลูกมะละกอกินผลสุก ระบบสปริงค์เกอร์ ผลิตมะละกอ
ได้เฉลี่ย 9,583.33 กิโลกรัมต่อไร่ ขายมะละกอ ในราคา 10.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 95,833.33
บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม (ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 17,747.28 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ
78,086.06 บาทต่ อ ไร่ หรื อ มีต้ น ทุน การปลูก มะละกอ 1.85 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ผลตอบแทนสุ ทธิ 8.15 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวมเท่ากับ 5.40 เกษตรกรต้องผลิตมะละกอได้ 1,744.73 กิโลกรัมต่อไร่
จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break Even Yield)
(3) หญ้ า เลี้ ย งสั ต ว์ เกษตรกรที่ ป ลู ก หญ้ า เลี้ ย งสั ต ว์ ได้ เ ฉลี่ ย 12,470.59 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
ขายหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในราคา 1.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 12,470.59 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม
(ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 11,977.37 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 493.22 บาทต่อไร่ หรือ
มีต้นทุนการปลูกหญ้า 0.96 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ 0.04 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วนรายได้
ต่อต้น ทุนรวม เท่ากับ 1.04 เกษตรกรต้องผลิตหญ้า เนเปีย ได้ 11,977.33 กิโ ลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อ
การลงทุน (Break Even Yield)
(4) ข้าวโพดหวาน เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวาน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 750.00 กิโลกรัมต่อไร่
ขายข้าวโพดหวาน ในราคา 12.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 9,000.00 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม
(ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 4,580.13 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 4,419.87 บาทต่อไร่ หรือ
มีต้นทุนการปลูกข้าวโพดหวาน 6.11 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ 5.89 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 1.97 เกษตรกรต้องผลิตข้าวโพดหวานได้ 381.68 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่า
ต่อการลงทุน (Break Even Yield)
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ตารางที่ 23 : ต้นทุนและผลตอบแทนรวมข้าวเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ
รายการ

ข้าวS3 , N

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

มะละกอกิน หญ้าเลี้ยง
ผลสุก
สัตว์

ข้าวโพด
หวาน

ต้นทุน (บาทต่อไร่)

3,738.77

3,975.66

17,747.28 11,549.37

4,580.13

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

221.28

625.00

9,583.33 12,470.59

750.00

12.28

6.00

ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท)

2,717.01

3,750.00

ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

-1,021.76

ต้นทุนต่อกิโลกรัม(บาท)

ราคาขาย (บาท/กก.)

10.00

1.00

12.00

95,833.33 12,470.59

9,000.00

-225.66

78,086.06

493.22

4,419.87

16.90

6.36

1.85

0.96

6.11

ผลตอบแทนต่อกิโลกรัม (บาท)

-4.62

-0.36

8.15

0.04

5.89

อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม
ผลผลิตต่อไร่คุ้มค่าต่อการลงทุน
(Break Even Yield)

0.73
304.49

0.94
662.61

5.40
1.04
1,744.73 11,977.37

1.97
381.68

ที่มา : จากการคํานวณ

จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรจะได้รับระหว่างการปลูกพืชชนิดอื่นกับการปลูกข้าว
(ตารางที่ 23) พบว่า
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะขาดทุน
สุทธิในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 225.66 บาทต่อไร่ ซึ่งขาดทุนสุทธิน้อยกว่าข้าวเท่ากับ 796.10 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มะละกอกินผลสุกจะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิในการปลูกมะละกอกินผลสุกถึง 78,086.06 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าข้าว
เท่ากับ 79,107.82 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่หญ้าเลี้ยงสัตว์จะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 493.22 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าข้าวเท่ากับ
1,514.98 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่ข้าวโพดหวานจะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิในการปลูกข้าวโพดหวาน 4,419.87 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าข้าวเท่ากับ
5,441.63 บาทต่อไร่
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2) ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ (ตารางที่ 24)
(1) ข้า วโพดเลี้ยงสัต ว์ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์ ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้เฉลี่ย 625
กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคา 6.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเงินสด 3,750.00 บาทต่อไร่
หักด้วยต้นทุนเงินสด 2,918.83 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 831.18 บาทต่อไร่ หรือมีต้นทุนเงินสด
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.67 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 1.33 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 1.28 เกษตรกรต้องผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 486.47 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อ
การลงทุน (Break Even Yield)
(2) มะละกอกินผลสุก เกษตรกรที่ปลูกมะละกอระบบสปริงค์เ กอร์ ผลิตมะละกอได้เ ฉลี่ย
9,583.33 กิ โ ลกรัมต่ อไร่ ขายมะละกอในราคา 10.00 บาทต่ อกิ โ ลกรัม ได้ รับ ผลตอบแทน 95,833.33
บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนเงินสด 8,578.16 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 87,255.17 บาทต่อไร่ หรือ
มีต้นทุนเงินสดการปลูกมะละกอ 0.90 บาทต่อกิโลกรัมผลตอบแทนสุทธิ 9.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 11.17 เกษตรกรต้องผลิตมะละกอ ได้ 857.82 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อ
การลงทุน (Break Even Yield)
(3) หญ้าเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตเฉลี่ย 12,470.59 กิโลกรัมต่อไร่
ขายหญ้าเนเปียในราคา 1.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 12,470.59 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนเงินสด
2,731.65 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 9,738.94 บาทต่อไร่ หรือมีต้นทุนเงินสดการปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ 0.22 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ 0.78 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม
เท่ากับ 4.51 เกษตรกรต้องผลิตหญ้าเนเปียได้ 2,731.65 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break Even Yield)
(4) ข้าวโพดหวาน เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานได้ผลผลิตเฉลี่ย 750.00 กิโลกรัมต่อไร่
ขายข้าวโพดหวาน ในราคา 12.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเงินสด 9,000.00 บาทต่อไร่ หักด้วย
ต้นทุนเงินสด 2,183.93 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 6,861.07 บาทต่อไร่ หรือมีต้นทุนเงินสดการปลูก
ข้าวโพดหวาน 2.85 บาทต่อกิโลกรัมผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 9.15 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วนรายได้ต่อ
ต้นทุนรวมเท่ากับ 4.21 เกษตรกรต้องผลิตข้าวโพดหวานได้ 178.24 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน
(Break Even Yield)
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ตารางที่ 24 : ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับต้นทุนของพืชชนิดอื่นๆ
รายการ
ต้นทุนเงินสด (บาทต่อไร่)

ข้าวS3 , N

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

1,963.63

2,918.83

221.28

625.00

12.28

6.00

2,717.01

3,750.00

753.38

ต้นทุนเงินสดต่อกิโลกรัม(บาท)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ราคาขาย (บาท/กก.)

มะละกอกิน
หญ้า
ผลสุก
เลี้ยงสัตว์
8,578.16

ข้าวโพด
หวาน

2,731.65

2,183.93

9,583.33 12,470.59

750.00

1.00

12.00

95,833.33 12,470.59

9,000.00

831.18

87,255.17

9,738.94

6,861.07

8.87

4.67

0.90

0.22

2.85

ผลตอบแทนเงินสดต่อกิโลกรัม
(บาท)

3.40

1.33

9.10

0.78

9.15

อัตราส่วนรายได้เงินสดต่อ
ต้นทุนเงินสด
ผลผลิตต่อไร่คุ้มค่าต่อการลงทุน
(Break Even Yield)

1.38

1.28

11.17

4.57

4.21

159.92

486.47

857.82

2,731.65

178.24

ผลตอบแทนเงินสดต่อไร่ (บาท)
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิต่อไร่
(บาท)

10.00

ที่มา : จากการคํานวณ

จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่เป็นเงินสดที่เกษตรกรจะได้รับระหว่างการปลูกข้าวกับการปลูก
พืชชนิดอื่น(ตาตางที่ 24) พบว่า
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 831.18 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ
มากกว่าข้าวเท่ากับ 77.80 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มะละกอกินผลสุกจะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกมะละกอกินผลสุกถึง 87,255.17 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ
มากกว่าข้าวเท่ากับ 86,501.79 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับ เปลี่ย นพื้นที่ข้าวเป็นพื้น ที่หญ้า เลี้ยงสัตว์จ ะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกหญ้าเนเปีย 9,738.94 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิมากกว่า
ข้าวเท่ากับ 8,985.56 บาทต่อไร่
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เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้น ที่ S3, N หากปรับ เปลี่ย นพื้น ที่ข้าวเป็นพื้นที่ข้าวโพดหวานจะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกข้า วโพดหวาน 6,861.07 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงิน สดสุทธิ
มากกว่าข้าวเท่ากับ 6,107.69 บาทต่อไร่
4.4 พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือก
เนื้อที่ปลูกข้าว ในอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 183,107 ไร่ ครอบคลุม
พื้นที่ทั้ง 15 ตําบล โดยแบ่งเป็นพื้นที่ความเหมาะสมมากและปานกลาง (S1, S2) จํานวน 110,192 ไร่ มีผลผลิต
34,600 ตัน พื้นที่ความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3, N) จํานวน 72,915 ไร่ มีผลผลิต 22,896 ตัน โดย
ผลผลิตข้าวทั้งอําเภอมี 57,496 ตัน ใช้บริโภคในพื้นที่ 27,145 ตัน ใช้ทําพันธุ์ 17,633 ตัน จะมีผลผลิตส่วนเกิน
(หักบริโภคและทําพันธุ์) จํานวน 22,197 ตัน คิดเป็นร้อย 38.61 โดยมี 2 ตําบลที่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการ
บริโภค คือ ตําบลลําภูและตําบลโนนทัน ส่วน 13 ตําบลที่เหลือผลิตข้าวเกิน ตําบลที่ผลิตข้าวเกินมากที่สุดคือ
ตําบลหัวนา คิดเป็นร้อยละ 52.30 รองลงมาได้แก่ ตําบลนาคําไฮ, โนนขมิ้น, โพธิ์ชัย, นามะเฟือง, หนองหว้า,
ป่าไม้งาม, กุดจิก, บ้านพร้าว, หนองบัว, บ้านขาม, หนองสวรรค์และหนองภัยศูนย์ คิดเป็นส่วนเกินร้อยละ
51.80, 51.63, 50.49, 50.32, 42.50, 41.57, 40.10, 36.42, 35.78, 30.97, 24.72 และ 24.36 ตามลําดับ
(ตารางที่ 25)

ตารางที่ 25 : ส่วนเกิน – ส่วนขาด ผลผลิตข้าวเปลือก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พื้ นที่ปลูกข้ าว (ไร่ )

อําเภอ/ตําบล
รวม

S1,S2

S3, N

ผลผลิต

ประชากร

บริ โภค

ทําพั นธุ์

รวม(ตัน)

(คน)

(ตัน/ปี)

ตัน

ผลิตเกิน/ขาด
ตัน

%

เมื องหนองบัวลําภู

183,107

110,192

72,915

57,496

110,841

17,665

17,633

22,197

38.61

1 หนองบั ว

10,022

7,211

2,811

3,147

6,624

1,056

965

1,126

35.78

2 หนองภั ย ศูน ย์

7,882

4,015

3,867

2,475

6,983

1,113

759

603

24.36

3 โพธิ์ช ัย

5,877

4,106

1,771

1,845

2,182

348

566

932

50.49

4 หนองสวรรค์

7,914

5,287

2,627

2,485

6,956

1,109

762

614

24.72

5 หั วนา

18,854

13,946

4,907

5,920

6,328

1,009

1,816

3,096

52.30

6 บ้ า นขาม

12,881

10,357

2,524

4,045

9,735

1,552

1,240

1,253

30.97

7 นามะเฟือง

14,756

8,480

6,276

4,634

5,528

881

1,421

2,331

50.32

8 บ้ า นพร้ า ว

14,685

8,348

6,336

4,611

7,764

1,237

1,414

1,959

42.50

9 โนนขมิ้น

22,838

16,939

5,899

7,171

7,966

1,270

2,199

3,702

51.63

10 ลํา ภู

3,140

2,637

504

986

9,734

1,551

302

-868 -

88.01

11 กุดจิ ก

19,034

4,663

14,372

5,977

12,341

1,967

1,833

2,177

36.42

12 โนนทั น

807

699

109

254

7,460

1,189

78

-1,013 -

399.63

13 นาคํา ไฮ

17,267

5,573

11,694

5,422

5,964

951

1,663

2,809

51.80

14 ป่ า ไม้งาม

14,746

9,547

5,199

4,630

8,492

1,353

1,420

1,857

40.10

15 หนองหว้า

12,404

8,385

4,019

3,895

6,784

1,081

1,195

1,619

41.57

ที่มา : จากการคํานวณของ สศท.3
1/

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ). (2559)

2/

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3/

กรมส่งเสริมการเกษตร
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4.5 ผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยน
การวิเคราะห์การเพื่อปลูกพืชชนิดอื่น จะวิเคราะห์เหตุผล 4 ประการ ดังนี้
1. ต้นทุนเงินสดสูง
2. ผลผลิตต่ํา
3. ผลตอบแทนเงินสดต่ําหรือขาดทุน
4. มีพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว โดยวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ระหว่างแผนที่พื้นที่ปลูกข้าวจริงปีการเพาะปลูก 2558/2559 กับแผนที่ความเหมาะสมพืชทางเลือกของกรม
พัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2556)
จากการวิ เคราะห์ ดั งกล่ าวข้ างต้ น การบริ หารจั ดการสิ นค้ าข้ าวในพื้ นที่ อํ าเภอเมื อ จั งหวั ดหนองบั วลํ าภู
จะดําเนินการในพื้นที่ S3, N เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมเลย มีแร่ธาตุอาหารต่ําทําให้
ผลิตได้ผลผลิตต่ําเพียง 221.28 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนรวมสูง 3,738.77 บาทต่อไร่ ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ
1,021.76 บาทต่อไร่ ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเมื่อพิจารณาในส่วนที่เป็นเงินสดพบว่าข้าวมีต้นทุน
1,953.63 บาทต่อไร่ กําไร 753.30 บาทต่อไร่ เมื่อเทียบกับพืชทางเลือกอื่น การปลูกข้าวให้ผลตอบแทนหรือ
ผลกําไรที่เป็นเงินสดต่ํากว่าพืชทางเลือกอื่น จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
ตารางที่ 26 : ต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวเปรียบเทียบกับพืชทางเลือกชนิดอื่นๆ
S3, N
รายการ

ข้าว

S1, S2
อ้อย
มันสําปะหลัง
โรงงาน (ณ ก.ย.2559)

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

ชุดดินที่เหมาะสม
หญ้าเลี้ยง มะละกอกิน
สัตว์
ผลสุก

ข้าวโพด
หวาน

ผลตอบแทนเงินสดต่อไร่ (บาท)

2,717.01

7,910.72

4,145.30

3,750.00

12,470.89

95,833.33

9,000.00

ต้นทุนเงินสด (บาทต่อไร่)

1,963.63

5,138.73

2,155.18

2,918.83

2,731.65

8,578.16

2,183.93

753.38

2,711.99

1,990.12

831.18

9,738.94

87,255.17

6,861.07

ต้นทุนเงินสดต่อกิโลกรัม(บาท)

8.87

544.36

0.60

4.67

0.12

0.90

2.85

ผลตอบแทนเงินสดต่อกิโลกรัม
(บาท)
ที่มา : จากการคํานวณ

3.40

293.64

0.56

1.33

0.88

9.10

9.15

ผลตอบแทนเงินสดสุทธิต่อไร่
(บาท)
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1) อ้อยโรงงาน
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานเนื่องจากได้รับผลตอบแทน
เงินสดสุทธิ 2,711.99 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่าการปลูกข้าว 1,958.61 บาทต่อไร่ ประกอบกับมีโรงงานน้ําตาลใน
พื้น ที่ 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานเอราวัณพืช ผล อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู, โรงงานน้ําตาลไทยอุดร อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี, โรงงานน้ําตาลมิตรผล อ.วังสะพุง จ.เลย และ โรงงานน้ําตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย และมีลาน
รับซื้ออ้อยกระจายในพื้นที่ซึ่งอํานวยความสะดวกในการขายผลผลิตของเกษตรกร และเกษตรกรต้องบริหาร
จัดการการผลิตอ้อยโรงงานด้วย่การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากการซ้อนทับแผนที่พื้นที่ปลูก
ข้าว S3, N กับพื้นที่ความเหมาะสมอ้อยโรงงาน S1, S2 (ภาพที่ 7) พบว่า พื้นที่ข้าว S3, N ที่ควรปรับเปลี่ยนไปปลูก
อ้อยโรงงานในพื้นที่ S1, S2 มีจํานวน 22,202.25 ไร่ โดยพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยนส่วนใหญ่กระจายอยู่ในตําบลกุดจิก
7,089.27 ไร่ ตําบลนามะเฟือง 3,588.17 ไร่ ตําบลนาคําไฮ 2,637.48 ไร่ และตําบลอื่นๆรวม 8,887.36 ไร่
(ตารางที่ 27)

ภาพที่ 7 : แผนทีพ่ ื้นที่ปลูกข้าว S3, N ซ้อนทับพื้นทีค่ วามเหมาะสมปลูกอ้อยโรงงาน S1, S2 อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
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ตารางที่ 27 : พื้นที่ตําบลและหมู่บ้านที่ควรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว S3, N เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน S1,S2
ตําบล

กุดจิก
นามะเฟือง
นาคําไฮ

หมู่บ้าน
บ้านยางหลวงเหนือ, บ้านยางหลวงใต้, บ้านโนนอุดม, บ้านกุดจิก,
บ้านทุ่งโปร่งพัฒนา, บ้านทุ่งโปร่งเหนือ, บ้านทุ่งโปร่งใต้,บ้านโนนสว่าง
, บ้านโพธิ์ศรีสะอาด
บ้านทรายงาม, บ้านนาอ่าง, บ้านนามะเฟือง, บ้านหนองศาลา, บ้าน
โนนสมบูรณ์, บ้านกุดเต่า
บ้านกุดฉิม, บ้านหนองกุง, บ้านโนนสมบูรณ์

หนองหว้า

บ้านหนองภัยศูนย์, บ้านดอนหญ้านาง, บ้านนาลาดควาย,
บ้านโนนหวาย, บ้านโนนดู,่ บ้านคําบอน, บ้านดอนน้อย
บ้านเพ็กเฟื้อย, บ้านโคกสวรรค์, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองหว้าน้อย

บ้านขาม

บ้านขาม, บ้านโคกกุง, บ้านดอนนาดี, บ้านข้องโป้, บ้านค้อ

หนองบัว

บ้านวังหมื่น, บ้านวังน้ําขาว, บ้านสุขเกษม

หนองภัยศูนย์

จํานวน (ไร่)

7,089.27
3,588.17
2,637.48
1,955.00
1,761.29
1,055.41
997.12

หนองสวรรค์

บ้านโนนสูง, บ้านใหม่วังทอง, บ้านห้วยค้อ, บ้านหัวขัว, บ้านโคกม่วย,
บ้านพร้าว, บ้านโนนเรียง, บ้านบก
บ้านหินลับ, บ้านศิลามงคล

หัวนา

บ้านหนองแสง, บ้านโนนสวรรค์, บ้านหัวนา,บ้านดอนเข็ม

495.65

โพธิ์ชัย

บ้านห้วยลึก, บ้านสว่างพัฒนา

351.44

ลําภู

บ้านลําภู, บ้านเหล่าโพธิ์ชัย, บ้านดอนซี

311.12

ป่าไม้งาม

บ้านโคกกลาง, บ้านห้วยหามต่าง, บ้านโคกน้ําเกลี้ยง

215.01

โนนขมิ้น

บ้านโนนคูณ, บ้านโนนขมิ้น

212.55

โนนทัน

บ้านโนนทัน

บ้านพร้าว

595.94

67.46
รวม

ที่มา : จากการคํานวณ

889.38

22,202.25
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2) มันสําปะหลัง
เกษตรกรที่ป ลูกข้า วในพื้น ที่ S3, N ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสํา ปะหลัง เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 1,990.12 บาทต่อไร่ โดยวิเคราะห์จาก ราคามันสําปะหลัง 1.16 บาท ณ ราคาปัจจุบัน
(เดือนกันยายน 2559) ซึ่งมากกว่าการปลูกข้าว 1,236.74 บาทต่อไร่ แต่มีข้อยกเว้นว่า พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน
จะต้องไม่เป็นน้ําขัง เพราะจะทําให้มันสําปะหลังเน่าเสียได้ และควรทําการบริหารจัดการผลิตมันสําปะหลังด้วย
วิธีการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากการซ้อนทับแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว S3, N กับพื้นที่ความ
เหมาะสมมันสําปะหลัง S1, S2 (ภาพที่ 8) พบว่า พื้นที่ข้าว S3, N ที่ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลังใน
พื้นที่ S1, S2 มีจํานวน 24,461.33 ไร่ โดยพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยนส่วนใหญ่กระจายอยู่ในตําบลกุดจิก 7,713.43 ไร่
ตําบลนามะเฟือง 3,698.40 ไร่ ตําบลนาคําไฮ 3,071.04 ไร่ และตําบลอื่นๆรวม 9,978.46 ไร่ (ตารางที่ 28)

ภาพที่ 8 : แผนทีพ่ ื้นที่ปลูกข้าว S3, N ซ้อนทับพื้นทีค่ วามเหมาะสมปลูกมันสําปะหลัง S1, S2 อําเภอเมือง
จังหหวัหนองบัวลําภู
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ตารางที่ 28 : พื้นที่ตําบลและหมู่บ้านที่ควรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว S3, N เป็นพืน้ ที่ปลูกมันสําปะหลัง S1, S2
ตําบล

กุดจิก
นามะเฟือง
นาคําไฮ
หนองหว้า

หมู่บ้าน
บ้านยางหลวงเหนือ, บ้านยางหลวงใต้, บ้านโนนอุดม, บ้านกุดจิก,
บ้านทุ่งโปร่งพัฒนา, บ้านทุ่งโปร่งเหนือ, บ้านทุ่งโปร่งใต้,บ้านโนน
สว่าง, บ้านโพธิ์ศรีสะอาด
บ้านทรายงาม, บ้านนาอ่าง, บ้านนามะเฟือง, บ้านหนองศาลา, บ้าน
โนนสมบูรณ์, บ้านกุดเต่า
บ้านกุดฉิม, บ้านหนองกุง, บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านเพ็กเฟื้อย, บ้านโคกสวรรค์, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองหว้าน้อย

จํานวน (ไร่)

7,713.43
3,698.40
3,071.04
2,009.69

หนองบัว

บ้านหนองภัยศูนย์, บ้านดอนหญ้านาง, บ้านนาลาดควาย,
บ้านโนนหวาย, บ้านโนนดู,่ บ้านคําบอน
บ้านโนนสูง, บ้านใหม่วังทอง, บ้านห้วยค้อ, บ้านหัวขัว, บ้านโคกม่วย,
บ้านพร้าว, บ้านโนนเรียง, บ้านบก
บ้านวังหมื่น, บ้านวังน้ําขาว, บ้านสุขเกษม

บ้านขาม

บ้านขาม, บ้านโคกกุง, บ้านดอนนาดี, บ้านข้องโป้

หนองสวรรค์

บ้านหินลับ, บ้านศิลามงคล

597.35

หัวนา

บ้านหนองแสง, บ้านโนนสวรรค์, บ้านหัวนา,บ้านดอนเข็ม

595.99

โพธิ์ชัย

บ้านห้วยลึก, บ้านสว่างพัฒนา

368.13

ลําภู

บ้านลําภู, บ้านเหล่าโพธิ์ชัย, บ้านดอนซี

329.11

ป่าไม้งาม

บ้านโคกน้ําเกลี้ยง, บ้านโคกกลาง

311.27

โนนขมิ้น

บ้านโนนคูณ, บ้านโนนขมิ้น, บ้านนาเลิง, บ้านหว้ยโจด

269.2

โนนทัน

บ้านโนนทัน

61.85

หนองภัยศูนย์
บ้านพร้าว

รวม
ที่มา : จากการคํานวณ

1,982.79
1,251.12
1,119.93
1,082.03

24,461.33
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3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 831.18 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่าการปลูกข้าว 77.80 บาทต่อไร่ จากการซ้อนทับแผนที่
พื้นที่ปลูกข้าว S3, N กับพื้นที่ความเหมาะสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S1, S2 (ภาพที่ 9) พบว่า พื้นที่ข้าว S3, N ที่ควร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ S1, S2 มีจํานวน 49,853.90 ไร่ โดยพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยนส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในตําบลกุดจิก 10,863.32 ไร่ ตําบลนาคําไฮ 8,681.41 ไร่ ตําบลโนนขมิ้น 5,559.60 ไร่ และตําบลอื่นๆ
รวม 24,749.57 ไร่ (ตารางที่ 29)

ภาพที่ 9 : แผนทีพ่ ื้นที่ปลูกข้าว S3, N ซ้อนทับพื้นทีค่ วามเหมาะสมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S1, S2
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ตารางที่ 29 : พื้นที่ตําบลและหมู่บ้านที่ควรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว S3, N เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S1, S2
ตําบล

กุดจิก
นาคําไฮ
โนนขมิ้น

หมู่บ้าน
บ้านยางหลวงเหนือ, บ้านยางหลวงใต้, บ้านโนนอุดม, บ้านกุดจิก,
บ้านทุ่งโปร่งพัฒนา, บ้านทุ่งโปร่งเหนือ, บ้านทุ่งโปร่งใต้,บ้านโนน
สว่าง, บ้านโพธิ์ศรีสะอาด
บ้านกุดฉิม, บ้านหนองกุง, บ้านโนนสมบูรณ์, บ้านฮองข่า

จํานวน (ไร่)

10,863.32
8,681.41
5,559.60

โพธิ์ชัย

บ้านห้วยไร่, บ้านห้วยโจด, บ้านโนนคูณ, บ้านโนนขมิ้น, บ้านนาเลิง
บ้านโคกน้ําเกลี้ยง, บ้านป่าไม้งาม, บ้านโนนนาดี, บ้านโคกกลาง,
บ้านบุ้งบก
บ้านหนองแสง, บ้านนาล้อม, บ้านดินทรายอ่อน, บ้านโนนสวรรค์,
บ้านหนองแก, บ้านโนนม่วง, บ้านหัวนา, บ้านดอนเข็ม
บ้านเพ็กเฟื้อย, บ้านหนองผํา, บ้านโคกสวรรค์, บ้านหนองหว้า,
บ้านโนนสง่า
บ้านทรายงาม, บ้านนาอ่าง, บ้านนามะเฟือง, บ้านหนองศาลา, บ้าน
โนนสมบูรณ์, บ้านกุดเต่า
บ้านหนองภัยศูนย์, บ้านดอนหญ้านาง, บ้านนาลาดควาย, บ้านโนน
หวาย, บ้านโนนดู,่ บ้านคําบอน
บ้านโคกกุง, บ้านขาม, บ้านโนนคูณ, บ้านค้อ, บ้านข้องโป้,
บ้านดอนนาดี
บ้านหินลับ, บ้านศิลามงคล, บ้านหนองบัวโซม, บ้านหนองปลาขาว,
บ้านหนองสวรรค์
บ้านโนนสูง, บ้านใหม่วังทอง, บ้านพันดอน, บ้านหัวขัว, บ้านโคกม่วย
, บ้านพร้าว
บ้านห้วยลึก,บ้านสว่างพัฒนา

หนองบัว

บ้านวังหมื่น, บ้านวังน้ําขาว, บ้านสุขเกษม

692.55

ลําภู

บ้านลําภู, บ้านเหล่าโพธิ์ชัย, บ้านดอนซี

232.55

โนนทัน

บ้านโนนทัน

ป่าไม้งาม
หัวนา
หนองหว้า
นามะเฟือง
หนองภัยศูนย์
บ้านขาม
หนองสวรรค์
บ้านพร้าว

3,893.87
3,478.49
3,090.81
1,936.81
1,872.21
1,868.06
1,624.56
1,109.58

47.07
รวม

ที่มา : จากการคํานวณ

4,903.01

49,853.90
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4.) พืชอื่นๆ
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวกับพืชทางเลือกพบว่า
1) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสด 1,990.12 บาทต่อไร่ และสูงกว่า
การปลูกข้าว 77.80 บาทต่อไร่
2) ปลูกมะละกอกินผลสุก จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสด 87,255.17 บาทต่อไร่ และสูง
กว่าการปลูกข้าว 86,501.79 บาทต่อไร่
3) ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสด 9,738.94 บาทต่อไร่ และสูงกว่า
การปลูกข้าว 8,965.56 บาทต่อไร่
4) ปลูกข้าวโพดหวาน จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสด 6,861.07 บาทต่อไร่ และสูงกว่าการ
ปลูกข้าว 6,107.69 บาทต่อไร่
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น และผลตอบแทนพื ช ดั ง กล่ า วกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ไม่ ไ ด้ แ บ่ ง ระดั บ ความ
เหมาะสม S1, S2, และ S3, N ไว้ ยกเว้น อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงได้นําแผนที่ปลูก
ข้าว S3, N ซ้อนทับกับแผนที่ชุดดินเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับชุดดินนั้น ๆ
โดยพื้นที่ข้าว S3, N จํานวน 72,915.12 ไร่ เมื่อซ้อนทับกับแผนที่ชุดดินพบว่า พื้นที่ S3, N อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู ตรงกับชุดดินจํานวน 34 ชุด (ประเทศไทยมีทั้งหมด 62 ชุดดิน) ซี่งจะมีความเหมาะสมปลูกพืชไร่
พืชผักและไม้ผล ดังนั้นหากเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่นๆขอให้คํานึงถึงตลาดและความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย ทําให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงกว่าการปลูกข้าวโดยการ
ปรับเปลี่ยนนั้นขึ้นอยู่กับความคุ้มค้าทางเศรษฐกิจและลักษณะความเหมาะสมของพื้นที่ชุดดินเป็นต้น
โดยชุดดินในพื้นที่ S3, N ข้าว ของอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินที่
22B มีพื้นที่จํานวน 35,436 ไร่คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา คือ กลุ่มชุดดินที่ 18 มีพื้นที่จํานวน 11,881 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 16.29 กลุ่มชุดดินที่ 56B มีพื้นที่จํานวน7,931 ไร่คิดเป็นร้อยละ 10.88 กลุ่มชุดดินที่ 22 มีพื้นที่
จํานวน 5,937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.14 กลุ่มชุดดินที่ 16 hi มีพื้นทีจ่ ํานวน 2,177 ไร่คิดเป็นร้อยละ 2.99 กลุ่มชุดดินที่
49B มีพื้นที่จํานวน 1,946 ไร่คิดเป็นร้อยละ 2.67 และกลุ่มชุดดินอื่นๆ มีพื้นที่จํานวน 7,493 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
10.28 (ตารางที่ 30)
ดังนั้นพื้นที่ปลูกข้าว S1, S2 ควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดผลผลิตต่อไร่สูง ต้นทุนต่อหน่วยลดลงและเกิดคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น
สําหรับพื้นที่ปลูกข้าว S1, S2 ควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดผลผลิตต่อไร่สูงต้นทุนต่อหน่วยลดลงและเกิดคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในขณะที่
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสม S3, N ไปปลูกพืชทางเลือกชนิดอื่นจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทาง
กายภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้ตลาดนําการผลิต และคํานึกถึงค่าขนส่ง Logistic รวมทั้งมีการ
วางแผนการบริหารจัดการฟาร์มที่ดจี งึ จะเกิดประโยชน์สูงสุดและต้นทุนต่ําสุด
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ภาพที่ 10 : แผนทีพ่ ื้นที่ปลูกข้าว S3, N ซ้อนทับกับแผนที่ชุดดิน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ตารางที่ 30 : พื้นที่ S3, N ข้าว จําแนกตามข้อมูลกลุ่มชุดดิน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
กลุ่มชุ ดดิ น

ตําบล

22B

18

56B

22

16hi

49B

40B

37B

948 3,250

ต.นาคําไฮ

6,877 2,079

944

416

167

285

296

ต.บ้านพร้าว

3,143 1,456

828

215

117

126

131

ต.นามะเฟือง

2,625 1,395

399

432

217

68

ต.โนนขมิ้น

3,449

55

844

330

660

533

18

ต.ป่าไม้งาม

2,377

956

996

198

203

172

22

ต.หัวนา

2,250

676 1,050

166

279

204

ต.หนองหว้า

2,327

409

517

222

9

13

ต.หนองภั ยศูนย์

1,432 1,228

284

272

ต.หนองบั ว

1,322

518

139

174

85

ต.หนองสวรรค์

1,358

207

604

132

256

9

ต.บ้านขาม

1,024

434

148

41

164

74

ต.โพธิ์ชัย

1,074

397

156

23

22

3

ต.ลําภู

147

141

52

39

ต.โนนทั น

12

30

24

26

623

113

41B

6,020 1,900

1

878

18hiB

ต.กุดจิก

รวม

457

17hiB

384

192

117

220

185

148

293

43

11
66
77

1

46

75

244

86

8

17hi
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56B/RL

W

48C/RL 49C/RL 56C

1

7

72
7

26

38

26

48D 56D/RL

43

63

198

0

48E

SC 48C/56C
0

51

0

11,694

2

6,337
0

17

37

1

6,276

0

5,199

3

4,907
4,019

12

86

5

0

8

30

12

0
7

21

42

3

29
24

3,867

6

0

1

307

297

259

198

162

157

2

2,811

68

14
4

0

2,627

-

0

2,524

68
15

1,771

26

6

4

10
595

รวม
14,372

109

43
906

ES

6

0

9

18
2

992

ML

5,899

6

0

1

55

11

35
427

56C/RL 49C

21

341
220

17

11

140

208

44B/RL 36B/RL 36B

17
203

110

U
6

0

224

35,436 11,881 7,931 5,937 2,177 1,946 1,763 1,484

สัดส่วน

18hi 49B/RL

132

92

82

68

37

26

12

10

0

4
6

6

4

4

3

2

504
2

0

0

109

2

1

0 72,915

48.60% 16.29% 10.88% 8.14% 2.99% 2.67% 2.42% 2.04% 1.36% 1.24% 0.82% 0.42% 0.41% 0.36% 0.27% 0.22% 0.21% 0.18% 0.13% 0.11% 0.09% 0.05% 0.04% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

ที่มา : 1/กรมพัฒนาที่ดิน
2/

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่ 31 : ตําบลที่ควรปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าว S3, N เป็นพื้นที่ปลูกพืชทางเลือกอื่น (วิเคราะห์จากความเหมาะสมของดินและกลุ่มชุดดิน)
ตําบล
ต.กุดจิก

ต.นาคําไฮ

ชุดดิน

พื้นที่ (ไร่)

กลุม่ ชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 18hi
กลุม่ ชุดดินที่18hiB
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 37B
กลุ่มชุดดินที่ 40B

1,900
117
384
3,250
6,020
113
878

กลุ่มชุดดินที่ 41B
กลุ่มชุดดินที่ 49B
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 16hi

192
457
948
106
167

กลุ่มชุดดินที1่ 7hiB
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 18hi

296
2,079
148

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการทําการเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและไม้พุ่ม พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ ปอ ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม แต่มักให้ผลผลิตต่ํา
ควรปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร โดยปรับปรุงบํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์และมีสมบัติทาง
กายภาพให้ดีขึ้นโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี จัดหาแหล่งน้ําให้พอเพียงแก่ความต้องการของพืช
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ปอแก้ว มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด ฝ้าย ถั่ว ยาสูบ บางแห่งเป็นป่าเต็งรัง
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบปี
ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรจัดหาแหล่งน้ําให้เพียงพอสําหรับการเพาะปลูก
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน
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ตําบล

ชุดดิน

ต.บ้านพร้าว

กลุ่มชุดดินที่ 18HiB
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 41B
กลุ่มชุดดินที่ 49B
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 16hi

384
416
6,877
185
285
944
78
117

กลุ่มชุดดินที่ 17hiB
กลุ่มชุดดินที่ 18

131
1,456

กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 37B
กลุ่มชุดดินที่ 49B
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 16hi

215
3,143
293
126
828
26
217

ต.นามะเฟือง

พื้นที่ (ไร่)

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการทําการเกษตร
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว สามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้าน
การเกษตร
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ปอแก้ว มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด ฝ้าย ถั่ว ยาสูบ บางแห่งเป็นป่าเต็งรัง
เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบ
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ําในฤดูฝน
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อยหรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว สามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้าน
การเกษตร
ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและไม้พุ่ม พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ ปอ ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม แต่มักให้ผลผลิตต่ํา
เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
68

ตําบล

ต.โนนขมิ้น

ชุดดิน

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการทําการเกษตร
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบ
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ําในฤดูฝน
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว สามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้าน
การเกษตร
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถั่ว บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ
ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่าป่าเต็งรังหรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
-

กลุ่มชุดดินที่ 17hiB
กลุ่มชุดดินที่ 18

224
1,395

กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 40B
กลุ่มชุดดินที4่ 9B/RL
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ

432
2,625
623
203
399
159

กลุ่มชุดดินที่ 16hi

660 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบ
330 ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว สามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้าน
3,449 การเกษตร
533 ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่าป่าเต็งรังหรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว

กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 49B

ต.ป่าไม้งาม

พื้นที่ (ไร่)

กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ

844 ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
84 -

กลุ่มชุดดินที่ 16hi

203 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
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ตําบล

ชุดดิน
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 44B/RL

ต.หัวนา

พื้นที่ (ไร่)
956
198
2,377
198

กลุ่มชุดดินที่ 49B
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 16hi

172
996
98
279

กลุ่มชุดดินที่ 17hiB
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 18hiB
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 49B
กลุ่มชุดดินที่ 56B

110
676
140
166
2,250
204
1,050

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการทําการเกษตร
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบ
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว สามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้ โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้าน
การเกษตร
ใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ บางแห่งเป็นป่าเต็งรัง
หรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ
ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่าป่าเต็งรังหรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบ
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ําในฤดูฝน
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อยหรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าอยู่
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่าป่าเต็งรังหรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
70

ตําบล
ต.หนองหว้า

ชุดดิน
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 17
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 37B

กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุม่ ชุดดินอื่นๆ
ต.หนองภัยศูนย์ กลุ่มชุดดินที่ 17hiB
กลุ่มชุดดินที่ 18

ต.หนองบัว

กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 40B
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 16hi

พื้นที่ (ไร่)

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการทําการเกษตร

33 109 ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ําในฤดูฝน
409 ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้
222 ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
2,327
341 ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและไม้พุ่ม พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ ปอ ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม แต่มักให้ผลผลิตต่ํา
517
94
220
1,228

ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ําในฤดูฝน
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้
272 ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
1,432
208 ใช้ปลูกพืชไร่ตา่ งๆ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถั่ว บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ
284 ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
225 85 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบปี
71

ตําบล

ชุดดิน

กลุ่มชุดดินที่ 17hiB
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 18hi
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 37B
กลุ่มชุดดินที่ 40B
กลุ่มชุดดินที่ 41B
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
ต.หนองสวรรค์ กลุ่มชุดดินที่ 16hi

ต.บ้านขาม

กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 16hi

พื้นที่ (ไร่)
75
518
86
174
1,322
244
46
63
139
58
256

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการทําการเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ําในฤดูฝน
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร

ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและไม้พุ่ม พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ ปอ ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม แต่มักให้ผลผลิตต่ํา
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถั่ว บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ปอแก้ว มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด ฝ้าย ถั่ว ยาสูบ บางแห่งเป็นป่าเต็งรัง
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบ
207 ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
132 ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
1,358
604 ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
70 164 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ํา ใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ในพื้นที่
ชลประทาน สามารถใช้ทํานาได้ 2 ครั้งในรอบ
72

ตําบล

ชุดดิน

ต.โพธิ์ชัย

กลุ่มชุดดินที่ 17hi
กลุ่มชุดดินที่ 17hiB
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 49B
กลุ่มชุดดินที่49B/RL
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 49C
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุม่ ชุดดินอื่นๆ
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 56B
กลุ่มชุดดินอื่นๆ

ต.ลําภู

พื้นที่ (ไร่)
68
427
434
41
1,024
74
51
148
92
397
1,074
68
156
76
141
39
147
52
122

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการทําการเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ําในฤดูฝน
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ําในฤดูฝน
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่าป่าเต็งรังหรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าอยู่
ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่าป่าเต็งรังหรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
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ตําบล
ต.โนนทัน

ชุดดิน
กลุ่มชุดดินที่ 18
กลุ่มชุดดินที่ 22
กลุ่มชุดดินที่ 22B
กลุ่มชุดดินที่ 56
กลุ่มชุดดินอื่นๆ

รวม

พื้นที่ (ไร่)
30
26
12
26
26

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการทําการเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวสามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเหมาะสมด้านการเกษตร
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง
-

72,915.02

ที่มา : 1/กรมพัฒนาที่ดิน
2/

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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4.6 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของพื้นที่
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1.เกษตรกรมี ค วามขยั น ขั น แข็ ง ในการประกอบอาชี พ
การเกษตรมีองค์ ค วามรู้ ในการรวมกลุ่ ม แปรรู ป ข้า วเป็ น
ข้าวฮาง ข้าวกล้องงอก เครี่องดื่ม รวมถึงมีองค์ความรู้ในการ
ผลิตมะม่วงนอกฤดู และการปลุกไม้ผล ลําไย มะขาม กล้วย
มะละกอ ไผ่เลี้ยง
2. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกพืช
ที่ หลากหลาย เช่ น ไม้ ผ ล ลํ า ไย มะขาม กล้ ว ยมะละกอ
ไผ่ เ ลี้ ย ง และปลู ก พื ช สวน หลั ง การทํ า นาเช่ น แตงโม
แตงไทย พืชผัก
3. มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลายกระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงงานน้ําตาล
โรงงงานมันสําปะหลัง โรงสีข้าว อันได้แก่ โรงงานเอราวัณ
พืชผล อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู, โรงงานน้ําตาลไทยอุดร
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี, โรงงานน้ําตาลมิตรผล อ.วังสะพุง จ.
เลย, โรงงานน้ําตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย โรงสีข้าวศรี
ไทยใหม่ อ.เมื อ ง จ.หนองบั ว ลํ า ภู โรงสี ข้ า วศรี ไ ทยใหม่
การเกษตร โรงสี ข้ า วกล้ า ทิ พ ย์ จํ า กั ด และโรงงานมั น
สําปะหลังอุดรเพิ่มผล จํากัด รวม 8 โรงงาน
4. เส้นทางการคมนาคมที่ส ะดวกมี ทางหลวงหมายเลข
210, 2153, 2146 สามารถกระจายสินค้าทางการเกษตร
จากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค
5. มีตลาดขายสินค้าท้องถิ่น อาหาร พืชผลด้านการเกษตร
ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว (บ้านห้วยเดือ่ ต.โนนทัน)
6. จุดรับซื้อนมโคสด และเป็นแหล่งเลี้ยงโคนม(บ้านโนน
สมบูรณ ต.โนนทัน)
7. ฟาร์มเลี้ยงหมูและโรงงานชําแหละหมูขนาดใหญ่ 1 โรง
8. มีแหล่งท่องเที่ยวท่างเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์
เช่น พิพิธภัณฑ์ได้โนเสาร์และหอยหิน 150 ล้านปี
9. มีพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวมากกว่าพืชชนิดอื่น

1.พื้นที่ชลประทานไม่ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก และ
การพัฒนาแหล่งน้ําไม่ไม่เพียงพอต่อการผลิตข้าวและ
ทําการเกษตรอื่น ๆ
2. มีการเช่าที่ดินทําการเกษตรมากขึ้น
3. เกษตรกรขาดความรู้ด้านการตลาด สินค้าเกษตร
4. เกษตรกรยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์
5. เกษตรกรยังนิยมปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ในพื้นที่
เดียวกัน ทําให้เกิดปัญหาข้าวเรื้อ ข้าวปลอมปน
6. เกษตรกรไม่ได้นําองค์ความรู้และทักษะด้านการเกษตร
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
มาปฎิบัติใช้ในฟาร์มและขาดการบริหารจัดการฟาร์มทีด่ ี

7. แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในวัยใกล้สูงอายุไม่มี
ทายาทสืบทอดอาชีพการเกษตร
8. เกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับชุดดินและไม่มีการ
ตรวจวิเคราะห์ค่าดินในพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง
9. ขาดการนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเกษตรมาใช้ประโยชน์

10. ผลผลิตต่อไร่ต่ํา
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4.6 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู (ต่อ)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1.นโยบายภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริมให้ทําการเกษตร
ในเขตพื้นที่ความเหมาะสม (Zoning) เพื่อวางแผนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมระบบ
การผลิตแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต
2. กระแสรักสุขภาพ ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภค อาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) มากขึ้ นทํ าให้ ผู้บ ริโ ภคให้
ความสํ า คัญ กั บ การบริ โ ภคสิน ค้ า เกษตรปลอดภั ย สิ น ค้ า
เกษตรอินทรีย์ มากขึ้น
3. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับภาคเอกชน
(โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ)
4. มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ช่วยในการทําการเกษตร
เช่น การพยากรณ์ การเตือนภัยทางการเกษตร ฯลฯ
5. จังหวัดหนองบัวลําภูมีโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
6. รัฐบาลมีแผนงานการผลิตและการตลาดข้าวอย่างครบ
วงจรในระยะเวลา 6 เดือน, 12 เดือน และ 18 เดือน พร้อม
กับทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร

1. ราคาสิ น ค้ าเกษตรมีค วามผัน ผวนมาก เนื องจากถู ก
กํ า หนดโดยพ่ อ ค้ า คนกลาง เกษตรกรไม่ ส ามารถกํ า หนด
ราคาเองได้
2. ไม่มีตลาดรับซื้อข้าวคุณภาพ (Premium) เช่น ข้าว
Gap ข้าวอินทรีย์
3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่น เกิดปรากฏการ
ธรรมชาติเอลนีโญ และลานีญา สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
รุนแรง (Extreme Events) ทําให้ประสบปัญหาภัยแล้ง
น้ําท่วม ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดปัญหาโรค แมลง
ระบาดกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
4.ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศตกต่ํา ต้นทุนการผลิตสูง
ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานคนและปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น
พันธุ์ ปุ๋ย ยา
5. กฎหมายบางฉบับล้าสมัย (ประกาศผังเมืองรวมจังหวัด
หนองบัวลําภู ณ 20 พ.ค. 2558) กําหนดพื้นที่ไม่เอื้ออํานวย
ต่อการพัฒนทาง
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ตารางที่ 32 : TOWS Matrix
O pportunites
1.ภาครัฐ

2.ผู้บ ริโภค

Threats

3.รัฐบาลมี

4.การพั ฒ นา

1. ราคา

2.ไม่มีตลาด

3. การ

4.ต้นทุ นการ

5.

สนับ สนุนให้ มี หั นมาใส่ใจ

นโยบายส่ง เสริม

เทคโนโลยี

สินค้าเกษตร

รับ ซื้อ ข้าว

เปลี่ย นแปลง

ผลิต ค่าจ้ าง

กฎหมาย

โครงการต่างๆ สุข ภาพและ

สนับ สนุน่าวมกับ

การในการ

ผันผวน ผู้ข าย คุณ ภาพ

ภู มิอากาศ เช่น

แรงงานและ

บางฉบั บ

ในการทํา

เน้นบริโภค

ภาคเอกชน

พยากรณ์ การ ไม่สามารถ

เกษตรอย่าง

ข้าวปลอดภั ย (โครงการแปลง

เตือนภั ย

เหมาะสม

เพิ่ มมากขึ้น

ทางการเกษตร เองได้

ใหญ่ ป ระชารัฐ)

(Premium) เกิดภั ย ธรรมชาติ

กําหนดราคา

ปั จ จั ย การผลิตมี ล้าสมัย ฯ

ฯ เกิด โรค แมลง

ราคาสูง เช่น

ระบาด

พั นธุ์ ปุ๋ ย ยา

กระทบต่อ

Strenges
1.เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการแปร
รูป ข้าว ข้าวอาง ข้าวกล้อ งงอกและ

S1 / O 1

ผลิต มะม่วงนอกฤดู
2.มีสภาพภู มิป ระเทศและ
ภู มิอ ากาศและพื้ นที่ เ หมาะแก่การ

S2 / O 1,3

ปลูก พื ชที่ ห ลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยงานวิจ ัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

3.มีโรงงานอุต สาหกรรมรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร จํา นวน 8
โรงงาน และแหล่งรับ ซื้อ ผลผลิต
เกษตรกระจายอยู่ในพื้ นที่
4. มีเ ส้นทางการคมนาคมที่ สะดวก

S4 / O 3

5.มีตลาดขายสินค้าการเกษตรใกล้
สถานที่ ท่ องเที่ ย ว
6.จุ ดรับ ซื้อ นมโคสด และเป็ นแหล่ง
เลี้ย งโคนม
7.ฟาร์มเลี้ย งหมูแ ละโรงงาน
ชําแหละหมูข นาดใหญ่ 1 โรง
8. มีแ หล่งท่ อ งเที่ ย วเชิง
ประวัติศาสตร์แ ละเชิง นิเ วศน์
9. มีพื้ นที่ เ หมาะสมแก่การปลูกข้าว
มากกว่าพื ช ชนิด อื่น
Weaknesses
W1,T3

1.แหล่งกัก เก็บ น้ํามีไม่เ พี ย งพอต่อ
การผลิตข้าวและเกษตรอื่นๆ
2.มีการเช่าที่ ดินทํา การเกษตร มากขึ้น
3.เกษตรกรขาดความรุ้ด้านการตลาด
4. เกษตรกรยัง นิย มใช้ปุ๋ ย เคมี
มากกว่าปุ๋ ย อินทรีย ์

W1 / O 4
W3 / O 1
W4 / O 2

5.เกษตรกรยังนิย มปลูกข้าวหลาย
สายพั นธุ์ในพื้ นที่ เ ดีย วกัน ทํา ให้ เ กิด
ปั ญ หาข้าวเรื้อ ข้าวปลอมปน
6. เกษตรกรไม่นําองค์ความรู้แ ละ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความสามารถเกษตรกรและ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร
การเกษตร สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่ นแปลง

ทั กษะด้านการเกษตร ฯ มาปฏิ บั ติ
ในฟาร์มขาดการบริห ารจั ดการที่ ดี
W7,T1

7. เกษตรกรขาดการนําความรู้แ ละ
ทั กษะที่ ได้อบรมจากหน่วยงาน
ประยุกต์ใช้ง เพื่ อลดต้นทุ นการผลิต
8.แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่ ใกล้ย
วัย สูงอายุ ไม่มีท ายาทสืบ ทอดอาชีพ
การเกษตร
9.ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช
ประโยชน์
10.การผลิตสินค้าเกษตรมีผลผลิต ต่อ
ไร่ต่ํา

W 7/ O 1 ,4
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4.7 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาข้าวและสินค้าอื่น มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ วิจัยพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ผลผลิตสูงสร้างและ
พัฒนาแหล่งน้ําและระบบน้ําในการทําเกษตร ปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มสารอินทรีย์วัตถุ ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น
2. ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ จัดหาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ที่ดี
เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ผลผลิตสูง รวมกลุ่มกันผลิตโดยบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลร่วมกันเพื่อลดต้นทุน
3. สนับสนุนให้นํางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความสามารถเกษตรกรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
3. สนับสนุน Cluster สินค้าเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรการเกษตร สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ํา ดิน และเครื่องจักรกลการเกษตร
2. บริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร (Zoning) เช่น ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกพืชชนิด
อื่นที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตร
4. สนับสนุนให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการผลิต
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ตารางที่ 33 : แนวทางการพัฒนาสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาสินค้า
1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสมไปปลูกพืชทางเลือกอื่นที่มีความเหมาะสม
ทางกายภาพและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ํา ดิน และเครื่องจักรกลการเกษตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3.1 วิจัยพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ผลผลิตสูง
3.2 สร้างและพัฒนาแหล่งน้ําและระบบน้ําในการทําเกษตร
3.3 ปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มสารอินทรีย์วัตถุ
3.4 วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด
3.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1) สร้างระบบการเรียนรู้จากชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ถอดบทเรียนจากเกษตรกรที่ทําเกษตรประสบผลสําเร็จ
4. ลดต้นทุนการผลิต
4.1 ตรวจวิเคราะห์ดิน และใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์
4.2 จัดหาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ที่ดีเหมาะสมกับพื้นที่ ให้ผลผลิตสูง
4.3 รวมกลุ่มกันผลิตโดยบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน
เพื่อลดต้นทุน
4.4 สนับสนุนให้ครัวเรือนจัดทําบัญชีต้นทุนการเกษตร
5. สนับสนุนให้นํางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
5.1 Agi map
5.2 การคํานวณต้นทุนผลตอบแทนด้วย Application กระดานเศรษฐี
5.3 แกล้งดิน, เปียกสลับแห้งแกล้วข้าว SLR
6. เพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐโดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
8. สนับสนุน Cluster สินค้าเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตร
9. สนับสนุนให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการผลิต

ข้าว ข้าว
S1,S2 S3,N

สินค้า
เกษตร
อื่นๆ
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ตารางที่ 34 : แผนงานโครงด้านการเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
กลยุทธ์
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว
ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ด้าน
งานวิจัย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

แผนงาน/
โครงการ
1. โครงการลด
ต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร ข้าว

กิจกรรม

1. ตรวจวิเคราะห์ดิน และใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม
ตามค่าวิเคราะห์
2. รวมกลุ่มกันผลิตโดยบริหารจัดการการใช้
เครื่องจักรกลร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน
3. จัดหาพันธุ์ข้าวที่เหมะสมกับพื้นที่เพาะปลูก
ทนต่อโรค แมลง ให้ผลผลิตสูง
4. สนับสนุนให้ครัวเรือนจัดทําบัญชีต้นทุน
การเกษตร
5. โครงการรณรงค์การลดใช้สารเคมี
2. โครงการเพิ่ม 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประสิทธิภาพการ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
ผลิตและเพิ่มมูลค่า 2. จัดหา หรือพัฒนาแหล่งน้ําสํารองในไร่นา
สินค้าเกษตร
เพื่อป้องกันเมื่อเกิดภัยแล้ง
3. ปรับปรุงบํารุงดินด้วยการปลูกพืช
หมุนเวียนหรือพืชตระกูลถั่ว
4. วิจัยพันธุ์ข้าวที่เหมะสมกับพื้นที่เพาะปลูก
ทนต่อโรค แมลง ให้ผลผลิตสูง
6. แปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า Niche Product
7. ส่งเสริมให้ทําการผลิตให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย GAP หรืออื่นๆ
8. จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี
9. ส่งเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร เช่น Agi Map ,
Application กระดาษเศรษฐี , แกล้งดิน
เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว มาใช้

ปี
2560-2564

81

ตารางที่ 34 : แผนงานโครงด้านการเกษตร อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ
2. พัฒนา
1. โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ ความสามารถใน
เกษตรกรและ การบริหารองค์กร
ส่งเสริมการร่วม และด้านธุรกิจของ
กลุ่ม เชื่อมโยง กลุ่มองค์กร
เครือข่ายธุรกิจ สถาบันเกษตรกร
การเกษตร
2. โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่ม องค์กร
สถาบันเกษตรกร
เป็นศูนย์รวบรวม
กระจายสินค้าหรือ
ตลาดกลางสินค้า
เกษตรที่สําคัญของ
กลุ่มจังหวัด
3. พัฒนา
1. พัฒนา
โครงสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
พื้นฐานและ
การเกษตร
ทรัพยากร
การเกษตร
สร้างภูมิคุ้มกัน 2. บริหารจัดการ
ต่อการ
พื้นที่ทางการ
เปลี่ยนแปลง
เกษตร (Zoning)

กิจกรรม
1. สร้างเครือข่ายกลุ่มการเกษตรเป็น cluster
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
องค์กรธุรกิจเกษตร

1. จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรทีม่ ีสินค้าขาย
ทุกวัน ตลอดปี
2. เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
3. สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

1. พัฒนาแหล่งน้ํา บํารุงดิน
2. พัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตร
4. สนับสนุนให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
เกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการผลิต
1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะไปปลูกพืชชนิด
อื่นที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมให้จัดทําแผนการผลิต
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
Application การเกษตร เช่น Agri-map ,
กระดานเศรษฐี การพยากรณ์เกษตรและกรม
อุตุนิยมวิทยา ฯลฯ

ปี
2560-2564

บทที่ 5
สรุป
แนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สําคัญ (Zoning) สินค้าข้าวในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่เหมาะสมมากรวม
กับเหมาะสมปานกลาง (S1, S2) และพื้นที่เหมาะสมน้อยรวมกับพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N) 2) ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนพืชทางเลือกอื่น 3) ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ 4) กําหนดแนวทางการพัฒนาผลการศึกษา พบว่า
5.1 ข้อมูลทั่วไป
หัว หน้า ครัว เรือนเกษตรกรมีอายุเ ฉลี่ย 52.10 ปี ส่ว นใหญ่มีการศึกษาอยู่ ในระดับ ประถมศึกษา
ร้อยละ 80.00 ระดับมัธยมต้น ร้อยละ 7.57 ระดับมัธยมปลาย ร้อยละ 9.73 ระดับปวช.-ปวส. ร้อยละ 1.08
และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 1.62
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.01 คน จําแนกเป็นไม่ใช่วัยแรงงาน 1.01 คน และอยู่ในวัยแรงงาน
จํานวน 4.00 คน ซึ่งแยกเป็นแรงงานภาคเกษตร 3.22 คน และแรงงานนอกภาคเกษตร 0.78 คน
เกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัด หนองบัว ลํา ภู มีพื้น ที่ในการปลูกข้า วเฉลี่ย 13.08 ไร่ต่อครัว เรือน
ส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเองอยู่นอกเขตชลประทานใช้น้ําฝนทําการเกษตร โดยปลูกข้าวเหนียวพันธุ์กข6
ร้อยละ 88.41 รองลงมาปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 8.70 ข้าวกข15 ร้อยละ 4.35 และข้าวพัน ธุ์
พื้นเมืองและพันธุ์อื่น ร้อยละ 1.45 โดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง ด้วยวิธีปักดํา (คน) ร้อยละ 34.7 ใช้เมล็ดพันธุ์
เฉลี่ย 6.04 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีหว่าน ร้อยละ 59.42 ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 9.63 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีหยอด ร้อยละ
8.70 ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 5.77 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเริ่มปลูกข้าวในเดือนเมษายน - สิงหาคม และเก็บเกี่ยวใน
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ปลูกพืชหลังนา ร้อยละ 58.33 มีการปลูกพืชหลังนา ร้อยละ 41.67 โดยปลูก
ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง พืชผักสวนครัวเช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา มะนาว พริก กะหล่ําปลี เป็นต้น
ปัญหาในการทํานาได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอื่นๆเช่น โรคระบาดคิดเป็นร้อยละ 99.00 และ
1.00 ตามลําดับ และเกษตรกรไม่คิดจะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทนข้าว ร้อยละ 74.19 มีบางส่วนคิดจะปลูก
พืชอื่นแทนข้า ว ร้อยละ 25.81 โดยคิด จะปลูกอ้อยโรงงาน มัน สําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์ ถั่วเขีย ว และ
ผักหวาน เป็นต้น
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5.2 ประสิทธิภาพการปลูกข้าวแบ่งตามพื้นที่ความเหมาะสม
5.2.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว
1) การปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 มีต้นทุนรวม 3,763.11 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเตรียมพันธุ์
และค่าปลูก 742.11 บาทต่อไร่ ค่าเก็บเกี่ยวและนวด 476.61 บาทต่อไร่ ค่าเตรียมดิน 464.56 บาทต่อไร่ และ
ค่าปุ๋ย 318.90 บาทต่อไร่มีผลผลิตข้าว 303.22 กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวในราคา 12.28 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับ
ผลตอบแทน 3,724.63 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม 3,763.11 บาทต่อไร่ ขาดทุนสุทธิ 38.48 บาทต่อไร่ หรือ
มีต้นทุนการปลูกข้าว 12.41 บาทต่อกิโลกรัม ขาดทุนสุทธิ 0.13 บาทต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนรวม
เท่ากับ 0.99 เกษตรกรต้องผลผลิตข้าวได้ 306.35 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break Even Yield)
2) การปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N มีต้นทุนรวม 3,738.77 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเก็บเกี่ยว
618.84 บาทต่อไร่ ค่าเตรียมดิน 580.99 บาทต่อไร่ ค่าเตรียมพันธุ์และค่าปลูก 437.31 บาทต่อไร่ และค่าปุ๋ย
350.99 บาทต่อไร่ มีผลผลิต ข้าวได้ 221.28 กิโ ลกรัมต่อไร่ ขายข้าวในราคา 12.28 บาทต่อกิโ ลกรัม ได้รับ
ผลตอบแทน 2,717.01 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม 3,738.77 บาทต่อไร่ ขาดทุนสุทธิ 1,021.76 บาทต่อไร่
หรือมีต้นทุน การปลูกข้า ว 16.90 บาทต่อกิโลกรัม ขาดทุนสุทธิ 4.62 บาทต่อกิ โลกรัมโดยอัตราส่วนรายได้
ต่อต้น ทุน รวม เท่ า กับ 0.73 เกษตรกรต้อ งผลผลิต ข้า วได้ 304.49 กิ โ ลกรัมต่อไร่ จึงจะคุ้ มค่า ต่อการลงทุ น
(Break Even Yield)
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 และ S3, N ไม่พึงพอใจในปริมาณผลผลิตและต้นทุนการ
ผลิตที่เกิดขึ้นที่ผลผลิตต่ําไม่ถึงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของจังหวัดหนองบัวลําภูที่มีผลผลิต เฉลี่ย 314 กิโลกรัมต่อไร่
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N ที่ผลผลผลิตต่ํากว่า S1, S2 ถึง 81.94 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ
37.08 เนื่องจากสถานการณ์น้ําไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว ฝนทิ้งช่วง และประสบปัญหาภัยแล้ง
5.3 การวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกทางเศรษฐกิจ
5.3.1 อ้อยโรงงาน
ต้นทุนและผลตอบแทนของอ้อยในพื้นที่ S1, S2 มีผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ย 9.44 ตันต่อไร่
ขายอ้ อ ยในราคา 838 บาทต่ อ ตั น ได้ รั บ ผลตอบแทน 7,910.72 บาทต่ อ ไร่ หั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น รวม 9,303.96
บาทต่อไร่ ขาดทุนสุทธิ 1,393.24 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงในพื้นที่ S3, N ผลิตอ้อยโรงงานได้
เฉลี่ย 9.12 ต้นต่อไร่ ขายอ้อยในราคา 838 บาทต่อตัน ได้รับผลตอบแทน 7,642.56 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุน
รวม 9,141.74 บาทต่อไร่ จะขาดทุนสุทธิ 1,499.18 บาทต่อไร่
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เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิระหว่างการปลูกอ้อยโรงงานกับการปลูกข้าว พบว่า
1) การปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S1, S2 จะได้รับผล
ขาดทุนสุทธิในการปลูกอ้อย 1,393.24 บาทต่อไร่ ซึ่งเดิมปลูกข้าวขาดทุน 38.48 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยน
พื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S3, N จะได้รับผลผลตอบแทนสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 1,499.18 บาทต่อไร่
2) การปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S2 จะได้รับผลขาดทุน
สุทธิในการปลูกอ้อยถึง 1,393.24 บาทต่อไร่ ขาดทุนมากกว่าปลูกข้าว 371.48 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยน
พื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S3, N จะได้รับผลผลตอบแทนสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 1,499.18 บาทต่อไร่ ซึ่งจะขาดทุน
มากกว่าปลูกข้าว 477.42 บาทต่อไร่
เปรียบเทียบผลตอบแทนที่เป็นเงินสดระหว่างการปลูกอ้อยโรงงานกับการปลูกข้าว พบว่า
1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่เหมาะสมอ้อย S1, S2
จะได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 2,711.99 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนมากกว่าปลูกข้าว 940.07
บาทต่อไร่หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S3, N จะได้รับผลตอบแทนสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 1,977.20
บาทต่อไร่ ซึ่งจะได้ผลตอบแทนมากกว่าปลูกข้าว 205.28 บาทต่อไร่
2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่เหมาะสมอ้อย S1, S2
จะได้รับผลตอบแทนสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 2,711.99 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนมากกว่าปลูกข้าว 1,958.61
บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่อ้อย S3, N จะได้รับผลตอบแทนสุทธิในการปลูกอ้อยถึง 1,977.20
บาทต่อไร่ซึ่งจะได้ผลตอบแทนมากกว่าปลูกข้าว 1,223.82 บาทต่อไร่
5.3.2 มันสําปะหลัง
ต้นทุนและผลตอบแทนมันสําปะหลังในพื้นที่ S1, S2 ได้ผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ย 3,573.54
กิโลกรัมต่อไร่ ขายมันสําปะหลังในราคา 2.05 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 7,325.75 บาทต่อไร่ หักด้วย
ต้นทุนรวม 5,734.78 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 1,590.97 บาทต่อไร่ส่วนเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังใน
พื้นที่ S3, N ได้ผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ย 3,253.21 กิโลกรัมต่อไร่ ขายมันสําปะหลังในราคา 2.05 บาทต่อ
กิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 6,669.07 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม 5,379.44 บาทต่อไร่จะได้ผลตอบแทน
สุทธิ 1,289.64 บาทต่อไร่
สถานการณ์มันสําปะหลังไทยในปี 2559 มีราคาต่ํากว่าปี 2558 เนื่องจากจะได้รับผลกระทบ
จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจีน คือ ประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงรวมประมาณ 210 ล้านต้น ซึ่งมากกว่า
ความต้องการของตลาด จึงมีแนวโน้มว่าราคาข้าวโพดจีนจะปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบให้ราคามันสําปะหลังจะ
ตกต่ํารุนแรงยิ่งกว่าราคา ณ ปัจจุบัน ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบผลตอบแทนเงินสดสุทธิที่เกษตรกรจะได้รับ
ระหว่างการปลูกมันสําปะหลัง ณ ราคาปัจจุบัน 1.16 บาทต่อกิโลกรัม (กันยายน 2559) กับการปลูกข้าวพบว่า
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1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S1, S2 หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S1, S2
จะได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกถึง 1,990.12 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าข้าว
เท่ากับ 218.20 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S3, N จะได้รับผลผลตอบแทนเงิน
สดสุทธิในการปลูกมันสําปะหลัง เท่ากับ 1,299.16 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิน้อยกว่าข้าวเท่ากับ
472.76 บาทต่อไร่
2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S1, S2
จะได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกมันสําปะหลังถึง 1,990.12 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิ
มากกว่าข้าวเท่ากับ 1,236.74 บาทต่อไร่ หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มันสําปะหลัง S3, N จะได้รับผล
ผลตอบแทนสุทธิในการปลูกมันสําปะหลังถึง 1,299.16 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าการปลูกข้าว
เท่ากับ 545.78 บาทต่อไร่
5.3.3 พืชชนิดอื่นๆ
1) ต้นทุนและผลตอบแทนพืชอื่นๆ
(1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เฉลี่ย 625
กิโลกรัมต่อไร่ ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในราคา 6.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 3,750.00 บาทต่อไร่
หักด้วยต้นทุนรวม (ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 3,975.66 บาทต่อไร่ จะขาดทุนสุทธิ 225.66 บาทต่อไร่
หรือมีต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.36 บาทต่อกิโลกรัม ขาดทุนสุทธิ 0.36 บาทต่อกิโลกรัม
(2) มะละกอกินผลสุก เกษตรกรที่ปลูกมะละกอกินผลสุกระบบสปริงค์เกอร์ผลิตมะละกอได้
เฉลี่ย 9,583.33 กิโลกรัมต่อไร่ ขายมะละกอ ในราคา 10.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 95,833.33
บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม (ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 17,747.28 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ
78,086.06 บาทต่อไร่ หรือมีต้นทุนการปลูกมะละกอ 1.85 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ 8.15 บาทต่อกิโลกรัม
(3) หญ้ า เลี้ ย งสั ต ว์ เกษตรกรที่ ป ลู ก หญ้ า เลี้ ย งสั ต ว์ ได้ เ ฉลี่ ย 12,470.59 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
ขายหญ้าเลี้ยงสัตว์ในราคา 1.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 12,470.59 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม
(ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 11,977.37 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 493.22บาทต่อไร่ หรือมี
ต้นทุนการปลูกหญ้า 0.96 บาทต่อกิโลกรัมผลตอบแทนสุทธิ 0.04 บาทต่อกิโลกรัม
(4) ข้าวโพดหวาน เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวาน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 750.00 กิโลกรัมต่อไร่
ขายข้าวโพดหวานในราคา 12.00 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทน 9,000.00 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนรวม
(ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) 4,580.13 บาทต่อไร่ จะได้ผลตอบแทนสุทธิ 4,419.87 บาทต่อไร่ หรือมี
ต้นทุนการปลูกข้าวโพดหวาน 6.11 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ 5.89 บาทต่อกิโลกรัม
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จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรจะได้รับระหว่างการปลูกพืชชนิดอื่นกับการ
ปลูกข้าวพบว่า
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะ
ขาดทุน สุทธิ ในการปลูกข้า วโพดเลี้ย งสัต ว์ 225.66 บาทต่อไร่ ซึ่งขาดทุน สุทธิน้อยกว่า ข้า วเท่า กับ 796.10
บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มะละกอกินผลสุกจะ
ได้รับผลตอบแทนสุทธิในการปลูกมะละกอกินผลสุกถึง 78,086.06 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่า
ข้าวเท่ากับ 79,107.82 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่หญ้าเลี้ยงสัตว์จะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 493.22 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าข้าวเท่ากับ
1,514.98 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่ข้าวโพดหวานจะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิในการปลูกข้าวโพดหวาน 4,419.87 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนสุทธิมากกว่าข้าวเท่ากับ
5,441.63 บาทต่อไร่
จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่เป็นเงินสดที่เกษตรกรจะได้รับระหว่างการปลูกข้าวกับการ
ปลูกพืชชนิดอื่น
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะ
ได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 831.18 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ
มากกว่าข้าวเท่ากับ 77.80 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่มะละกอกินผลสุกจะ
ได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกมะละกอกินผลสุกถึง 87,255.17 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงิน
สดสุทธิมากกว่าข้าวเท่ากับ 86,501.79 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่หญ้าเลี้ยงสัตว์จะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกหญ้าเนเปีย 9,738.94 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิมากกว่า
ข้าวเท่ากับ 8,985.56 บาทต่อไร่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวเป็นพื้นที่ข้าวโพดหวานจะได้รับ
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิในการปลูกข้าวโพดหวาน 6,861.07 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ
มากกว่าข้าวเท่ากับ 6,107.69 บาทต่อไร่

87

5.4 พื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น
เนื้อที่ปลูกข้าวในอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 183,107 ไร่ ครอบคลุม
พื้นที่ทั้ง 15 ตําบล โดยแบ่งเป็นพื้นที่ความเหมาะสมมากและปานกลาง (S1, S2) จํานวน 110,192 ไร่ มีผลผลิต
34,600 ตัน พื้นที่ความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3, N) จํานวน 72,915 ไร่ มีผลผลิต 22,896 ตัน โดย
ผลผลิตข้าวทั้งอําเภอมี 57,496 ตัน ใช้บริโภคในพื้นที่ 27,145 ตัน ใช้ทําพันธุ์ 17,633 ตัน จะมีผลผลิตส่วนเกิน
(หักบริโภคและทําพันธุ)์ จํานวน 22,197 ตัน คิดเป็นร้อย 38.61 โดยมี 2 ตําบลที่ผลผลิตไม่เพียงพอ คือ ตําบล
ลําภูและตําบลโนนทัน ส่วน 13 ตําบล ที่เหลือผลิตข้าวเกินของประชากรในอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
5.5 ผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยน
การวิเคราะห์การเพื่อปลูกพืชชนิดอื่น จะวิเคราะห์เหตุผล 4 ประการ ดังนี้
1. ต้นทุนเงินสดสูง
2. ผลผลิตต่ํา
3. ผลตอบแทนเงินสดต่ําหรือขาดทุน
4. มีพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว โดยวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ระหว่า งแผนที่พื้น ที่ปลูกข้า วจริงปีการเพาะปลูก 2558/2559 กับแผนที่ความเหมาะสมพืช ทางเลือกของ
กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2556)
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น การบริหารจัดการสินค้าข้าวในพื้นที่อําเภอเมืองหนองบลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู จะดําเนินการในพื้นที่ S3, N เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมเลยมีแร่
ธาตุอาหารต่ําทําให้ผลิตได้ผลผลิตต่ําเพียง 221.28 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนรวมสูง 3,738.77 บาทต่อไร่ ส่งผล
ให้ขาดทุนสุทธิ 1,021.76 บาทต่อไร่ ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเมื่อพิจารณาในส่วนที่เป็นเงินสดพบว่า
ข้าวมีต้นทุน 1,953.63 บาทต่อไร่ กําไร 753.30 บาทต่อไร่ เมื่อเทียบกับพืช ทางเลือกอื่น การปลูกข้าวให้
ผลตอบแทนหรือผลกําไรที่เป็นเงินสดต่ํากว่าพืชทางเลือกอื่น จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.) อ้อยโรงงาน เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 2,711.99 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่าการปลูกข้าว 1,958.61 บาทต่อไร่
ประกอบกับมีโรงงานน้ําตาลในพื้นที่ 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานเอราวัณพืชผล อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู, โรงงาน
น้ําตาลไทยอุดร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี, โรงงานน้ําตาลมิตรผล อ.วังสะพุง จ.เลย และ โรงงานน้ําตาลขอนแก่น
อ.วังสะพุง จ.เลย และมีลานรับซื้ออ้อยกระจายในพื้นที่ซึ่งอํานวยความสะดวกในการขายผลผลิตของเกษตรกร
และเกษตรกรต้องบริหารจัดการการผลิตอ้อยโรงงานด้วยการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการ
ซ้อนทับแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว S3, N กับพื้นที่ความเหมาะสมอ้อยโรงงาน S1, S2 พบว่า พื้นที่ข้าว S3, N ที่ควร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ S1, S2 มีจํานวน 22,202.25 ไร่
2.) มันสําปะหลังเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลัง
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 1,990.12 บาทต่อไร่ โดยวิเคราะห์จาก ราคามันสําปะหลัง 1.16 บาท
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ณ ราคาปัจจุบัน (เดือนกันยายน 2559) ซึ่งมากกว่าการปลูกข้าว 1,236.74 บาทต่อไร่ แต่มีข้อยกเว้นว่า พื้นที่ที่
ปรับเปลี่ยนจะต้องไม่เป็นน้ําขังเพราะจะทําให้มันสําปะหลังเน่าเสียได้ และควรทําการบริหารจัดการผลิตมัน
สําปะหลังด้วยวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากการซ้อนทับแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว S3, N กับ
พื้นที่ความเหมาะสมมันสําปะหลัง S1, S2 พบว่า พื้นที่ข้าว S3, N ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลังใน
พื้นที่ S1, S2 มีจํานวน 24,461.33 ไร่
3.) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ S3, N สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเงินสดสุทธิ 831.18 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่าการปลูกข้าว 77.80 บาทต่อไร่
จากการซ้อนทับแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว S3, N กับพื้นที่ความเหมาะสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S1, S2 พบว่า พื้นที่ข้าว
S3, N ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ S1, S2 มีจํานวน 49,853.90 ไร่
4.) พืชอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นเงินสดข้าวกับพืชทางเลือกพบว่า
1) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสด 1,990.12 บาทต่อไร่ และ
สูงกว่าการปลูกข้าว 77.80 บาทต่อไร่
2) ปลูกมะละกอกินผลสุก จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสด 87,255.17 บาทต่อไร่ และ
สูงกว่าการปลูกข้าว 86,501.79 บาทต่อไร่
3) ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสด 9,738.94 บาทต่อไร่ และสูง
กว่าการปลูกข้าว 8,965.56 บาทต่อไร่
4) ปลูกข้าวโพดหวาน จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินสด 6,861.07 บาทต่อไร่ และสูง
กว่าการปลูกข้าว 6,107.69 บาทต่อไร่
เมื่อเปรีย บเทีย บต้น ทุนและผลตอบแทนพืชดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดินไม่ได้แบ่งระดับ ความ
เหมาะสม S1, S2, และ S3, N ไว้ ยกเว้น อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงได้นําแผนที่ปลูก
ข้าว S3, N ซ้อนทับกับแผนที่ชุดดินเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับชุดดินนั้นๆ โดย
พื้นที่ข้าว S3, N จํานวน 72,915.12 ไร่ เมื่อซ้อนทับกับแผนที่ชุดดินพบว่าพื้นที่ S3, N อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู ตรงกับชุดดินจํานวน 34 ชุด ซึ่งจะมีความเหมาะสมปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผล ดังนั้นหาก
เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ขอให้คํานึงถึงความเหมาะสมทางกายภาพ ตลาดนํา
การผลิตและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย ทําให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงกว่าการ
ปลูกข้าว โดยการปรับเปลี่ยนนั้นขึ้นอยู่กับความคุ้มค้าทางเศรษฐกิจและลักษณะความเหมาะสมของพื้นที่ชุดดิน
เป็นต้นโดยชุดดินในพื้นที่ S3, N ข้าวของอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินที่ 22B มี
พื้นที่จํานวน 35,436 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา คือ กลุ่มชุดดินที่ 18 มีพื้นที่จํานวน11,881 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 16.29 กลุ่มชุดดินที่ 56B มีพื้นที่จํานวน 7,931 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.88 กลุ่มชุดดินที่ 22 มีพื้นที่จํานวน
5,937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.14 กลุ่มชุดดินที่ 16 hi มีพื้นที่จํานวน 2,177 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.99 กลุ่มชุดดินที่
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49B มีพื้นที่จํานวน 1,946 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.67 และกลุ่มชุดดินอื่นๆ มีพื้นที่จํานวน 7,493 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
10.28
สําหรับพื้นที่ปลูกข้าว S1, S2 ควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วง
โซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดผลผลิตต่อไร่สูงต้นทุนต่อหน่วยลดลงและเกิดคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในขณะที่การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสม S3, N ไปปลูกพืชทางเลือกชนิดอื่นจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทาง
กายภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้ตลาดนําการผลิต และคํานึกถึงค่าขนส่ง Logistic รวมทั้งมีการ
วางแผนการบริหารจัดการฟาร์มที่ดจี งึ จะเกิดประโยชน์สูงสุดและต้นทุนต่ําสุด
5.6 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
จุดแข็ง (Strenges)
มีโ รงงานอุต สาหกรรมรองรับ ผลผลิต ทางการเกษตรที่ห ลากหลายกระจายอยู่ ในพื้น ที่ ใกล้เ คีย ง
เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกมีทางหลวงหมายเลข 210, 2153, 2146 สามารถกระจายสินค้าทางการเกษตร
จากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคเกษตรกรมีองค์ความรู้ในการรวมกลุ่มแปรรูปข้าวเป็น ข้าวฮาง ข้าวกล้อง สภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกพืชที่หลากหลายรวมถึงพื้นที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่เหมาะสมแก่การ
ปลูกข้าวมากกว่าพืชชนิดอื่น
จุดอ่อน (Weaknesses)
การผลิตข้าวของเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ําเกษตรกรใช้ข้าวพันธุ์เดิม นิยมใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่า
ปุ๋ย อิน ทรีย์ แรงงานภาคเกษตรส่ว นใหญ่อยู่ ในวัย สูงอายุ ไม่มีทายาทสืบทอดอาชีพการเกษตร แหล่งน้ํา ไม่
เพียงพอต่อการผลิตข้าวและทําการเกษตรอื่นๆ ดินเสื่อมสภาพ เกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับชุดดินและการ
ตรวจวิเคราะห์ค่าดินในการทําการเกษตรขาดการรวมกลุ่มในการวางแผนการผลิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร และขาดความรู้ด้านการตลาด
โอกาส (Opportunities)
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับภาคเอกชนผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารปลอดภัย
(Food Safety) มากขึ้นทําให้ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์
มากขึ้นการคมนาคมสะดวกในการขนส่งสินค้า
อุปสรรค (Threats)
สภาพอากาศแปรปรวน เกิด ภาวะโลกร้อน ภัย แล้ง ส่งผลให้พืช และสัต ว์ เกิด ปัญ หาโรค แมลง
ระบาด ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน เนื่องจากถูกกําหนดโดยพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรไม่สามารถกําหนด
ราคาเองได้ ต้นทุน การและปัจ จัยการผลลิต ราคาสูงรวมถึง ขาดตลาดรับซื้อข้าวคุณภาพ (Premium) เช่น
ข้าว Gap ข้าวอินทรีย์
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5.7 แนวทางการพัฒนาข้าวและสินค้าอื่น มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ วิจยั พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ผลผลิตสูงสร้างและ
พัฒนาแหล่งน้ําและระบบน้ําในการทําเกษตรปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มสารอินทรีย์วัตถุถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น
2. ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์จัดหาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ที่ดี
เหมาะสมกับพื้นที่ให้ผลผลิตสูงรวมกลุ่มกันผลิตโดยบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน
3. สนับสนุนให้นํางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความสามารถเกษตรกรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
3. สนับสนุน Cluster สินค้าเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรการเกษตร สร้างภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ํา ดิน และเครื่องจักรกลการเกษตร
2. บริหารจัดการพืน้ ที่ทางการเกษตร (Zoning) เช่น ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกพืช
ชนิดอื่นที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตร
4. สนับสนุนให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการผลิต
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนข้าว
ตารางภาคผนวกที่ 1 : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนข้าวพื้นที่ S1, S2 ปีเพาะปลูก 2558/59
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
รายการ

2558
เงิ นสด

ไม่ เป็นเงิ นสด

สั ดส่ วน
รวม

ปี 58

1. ต้นทุนผันแปร

1,952.70

993.31 2,946.01

78.29

1.1 ค่าแรงงาน

1,039.93

806.42 1,846.35

49.06

เตรี ยมดิน

253.10

211.46

464.56

12.35

เตรี ยมพัน ธุ์และปลูก

502.00

240.12

742.11

19.72

11.93

151.13

163.06

4.33

272.90

203.72

476.61

12.67

785.02

121.90

906.93

24.10

73.19

101.00

174.19

305.27
8.40
216.51
167.99
13.67
127.75
-

13.62
6.58
0.71
64.98
817.09
600.00
111.01
106.08

1,952.70

1,810.39

318.89
8.40
216.51
174.57
14.38
192.73
817.09
600.00
111.01
106.08
3,763.10

4.63
8.47
0.22
5.75
4.64
0.38
5.12
21.71
15.94
2.95
2.82

5. ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)

303.22

303.22

303.22

5. ต้นทุนรวมต่อตัน.

6.44

12.41

12.28

12.28

5.84

-0.13

8.รายได้ต่อไร่

3,724.63

3,724.63

9.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร

1,771.92

-38.47

1.91

0.99

158.97

306.35

ดูแลรั กษา
เก็บเกี่ยวและนวด
1.2 ค่าวัสดุ
ค่า พัน ธุ์
ค่า ปุ๋ ย
ค่า ยาปราบศัตรู พืชและวัชพืช
ค่า น้ํ า มัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่า วัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้น เปลือง
ค่า ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
ค่า เช่า ที่ ดิน
ค่า เสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่า เสียโอกาสเงินลงทุ น อุปกรณ์การเกษตร
3. ต้นทุนรวมต่อไร่

6. ราคาขาย (บาท/กก.)
7.ผลตอบแทนต่อกก.

10. อัต ราส่ ว นรายได้ เหนื อต้ น ทุน ทัง หมด
11. ผลผลิ ตต่ อไร่ ทไี ด้ รับคุ้มค่ าต่ อการลงทุน (Break-Even yield)

100.00
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ตารางภาคผนวกที่ 2 : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนข้าวพื้นที่ S3, N ปีเพาะปลูก 2558/59
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

รายการ

2558

สั ดส่วน

เงิ นสด ไม่เป็นเงินสด

รวม

1. ต้นทุนผันแปร

1,963.12

994.62

2,957.73

79.12

1.1 ค่าแรงงาน

1,055.61

789.10

1,844.71

49.35

เตรี ยมดิน

390.80

190.19

580.99

15.54

เตรี ยมพันธุ์และปลูก

301.17

136.14

437.31

11.70

ดูแลรั กษา

91.23

116.34

207.57

5.55

เก็บเกี่ยวและนวด

272.42

346.43

618.84

16.55

1.2 ค่าวัสดุ

779.08

140.45

919.52

24.60

ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ ย
ค่ายาปราบศัตรู พืชและวัชพืช
ค่าน้ํ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้น เปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
ค่าเช่าที่ ดิน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่า เสียโอกาสเงิน ลงทุ น อุปกรณ์การเกษตร
3. ต้นทุนรวมต่อไร่

110.15

120.45

230.60

349.87
33.74
151.04
115.63
18.65
128.43
-

1.12
12.46
6.42
65.07
780.52
600.00
97.38
83.14

1,963.12

1,775.13

350.99
33.74
151.04
128.09
25.07
193.50
780.52
600.00
97.38
83.14
3,738.25

6.17
9.39
0.90
4.04
3.43
0.67
5.18
20.88
16.05
2.60
2.22

5. ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)

221.28

221.28

221.28

5. ต้นทุนรวมต่อตัน.

8.87

8.87

12.28

12.28

3.41

3.41

2,717.01

2,717.01

753.90

-1021.24

1.38
159.88

0.73
304.45

6. ราคาขาย (บาท/กก.)
7.ผลตอบแทนต่อกก.
8.รายได้ต่อไร่
9.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร
10. อัตราส่ ว นรายได้ เหนื อต้ น ทุน ทังหมด
11. ผลผลิ ตต่ อไร่ ทไี ด้ รับคุ้มค่ าต่ อการลงทุน (Break-Even yield)

ปี 58

100.00
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ภาคผนวกที่ 2
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนอ้อยโรงงาน
ตารางภาคผนวกที่ 3 : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนอ้อยโรงงานพื้นที่ S1, S2 ปี 2559 อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

รายการ

2558
เงินสด

ไม่ เป็นเงินสด

สัดส่วน
รวม

ปี 58

1. ต้นทุนผันแปร

5,138.73

2,080.11

7,218.84

77.59

1.1 ค่าแรงงาน

2,624.65

832.12

3,456.77

37.15

เตรี ยมดิน

515.94

45.59

561.53

6.04

เตรี ยมพันธุ์และปลูก

663.16

182.96

846.12

9.09

ดูแลรั กษา

232.79

124.39

357.18

3.84

1,212.76

479.19

1,691.95

2,177.90

1,111.91

3,289.81

685.48
956.95
230.83
91.54
62.47
150.62
336.18
-

1,109.68
2.23
136.08
2,085.11
1,500.00
107.58

1,795.16
956.95
230.83
91.54
62.47
152.85
472.26
2,085.11
1,500.00
107.58

18.19
35.36
19.29
10.29
2.48
0.98
0.67
1.64
5.08
22.41
16.12

477.53

477.53

5.13

5,138.73

4,165.22

9,303.95

100.00

4. ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)

9.44

9.44

9.44

5. ต้นทุนรวมต่อตัน.

544.36

544.36

6. ราคาขาย (บาท/ตัน)

838.00

838.00

7.ผลตอบแทนต่อตัน

293.64

293.64

8.ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท)

7,910.72

7,910.72

9.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

2,771.99

-1393.23

10. อัตราส่วนรายได้เหนื อต้นทุนทั้งหมด

1.54

0.85

11. ผลผลิตต่อไร่ ที่ได้รับคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break-Even yield)

6.13

11.10

เก็บเกี่ยว
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าพัน ธุ์
ค่าปุ๋ ย
ค่ายาปราบศัตรู พืชและวัชพืช
ค่าน้ํ า มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้น เปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
ค่าเช่าที่ ดิน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสียโอกาสเงิน ลงทุ นอุปกรณ์การเกษตร
3. ต้นทุนรวมต่อไร่

1.16
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ตารางภาคผนวกที่ 4 : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนอ้อยโรงงานพื้นที่ S3, N ปี 2559
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

รายการ

2558
เงิ นสด

ไม่ เป็นเงินสด

สัดส่วน
รวม

ปี 58

1. ต้นทุนผันแปร

5,665.37

1,303.31

6,968.68

76.23

1.1 ค่าแรงงาน

2,714.43

1,217.35

3,931.78

43.01

เตรี ยมดิน

397.62

95.49

493.11

5.39

เตรี ยมพันธุ์และปลูก

757.56

113.65

871.21

9.53

ดูแลรั กษา

339.39

314.10

653.49

7.15

1,219.86

694.10

1,913.97

2,580.30

0.70

2,581.01

1,219.89
874.84
197.65
111.06
105.44
71.42
370.63
-

0.70
85.26
2,173.07
1,500.00
96.69

1,219.89
874.84
197.65
111.06
105.44
72.13
455.89
2,173.07
1,500.00
96.69

20.94
28.23
13.34
9.57
2.16
1.21
1.15
0.79
4.99
23.77
16.41

576.37

576.37

6.30

5,665.37

3,476.38

9,141.75

100.00

4. ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)

9.1 2

9.12

9.12

5. ต้นทุนรวมต่อตัน.

621.20

621.20

6. ราคาขาย (บาท/ตัน)

838.0 0

838.00

7.ผลตอบแทนต่อตัน

216.80

216.80

8.ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท)

7,642.56

7,642.56

9.ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท)

1,977.19

-1499.19

10. อัตราส่วนรายได้เหนื อต้นทุนทั้งหมด

1.35

0.84

11. ผลผลิตต่อไร่ ที่ได้รับคุ้มค่าต่อการลงทุน (Break-Even yield)

6.76

10.91

เก็บเกี่ยว
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ ย
ค่ายาปราบศัตรู พืชและวัชพืช
ค่าน้ํ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
ค่าเช่าที่ ดิน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุ นอุปกรณ์การเกษตร
3. ต้นทุนรวมต่อไร่

1.06
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ภาคผนวกที่ 3
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนมันสําปะหลัง
ตารางภาคผนวกที่ 5 : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนมันสําปะหลังพื้นที่ S1, S2 ปี 2559 อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู ณ ราคาเดือนกันยายน 2559 (1.16 บาท/กิโลกรัม)
รายการ
1. ต้ นทุนผั นแปร

2558
เงินสด

ไม่ เป็นเงินสด

สั ด ส่ วน
รวม

ปี 58

2,155.18

2,284.49

4,439.67

77.42

1.1 ค่ าแรงงาน

965.86

1,715.04

2,680.90

46.75

เตรียมดิน

461.37

120.26

581.64

10.14

39.74

383.11

422.84

7.37

ดูแลรักษา

125.32

591.77

717.09

12.50

เก็บเกี่ยว

339.44

619.90

959.33

16.73

1.2 ค่ าวัส ดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ย
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ค่าน้ํา มั นเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่ าเสี ยโอกาสเงินลงทุน
2. ต้ นทุนคงที่
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุนอุปกรณ์การเกษตร

1,048.32
16.46
694.15
61.17
199.30
71.45
5.79
140.99
-

420.00
259.90
152.96
0.20
6.95
149.45
1,295.11
500.00
340.74
454.37

1,468.33
276.36
847.11
61.17
199.30
71.65
12.74
290.44
1,295.11
500.00
340.74
454.37

25.60
4.82
14.77
1.07
3.48
1.25
0.22
5.06
22.58
8.72
5.94

3. ต้ นทุนรวมต่ อไร่

2,155.18

3,579.60

5,734.78

100.00

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก)

3,573.54

3,573.54

3,573.54

5. ต้ นทุนรวมต่ อ กก.

0.60

1.60

6. ราคาขาย (บาท/กก.)

1.16

1.16

7.ผลตอบแทนต่ อกก.

0.56

-0.44

8.รายได้ ต่ อไร่

4,145.30

4,145.30

9.ผลตอบแทนต่ อไร

1,990.13

-1589.48

1.92

0.72

1,857.91

4,943.78

เตรียมพันธุ์และปลูก

10. อัต ราส่ วนรายได้ เหนือต้ นทุนทั้งหมด
11. ผลผลิ ต ต่ อไร่ที่ได้ รับคุ้ มค่ าต่ อการลงทุน (Break-Even yield)

7.92

98

ตารางภาคผนวกที่ 6 : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนมันสําปะหลังพื้นที่ S3, N ปี 2559 อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู ณ ราคาเดือนกันยายน 2559 (1.16 บาท/กิโลกรัม)

รายการ
1. ต้นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน
เตรี ยมดิน
เตรี ยมพันธุ์และปลูก
ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ ย
ค่ายาปราบศัตรู พืชและวัชพืช
ค่าน้ํ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
ค่าเช่าที่ ดิน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุ นอุปกรณ์การเกษตร
3. ต้นทุนรวมต่อไร่
5. ผลผลิตต่อไร่ (กก)
5. ต้นทุนรวมต่อ กก.
6. ราคาขาย (บาท/กก.)
7.ผลตอบแทนต่อกก.
8.รายได้ต่อไร่
9.ผลตอบแทนต่อไร
10. อัตราส่ วนรายได้ เหนือต้ นทุนทั้งหมด
11. ผลผลิ ตต่ อไร่ที่ได้ รับคุ้ มค่ าต่ อการลงทุน (Break-Even yield)

2558

สัดส่วน

เงินสด ไม่เป็นเงินสด

รวม

2,474.63
1,210.95
494.01
212.07
103.07
401.80
1,101.79
15.22
755.44
70.31
170.17
71.17
19.47
161.89
-

4,158.03
2,546.52
577.90
452.60
665.76
850.26
1,339.48
235.75
765.53
70.31
170.17
72.39
25.34
272.02
1,221.47
500.00
318.85
402.62
5,379.50
3,253.21
1.65
1.16
-0.4 9
3,773.72
-1605.7 8

2,474.63
3,253.21
0.76
1.16
0.40
3,773.72
1,299.09
1.52
2,133.30

1,683.40
1,335.57
83.9 0
240.5 2
562.6 9
448.4 6
237.70
220.5 2
10.0 9
1.2 2
5.8 7
110.13
1,221.47
500.0 0
318.8 5
402.6 2
2,904.87
3,253.2 1

0.70
4,637.50

ปี 58
77.29
47.34
10.74
8.41
12.38
15.81
24.90
4.38
14.23
1.31
3.16
1.35
0.47
5.06
22.71
9.29
5.93
7.48
100.00
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ตารางภาคผนวกที่ 7 : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนมันสําปะหลังพื้นที่ S1, S2 ปี 2558 อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

รายการ
1. ต้ นทุนผั นแปร
1.1 ค่ าแรงงาน
เตรียมดิน
เตรียมพันธุ์และปลูก
ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว
1.2 ค่ าวัส ดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ย
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ค่าน้ํา มั นเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่ าเสี ยโอกาสเงินลงทุน
2. ต้ นทุนคงที่
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุนอุปกรณ์การเกษตร
3. ต้ นทุนรวมต่ อไร่
4. ผลผลิตต่อไร่ (กก)
5. ต้ นทุนรวมต่ อ กก.
6. ราคาขาย (บาท/กก.)
7.ผลตอบแทนต่ อกก.
8.รายได้ ต่ อไร่
9.ผลตอบแทนต่ อไร
10. อัต ราส่ วนรายได้ เหนือต้ นทุนทั้งหมด
11. ผลผลิ ตต่ อไร่ที่ได้ รับคุ้ มค่ าต่ อการลงทุน (Break-Even yield)

2558
เงินสด ไม่ เป็นเงินสด
2,155.18 2,284.49
965.86 1,715.04
461.37
120.26
39.74
383.11
125.32
591.77
339.44
619.90
1,048.32
420.00
16.46
259.90
694.15
152.96
61.17
199.30
71.45
0.20
5.79
6.95
140.99
149.45
1,295.11
500.00
340.74
454.37
2,155.18 3,579.60
3,573.54 3,573.54
0.60
1.16
0.56
4,145.30
1,990.13
1.92
1,857.91

สั ด ส่ วน
รวม
4,439.67
2,680.90
581.64
422.84
717.09
959.33
1,468.33
276.36
847.11
61.17
199.30
71.65
12.74
290.44
1,295.11
500.00
340.74
454.37
5,734.78
3,573.54
1.60
1.16
-0.44
4,145.30
-1589.48
0.72
4,943.78

ปี 58
77.42
46.75
10.14
7.37
12.50
16.73
25.60
4.82
14.77
1.07
3.48
1.25
0.22
5.06
22.58
8.72
5.94
7.92
100.00
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ตารางภาคผนวกที่ 8 : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนมันสําปะหลังพื้นที่ S3, N ปี 2558 อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

รายการ
1. ต้นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน
เตรี ยมดิน
เตรี ยมพันธุ์และปลูก
ดูแลรั กษา
เก็บเกี่ยว
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ ย
ค่ายาปราบศัตรู พืชและวัชพืช
ค่าน้ํ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงิ นลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุ นอุปกรณ์การเกษตร
3. ต้นทุนรวมต่อไร่
5. ผลผลิตต่อไร่ (กก)
5. ต้นทุนรวมต่อ กก.
6. ราคาขาย (บาท/กก.)
7.ผลตอบแทนต่อกก.
8.รายได้ต่อไร่
9.ผลตอบแทนต่อไร
10. อัตราส่ วนรายได้ เหนือต้ นทุนทั้งหมด
11. ผลผลิ ต ต่ อไร่ที่ได้ รับคุ้ มค่ าต่ อการลงทุน (Break-Even yield)

2558

สัดส่วน

เงินสด ไม่เป็นเงินสด

รวม

2,474.56
1,210.88
494.01
212.07
103.00
401.80
1,101.79
15.2 2
755.44
70.3 1
170.17
71.1 7
19.4 7
161.89
-

4,157.96
2,546.45
577.9 0
452.6 0
665.6 9
850.2 6
1,339.48
235.7 5
765.5 3
70.31
170.1 7
72.39
25.34
272.02
1,221.47
500.00
318.85
402.62
5,379.43
3,253.21
1.65
1.1 6
-0.4 9
3,773.72
-1605.7 1

2,474.56
3,2 53.21
0.76
1.1 6
0.4 0
3,7 73.72
1,2 99.16
1.53
2,133.24

1,683.40
1,335.57
83.90
240.52
562.69
448.46
237.70
220.52
10.09
1.22
5.87
110.13
1,221.47
500.00
318.85
402.62
2,904.87
3,2 53.21

0.70
4,637.44

ปี 58
77.29
47.34
10.7 4
8.4 1
12.3 7
15.8 1
24.90
4.3 8
14.2 3
1.3 1
3.1 6
1.3 5
0.4 7
5.0 6
22.7 1
9.2 9
5.9 3
7.4 8
100.0 0
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ภาคผนวกที่ 4
แผนที่เขตความเหมาะสมซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 11 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลกุดจิก

102

ภาพที่ 12 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลนาคําไฮ
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ภาพที่ 13 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลนามะเฟือง
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ภาพที่ 14 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลโนนขมิ้น
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ภาพที่ 15 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลโนนทัน
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ภาพที่ 16 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลบ้านขาม
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ภาพที่ 17 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลบ้านพร้าว
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ภาพที่ 18 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลป่าไม้งาม
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ภาพที่ 19 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลป่าโพธิ์ชัย
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ภาพที่ 20 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลลําภู

111

ภาพที่ 21 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหนองบัว
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ภาพที่ 22 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหนองภัยศูนย์
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ภาพที่ 23 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหนองสวรรค์
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ภาพที่ 24 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหนองหว้า
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ภาพที่ 25 : แผนทีเ่ ขตความเหมาะซ้อนทับแผนที่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตําบลหัวนา
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ภาคผนวกที่ 5
แผนที่กลุ่มชุดดินรายตําบล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 26 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 27 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาพที่ 28 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลนามะเฟือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 29 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลโนนขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาพที่ 30 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 31: แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลบ้านขาม อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาที่ 32 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลบ้านพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 33 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลป่าไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาพที่ 34 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 35 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาพที่ 36 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองหว้า อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 37 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองภัยศูนย์ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาพที่ 38 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ภาพที่ 39 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาพที่ 40 : แผนทีก่ ลุ่มชุดดินตําบลหนองสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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