
        - ของแต�ละหน�วยงานสังกัด กษ.

  - ข�าว/อ�อย/ข�าวโพดเลี้ยงสัตว�/
     มันสําปะหลัง/ส�มโอ/มะม�วงน้ําดอกไม�
- ปศุสัตว�/ประมง

- โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  22,200 ราย
- Zoning by Agri-Map 736 ไร�
- เกษตรทฤษฎีใหม� 2,685 ราย(ปB60-62)
- แปลงใหญ� >96 แปลงโครงการตามนโยบายโครงการตามนโยบาย

โครงการตามยุทธศาสตร�โครงการตามยุทธศาสตร�

โครงการตาม คง.2โครงการตาม คง.2

ยุทธศาสตร
เชิงกลยุทธ
พัฒนาการเกษตรอําเภอตะพานหิน

� คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น
� ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร/สังคมยอมรับ
� รายได�เพิ่มขึ้น/หนี้สินลดลง

องค�ความรู� 
(KM/R2R)

นวัตกรรม

เทคโนโลยี

การขับเคลื่อนตาม
นโยบายไทยนิยม ยั่งยืน

อําเภอตะพานหิน

12 ตําบล

91 หมู�บ�าน

ศพก.หลัก
1 ศูนย�

ศบกต. 12 ตําบล

ศพก.เครือข�ายฯ
14 ศูนย�

แปลงใหญ�
3 แปลง

ราชการ

เอกชน

เกษตรกร

1. ลดต�นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ
สินค�าเกษตรและตลาดนําการผลติ

2. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3. การบริหารจัดการดิน
4. การบริหารจัดการน้ํา
5. นวัตกรรม แปรรูป เพิ่มมูลค�าสินค�าเกษตร
6. เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการคน,
     จัดทําบัญชี และท�องเที่ยวเชิงเกษตร

กล
ยุท

ธ�

การขับเคลื่อนภารกิจด�านการพัฒนาการเกษตรอําเภอตะพานหิน

ศจช. 2
ศดปช. 1

อกม. 91
ยุวเกษตรกร

1 กลุ�ม

วิสาหกิจ
ชุมชน
31

พืชเศรษฐกิจสําคัญ

ชนิดพืช ครัวเรือน พื้นที่ (ไร�)

ข�าว 8,067 208,100

ข�าวโพดเลี้ยงสัตว� 545 7,969

มะม�วง 493 3,352

ข�อมูลพื้นฐานด�านการเกษตรของอําเภอตะพานหิน

1. พื้นที่การปลูกพืช : พื้นที่  249,934 ไร� ครัวเรือน 9,169 ไร�

2. ข�อมูล Zoning : ข�าว, ข�าวโพดเลี้ยงสัตว�, มะม�วง

3. แหล�งน้ํา : แม�น้ําน�านและแม�พิจิตร 
   : โครงการชลประทาน 95,454 ไร� (ท�าบัวและดงเศรษฐี)

: โครงการสูบน้ําด�วยพลังไฟฟYา 5 แห�ง 8,700 ไร�
   : บ�อบาดาล 3,311 บ�อ บ�อน้ําตื้น  1,816 บ�อ  สระน้ํา 133 สระ

4. แหล�งรับซื้อ : สหกรณ�การเกษตร 1 แห�ง  / ท�าข�าว 3 แห�ง
                  : โรงสี 10 แห�ง

5. ต�นทุนการผลิต (บาท/ไร�)  : ข�าวนาปB 3,980.- / นาปรัง 4,660.-
                       : ข�าวโพดเลี้ยงสัตว� 4,590.- มะม�วง 2,500 ไร�

กล
ยุท

ธ�



ตลาดนําการผลิตสินค�าเกษตร : ข�าวนาปB 2562/63 อําเภอตะพานหินตลาดนําการผลิตสินค�าเกษตร : ข�าวนาปB 2562/63 อําเภอตะพานหิน

หมายเหตุ
• ผลผลิต คํานวณ ณ ความชื้น 30%
• ผลผลิตออกช�วงเดือน ก.ค. 2562 -  ก.พ. 2563
• ต�นทุนการผลิตข�าวนาปB ในเขต 3,751 บาท/ไร� / นอกเขต 3,689 บาท/ไร�
• คนบริโภคข�าว 280 กิโลกรัมข�าวเปลือก/คน/ปB
• ข�าวเปลือก 100 กิโลกรัม จะสีเป\นข�าวสารได�ประมาณ 40 -50 กิโลกรัม

หมายเหตุ
• ผลผลิต คํานวณ ณ ความชื้น 30%
• ผลผลิตออกช�วงเดือน ก.ค. 2562 -  ก.พ. 2563
• ต�นทุนการผลิตข�าวนาปB ในเขต 3,751 บาท/ไร� / นอกเขต 3,689 บาท/ไร�
• คนบริโภคข�าว 280 กิโลกรัมข�าวเปลือก/คน/ปB
• ข�าวเปลือก 100 กิโลกรัม จะสีเป\นข�าวสารได�ประมาณ 40 -50 กิโลกรัม

พื้นที่ปลูกขาว

ข�าวนาปB
พื้นที่ 208,100 ไร� 

8,067 ครัวเรือน

ตําบล ครัวเรือน พื้นที่ (ไร�)

1. ตะพานหิน 3 48.50

2. งิ้วราย 720 16,213

3. ห�วยเกตุ 467 8,303

4. ไทรโรงโขน 189 4,146

5. หนองพยอม 1,334 36,455

6. ทุ�งโพธิ์ 520 16,409

7. ดงตะขบ 732 20,374

8. คลองคูณ 828 20,396

9. วังสําโรง 989 22,399

10. วังหว�า 574 11,300

11. วังหลุม 1,096 28,963

12. ทับหมัน 757 17,475

13. ไผ�หลวง 245 5,640

ที่มา : ผลการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู�ปลูกข�าวนาปB ตามที่ตั้งแปลง ปB 2562/63
ผ�านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปลูก 1 เม.ย. 62 – 30 ต.ค. 62) 

พื้นที่การเพาะปลูก

พันธุ�ข�าว

กลุ�ม
พันธุ�ข�าว

พื้นที่
(ไร�)

ผลผลิต
(ตัน)

หอมมะลิ 94,670 44,021

หอมปทุมธานี 1,483.50 1,018

ข�าวเจ�าอื่นๆ 111,937 68,393

รวม 208,100 113,432

ผลผลิตข�าวนาปB

113,432 ตัน

วิถีตลาดอําเภอตะพานหิน

ตลาด ตัน ร�อยละ

สหกรณ�การเกษตร 51,102 45.05

ท�าข�าว 17,014 15

โรงสี 31,875 28.10

พ�อค�านอกจังหวัด 8,507 7.50

เมล็ดพันธุ� (seed) 3,312 2.92

วิสาหกิจชุมชน 1,191 1.05

เก็บไว�บริโภคเอง 431 0.38



ตลาดนําการผลิตสินค�าเกษตร : ข�าวโพดเลี้ยงสัตว� อําเภอตะพานหินตลาดนําการผลิตสินค�าเกษตร : ข�าวโพดเลี้ยงสัตว� อําเภอตะพานหิน

พื้นที่ปลูกขาว

ข�าวโพดเลี้ยงสัตว�
พื้นที่ 7,969 ไร� 
545 ครัวเรือน

ตําบล ครัวเรือน พื้นที่ (ไร�)

1. ห�วยเกตุ 13 220.50

2. ไทรโรงโขน 2 15

3. หนองพยอม 1 2.50

4. คลองคูณ 120 1,582.50

5. วังสําโรง 160 2,630.50

6. วังหว�า 158 2,108.75

7. วังหลุม 3 18.75

8. ทับหมัน 8 1,300

9. ไผ�หลวง 11 90.75

พื้นที่การเพาะปลูก

พันธุ�ข�าวโพดเลี้ยงสัตว�

กลุ�มพันธุ� ผลผลิต(ตัน)

- แปซิฟkก
- ซีพี
- มอนซานโต�
- ซินเจนทา

7,800

วิถีตลาดอําเภอตะพานหิน

ตลาด ตัน ร�อยละ

สหกรณ�การเกษตร 1,150.50 14.75

ลานรับซื้อในจังหวดั 6,513 83.50

ลานรับซื้อนอกจังหวัด 136.50 1.75

ผลผลิตข�าวโพดเลี้ยงสัตว�

7,800 ตัน



ตลาดนําการผลิตสินค�าเกษตร : มะม�วง อําเภอตะพานหินตลาดนําการผลิตสินค�าเกษตร : มะม�วง อําเภอตะพานหิน

พื้นที่ปลูกขาว

มะม�วง

พื้นที่ 3,352 ไร� 
493 ครัวเรือน

พื้นที่การเพาะปลูก

พันธุ�มะม�วง

กลุ�มพันธุ� ผลผลิต(ตัน)

-เขียวเสวย
- น้ําดอกไม�
- พันธุ�อื่น  ๆ

2,112

วิถีตลาดอําเภอตะพานหิน (ตลาดในประเทศ) 

ตลาด ตัน ร�อยละ

ตลาดไทย 739 35

ตลาดสี่มุมเมือง 739 35

ตลาดท�องถิ่น 634 30

ผลผลิตมะม�วง

2,112 ตัน

ตําบล ครัวเรือน พื้นที่ (ไร�)

1. ตะพานหิน 2 8

2. งิ้วราย 27 251

3. ห�วยเกตุ 125 1142

4. ไทรโรงโขน 48 177

5. หนองพยอม 52 249

6. ทุ�งโพธิ์ 7 37.25

7. ดงตะขบ 4 61.25

8. คลองคูณ 27 43

9. วังสําโรง 35 280.50

10. วังหว�า 74 726

11. วังหลุม 53 179

12. ทับหมัน 26 133

13. ไผ�หลวง 19 64



ปฏิทินการปฏิบัติดูแล : ข�าว  อําเภอตะพานหินปฏิทินการปฏิบัติดูแล : ข�าว  อําเภอตะพานหิน

การเตรียมการก่อนปลูก
การเตรียมดนิ
- เก็บตวัอย่างดินวเิคราะห์เพื�อกําหนด
ปริมาณการใช้ปุ๋ ยที�เหมาะสม
- ไถกลบตอชงัทิ )งไว้หลงัเก็บเกี�ยว
- ปลกูพืชปุ๋ ยสด เช่น ปอเทือง ถั�วพร้า
- ไถพรวนให้ดินร่วมซุยและกําจดัวชัพืช
การเตรียมเมลด็พนัธุ์
- ใช้เมลด็พนัธุ์คุณภาพดี
- กรณีหวา่นควรหวา่นในอตัรา 15-20 กก/ไร่
- กรณีตกกล้าให้นําเมลด็พนัธุ์แช่นํ )า 1 คืน

ระยะที� 1 ระยะกล้า
- ควรตกกล้าในช่วงพ.ค. – มิ.ย. และปักดํา
ในช่วง มิ.ย. – ก.ค.
- ถ้าหวา่นควรหวา่นตั )งแต่ มิ.ย. – ส.ค. 
- การใสปุ่๋ ยเคมี ควรใสห่ลงัปักดํา 5-6 วนั หรือ
หลงัหวา่น 20-30 วนั (ถ้ามีนํ )า) 
ระยะที� 2 ระยะแตกกอ
- สํารวจแปลงนา ดูการระบาดของโรคแมลงและ
วชัพืชระวงัโรคใบไหม้และหนอนกอ
- หากพบข้าวอาการขาดปุ๋ ยให้ใสปุ่๋ ยครั )งที� 2
สตูร 46-0-0 อตัรา 5-10 กก./ไร่
ระยะที� 3 ระยะตั �งท้อง (ประมาณ ก.ย.)
- สํารวจแปลงนา ดูการระบาดของโรคแมลงและ
วชัพืชระวงัโรคไหม้และหนอนกอ

ระยะที� 4 ระยะออกรวง (ต.ค.) 
- สํารวจแปลงนา ดูการระบาดของโรคแมลงและ
วชัพืช ระวงัโรคไหม้คอรวงโดยเฉพาะช่วงอากาศเย็น
และมีนํ )าค้างมาก หากพบอาการซํ )าที�บริเวณคอรวงใช้
เชื )อไตรโคเดอร์มา หรือสารเคมีกําจดัเชื )อราสําหรับ
โรคไหม้ข้าวฉีดพน่
- ดูแลไม่ให้ข้าวขาดนํ )า
- พบข้าวพนัธุ์อื�นปน ให้ถอนทําลาย
ระยะที� 5 ระยะนํ �านมและข้าวสุก
(หลังตากออกดอก 30 วัน) 
- สํารวจแปลงนาพบข้าวพนัธุ์อื�นปน ให้ถอนทําลาย
- ระบายนํ )าออกหลงัจากข้าวออกรวง 20 วนั 
- เก็บเกี�ยวข้าวในระยะพลบัพลงึ

กรณีศึกษา :  ข�าวหอมมะลิ 105 กรณีศึกษา :  ข�าวหอมมะลิ 105 



ปฏิทินการปฏิบัติดูแล : ข�าวโพดเลี้ยงสัตว�  อําเภอตะพานหินปฏิทินการปฏิบัติดูแล : ข�าวโพดเลี้ยงสัตว�  อําเภอตะพานหิน

เตรียมดินก�อนปลูก

1. เตรียมดินก�อนปลูก
- ไถแปรด	วยผาน 3
- ไถพรวนด	วยผาน 7
- รองพื้นด	วยปุ�ย 15-15-15
- อัตรา 30-50 กก./ไร 

2. วันปลูก
- ปลูกระยะห างระหว างแถว  
75 ซม. ระหว างต	น 20-25 ซม. 
พ นสารกําจัดวัชพืชทันทีหรือ
หลังปลูกไม เกิน 2 วัน ในขณะ
ดินมีความชื้น

3. อายุ 7 -10 วัน 
ตรวจดูการระบาดของ
แมลง โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ
หากพบการระบาดให	
กําจัดตามคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร

4. อายุ 25-30 วัน 
- กําจัดวัชพืชในแปลง
- ให	ปุ�ยสูตร 46-0-0 
อัตรา 10-15 กก./ไร 

5. อายุ 45-50 วัน
- ตรวจดูการระบาดของแมลง 
โดยเฉพาะหนอนเจาะลําต	น  
เพลี้ยอ อน เพลี้ยไฟ หากพบการ
ระบาดให	กําจัดตามคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร
- ให	ปุ�ยสูตร 46-0-0 อัตรา              
10-15 กก/ไร 

6. อายุ 80 วันขึ้นไป
- ตรวจดูสภาพแปลงปลูก           
(เมล็ดอ อนยังไม สามารถเก็บเกี่ยวได	) 

7. อายุ 90 วันขึ้นไป
- ตรวจดูความแก ของเมล็ดข	าวโพด 
เพื่อกําหนดวันเก็บเกี่ยว 

    1 วัน                        10 วัน              25 วัน     30 วัน        50 วัน                                        80 วัน                                         100 วัน



ปฏิทินการปฏิบัติดูแล : มะม�วง  อําเภอตะพานหินปฏิทินการปฏิบัติดูแล : มะม�วง  อําเภอตะพานหิน

พ.ค. – มิ.ย. พ.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ต.ค. ก.ค. – ต.ค. พ.ย. – ธ.ค. พ.ย. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค.ม.ค. – มี.ค. เม.ย.เม.ย.

- ตัดแต งกิ่งมะม วง 
หลังจากเก็บผลหมดแล	ว
- ใส ปุ�ย บํารุงรักษาต	น
มะม วง
- กําจัดวัชพืช 
บํารุงรักษาต	นมะม วง

- ฤดูกาลขยายพันธุB
มะม วง
- กําจัดวัชพืช 
บํารุงรักษาต	นมะม วง 
ปราบศัตรูพืช ตาม
ความจําเปDน

- สุมกิ่งไม	 ใบไม	 หญ	า
แห	งระหว างต	นมะม วง 
เพื่อรมควันมะม วง เพี่อ
ช วยกระตุ	นในการเกิด
ช อดอก และเปDนการ
ปFองกันกําจัดศัตรูพืชอีก
ทางหนึ่งด	วย
- ระยะเวลาออกช อดอก
ของมะม วง ปFองกัน
กําจัดเพลี้ยจั๊กจัน่ และ
ราดําดูดน้ําเลี้ยงทําลาย
ช อดอกมะม วง

- รักษาช อดอกมะม วง 
ปFองกันเพลี้ยจักจัน่และ
ราดําดูดน้ําเลี้ยงทําลาย
ช อดอกมะม วง
- ใส ปุ�ย รดน้ํา หาฟาง 
เศษใบไม	 หญ	าผุคลุมผิว
ดินบริเวณโคนต	นมะม วง 
ปFองกันกําจัดแมลงวัน
ผลไม	คอยทําลายผล
มะม วง

ฤดูกาลเก็บผลมะม วง


