
พืชเศรษฐกิจส ำคัญ 
ข้ำว 

60,788 ไร่  2,479 ครัวเรือน 
มะม่วง 

19,887 ไร่  625 ครัวเรือน 
มะยงชิด  872 ไร่  70 ครัวเรือน 

อ้อย  610 ไร่  18 ครัวเรือน 

แตงโม  351 ไร่ 25 ครัวเรือน 

ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์  459 ไร่  
42 ครัวเรือน 

        - ของแต่ละหน่วยงำนสังกัด กษ. 

  - ข้ำว/ออ้ย/ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์/ 
     มันส ำปะหลัง/มะม่วงน้ ำดอกไม ้
  - ปศุสัตว/์ประมง 
 

- โครงกำรไทยนิยม ย่ังยืน  1,897 รำย 
- เกษตรทฤษฎีใหม่  250  รำย  
   (ปี60-62) 
- แปลงใหญ่ 3 แปลง โครงกำรตำมนโยบำย 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

โครงกำรตำม คง.2 

ประมง 
213  รำย 

 
ปศุสัตว์ 

1,078 รำยและ 
แมลงเศรษฐกิจ 

1 รำย 

ยุทธศำสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนำกำรเกษตรอ ำเภอสำกเหล็ก 
เกษตรกรอ ำเภอสำกเหล็ก 3,464ครัวเรือน  

พ้ืนที่กำรเกษตร 83,890 ไร่ (24 ก.ค. 62) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ : เกษตรกรมีรำยได้/ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

บูรณำกำร 
OT 

CoO 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 
เพ่ิมจำก

เดิม 
1% 2% 3% 4% 5% 

Farmer 
( F.) 

200 500 1,000 2,000 3,000 

กำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 
 คุณภำพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น 
 ภำคภูมิใจในอำชีพเกษตร/

สังคมยอมรับ 
 รำยได้เพ่ิมขึ้น/หนี้สินลดลง 

องค์ควำมรู้ 
(KM/R2R) 

นวัตกรรม 

เทคโนโลยี 

กำรขับเคลื่อนตำม
นโยบำยไทยนิยม ยั่งยืน 

อ ำเภอสำกเหล็ก 

5 ต ำบล 

40 หมู่บ้ำน 

ข้อ
มูล

 1. ข้อมูลพื้นที่กำรปลูกพืช 83,890 ไร่ จ ำนวน 3,464 ครัวเรือน ณ 24 กรกฎำคม62 
2. ข้อมูลดิน Zoning            พืชไร่ : ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง อ้อย 
                (736 ไร่)           ไม้ผล : มะมว่ง   มะยงชดิ 
3. พื้นที่กำรเกษตรในเขตชลประทำน  1,331 ไร่ นอกเขตชลประทำน 82,559 ไร่ 
4. ครูบญัชีอำสำ  106   คน 
5. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  1 แห่ง (ต ำบลวังทบัไทร) 
6. พัฒนำเกษตรกรเป็น Smart Farmer 1,522 คน 
7. ต้นทนุกำรผลติ                 ข้ำวนำปี 3,850 บำท/ไร่, ข้ำวนำปรัง 4,890 บำท/ไร่ 
  (พืชเศรษฐกิจส ำคัญ)             มะม่วงน้ ำดอกไม้  17,365 บำท/ไร่ 

                   ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ (แล้ง) 5,610 บำท/ไร่ 
                    มะยงชิด  4,200 บำท/ไร่ 

IFPP 

ศพก.หลัก 
1 ศูนย์ 

ศบกต. 5 ต ำบล 

ศพก.เครือข่ำยฯ 
12 ศูนย ์

 

แปลงใหญ ่
3 แปลง 

อกม. (40) 
COF 
(354) 

รำชกำร 

เอกชน 

เกษตรกร 

 

1. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ พัฒนำคณุภำพ
สินค้ำเกษตรและตลำดน ำกำรผลติ 

2. ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 
3. กำรบริหำรจดักำรดิน 
4. กำรบริหำรจดักำรน้ ำ 
5. นวตักรรม แปรรูป เพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร 
6. เพิ่มศักยภำพบริหำรจดักำรคน, 
     จัดท ำบญัชี และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

กล
ยุท

ธ์ 

ศจช. 3 
ศดปช. 1 

ยุวเกษตรกร 
1 กลุ่ม 

 

ศขช. 
2 กลุ่ม 



ตลำดน ำกำรผลิตสนิค้ำเกษตร : “ข้ำว อ ำเภอสำกเหล็ก ” 

ท่ีมำ :  ระบบสำรสนเทศกำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
          รำยงำนข้อมูลภำวกำรณ์ผลิตพืช ตุลำคม 2562. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบลคลองทรำย 1,724 ไร่ / 133 ครัวเรือน 

ต ำบลท่ำเย่ียม 10,390 ไร่ / 460 ครัวเรือน 

ต ำบลหนองหญ้ำไทร 7,882 ไร่ / 349 ครัวเรือน 

ต ำบลวังทับไทร  5,900 ไร่ / 282 ครัวเรือน 

ต ำบลสำกเหล็ก 34,590 ไ ร ่/1,355 ครัวเรือน 

พื้นที่ปลูกข้าว 

ข้ำว (60,788 ไร่) 

พันธ์ุข้ำว ผลผลิต 
(ตัน) 

1.  ขำวดอกมะลิ 105  
(40,854 ไร่) 

23,640 
 

2. กข.15  
5,863 ไร่) 3,643 

3. พิษณุโลก 80 
(5,672 ไร)่ 4,440 

4. พันธ์ุอื่นๆ 
(8,399 ไร)่ 
 

5,661 

รวม 37,384 

      พันธุ์ข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตลาด 

จ ำหน่ำยในพื้นท่ี 

• ท่ำข้ำวพิมพ์ฉว ี55 % 
• ท่ำข้ำวต ำบลทำ่เย่ียม 10 % 
• ท่ำข้ำวต ำบลหนองหญำ้ไทร 5 % 

จ ำหน่ำย 
อ ำเภอข้ำงเคียง 

• ท่ำข้ำวอ ำเภอเมืองพิจิตร 5 % 
• ท่ำข้ำวอ ำเภอวังทรำยพูน 8 % 
• สหกรณ์ฯ บ้ำนน้อยซุ้มขี้เหล็ก 2% 

บริโภค/ 
เมล็ดพันธ์ 

• บริโภค 5 % 
• เมล็ดพันธ์ 10 % 

60,788ไร่ 
2,479  ครัวเรอืน 

พื้นท่ีกำรเกษตร 83,890 ไร่ ผลผลติ 
ข้ำว 

ทั้งหมด 
37,384  

ตัน 

หมำยเหตุ 
•ผลผลิตเฉลี่ย 580 - 780 กก./ไร ่
 

              ตน้ทนุ 3,850 บำท/ไร ่



ปฏิทินการปฏิบติัดูแลรักษาขา้ว (นาปี) อ าเภอสากเหลก็ 

พ.ค.-มิ.ย. 

หวา่นข้าว 
25 กก./ไร่ 

ฉีดยาคมุวชัพืช
ก่อนงอก 

ก.ค.-ส.ค. 

ฉีดยาก าจดัวชัพืช 

ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 
46-0-0 อตัรา 
15 กก./ไร่ 

ก.ย.-ต.ค. 

ฉีดฮอร์โมนบ ารุงพืช 

ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 46-0-0 
กบัปุ๋ ยสตูร 0-0-60 อตัรา 

20 กก./ไร่ 

ฉีดยาป้องกนัและก าจดั
เพลีย้กระโดดสนี า้ตาล 

พ.ย.-ธ.ค. 

เก็บเก่ียวผลผลิต 

จ าหน่ายท่าข้าวในพืน้ท่ี 
และอ าเภอข้างเคียง 



ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษาข้าว (นาปรัง) อ าเภอสากเหลก็ 

พ.ย. 
• หวา่นขา้ว (น ้ าตม) อตัรา 30 กก./ไร่ 
• ฉีดยาคุมวชัพชืก่อนวชัพชืงอก/หลงัวชัพชืงอก 

ธ.ค. 

• ใส่ปุ๋ ยเคมีคร้ังที่ 1 สูตร 46-0-0 อตัรา 10-15 กก./ไร่ 
• ฉีดยาป้องกนัก าจดัแมลง (เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล/แมลงบัว่) 
• ใส่ปุ๋ ยเคมีคร้ังที่ 2 สูตร 46-0-0 ร่วมกบั 18-18-18 อตัรา 15-20 กก./ไร่  

ม.ค. 
• ใส่ปุ๋ ยเคมีคร้ังที่ 3 สูตร 46-0-0 ร่วมกบัสูตร 0-0-60 อตัรา 15-20 กก./ไร่   
• ฉีดยาฮอร์โมนบ ารุงขา้ว คร้ังที่ 1  

ก.พ. 
• ฉีดยาฮอร์โมนบ ารุงขา้ว คร้ังท่ี 2   

ก.พ. – 
มี.ค. 

• เก็บเก่ียวจ าหน่ายท่าขา้วในพื้นท่ีและอ าเภอขา้งเคียง 



ตลำดน ำกำรผลิตสนิค้ำเกษตร : “มะม่วง อ ำเภอสำกเหล็ก ” 

ท่ีมำ :  ระบบสำรสนเทศกำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
          รำยงำนข้อมูลภำวกำรณ์ผลิตพืช ตุลำคม 2562. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบลคลองทรำย 7,630 ไร่ / 245 ครัวเรือน 

ต ำบลท่ำเย่ียม 414 ไร่ / 13 ครัวเรือน 

ต ำบลหนองหญ้ำไทร 491 ไร่ / 15 ครัวเรือน 

ต ำบลวังทับไทร  9,649 ไร่ / 310 ครัวเรือน 

ต ำบลสำกเหล็ก 1,451 ไร่ / 42 ครัวเรือน 

พื้นที่ปลูกมะม่วง 

มะม่วง (19,887 ไร่) 

พันธ์ุ ผลผลิต 
(ตัน) 

1.  น้ ำดอกไม้สีทอง  
( 9,943 ไร่) 

10,937 

2. น้ ำดอกไม้เบอร์ 4 
( 3,110 ไร)่ 3,047 

3. ฟ้ำลั่น 
(2,781 ไร)่ 2,725 

4. เพชรบ้ำนลำด 
(2,600 ไร)่ 2,730 

5. พันธ์ุอื่น(1,453 ไร)่ 1,743 

รวม 21,182 

พันธุ์มะม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตลาด 

รับประทำนแบบ 
ผลสุก 

ตลาดภายในประเทศ (30%) 
ตลาดไท, ตลาดส่ีมุมเมือง
,ตลาดผลไมอุ้ดรธานี,  
ตลาดผลไมเ้ชียงใหม่ 

แปรรูป (แช่แขง็) (10%) 
บริษทั สวปิ จ ากดั, บริษทัป

ร้ินเซสฟูดส์ จ ากดั 

ตลาดต่างประเทศ (60%) 
บริษทั สวปิ จ ากดั,  

บริษทั สยามเอก๊ซ์ปอร์ต
มาร์ท จ ากดั, 

บริษทั ครัวสยาม จ ากดั 

รับประทำนแบบ 
ผลดิบ 

ตลาดภายในประเทศ (30%) 
ตลาดไท, ตลาดส่ีมุมเมือง
,ตลาดผลไมอุ้ดรธานี,  
ตลาดผลไมเ้ชียงใหม่ 

ตลาดต่างประเทศ (70%) 
เวียดนาม, มาเลเซีย, จีน,  

ลาว, พม่า 19,887 ไร่ 
625  ครัวเรอืน 

พื้นท่ีกำรเกษตร 83,890 ไร่ ผลผลติ 
มะม่วง 
ทั้งหมด 

  
ตัน 

หมำยเหตุ 
•ผลผลิตเฉลี่ย 980 – 1,200 กก./ไร ่
•ผลผลิต ออกชว่งเดือน ก.พ. –เม.ย.  
. 

* ส่งขายผ่านล้งในพืน้ที่  

              ตน้ทนุ 17,365 บำท/ไร่ 



ปฏิทินการปฏิบติัดูแลรักษามะม่วง อ าเภอสากเหลก็ 
พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.-พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ก.พ.-มี.ค. 

ตัดแต่งกิ่ง/ใส่ปุ๋ ย ใส่ปุ๋ ย/ราดสารเคมี 

-ตดัแตง่กิ่ง/ตดัหญ้า 
- ใสปุ่๋ ยเคมี สตูร 15-
15-15 1 กระสอบ/ไร่ 
- ดงึใบอ่อน 2 ครัง้
(ไทโอยเูรีย 0.25 
กก./ไร่)ร่วมกบั
อาหารเสริม 
- ฉีดยาฆ่าแมลง/
อาหารเสริม 
 

- ราดสารเคมี  
(แพคโคบวิทาโซล)  
5 กก./ไร่ 
- ใสปุ่๋ ยเคมี  
สตูร 8-24-24 อตัรา       
1 กระสอบ/ไร่ 
- ฉีดปุ๋ ยเคมี  
สตูร 0-52-34 อตัรา 
0.15 กก./ไร่ 
 

ดึงช่อดอก/รักษาผล 

- ฉีดสารไทโอยเูรีย 
0.15 กก./ไร่ร่วมกบัปุ๋ ย
สตูร 13-0-46 อตัรา 
0.25 กก./ไร่ และ
อาหารเสริม 
- ฉีดยาฆ่าแมลง/ยา
กนัเชือ้รา 
 

ห่อผลผลิต 

- ห่อผลผลติด้วยถงุห่อ
ผลไม้ 

เก็บผลผลิต 

- เก็บผลผลติ 
- คดัแยกผลผลิต
ตามเกรด 
- จ าหน่ายล้งใน
พืน้ท่ี 



ตลำดน ำกำรผลิตสินค้ำเกษตร : “มะยงชิด/มะปรำงหวำน อ ำเภอสำกเหล็ก ” 

ท่ีมำ :  ระบบสำรสนเทศกำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
          รำยงำนข้อมูลภำวกำรณ์ผลิตพืช ตุลำคม 2562. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบลคลองทรำย 165 ไร่ / 15 ครัวเรือน 

ต ำบลท่ำเย่ียม 52 ไร่ / 4 ครัวเรือน 

ต ำบลหนองหญ้ำไทร 11 ไร่ / 1 ครัวเรือน 

ต ำบลวังทับไทร  607 ไร่ / 52 ครัวเรือน 

ต ำบลสำกเหล็ก 123 ไร่ /12 ครัวเรือน 

พื้นที่ปลูก 
มะยงชิด/มะปรำงหวำน 

 ( 978 ไร่) 

พันธ์ุ ผลผลิต 
(ตัน) 

1.  ทูลเกล้ำ 
(783 ไร่) 

313 

2. สุวรรณบำท 
(195 ไร)่ 54 

รวม 367 

พันธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตลาด 

แม่ค้ำ 
คนกลำง 

• 319 ตัน 
• 87 % 

ด้วยตนเอง 

• 11 ตนั 
• 3% 

แปรรูป/ช่องทาง 

ออนไลน์ 

• 37 ตนั 
• 10 % 

978 ไร่ 
84  ครัวเรอืน 

พื้นท่ีกำรเกษตร 83,890 ไร่ ผลผลติ 
ทั้งหมด 
367  
ตัน 

หมำยเหตุ 
•ผลผลิตเฉลี่ย 380 - 500 กก./ไร ่
•ผลผลิต ออกชว่งเดือน ก.พ. – มี.ค. 
•ปริมำณผลผลติ แปรผันตำมสภำพ
อำกำศ 

. 

              ตน้ทนุ 4,200 บำท/ไร ่



เม.ย.-พ.ค. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.-ต.ค. พ.ย.- ก.พ. ก.พ.-เม.ย. 

เก็บเก่ียว
ผลผลิต 
จ าหน่ายพอ่คา้ 
คนกลาง 
 

ฉีดยาป้องกนัก าจดั
แมลง  
(เพล้ียไฟ เพล้ียหอย  
แมลงค่อมทอง) 
- ใหน้ ้ าอยา่ง
สม ่าเสมอ 
- ห่อผลผลิต 
 
 

-งดการใหน้ ้ า และ
ปุ๋ ยไนโตรเจนสูงๆ 
 

-ใส่ปุ๋ ยเคมี 
สูตร 8-24-24 
อตัราตน้ละ  
1-2 กก. 
 

-ตดัแต่งก่ิงตาย  
ก่ิงเบียดบงักนั 
-ก าจดัวชัพชื 
-ใส่ปุ๋ ยคอก  
ตน้ละ 1-2 
กระสอบ 
 
 

ตัดแต่งกิง่/ปุ๋ย ปุ๋ย ฉีดยา 


