แผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ/ตําบล

สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมสงเสริมการเกษตร

คํานํา
กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดใหสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรระดั บ ตํ าบล โดยใช ก ลไกของศูน ยบ ริก ารและถา ยทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจํ าตํ าบล
(ศบกต.) ดําเนินการจัดทําและเสนอแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลบูรณาการรวมกับแผนพัฒนาทองถิ่น
หาป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อใชเ ปน กรอบการจัดทําโครงการประจําป เสนอขอรับ การสนับสนุน
งบประมาณจากองคกรปกครองส วนท องถิ่น และตามระบบสงเสริมการเกษตร กําหนดใหแผนพัฒ นา
การเกษตรทุกระดับเปนองคกรประกอบหนึ่งของระบบสงเสริมการเกษตรที่เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
งานในพื้นที่ และจากการประกาศใชยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป
(พ.ศ.2561 – 2580) นั้น
สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอภาชี ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาการเกษตรระดั บ ตํ า บล
ของสํานักงานเกษตรอําเภอ มีความสอดคลองกับแผนแมบท ประเด็นเรงดวนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และเชื่อมโยงบูรณาการกับ แผนพัฒนาในระดับ พื้นที่ โดยจัดตั้งที มงานการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ของอําเภอ โดยมีเกษตรอําเภอเปนหัวหนาทีมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตําบลเปนทีมงาน พรอมทั้งจัด
ทําแผนพัฒนาการเกษตรของอําเภอรวมกันรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดทิศทาง
เปาหมายการพัฒนา และจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ/ตําบล เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพและทรัพยากรของอําเภอ/ตําบล และเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํา
โครงการและงบประมาณประจําปเสนอขอรับการสนับสนุนจากแหลงงบประมาณ ตางๆ ตอไป
สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
25 กรกฎาคม 2562

สารบัญ
หนา
สารบัญภาพ

(4)

สารบัญกราฟ

(5)

บทที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไป
- ที่ตั้งและอาณาเขตขอบเขตการปกครอง
- ลักษณะภูมิประเทศ
- สภาพภูมิอากาศ
- เสนทางคมนาคม
- แหลงน้ําและระบบชลประทาน
- สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
-การใชประโยชนจากที่ดิน
-ขอมูลดานการเกษตรที่สําคัญ/พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
บทที่ ๒ การวิเคราะหสถานการณการเกษตรของอําเภอ
- ขอมูลประกอบการวิเคราะหพื้นที่ของอําเภอ
- ประเด็นปญหา สภาพของปญหาแนวทางการแกไข
บทที่ ๓ ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ/ตําบล
- พัฒนาการผลิตรายสินคา
- พัฒนาเกษตรกร/กลุม/องคกร
- พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรการเกษตร

1
2
4
6
7
8
10
12
13
22
24
24
25

(4)

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงขอบเขตอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงชุดดินของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะทิศทางลมมรสุมที่พัดผานอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 4 แผนที่แสดงเสนทางคมนาคมอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่ลุมน้ําของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 6 แผนที่แสดงเสนทางน้ํา/แมน้ําของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 7 แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 8 แผนที่แสดงพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกขาวของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ 9 แผนที่แสดงพื้นที่นาขาวในเขตความเหมาะสมในการปลูกขาวของอําเภอภาชี
ภาพที่ 10 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งศูนยเรียนรูของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1
3
4
6
7
8
10
16
17
20

(5)

สารบัญกราฟ
หนา
กราฟที่ ๑
กราฟที่ 2
กราฟที่ 3
กราฟที่ 4

แสดงปริมาณน้ําฝน ป 2557-2559
แสดงพื้นที่ขอบเขตความเหมาะสมกับการปลูกขาว
แสดงพื้นที่การเพาะปลูกขาวแตละตําบล
แสดงการผลิตขาวและการนําไปใชประโยชน

5
15
17
21

บทที่ 1
ขอมูลสภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้งอาณาเขต ขอบเขตการปกครอง
- ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- อาณาเขตติดตอ
อําเภอภาชี เปน 1 ใน 16 อําเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 74,638.56 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต
ติดตอกับ
อําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2
- การแบงเขตการปกครอง
แบงเขตการปกครอง ออกเปน 8 ตําบล 72 หมูบาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตําบล
กระจิว
โคกมวง
ดอนหญานาง
ไผลอม
พระแกว
ภาชี
ระโสม
หนองน้ําใส
รวม

หมูบาน
(จํานวน)

เทศบาลตําบล

อบต.

8
12
10
11
7
7
9
8
72

1
1

1
1
1
1
1
1
1
7

๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศส ว นใหญ ข องอํ า เภอภาชี เป น ที่ ด อนและที่ ร าบ มี แ ม น้ํ า ลํ า คลองหลาย
สายไหลผาน จึงเหมาะสําหรับการทํานาและเพาะปลูก
- สภาพพื้นที่ภูเขา ปาไม ที่ราบสูง ที่ราบลุม
อํ า เภอภาชี มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศ โดยรวมเป น ที่ ร าบเชิ ง เขาสู ง กว า ระดั บ น้ํ า ทะเล
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ พื้น ที่ ตา งๆ ของอํ า เภออื่น ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ถือวาเปน ที่ดอนเมื่อเกิด
อุทกภัยมักไมปรากฏน้ําทวมขังเปนเวลานาน พื้นที่ทั่วไปทํานาขาว ไมมีพื้นที่ปาไม ยกเว้ น ตําบลพระแก้ ว
และตําบลโคกม่วง บางหมูท่ ี่เป็ นที่ลมุ่
ตําบลพระแกว มีสภาพพื้นที่ลุมสลับกับที่ดอน ซึ่งสามารถแยกออกเปน 2 สวน ไดดังนี้
สภาพพื้นที่ดอน อยูบริเวณ หมูที่ 1, 2, 3, 7
สภาพพื้นที่ลุม อยูบริเวณ หมูที่ 4, 5, 6
ตําบลโคกมวง มีสภาพพื้นที่ลุมสลับกับที่ดอน ซึ่งสามารถแยกออกเปน 2 สวน ไดดังนี้
สภาพพื้นที่ดอน อยูบริเวณ หมูที่ 1 – 6
สภาพพื้นที่ลุม อยูบริเวณ หมูที่ 7 – 12

3
- ลักษณะดิน กลุมชุดดิน

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงชุดดินของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4
1.3 สภาพภูมิอากาศ
- ลักษณะภูมิอากาศ
อําเภอภาชีมีสภาพภูมิอากาศทั่วไปแบบรอนชื้น มีอุณหภูมิ เฉลี่ยต่ําสุด 23 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซี ยส อยูภายใตอิทธิพลของมรสุ ม 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อ
ซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในชวงฤดูหนาว ทาใหบริเวณอําเภอภาชีประสบกับสภาวะอากาศ
หนาวเย็น และแห งแล ง กั บมรสุมอี กชนิด หนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดจากทิศตะวัน ตกเฉียงใต
ปกคลุมในชวงฤดูฝนทาใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตก

ลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ลมมรสุมตะวันออกเฉี
อในช่วงเดือน ตุลาคม - มกราคม
ภาพทีย่ 4งเหนื
แผนภาพแสดงลม
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะทิศทางลมมรสุมที่พัดผานอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ฤดูกาล
พิ จ ารณาตามลั ก ษณะลมฟ า อากาศของประเทศไทย แบ ง ฤดู ก าลของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ออกเปน 3 ฤดูดังนี้
ฤดูหนาว
เริ่ ม ตั้ ง แ ต ก ล างเ ดื อ นตุ ล าคม ถึ ง ก ล า งเดื อนกุ มภ า พั น ธ ซึ่ ง เป น ฤดู ม รสุ ม
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อบริ เ วณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็น และแหงจะแผล งมา
ปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้ แตเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความ
กดอากาศสู ง จากประเทศจี น ที่ แ ผ ล งมาปกคลุ ม ในช ว งฤดู ห นาว จะช า กว า ภาคเหนื อ แล ะ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ทํ าให อ ากาศหนาวเย็ น ชากวาสองภาคดัง กลาว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็ น
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เปนตนไป
ฤดูรอน
เริ่ ม เมื่ อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ้ น สุ ด ลง คื อ ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหยอมความกดอากาศตอเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้เปนลมฝายใต ทาใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป
โดยมีอากาศรอนจัดอยูในเดือนเมษายน

5
ฤดูฝน
เริ่ มตั้ งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดื อนตุล าคม ซึ่งเป น ชว งที่ มรสุมตะวัน ตก
เฉียงใต พัดปกคลุมประเทศไทย รองความกดอากาศต่ําที่พาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อน
ขึ้นมาพาดผานบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเปนลาดับในระยะนี้ทาใหมีฝนตกชุกขึ้นตั้งแตกลางเดือน
พฤษภาคม เปนตนไป โดยเดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบป และเปนชวงที่มีความชื้นสูง
- สถิติปริมาณน้ําฝน

ปริมาณนํา้ ฝน ปี พ.ศ. 2555 - 2559
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ปี 2559

ที่มา : สถานีวัดปริมาณน้ําฝน

กราฟที่ 1 แสดงปริมาณน้ําฝน ป 2555-2559
- อุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ
อํา เภอภาชี จังหวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา เปน อําเภอที่ ตั้ งอยู ทางตอนกลางของประเทศ
พื้นที่เปนที่ราบลุมถูกขนาบดวยพื้นที่สูง 3 ดาน คือทิวเขาทางดานตะวันตกของประเทศ และเขตเทือกเขา
และที่ สู งทางภาคเหนื อ กั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือที่เ ปน เขตที่ร าบสูง จึงมี อุณหภูมิคอนขางสูงและ
มี อากาศร อนอบอ า วในฤดู ร อน ส ว นในฤดูห นาวไมห นาวจัด อุณหภูมิเ ฉลี่ย ทั้งป 28.0 องศาเซลเซีย ส
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน
เปนเดือนที่มีอากาศรอนจัดในรอบป โดยอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได 42.1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่
10 เมษายน 2559 สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในชวงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิต่ําที่สุด
วัดได 10.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
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1.4 เสนทางคมนาคม

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงเสนทางคมนาคมอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เส น ทางคมนาคมหลั กจากจั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา สามารถเดินทางไปอําเภอภาชี ไดห ลาย
เสนทาง ดังนี้
- รถยนต
1. ใชทางหลวงหมายเลข 3056 ผานอําเภออุทัย ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ใชทางหลวงหมายเลข 33 ผานอําเภอนครหลวง ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- รถไฟ
สามารถใชขบวนรถไฟโดยสารที่มีปลายทางสูภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจะผาน อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภออุทัย อําเภอนครหลวง ถึงสถานีชุมทางบานภาชี อําเภอภาชี
- รถตูโดยสารประจําทาง
1. รถตูสาย ภาชี – นครหลวง – อยุธยา
2. รถตูสาย สระบุรี – ภาชี – อยุธยา
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1.5 แหลงน้ําและระบบชลประทาน
- พื้นที่ชลประทาน / แหลงน้ํา
1) แหล ง น้ํ า ธรรมชาติ มี ลํ า คลองธรรมชาติ 1 คลอง คื อ คลองพระแก ว ไหลผ า น
ตําบลพระแกว ตําบลไผลอม ตําบลกระจิว
2) แหลงน้ําที่สรางขึ้น ซึ่งอําเภอภาชีอยูในเขตชลประทาน มีคลองสงน้ํา คลองระพีพัฒนเปนสายหลัก
โครงการรับผิดชอบ 3 โครงการสงน้ําไปใหประชาชนที่อยูในทุกตําบล ไดแก
1. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครหลวง
2. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต
3. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว–เสาไห

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่ลุมน้ําอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงเสนทางน้ํา/แมน้ําของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- โครงสรางทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ประมาณรอยละ 33 อาชีพรับจาง
ประมาณรอยละ 22.3 อาชีพคาขาย ประมาณรอยละ 6.4 และรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ประมาณรอยละ
5.2 ประชากร
ประชาชนส ว นใหญ นั บถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 95 นับถือศาสนาคริส ตและ
อิสลาม ประมาณรอยละ 5
- รายไดของประชากรรวม รายไดตอหัว
เกษตรกรผูทํานาในตําบล สวนใหญมีฐานะยากจนเกือบทุกราย ตองกูเงินเปนหนี้ธนาคารรัฐ
หรือกองทุนหมูบาน การประกอบอาชีพการทํานามีรายไดไมแนนอนเสี่ยงตอภัยธรรมชาติตางๆตนทุนในการผลิต
สูงมากเมื่อคิดคํานวณหักคาใชจายแลว บางรายขาดทุนหรือเหลือกําไรนอยเหลือเกิน เกษตรกรบางราย
อาจมีรายไดนอยกวากรรมกรรับจ าง ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจ คาครองชีพประจําวั นสูงทําใหตองเพิ่ ม
รายจายของครอบครัว บางปรัฐบาลไมไดพยุงราคารับจํานําขาวเปลือก เกษตรกรผูทํานาจะตองพึ่งรายได
จากบุตรหลานภายในครอบครัวที่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมแทน จึงจะดํารงชีวิตอยูได ฉะนั้น
เมื่อคิดรายไดเกษตรกรโดยเฉลี่ยตอครัวเรือนแลวจะอยูระหวาง 35,000 – 80,000 บาทตอป
- จํานวนครัวเรือน
อําเภอภาชี มีครัวเรือนทั้งหมด 5,085 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 30,708 คน เปน
ชาย 14,881 คน เปนหญิง 15,827 คน มีอัตราความหนาแนนของประชากรอยูที่ 315.48 คน/ตร.กม.
- การศึกษา
โรงเรียนมัธยม 4 แหง
1. โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" โทร.0-3531-1274
2. โรงเรียนตะโกดอนหญานาง โทร 081-9915951
3. โรงเรียนชุมชนวัดระโสม โทร 035-312029
4. โรงเรียนวัดพระแกว " โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร " โทร 035-311514
- สาธารณสุข
สถานพยาบาลในอําเภอภาชี
ที่
ตําบล
สถานพยาบาล
หมู
1 ภาชี
โรงพยาบาลภาชี
2
2 โคกมวง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกมวง
8
3 หนองน้ําใส
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส
4
4 ดอนหญานาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนหญานาง
2
5 ระโสม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลระโสม
6
6 ไผลอม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไผลอม
7
7 กระจิว
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระจิว
3
8 พระแกว
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระแกว
4
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- ประเพณีและวัฒนธรรม
ประชาชนส ว นใหญ ใ นอํ า เภอภาชี นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธเป น ส ว นใหญ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ จึงยึดตามพุทธศาสนา มีการทําบุญ ถือศีลตามเทศกาลตางๆ เปนประจําทุกป
สวนพิธีกรรม ความเชื่อถืออื่นๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเกษตร เชน พิธีทําขวัญขาว หรือการแหนาง
แมวเพื่ อ ขอให ฝ นตกต อ งตามฤดู ก าล ไม ป รากฏขึ้ น สํ า หรั บ อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด จะให ค วามสํ าคั ญ
กับผูนําชุมชน และมีแนวคิดในการปฏิบัติคลายคลึงกัน การแสดงออกความคิดเห็นตอสาธารณชนไมคอยมีใน
การประชุมหรือเวทีตางๆ
- องคกร/สถาบันตางๆ
-วิสาหกิจชุมชน
1. กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาบานหนองเครือบุญ หมู 6 ตําบลหนองน้ําใส
2. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทุงชาน หมู 10 ตําบลดอนหญานาง
- ยุวเกษตรกร
1. กลุมยุวเกษตรกรหัวคุงพัฒนา หมู 10 ตําบลไผลอม
2. กลุมยุวเกษตรกรชุมชนโคกมวงพอเพียง หมู 1 ตําบลโคกมวง
- กลุมแมบานเกษตรกร
1. กลุมแมบานเกษตรกรตําบลกระจิว หมู 7 ตําบลกระจิว
2. กลุมแมบานเกษตรกรบานภูรวมใจ หมู 6 ตําบลดอนหญานาง
3. กลุมแมบานเกษตรกรทุงระโสม หมู 3 ตําบลระโสม
- สหกรณ
1.สหกรณการเกษตรภาชีพัฒนา จํากัด
2.สหกรณผูเลี้ยงสุกรอยุธยา จํากัด
- กลุมเกษตรกร มี 7กลุม
1.กลุมเกษตรกรทํานาภาชี
2.กลุมเกษตรกรทํานาไผลอม
3.กลุมเกษตรกรทํานาดอนหญานาง
4.กลุมเกษตรกรทํานาพระแกว
5.กลุมเกษตรกรทํานาโคกมวง
6.กลุมเกษตรกรทํานาระโสม
7.กลุมเกษตรกรทํานากระจิว
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๑.7. การใชประโยชนที่ดิน (Land Used)
ประเภทการใชที่ดิน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประเภทการใชที่ดิน
นาขาว
พืชไร
ไมผลและไมยืนตน
พืชผัก
ไมดอกไมประดับ
ประมง
ปศุสัตว
แหลงน้ํา
ตัวเมืองและบานเรือน
ถนน
สถานที่สาธารณะ
ปาไม
ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร
โรงงานอุตสาหกรรม
สถานที่ราชการ

ไร
46,429
1,763
58
22
419
48
3,190
12,759
11,833
542
34
379
339

พื้นที่

ภาพที่ 7 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รอยละ
59.6
2.26
0.07
0.02
0.54
0.06
4.09
16.39
15.20
0.7
0.04
0.48
0.43
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- ความเหมาะสมของดิน เพื่อใชประโยชนดานวิศวกรรม
ประเภทการใช

ชั้นความ
เหมาะสม

คําอธิบาย

วัสดุหนาดิน

3s

ไมเหมาะสม มีขอจํากัดเรื่องเนื้อดิน

แหลงทรายและกรวด

4a

ไมเหมาะสมอยางยิ่ง มีขอจํากัดเรื่องลักษณะของดินตามการ
จําแนกดิน

ดินถมหรือดินคันทาง

3al

ไมเหมาะสม มีขอจํากัดเรื่องลักษณะของดินตามการจําแนกดิน
และศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน

เสนทาง แนวถนน

3af

ไมเหมาะสม มีขอจํากัดเรื่องลักษณะของดินตามการจําแนกดิน
และน้ําทวมหรือน้ําแชขัง

บอขุด

1

เหมาะสมดี

อางเก็บน้ําขนาดเล็ก

1

เหมาะสมดี

คั้นกั้นน้ํา

2a

เหมาะสมปานกลาง มีขอจํากัดเรื่องลักษณะของดินตามการ
จําแนกดิน

ระบบบอเกรอะ

3kh

ไมเหมาะสม มีขอจํากัดเรื่องความซาบซึมน้ําของดินและระดับน้ํา
ใตดินในฤดูฝน

โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก

3da

ไมเหมาะสม มีขอจํากัดเรื่องการระบายน้ําของดิน และลักษณะ
ของดินตามการจําแนกดิน

อาคารต่ําๆ

3da

ไมเหมาะสม มีขอจํากัดเรื่องการระบายน้ําของดิน และลักษณะ
ของดินตามการจําแนกดิน

การใชยานพาหนะ
ในชวงฤดูฝน

3sd

ไมเหมาะสม มีขอจํากัดเรื่องเนื้อดิน และการระบายน้ําของดิน

- ปริมาณน้ําที่พืชใชประโยชนได (Available Water Capacity : AWC)
มีคาระหวาง 20.60-22.66 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เฉลี่ย 21.41 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนักภายในความลึก 120 เซนติเมตร จากผิวหนาดิน (หมายเหตุ ปริมาณน้ําที่พืชใชประโยชนได
หมายถึงผลตางของความชื้นความจุสนามมีคาพลังงาน -33 กิโลพาสคาล และความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวรมีคา
พลังงาน -1,500 กิโลพาสคาล)
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1.8 ขอมูลดานการเกษตรที่สําคัญ / พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ที่
1
2
4
5
6

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
นาขาว
ไมผลและไมยืนตน
พืชผัก
ไมดอกไมประดับ
เห็ด

พื้นที่
(ไร)
46,429
1,763
58
22
6

บทที่ 2
การวิเคราะหสถานการณการเกษตรของอําเภอ
2.1 ขอมูลประกอบการวิเคราะหพื้นที่ของอําเภอ
2.1.1 สถานการณการเกษตรในพื้นที่
1) เกษตรกรและองคกรเกษตรกร
- Smart Farmer
- Smart Farmer ตนแบบ
- Young Smart Farmer

ที่

ตําบล

Smart Farmer
(ราย)

1
2
3
4
5
6
7
8

กระจิว
โคกมวง
ดอนหญานาง
ไผลอม
พระแกว
ภาชี
ระโสม
หนองน้ําใส
รวม

2
18
23
6
6
3
7
8
73

จํานวน 73 ราย
จํานวน 3 ราย
จํานวน 9 ราย
Smart Farmer
ตนแบบ
(ราย)
1
2
3

YSF
(ราย)
2
3
1
1
1
1
9

- วิสาหกิจชุมชน
จํานวน 2 กลุม ไดแก
1. กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาบานหนองเครือบุญ หมู 6 ตําบลหนองน้ําใส
2. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทุงชาน หมู 10 ตําบลดอนหญานาง
- ยุวเกษตรกร
จํานวน 2 กลุม ไดแก
1. กลุมยุวเกษตรกรหัวคุงพัฒนา หมู 10 ตําบลไผลอม
2. กลุมยุวเกษตรกรชุมชนโคกมวงพอเพียง หมู 1 ตําบลโคกมวง
- กลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 3 กลุม ไดแก
1. กลุมแมบานเกษตรกรตําบลกระจิว หมู 7 ตําบลกระจิว
2. กลุมแมบานเกษตรกรบานภูรวมใจ หมู 6 ตําบลดอนหญานาง
3. กลุมแมบานเกษตรกรทุงระโสม หมู 3 ตําบลระโสม
- สหกรณ มี 2 กลุม
1.สหกรณการเกษตรภาชีพัฒนา จํากัด
2.สหกรณผูเลี้ยงสุกรอยุธยา จํากัด
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- กลุมเกษตรกร มี 7กลุม
1.กลุมเกษตรกรทํานาภาชี
2.กลุมเกษตรกรทํานาไผลอม
3.กลุมเกษตรกรทํานาดอนหญานาง
4.กลุมเกษตรกรทํานาพระแกว
5.กลุมเกษตรกรทํานาโคกมวง
6.กลุมเกษตรกรทํานาระโสม
7.กลุมเกษตรกรทํานากระจิว
- ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร
1. ศูนยหลัก หมู 6 ตําบลดอนหญานาง
2. ศูนยเครือขาย จํานวน 4 ศูนย ไดแก
- ตําบลดอนหญานาง ศูนยเรียนรูฟารม-บานจานยุด หมู 10
- ตําบลโคกมวง ศูนยเรียนรูการผลิตมะละกอฮอนแลนด หมู 4
- ตําบลพระแกว ศูนยเรียนรูการผลิตขาวโพด หมู 1
- ตําบลไผลอม ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลไผลอม หมู 2
- ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
จํานวน 5 ศูนย
1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดอนหญานาง หมู 6 ตําบลดอนหญานาง
2. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโคกมวง
หมู 4 ตําบลโคกมวง
3. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองน้ําใส
หมู 7 ตําบลหนองน้ําใส
4. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลไผลอม
หมู 2 ตําบลไผลอม
5. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลกระจิว
หมู 7 ตําบลกระจิว
-ศูนยจัดการดินปุยชุมชน
จํานวน 4 ศูนย
1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลดอนหญานาง
หมู 10 ตําบลดอนหญานาง
2. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโคกมวง
หมู 2 ตําบลโคกมวง
3. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลไผลอม
หมู 2 ตําบลไผลอม
4.ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลพระแกว
หมู 4 ตําบลกระจิว
-กลุมแปลงใหญขาว
จํานวน 2 กลุม
1. กลุมแปลงใหญขาวตําบลดอนหญานาง
2. กลุมแปลงใหญขาวตําบลโคกมวง
- ศูนยขาวชุมชน
จํานวน 1 ศูนย
1. ศูนยขาวชุมชน หมู 1 ตําบลดอนหญานาง
2) ศักยภาพพื้นที่/ทรัพยากรการเกษตร
- ทรัพยากรดิน
- ทรัพยากรน้ํา
- ทรัพยากรอื่นๆ
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3) สินคาเอกลักษณประจําถิ่น/ภูมิปญญาทองถิ่น
- ผาทอ (ผาขาวมา, ผาตัดเสื้อ)
- เห็ดฟาง
- น้ําหมักจาวปลวก
- น้ําสมุนไพรใบยานาง
- ผูกผาประดับ
4) สินคาเกษตรที่สําคัญ
- ขาว
- เห็ดฟาง
พื้นที่ตามเขตความเหมาะสม
อําเภอภาชี มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) จํานวน 44,665 ไร และ N จํานวน 821 ไร
ตําบล
ผลรวม
ที่
S1
S2
S3
N
(ไร)
1 กระจิว
5,905
5,905
2 โคกมวง
7,725
7,725
3 ดอนหญานาง
5,934
5,934
4 ไผลอม
7,032
7,032
5 พระแกว
5,592
5,592
6 ภาชี
753
507
1,260
7 ระโสม
8,239
8,239
8 หนองน้ําใส
4,034
314
4,348
รวม
44,665
821
45,486

กราฟแสดงพืน้ ที่ตามเขตความเหมาะสมกับการปลูกข้ าว
อําเภอภาชี
N
2%

S1
98%

กราฟที่ 2 แสดงพื้นที่ขอบเขตความเหมาะสมกับการปลูกขาว
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ภาพที่ 8 แผนที่เขตความเหมาะสมในการปลูกขาว อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จํานวนพื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว
อํ า เภอภาชี มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข า ว จํ า นวน 45,486 ไร เกษตรกร 1,898 ครั ว เรื อ น
ครอบคลุม 8 ตําบล โดยเปนพื้นที่นาป 45,486 ไร พื้นที่นาปรัง 45,486 ไร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตําบล
กระจิว
โคกมวง
ดอนหญานาง
ไผลอม
พระแกว
ภาชี
ระโสม
หนองน้ําใส
รวม

พื้นที่นาขาวทั้งหมด
(ไร)
5,593.00
7,546.75
6,529.50
6,313.50
4,242.00
1,693.00
7,870.50
4,039.00
43,827.25

นาป (ไร)

นาปรัง (ไร)

5,593.00
7,546.75
6,529.50
6,313.50
4,242.00
1,693.00
7,870.50
4,039.00
43,827.25

3,915.00
5,282.50
4,897.25
3,788.00
2969.00
1,185.00
5,900.00
2,828.00
30,764.75
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กราฟแสดงพื้นที่ปลูกขาวแตละตําบลในเขตอําเภอภาชี
0%
7.ระโสม
18%
6.ภาชี
3%

5.พระแกว
12%

8.หนองน้ําใส
9%

1.กระจิว
13%

4.ไผลอม
15%

2.โคกมวง
17%
3.ดอนหญานาง
13%

กราฟที่ 3 แสดงพื้นที่เพาะปลูกขาวแตละตําบล

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงนาขาวในเขตความเหมาะสมในการปลูกขาว อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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- ปริมาณผลผลิตรวม/ผลผลิตเฉลี่ย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตําบล

กระจิว
โคกมวง
ดอนหญานาง
ไผลอม
พระแกว
ภาชี
ระโสม
หนองน้ําใส
รวม
หมายเหตุ : ผลผลิตเฉลี่ย 637 กก. / ไร ที่ความชื้น 15 %

ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได
นาป (ตัน)
นาปรัง (ตัน)
3562.74
2493.86
4807.28
3364.95
4159.29
3119.55
4021.70
2412.96
2702.15
1891.25
1078.44
754.85
5013.51
3758.30
2572.84
1801.44
27,917.96
19,597.15

- เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จที่เปนตนแบบในพื้นที่
ดานการปลูกขาว
1.นายธีระไทย ใบทับทิม หมู 10 ตําบลดอนหญานาง
2.นายคําพา หอมสุดชา หมู 5 ตําบลดอนหญานาง
ดานเกษตรทฤษฏีใหม
1. นายพิชิต คุณวงษา หมู 6 ตําบลดอนหญานาง
2. นายคําปลิว สอนแกว หมู 2 ตําบลโคกมวง
ดานเกษตรผสมผสาน
1.นายยงยุทธ นิลรัตน หมู 10 ตําบลดอนหญานาง
2.นายทองแดง ศรีพุม หมู 2 ตําบลไผลอม
- สภาพการใชเทคโนโลยีการผลิตตั้งแตปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต
เกษตรกรสวนใหญ จะหันมาใชเทคโนโลยีการผลิตทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน นับแตเริ่ม
เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะการทํานามีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต
การเตรี ยมดิน การดู แลรั กษา และการเก็บเกี่ยว จนถึงการขนยายไปจําหนาย ทําใหตนทุนในการผลิตสูง
ประกอบกับวัสดุการเกษตร เชน ปุยเคมี และยาเคมี มีราคาแพงมาก และนับวันจะใชกันเพิ่มขึ้น สงผลกระทบ
ตอสุขภาพและสินคาที่ผลิตมีการปนเปอนจากสารเคมี มีอันตรายตอผูบริโภคโดยตรง
ในปจจุบันแมวาทางราชการจะพยายามรณรงคใหเกษตรกรหันมาใชเทคโนโลยีทดแทนใน
รูปแบบตางๆ เชน ปุยอินทรียน้ําหรือปุยอินทรียอัดเม็ด ตลอดจนสารสกัดสมุนไพรก็ตามก็จะมีเพียงสวนนอย
เทานั้น คาดวารอยละ 90 ของเกษตรกรทั้งหมด ยังคงปฏิบัติอยางเดิมอยู คือ ใชปุยเคมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหไดผล
ผลิตสูงขึ้น ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดสุดทายที่จะออกมาเปนรายไดสูงสุดใหกับตนเองนําไปใชหนี้แหลงเงินทุนตางๆ ที่ได
กูมาประกอบอาชีพ
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- ปฏิทินการปลูกหรือการผลิต
ขาวนาป ปลูกระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม พื้นที่จํานวน 43,827.25
ไร ผลผลิตเฉลี่ย ไรละ 700 กก./ไร
ข า วนาปรั ง ปลู ก ระหว า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน ถึ ง เดื อ นมี น าคม พื้ น ที่ จํ า นวน
30,764.75 ไร ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 700 กก./ไร
- ตนทุนการผลิตขาว
ตนทุนคงที่
1. คาภาษี
2. คาเชาใชที่ดิน
3. คาดอกเบี้ย/คาเสียโอกาสในการลงทุน
ตนทุนผันแปร
คาจางแรงงาน
4. คาเตรียมดิน
5. คาเตรียมพันธุปลูก/ซอม
6. คากําจัดศัตรูพืช/วัชพืช
7. คาเก็บเกี่ยว
คาวัสดุ
8. คาเมล็ดพันธุ
9. คาปุยเคมี
10. คาปุยคอก/ปุยชีวภาพ
11. คาสารเคมีกําจัดวัชพืช
12. คาสารเคมีกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช
13. คาซอมอุปกรณการเกษตร
คาใชจายอื่นๆ
14. คาอาหาร
15. คาขนสง/ขนยาย
สรุป
1. ตนทุนรวม
2. ผลผลิตเฉลี่ย
3. ราคาผลผลิต
4. ผลตอบแทน
5. กําไรสุทธิ

10
500
100

บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

500
60
180
500

บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

550
695
50
150
195
100

บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

120
80

บาท/ไร
บาท/ไร

3,790.00
700.00
7.00
4,900.00
1,100.00

บาท/ไร
กก./ไร
บาท/ไร
บาท/ไร
บาท/ไร

20
- สถานการณการตลาด
อําเภอภาชีมีจุดรับซื้อผลผลิตขาว ดังนี้
ประเภทจุดรับซื้อ
โรงสี (จํานวน) ทาขาว (จํานวน)
1 กระจิว
2 โคกมวง
3 ดอนหญานาง
4 ไผลอม
5 พระแกว
1
6 ภาชี
7 ระโสม
1
8 หนองน้ําใส
รวม
2
หมายเหตุ กําลังการผลิตเฉพาะจุดรับซื้อประเภทโรงสี
ที่

ตําบล

กําลังการผลิต
ตัน / วัน
160
160
320

ภาพที่ 10 แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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- การนําผลผลิตที่ไดไปใชประโยชน
1. ใชบริโภคในครัวเรือน
2. ใชทําพันธุ
3. สงเขาโรงสี
รวมปริมาณความตองการผลิต (Demand)

3,071.00 ตัน
1,820.00 ตัน
49,860.00 ตัน
57,822.00 ตัน

กราฟแสดงการนําผลผลิตข้ าวที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ ในอําเภอภาชี
(ตัน)
ใชบริโภค
11%
ทําพันธุ
3%

สงโรงสี
86%

กราฟที่ 4 แสดงการผลิตขาวและการนําไปใชประโยชน
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2.1.2 ประเด็นปญหา สภาพปญหาแนวทางการแกปญหา
ปญหาและกลุมของปญหา
1. ดิน

ดานพื้นที่และทรัพยากร

2. น้ํา
ดานการผลิตสินคาและการตลาด
(ตามรายชนิดที่สําคัญ)
1. ขาว

ดานเกษตรกรและองคกรเกษตร
1. การรวมกลุมเกษตร

สภาพของปญหา

แนวทางการแกไข

1. ดินขาดความอุดมสมบูรณ

1. สงเสริมและสนับ
สนับสนุนการปรับปรุงบํารุง
ดินดวยอินทรียวัตถุ

1. ปริมาณน้ําไมพอเพียงในบางฤดู

1. สงเสริมและถายถอด
ความรูเกษตรผสมผสาน

1. ผลผลิตตกต่ํา
2. ตนทุนการผลิตสูง
3. มีปญหาโรคแมลงศัตรูพืช
4. ทํานาไมพรอมกัน

1. สงเสริมและถายทอด
ความรูการลดตนทุนการ
ผลิต เพิ่มผลผลิต
2. จัดทําแปลงสาธิตการลด
ตนทุนการเพิ่มผลผลิต

1. เกษตรกรสวนใหญอายุมาก
2. เกษตรกรขาดความเขาใจในการรวมกลุม

1. สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การรวมกลุมเกษตรกร

ดานการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ
1. การแปรรูปผลผลิต
1. ขาดความรูในการแปรรูปสินคาเกษตร
ตารางแสดงประเด็นปญหา สภาพของปญหาแนวทางการแกไข

1. ถายทอดความรูการแปร
รูปผลผลิตสินคาเกษตร

หมูบานและตําบลเปาหมาย(พื้นที่/
ชุมชน ที่ประสบปญหา)

ความสําคัญเรงดวน
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2.2 การจัดทํา TOWS Matrix
จุดแข็ง
(s)
1. พื้นที่ทําการเกษตรอยูใน
เขตชลประทาน
2. พื้นที่เหมาะสมกับการปลูก
ขาว
โอกาส (o)
SO
1. มีการกระจายอํานาจและ
กลยุทธเชิงรุก
งบประมาณใหกับสวนทองถิ่น
สงเสริมการปลูกขาวใหมี
2. แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตร คุณภาพ
อินทรียและอาหารปลอดภัยมากขึ้น
3. มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและ
มีความตื่นตัวดานการอนุรักษพลังงาน
ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน
รวมทั้งการตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางตอเนื่อง
ภัยคุกคาม (T)
ST
1. ตนทุนในการผลิตสูงขึ้นอยาง
กลยุทธเชิงปองกัน
ตอเนื่อง เชน น้ํามัน ไฟฟา ปุย ยาฆา สงเสริมการจัดการศัตรูพืช
แมลง และคาจางแรงงาน
ดวยวิธีผสมผสาน
2. ภาวะโลกรอน และการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (ปริมาณ
น้ําฝน สภาพภูมิอากาศ หวง
ระยะเวลาของฤดูฝน ฯลฯ)
3. เกิดโรคแมลงระบาดใน พืช เชน
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอนกระทู
Fall army warm
กําหนดเปนกลยุทธ ดังนี้
1. กลยุทธเชิงรุก
สงเสริมการปลูกขาวใหมีคุณภาพ
2. กลยุทธแกไข
พัฒนาเกษตรกรและกลุมเกษตรกร
1. พัฒนาเกษตรกรและกลุมเกษตรกร
3. กลยุทธเชิงปองกัน
สงเสริมการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน
4. กลยุทธเชิงรับ
สงเสริมการลดตนทุน และการเพิ่มผลผลิต

จุดออน
(w)
1. ทรัพยากรเสื่อมโทรม
2. สถาบันเกษตรกรและกลุม
เกษตรกร ยังไมเขมแข็ง
3. ประสิทธิภาพผลผลิตต่ํา
WO
กลยุทธเชิงแกไข
พัฒนาเกษตรกรและกลุม
เกษตรกร

WT
กลยุทธเชิงรับ
สงเสริมการลดตนทุน และการ
เพิ่มผลผลิต

บทที่ 3
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ/ตําบล

3.1 พัฒนาการผลิตรายสินคา (พืช ปศุสัตว ประมง)
3.1.1 ขาว
- เปาหมาย
1. เกษตรกรผูทํานามีความรูและผลิตขาวที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
2. เกษตรกรผูทํานามีความรูในการปองกันศัตรูพืชโดยชีววิธี
3. เกษตรกรผูทํานามีความรูสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อใชเองในแปลงไดตามหลักวิชาการ
- กลยุทธที่ 1
โครงการที่ 1 โครงการฝกอบรมใหความรูพัฒนาการผลิตขาวใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค
โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืชในนาขาว
โครงการที่ 3 โครงการฝกอบรมใหความรูพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพตรงตามหลักวิชาการ
3.1.2 พืชผัก
- เปาหมาย
1. สงเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน
2. ลดรายจาย และเพิ่มรายไดในครัวเรือน
- กลยุทธที่ 1
โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
3.2 พัฒนาเกษตร/กลุม/องคกร
3.2.1 กลุมยุวเกษตรกร
- เปาหมาย
1. กลุมยุวเกษตรกรสามารถนําความรูและประสบการณไปฝกปฏิบัติงานเกษตรตอที่บาน มีรายได
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพอเลี้ยงชีพและครอบครัวได
2. กลุ ม ยุ ว เกษตรกรที่ ไ ด รั บ การถ า ยทอดความรู แ ละฝ ก ทั ก ษะสามารถเป น ตั ว อย า งใน
การดําเนินงานแกกลุมยุวเกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจได
- กลยุทธที่ 1
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนกลุมยุวเกษตรกรจัดตั้งใหม
3.2.2 กลุมแมบานเกษตรกร
- เปาหมาย
1. เพื่อสงเสริมใหแมบานเกษตรกรรวมตัวกันเปนกลุม
2. เพื่อใหแมบานเกษตรกร มีความรูดานการผลิต การจัดการ ดานเคหกิจเกษตร ในการปรับปรุง
ความเปนอยู ของครอบครัวใหดีขึ้น และเพิ่มรายไดใหครอบครัว
3. เพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรชวยกันแกไขปญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดลอมชุมชน ใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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- กลยุทธที่ 1
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนกลุมแมบานเกษตรกรจัดตั้งใหม
3.2.3 กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร
- เปาหมาย
1. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบกิจกรรมดาน
การเกษตร
2. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันแกไขปญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาด
3. เพื่อเปนศูนยกลางรับความรูในการถายทอดวิชาการไปสูเกษตรกร
4. เพื่อใชกระบวนการกลุมในการพัฒนาเกษตรกรใหมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
- กลยุทธที่ 1
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกรจัดตั้งใหม
3.3 พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรการเกษตร
3.3.1 ที่ดิน
- เปาหมาย
1. เกษตรกรไดรับความรูในการปรับปรุงคุณภาพดินใหดีขึ้น และสามารถนําความรูไปขยายผล
2. สภาพดินจะไดรับการปรับปรุงฟนฟูความอุดมสมบูรณดีขึ้น
- กลยุทธที่ 1
โครงการที่ 1 โครงการฝกอบรมใหความรูปรับปรุงคุณภาพดิน ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
และธาตุอาหารพืช

ภาคผนวก

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาการผลิตรายสินคา (พืช ปศุสัตว ประมง)
1.1 โครงการฝกอบรมใหความรูพัฒนาการผลิตขาวใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่ทํารายไดสงออกสินคาเกษตรมากที่สุด
และเปนพืชอาหารหลักที่ใชบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับในปจจุบันการคาระหวางประเทศมีการแขงขัน
ดานคุณภาพสูง โดยเฉพาะความปลอดภัยตอผูบริโภค แตในปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไดกาวหนาไปมาก
โดยเฉพาะการใชสารเคมีภัณฑในรูปแบบยาเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรใชกันอยางกวางขวาง นับแตเริ่ม
ลงมือทํานา ก็มีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชกัน แลว นอกจากนี้ในเรื่องของศัตรูธ รรมชาติก็ขาด สมดุล เกิด
ศัต รูพืชมากมายในการผลิต เกษตรกรจําเปน ตองใชสารเคมีปองกันกําจัดทํา ใหเกิด สารพิษ ตกคา งใน
ผลผลิต เปน อัน ตรายตอผูบ ริโ ภคโดยตรง และสง ผลตอมาตรฐานสินคาที่นําไปจําหนายในตางประเทศ
ฉะนั้น จึงมีความจําเปนตองใหความรูแกเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูในการพัฒนาการผลิตขาวใหมีคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภค
2.2 เพื่อใหขาวเปนสินคาเกษตรที่สามารถแขงขันทางการคากับตลาดนานาประเทศได
และเปนที่รับรองตามมาตรฐานสากล
3. เปาหมาย
เกษตรกรทํานา ทุกหมูบานในตําบล
จํานวน 150 ราย
4. สถานที่จัดฝกอบรม
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
5. แผนการดําเนินงาน / ระยะเวลา
ป 2561
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2562
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2563
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2564
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2565
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน

จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับผูนําชุมชน กํานัน / ผูใหญบาน กําหนดเกษตรกรเปาหมายที่สนใจเขารับ
การอบรมเพื่อประเทศชาติ
6.2 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรใหความรูจากหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
6.3 กําหนดสถานที่ วัน เวลา แจงใหเกษตรกรเปาหมายทราบ ตลอดจนจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการฝกอบรม
6.4 ติดตามประเมินผลจากเกษตรกรเขารับการอบรมนําไปปฏิบัติ

7. งบประมาณตอป
กิจกรรม อบรมใหความรูพัฒนาการผลิตขาวใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค
จํานวน 5,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เกษตรกรที่ ไ ด รั บ ความรู จ ะสามารถพั ฒ นาการผลิ ต ให มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย
จํานวน 30 รายตอป
8.2 ผลผลิตขาวจะมีสารเคมีปนเปอนลดนอย ประมาณ 180 ตันตอป
9. หนวยงานรับผิดชอบ
9.1 สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
9.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

1.2 โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืชในนาขาว
1. หลักการและเหตุผล
ปจ จุบ ัน เกษตรกรนิย มสารเคมีใ นการปอ งกัน และกํ า จัด ศัต รูพืช กัน อยา งแพรห ลาย
ทําใหมีสารพิษตกคางเปนอันตรายตอผูใชและผูบริโภคโดยตรง เกษตรกรผูทํานาไมคํานึงถึงอันตรายจาก
การใชสารเคมีอยางจริงจัง แมวาจะมีการรณรงคการใชก็ตาม ฉะนั้น เพื่อเปนการลดอันตรายตอการใช
ของเกษตรกรและผูบ ริโ ภค นักวิจัย จึงไดมีก ารพัฒ นาการใชส ารชีว ภัณฑใ นการควบคุม ปอ งกัน ยับ ยั้ง
และควบคุมทําลายเชื้อราสาเหตุโรคพืช และแมลงศัตรูพืช ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่นํามาใชในการเกษตร
ซึ่งจะทําใหการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและรักษาสิ่งแวดลอมอีกทางดวย
สํานักงานเกษตรอํา เภอภาชี จึงไดจัด ทําโครงการสงเสริมการเกษตรใชส ารชีว ภัณฑ
เพื ่อ ปอ งกัน และกํ า จัด ศัต รูพ ืช ในนาขา ว เพื ่อ ใหเ กษตรกรรู ว ิธ ีป อ งกัน กํ า จัด ศัต รูพ ืช โดยชีว วิธี
เปน การถา ยทอดเทคโนโลยีก ารผลิต ดา นการเกษตรสู เ กษตรกร และผู ส นใจนํ า ไปใชป ระโยชน
ทางการเกษตร ชว ยเพิ ่ม คุณ ภาพและผลผลิต พืช รวมทั ้ง เปน การลดตน ทุน การผลิต และลดการ
ใชสารเคมี อีกทั้งยังสามารถผลิตจําหนายใหเกษตรกรทั่วไป เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูในการผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
2.2 เพื่อใหเกษตรกรรูวิธีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
2.3 เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
3. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรทํานา ทุกหมูบานในตําบล

จํานวน 150 ราย

4. พื้นที่ดําเนินการฝกอบรม
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
5. แผนการดําเนินงาน / ระยะเวลา
ป 2561
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2562
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2563
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2564
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2565
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน

จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย

6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 ประชุมประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
6.3 กําหนดวัน เวลา การดําเนินกิจกรรม
6.4 ดําเนินการจัดหาวัสดุการเกษตร
6.5 ติดตามการดําเนินงานและประเมินผล

7. งบประมาณตอป
7.1 กิจกรรม อบรมเกษตรกรการปองกันและกําจัดศัตรูพืชดวยสารชีวภัณฑ
จํานวน 10,000 บาท
7.2 กิจกรรม การผลิตสารชีวภัณฑ
จํานวน 10,000 บาท
รวม 2 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 20,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เกษตรกรมีความรูในการผลิตสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
8.๒ เกษตรกรรูวิธีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
8.๓ เกษตรกรลดการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
9. หนวยงานรับผิดชอบ
9.1 สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
9.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

1.3 โครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันผักที่นํามาใชปรุงอาหารใหกับสมาชิกในครัวเรือนเกษตกรกรนั้น เปนผักที่จัดซื้อ
จากทองตลาด ซึ่งผักสวนใหญมีการปนเปอนสารเคมี โดยปกติกอนการปรุงจะลางทําความสะอาดอยางดี
แตอยางไรก็ตามยังไม สามารถชะลางสารตกคางออกได ทั้งหมด มีการสะสมสารพิษภายในรางกายอาจ
กอใหเกิดภาวะความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและการเกิดโรคชนิดตางๆ แมจะมีการรณรงคสงเสริมในเรื่อง
การลดละเลี่ยงเลิกการใชสารพิษในการเกษตรแตเกษตรกรสวนใหญยังคงชินกับรูปแบบเดิมโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยทางดานสุขภาพของผูบริโภคการปลูกพืช ผักสวนครัวที่ไรสารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทําใหผูบริโภคมีสุขภาพรางกายที่ดีสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันใชเปนอาหารในครัวเรือน
ลดค า ใช จ า ยในครั ว เรื อ นพึ่ ง พาตนเองและสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ให เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มในป จ จุ บั น
ลดความเสี่ ย งจากสารเคมี ส ะสมในร า งกาย เพื่อใหสุขภาพสมบูร ณแข็งแรง จากการไดรับ ประทานผัก
ปลอดสารพิษ ในปริมาณที่เพียงพอ
สํา นั กงานเกษตรอํ า เภอภาชี ไดเล็งเห็น ความสําคัญ ดานสุขภาพ และการดําเนิน รอยตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหเกษตรกรไดรับประทานผักปลอดสารพิษ ชวยลดคาใชจายในครัวเรือน เกษตรกรมีรายไดเสริมจาก
การขายผลผลิต ไดมีโอกาสผลิตผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนขั้นพื้นฐาน เมื่อเกิดทักษะในการปฏิบัติ และความ
ชํานาญสามารถนําไปเปนอาชีพที่ถาวรไดในอนาคต
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหครัวเรือนเกษตรกรไดบริโภคผักปลอดสารพิษ
2.2 เพื่อลดรายจาย และเพิ่มรายไดในครัวเรือน
2.3 เพื่อใหเกษตรกรเกิดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพเสริม
3. กลุมเปาหมาย
ครัวเรือนเกษตรกรที่สนใจ

จํานวน 10 ครัวเรือน ตอป

4. พื้นที่ดําเนินการ
4.1 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
4.2 แปลงเกษตรกร พื้นที่ไมนอยกวา 1 งาน
5. แผนการดําเนินงาน / ระยะเวลา
ป 2561
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2562
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2563
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2564
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2565
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน

จํานวน 10 ราย
จํานวน 10 ราย
จํานวน 10 ราย
จํานวน 10 ราย
จํานวน 10 ราย

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประชาสัมพันธคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจเขารวมโครงการ
6.2 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณในการดําเนินกิจกรรม
6.3 ดําเนินการจัดการฝกอบรมถายทอดความรู
6.4 จัดทําแปลงผักปลอดสารพิษ
6.5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
7. งบประมาณตอป
7.1 กิจกรรม การอบรมถายทอดความรูเรื่องการปลูกผัก
7.2 กิจกรรม การจัดทําแปลง

จํานวน 5,000 บาท
จํานวน 5,000 บาท

รวม 2 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 10,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เกษตรกรมีพืชผักบริโภคปลอดภัยไวบริโภคในครัวเรือน
8.2 ลดรายจาย เพิ่มรายไดในครัวเรือน
8.3 เกษตรกรไดมีความรูเรื่องการปลูกผักปลอดภัย และสามารถขยายผลไปสูเกษตรกร
รายอื่นได
9. หนวยงานรับผิดชอบ
9.1 สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
9.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

1.4 โครงการฝกอบรมใหความรูพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพตรงตามหลักวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การขาดแคลนเมล็ดพันธุคุณภาพดีเปนปญหาใหญในการผลิตขาวของเกษตรกร โดยมี
ความตองการใชเมล็ดพันธุขาวประมาณ 1 ลานตัน/ป ในขณะที่ภาครัฐผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อตอบสนอง
ความตองการของเกษตรกรเพียงประมาณปละ 100,000 ตัน แตที่ผานมาการผลิตขาวของไทยยังดําเนิน
อยูไดเพราะในทองตลาดมีเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตโดยเกษตรกร/กลุมเกษตรกร หรือผูประกอบการ ซึ่งเมล็ด
พันธุขาวที่ปอนสูตลาดการคาสวนใหญไมไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําเกษตรกร
เขาสูระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ถูกตองและไดมาตรฐานตามเกณฑกําหนดเนื่องจากขาวเปนพืช
เศรษฐกิจหลักของประเทศที่ทํารายไดสงออกสินคาเกษตรมากที่สุด และเปนพืชอาหารหลักที่ใชบริโภค
ภายในประเทศ ประกอบกับการผลิตขาวในปจจุบันมีตนทุนการผลิตที่สูง เพื่อเปนการลดตนทุนดานเมล็ดพันธุ
และใหไดพันธุขาวที่ดีมีคุณภาพ
สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมใหความรูพัฒนาการผลิต
เมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพเพื่อใชในไรนาเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรรูวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ถูกตอง
และตรงตามหลักวิชาการ เพื่อใชในการเก็บเมล็ดพันธุไวใชในแปลงเกษตรกรเองและเพื่อลดตนทุนดาน
เมล็ดพันธุ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูในการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพตรงตามหลักวิชาการ
2.2 เพื่อใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตขาว โดยการเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง
3. เปาหมาย
เกษตรกรทํานา ทุกหมูบานในตําบล
จํานวน 30 ราย
4. สถานที่จัดฝกอบรม
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
5. แผนการดําเนินงาน / ระยะเวลา
ป 2561
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2562
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2563
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2564
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน
ป 2565
- คัดเลือกเกษตรกรจากทุกหมูบาน

จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย
จํานวน 30 ราย

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับผูนําชุมชน กํานัน / ผูใหญบาน กําหนดเกษตรกรเปาหมายที่สนใจเขารับ
การอบรมเพื่อประเทศชาติ
6.2 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรใหความรูจากหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
6.3 กําหนดสถานที่ วัน เวลา แจงใหเกษตรกรเปาหมายทราบ ตลอดจนจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการฝกอบรม
6.4 ติดตามประเมินผลจากเกษตรกรเขารับการอบรมนําไปปฏิบัติ

7. งบประมาณตอป
กิจกรรม อบรมใหความรูพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพตรงตามหลักวิชาการ
จํานวน 10,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เกษตรกรที่ได รั บความรู จะสามารถพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมีคุณภาพและ
นําไปใชไดจริง จํานวน 30 รายตอป
8.2 เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตจากการผลิตเมล็ดพันธุขาวไดเอง
9. หนวยงานรับผิดชอบ
9.1 สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
9.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

2. กิจกรรมพัฒนาเกษตร/กลุม/องคกร
2.1 โครงการสนับสนุนกลุมยุวเกษตรกรจัดตั้งใหม
1. หลักการและเหตุผล
ในสถานการณปจจุบัน พื้นที่การเกษตรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สภาพแวดลอมทาง
การเกษตรที่เปลี่ยนแปลง มีการอพยพแรงงานไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น สงผลใหแรงงาน
ภาคเกษตรลดลง เยาวชนในภาคเกษตรกรรมที่เคยเปนแรงงานที่สําคัญในครอบครัวไดหันไปสูอาชีพอื่น
วัตถุนิยมไดเขามามีบทบาททําใหคานิยมเปลี่ยนแปลงไป ผูปกครองไมสนับสนุนใหบุตรหลานประกอบอาชีพ
การเกษตร ซึ่ ง ป จ จั ย ที่ ก ล า วมาแล ว นี้ เ ป น สาเหตุ ทํ า ให ผู สื บ ทอดอาชี พ การเกษตรลดน อ ยลง ดั ง นั้ น
จึงจําเปนตองเรงสงเสริมและกระตุนใหเด็กและเยาวชนรุนใหมตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดี
ตออาชีพเกษตรกรรมผานกระบวนการกลุมยุวเกษตรกร พรอมติดอาวุธทางปญญาโดยการสงเสริมความรูให
กลุมยุวเกษตรกร ถือเปนการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนกลุมยุวเกษตรกรจัดตั้งใหมขึ้น
เพื่อใหเด็กและเยาวชนรวมกันเรียนรูและดํ าเนินกิจกรรมการเกษตรตามความสนใจจากการปฏิบัติจริง
(Learning by doing) มีการปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองใหแกเด็กและเยาวชนในภาคเกษตร ใหมีความสามารถ
และมีความพรอมในการสืบทอดอาชีพการเกษตร เปนพลังในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยสืบไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพการเกษตร
2.2 เพื่อสงเสริมการรวมกลุมของเด็กและเยาวชน
2.3 เพื่อใหส มาชิกยุว เกษตรกรได รับความรู และเทคโนโลยี การเกษตร เคหกิจ เกษตร
ธุรกิจเกษตร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับครอบครัว
และทองถิ่น
2.4 เพื่อเสริมสรางทักษะความชํานาญการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เคหกิจเกษตร
ธุรกิจเกษตร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยการปฏิบัติจริง
2.5 เพื่อฝกใหสมาชิกยุวเกษตรกรใชเวลาวางใหเกิดประโยชนรูจักการทํางานเปนหมูคณะ
สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยขอบังคับและวิธีการดําเนินงานยุวเกษตรเป น
แนวทางการฝกหัด
3. กลุมเปาหมาย
กลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน อายุ 10 - 18 ป

จํานวน 20 ราย

4. พื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. แผนการดําเนินงาน / ระยะเวลา
ป 2561
- คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนเปาหมาย
ป 2562
- คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนเปาหมาย
ป 2563
- คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนเปาหมาย
ป 2564
- คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนเปาหมาย
ป 2565
- คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนเปาหมาย

จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 จัดเตรียมโครงการ วางแผนการดําเนินงาน และรวมกลุมเยาวชนในพื้นที่ โดยความ
รวมมื อจากสถานศึกษา ศูนย บริ การและถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล(ศบกต.) และองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา และอบรมความรูดานการเกษตรใหแกเยาวชน ฝกกระบวน
การกลุมยุ วเกษตรกร โดยให มีการจั ดประชุ ม การทํ ากิ จกรรมรวมกั น และการบริหารกลุม ดําเนิ นการโดย
คณะกรรมการกลุมยุวเกษตรกร โดยใหมีการประชุมอยางตอเนื่อง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และมีแผน
ประชุมกลุมตลอดป
6.3 ฝกอบรมถายทอดความรู และฝกทักษะดานการเกษตร เคหกิจเกษตร ใหกับสมาชิก
กลุมยุวเกษตรกร เชน การปลูกพืช เลี้ย งสั ตว และการแปรรู ปอาหาร เปน ตน โดยขอรับการสนับ สนุ น
งบประมาณปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุผัก พันธุปลา และวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน
6.4 รายไดหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นใชเปนอาหารกลางวันใหกับเยาวชนโดยกันเงิน/ผลิตผล
20% ไวสําหรับการดําเนินโครงการตอเนื่องตอไป (สามารถปรับไดตามความเหมาะสม)
6.5 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
7. งบประมาณตอป
7.1 กิจกรรม อบรมถายทอดความรูแกยุวเกษตรกรในโรงเรียน เปนเงิน 2,000 บาท
7.2 กิจกรรมคาวัสดุสาธิตดานการเกษตร และเคหกิจเกษตร
เปนเงิน 2,000 บาท
7.3 กิจกรรม การจัดทําแปลงผลิตพืช ประมง และปศุสัตว สนับสนุนปจจัยทางการเกษตร
และวัสดุทางการเกษตร
เปนเงิน 7,000 บาท
7.4 กิจกรรม การจัดประชุมกลุมยุวเกษตรกร สนับสนุนคาอุปกรณการจัดประชุมกลุม
ได แก หมวกยุ ว เกษตรกร ฆ อน สมุ ดบัน ทึกประจําตัว สมาชิกยุวเกษตรกร สมุดบันทึกงานกลุมรวมของ
ยุวเกษตรกร และสมุดบันทึกงานกลุมยอย รวมทั้ง สมุดบัญชีรายรับ-รายจายของกลุมยุวเกษตรกรในการทํา
กิจกรรมตางๆ
เปนเงิน 9,000 บาท
รวม 4 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น
20,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ยุวเกษตรกรสามารถนําความรูและประสบการณไปฝกปฏิบัติงานเกษตรตอที่บาน
มีรายไดจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพอเลี้ยงชีพและครอบครัวได
8.2 กลุมยุวเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูและฝกทักษะสามารถเปนตัวอยางใน
การดําเนินงานแกกลุมยุวเกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจได
9. หนวยงานรับผิดชอบ
9.1 สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
9.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
9.4 โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2.2 โครงการสนับสนุนกลุมแมบานเกษตรกรจัดตั้งใหม
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการรวมกลุมแมบานเกษตรกร ในอําเภอภาชี มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับอําเภอ
อื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหสตรีในภาคเกษตรรวมตัวกันเปนกลุม
แมบานเกษตรกร ใหรูจักทํางานเปนหมูคณะภายใตกติกากลุม โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก มีการบริหารงาน
ในรู ป คณะกรรมการ มี ศัก ยภาพในการดําเนิ น งานตามแนวเศรษฐกิจ พอเพี ย งไปจนถึงวิ ส าหกิ จ ชุมชน
เพื่อการพัฒนาองคกรเกษตรกรใหเขมแข็ง พัฒนาปรับปรุงความเปนอยูของครอบครัวใหดีขึ้น และเพิ่ม
รายไดใหครอบครัว ชวยกันแกไขปญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดลอมชุมชนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการรวมกลุมแมบานเกษตรกร
จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการสนั บ สนุ น กลุ ม แม บ า นเกษตรกรจั ด ตั้ ง ใหม ขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด ตั้ ง
กลุมแมบานเกษตรกร เพื่อเปนการพัฒนาองคกรเกษตรกรใหเขมแข็ง พัฒนาปรับปรุงความเปนอยูของ
ครอบครัวใหดีขึ้น และเพิ่มรายไดใหครอบครัว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหแมบานเกษตรกรรวมตัวกันเปนกลุม
2.2 เพื่อใหแมบานเกษตรกร มีความรูดานการผลิต การจัดการ ดานเคหกิจเกษตร ในการ
ปรับปรุงความเปนอยู ของครอบครัวใหดีขึ้น และเพิ่มรายไดใหครอบครัว
2.3 เพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรชวยกันแกไขปญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดลอมชุมชน
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. กลุมเปาหมาย
- กลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 1 กลุม
4. พื้นที่ดําเนินการ
4.1 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
4.2 ที่ทําการกลุมแมบานเกษตรกร
5. แผนการดําเนินงาน / ระยะเวลา
ป 2561
- คัดเลือกแมบานเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย
ป 2562
- คัดเลือกแมบานเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย
ป 2563
- คัดเลือกแมบานเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย
ป 2564
- คัดเลือกแมบานเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย
ป 2565
- คัดเลือกแมบานเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย

จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 จัดเตรียมโครงการ วางแผนการดําเนินงาน
6.2 รวมกลุมแมบานเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย ไมนอยกวา 10 ราย
6.3 จัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร และฝกกระบวนการกลุม
6.4 อบรมถายทอดความรู และฝกทักษะตามความตองการใหกับสมาชิก
6.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

7. งบประมาณตอป
7.1 กิจกรรม อบรมถายทอดความรู
7.2 กิจกรรม คาวัสดุสาธิตอบรม
7.3 กิจกรรม สนับสนุนอุปกรณในการทํากิจกรรมกลุม
รวม 3 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น

เปนเงิน 2,000 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท
20,000 บาท

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 มีการรวมกลุมแมบานเกษตรกรในชุมชนเพิ่มขึ้น
8.2 มีการสงเสริมอาชีพ สรางรายไดใหกับกลุมแมบานเกษตรกร
9. หนวยงานรับผิดชอบ
9.1 สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
9.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

2.3 โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกรจัดตั้งใหม
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการรวมตัวกันของเกษตรกรนับเปนแนวทางสําคัญตอการพัฒนาดานการเกษตร
เพราะการรวมตัวกัน นอกจากจะเปนการเพิ่มอํานาจตอรอง ทั้งดานการซื้อปจจัยการผลิต การขายผลผลิต
ยั ง นํ า มาซึ่ ง ความร ว มมื อ กั น ของหมู ค ณะ ซึ่ ง กลุ ม มุ ง เน น การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาแก ป ญ หา
สามารถพึ่งตนเองได และนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน
สํา นักงานเกษตรอํ าเภอภาชี จึงไดเล็งเห็น ความสําคัญ ของการรวมกลุมสงเสริมอาชี พ
เกษตรกร เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรที่มีความตองการพัฒนาในกิจกรรมตามความตองการ
จึงไดจัด ทํา โครงการสนั บสนุ นกลุ มสงเสริมอาชีพเกษตรกรจัดตั้งใหม ขึ้น เพื่อสงเสริมใหมีการรวมกลุ ม
เพื่อรวมกันพัฒนาความรูความสามารถทางการเกษตรที่กอใหเกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตรกร เหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณในอันที่จะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
พึ่งพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อส ง เสริ มให เ กษตรกรมีก ารรวมกลุมชว ยเหลือ ซึ่งกัน และกัน ในการประกอบ
กิจกรรมดานการเกษตร
2.2 เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันแกไขปญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาด
2.3 เพื่อเปนศูนยกลางรับความรูในการถายทอดวิชาการไปสูเกษตรกร
2.4 เพื่ อใชกระบวนการกลุมในการพัฒนาเกษตรกรใหมีความมั่น คงในการประกอบ
อาชีพ
3. กลุมเปาหมาย
กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร
จํานวน 1 กลุม
4. พื้นที่ดําเนินการ
4.1 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
4.2 ที่ทําการกลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร
5. แผนการดําเนินงาน / ระยะเวลา
ป 2561
- คัดเลือกเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย
ป 2562
- คัดเลือกเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย
ป 2563
- คัดเลือกเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย
ป 2564
- คัดเลือกเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย
ป 2565
- คัดเลือกเกษตรกรจากหมูบานเปาหมาย

จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม
จํานวน 1 กลุม

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 จัดเตรียมโครงการ วางแผนการดําเนินงาน
6.2 รวมกลุมเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย ไมนอยกวา 10 ราย
6.3 จัดตั้งกลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร และฝกกระบวนการกลุม
6.4 อบรมถายทอดความรู และฝกทักษะตามความตองการใหกับสมาชิก
6.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

7. งบประมาณตอป
7.1 กิจกรรม อบรมถายทอดความรู
7.2 กิจกรรม คาวัสดุสาธิตอบรม
7.3 กิจกรรม สนับสนุนปจจัยในการดําเนินกิจกรรมกลุม
รวม 3 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น

เปนเงิน 3,000 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท
20,000 บาท

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เกษตรกรมีการรวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบกิจกรรม
8.2 เกษตรกรรวมกันแกไขปญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาด
8.3 เปนศูนยกลางรับความรูในการถายทอดวิชาการไปสูเกษตรกร
9. หนวยงานรับผิดชอบ
9.1 สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
9.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

3. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรการเกษตร
3.1 โครงการฝกอบรมใหความรูก ารปรับปรุงคุณภาพดิน ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและธาตุ
อาหารพืช
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเกษตรกรใชปุยเคมีจํานวนมาก เพื่อเรงรัดการผลิตขาวใหไดผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น
โดยไม ได คํา นึงถึ งพิ ษตกค างของปุย เคมีที่ทําใหดิ นเปน กรดเพิ่มขึ้น ปจ จุบัน เกษตรกรใชปุย เคมีในอั ตรา
โดยเฉลี่ยอยูระหวาง 60 – 70 กก./ไร เกินกวาเกณฑที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดไวอยางมาก และโอกาส
ที่ จ ะลดลงเป น ไปได ย าก เนื่ อ งจากสะดวกและหาซื้ อ ได ง า ยเห็ น ผลทั น ตา ให ผ ลผลิ ต ต อ ไร สู ง ขึ้ น ถึ ง
800 – 900 กก./ไร ซึ่งเปนเปาหมายใหญของเกษตรกรที่จะนํารายไดไปใชหนี้ ธ.ก.ส. ไดตรงตามเวลา
ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกษตรกรไมสนใจที่จะปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีตางๆ ทางธรรมชาติ เชน การใชปุยอินทรีย
การปลูกพืชปุยสด และปุยน้ําชีวภาพ เปนตน เพราะปุยเหลานี้จะใหผลชาไมทันตอการใชหนี้แหลงเงินทุน
ตางๆ ประกอบกับปุยเคมีเปนวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิตหลักที่ตองนําเขาจากตางประเทศ มีราคาแพงมาก
สงผลใหตนทุนการผลิตขาวสูงขึ้น ฉะนั้นเพื่อใหเกษตรกรไดลดตนทุนการผลิตลง กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
เห็ น ควรที่ จ ะให เ กษตรกรได เ รี ย นรู ถึ ง โทษพิ ษ ภั ย ของปุ ย เคมี และรู จั ก ประยุ ก ต นํ า เอา ปุ ย อิ น ทรี ย
มาผสมผสานใชรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อฟนฟูธาตุอาหารและโครงสรางดินใหดีขึ้น
สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอภาชี จึ ง ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น
จึ งได จั ด ทํา โครงการฝ กอบรมให ความรู การปรั บ ปรุงคุณ ภาพดิน ฟน ฟูความอุดมสมบูร ณของดิน และ
ธาตุอาหารพื ช ขึ้ น เพื่ อให ความรู แก เ กษตรกรในการปรับปรุงคุณภาพดินกอนที่สภาพดิน สูญ ความอุด ม
สมบูรณตลอดไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเกษตรกรผูทํานาไดรูจักใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตางๆ ไดอยางถูกตอง
2.2 เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต เนื่องจากปุยเคมีเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอ
รายไดในการผลิตขาว
3. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรทํานา ทุกหมูบานในตําบล

จํานวน 30 ราย

4. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
5. แผนการดําเนินงาน / ระยะเวลา
ป 2561 - คัดเลือกเกษตรกรเขารับการอบรมจากทุกหมูบาน
ป 2562 - คัดเลือกเกษตรกรเขารับการอบรมจากทุกหมูบาน
ป 2563 - คัดเลือกเกษตรกรเขารับการอบรมจากทุกหมูบาน
ป 2564 - คัดเลือกเกษตรกรเขารับการอบรมจากทุกหมูบาน
ป 2565 - คัดเลือกเกษตรกรเขารับการอบรมจากทุกหมูบาน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

30
30
30
30
30

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดฯ เสนอโครงการฯ ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประสานงานกับผูนําชุมชน / กํานัน / ผูใหญบาน กําหนดเกษตรกรเปาหมายที่สนใจ
เขารับการอบรม
6.3 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรใหความรูจากหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
6.5 กําหนดสถานที่ วัน เวลา แจงใหเกษตรกรเขารับการอบรมทราบ ตลอดจนจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรมและสาธิตวิธีตางๆ
6.6 ติดตามประเมินผลจากเกษตรกรที่เขารับการอบรมนําไปปฏิบัติ
7. งบประมาณตอป
7.1 กิจกรรม อบรมถายทอดความรู
7.2 กิจกรรม คาวัสดุสาธิตอบรม
รวม 2 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น

เปนเงิน 3,000 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
6,000 บาท

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เกษตรกรไดรับความรูในการปรับปรุงคุณภาพดินใหดีขึ้น จํานวน 30 ราย ตอป และ
สามารถนําความรูไปขยายผลใหเกษตรกรขางเคียงได
8.2 สภาพดินจะไดรับการปรับปรุงฟนฟูความอุดมสมบูรณดีขึ้น
9. หนวยงานรับผิดชอบ
9.1 สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี
9.2 สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.4 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

วิเคราะห SWOT ตําบลกระจิว
จุดแข็ง(s)

จุดออน (w)

โอกาส (o)

ภัยคุกคาม (T)

1.พื้นที่ทําการเกษตรอยูในเขตชลประทาน
2.พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาว

1.มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับสวน
ทองถิ่น
2.แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้น
3.มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัว
ดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงาน
ทดแทน รวมทั้ ง การตื่ น ตั ว ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางตอเนื่อง

1.ทรัพยากรเสื่อมโทรมปญหาความอุดมสมบูรณ
ของดินตามธรรมชาติต่ํา
2.สถาบันเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ยังไมเขมแข็ง
และขาดความรูดานการจัดการ และพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
3.ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ํา
4.ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ
การเกษตรบางฤดู บางพื้นที่
5.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร
1.ตนทุนในการผลิตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เชน น้ํามัน
ไฟฟา ปุย ยาฆาแมลง และคาจางแรงงาน
2.ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
(ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศ หวงระยะเวลา
ของฤดูฝน ฯลฯ)
3. เกิดโรคแมลงระบาดใน พืชและสัตว เชน เพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล หนอนกระทู Fall army warm

วิเคราะห SWOT ตําบลโคกมวง
จุดแข็ง(s)

จุดออน (w)

โอกาส (o)

ภัยคุกคาม (T)

1.พื้นที่ทําการเกษตรอยูในเขตชลประทาน
2.พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาว

1.มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับสวน
ทองถิ่น
2.แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้น
3.มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัว
ดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงาน
ทดแทน รวมทั้ ง การตื่ น ตั ว ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางตอเนื่อง

1.ทรัพยากรเสื่อมโทรมปญหาความอุดมสมบูรณ
ของดินตามธรรมชาติต่ํา
2.สถาบันเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ยังไมเขมแข็ง
และขาดความรูดานการจัดการ และพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
3.ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ํา
4.ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ
การเกษตรบางฤดู บางพื้นที่
5.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร
1.ตนทุนในการผลิตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เชน น้ํามัน
ไฟฟา ปุย ยาฆาแมลง และคาจางแรงงาน
2.ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
(ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศ หวงระยะเวลา
ของฤดูฝน ฯลฯ)
3. เกิดโรคแมลงระบาดใน พืชและสัตว เชน เพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล หนอนกระทู Fall army warm

วิเคราะห SWOT ตําบลพระแกว
จุดแข็ง(s)

จุดออน (w)

โอกาส (o)

ภัยคุกคาม (T)

1.พื้นที่ทําการเกษตรอยูในเขตชลประทาน
2.พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาว

1.มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับสวน
ทองถิ่น
2.แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้น
3.มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัว
ดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงาน
ทดแทน รวมทั้ ง การตื่ น ตั ว ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางตอเนื่อง

1.ปญหาความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติต่ํา
2.สถาบันเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ยังไมเขมแข็ง
3.ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ํา
4.ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ
การเกษตรบางฤดู
5.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร
1.ตนทุนในการผลิตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เชน น้ํามัน
ไฟฟา ปุย ยาฆาแมลง และคาจางแรงงาน
2.ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
(ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศ หวงระยะเวลา
ของฤดูฝน ฯลฯ)
3. เกิดโรคแมลงระบาดในพืช เชน เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล หนอนกระทู Fall army warm

วิเคราะห SWOT ตําบลภาชี
จุดแข็ง(s)

จุดออน (w)

โอกาส (o)

ภัยคุกคาม (T)

1.พื้นที่ทําการเกษตรอยูในเขตชลประทาน
2.พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาว

1.มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับสวน
ทองถิ่น
2.แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้น
3.มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัว
ดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงาน
ทดแทน รวมทั้ ง การตื่ น ตั ว ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางตอเนื่อง

1.ดินขาดความอุดมสมบูรณ ดินเปรี้ยวมีกรดสูง
ขอใหหนวยงานรัฐใหความรูปรับปรุงคุณภาพดิน
และลดความเปนกรดของดินดวยปูนมารล
2.สถาบันเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ยังไมเขมแข็ง
และขาดความรูดานการจัดการ และพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
3.ตนทุนการผลิตขาวสูง เนื่องจากปุยเคมีมีราคาสูง
มาก ตองการใหหนวยงานรัฐแนะนําการลดการใช
ปุยเคมีดวยวิธีการตางๆ เชน ปุยอินทรีย ปุยพืชสด
ปุยน้ําหมักชีวภาพ
4.ปริมาณน้ําในคลองสงน้ํามีนอยไมเพียงพอกับการ
ทํานา ตองใหชลประทานเพิ่มปริมาณและควบคุม
การจัดรอบเวรน้ําในคลองขวา 3
5.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร
6.คลองสงน้ําตื้นเขินมีวัชพืชกีดขวางทางเดินน้ํา ควร
ขุดลอกและกําจัดวัชพืชปกคลุม
1.ตนทุนการผลิตขาวสูง เกิดจากปจจัยการผลิตมี
ราคาแพง ตองการใหรัฐแนะนําการลดหรือหา
ปจจัยอื่นมาทดแทน หรือแนะนําการประกอบอาชีพ
เกษตรอินทรีย
2.ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
(ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศ หวงระยะเวลา
ของฤดูฝน ฯลฯ)
3. เกิดโรคแมลงระบาดในพืช เชน เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล หนอนกระทู Fall army warm

วิเคราะห SWOT ตําบลระโสม
จุดแข็ง(s)

จุดออน (w)

โอกาส (o)

ภัยคุกคาม (T)

1.พื้นที่ทําการเกษตรอยูในเขตชลประทาน
2.พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาว

1.มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับสวน
ทองถิ่น
2.แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้น
3.มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัว
ดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงาน
ทดแทน รวมทั้ ง การตื่ น ตั ว ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางตอเนื่อง

1..ตนทุนการผลิตขาวสูง เนื่องจากปุยเคมีมีราคาสูง
มาก ตองการใหหนวยงานรัฐแนะนําการลดการใช
ปุยเคมีดวยวิธีการตางๆ เชน ปุยอินทรีย ปุยพืชสด
ปุยน้ําหมักชีวภาพ
2.การสงน้ําเพื่อการทํานาในคลอง 6 ขวา ไม
สะดวกลาชา ตองการใหชลประทานปลอยน้ําตาม
ระยะเวลาเพาะปลูกขาวของเกษตรกร และคลอง 5
ขวา ตองการฝายน้ําลนและขุดลอกตื้นเขิน
3.เกษตรกรผูทํานามีรายไดนอย ขาดเงินลงทุนดาน
ปจจัยการผลิต ขอใหหนวยงานรัฐสนับสนุน
งบประมาณจัดตั้งกองทุนชวยเหลือเกษตรกรผูทํานา
ดานเมล็ดพันธุ ปุยเคมีและสารเคมีตาง ๆ
4.การทํานาไมพรอมกันกระทบตอการสงน้ําและการ
จัดรอบเวร ตองการใหหนวยงานรัฐแกไขจัดตั้งกลุม
ผูใชน้ํา รวมกําหนดระยะเวลาทํานาใหม
1.ตนทุนการผลิตขาวสูง เกิดจากปจจัยการผลิตมี
ราคาแพง ตองการใหรัฐแนะนําการลดหรือหา
ปจจัยอื่นมาทดแทน หรือแนะนําการประกอบอาชีพ
เกษตรอินทรีย
2.ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
(ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศ หวงระยะเวลา
ของฤดูฝน ฯลฯ)
3. เกิดโรคแมลงระบาดในพืช เชน เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล

วิเคราะห SWOT ตําบลหนองน้ําใส
จุดแข็ง(s)

จุดออน (w)

โอกาส (o)

ภัยคุกคาม (T)

1.พื้นที่ทําการเกษตรอยูในเขตชลประทาน
2.พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาว

1.มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับสวน
ทองถิ่น
2.แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้น
3.มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัว
ดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงาน
ทดแทน รวมทั้ ง การตื่ น ตั ว ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางตอเนื่อง

1.ปญหาความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติต่ํา
2.ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ
การเกษตรบางฤดู บางพื้นที่
3.รายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือน
4.ขาดความรูดานการจัดการ และพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร
1.ตนทุนการผลิตขาวสูง เกิดจากปจจัยการผลิตมี
ราคาแพง ตองการใหรัฐแนะนําการลดหรือหา
ปจจัยอื่นมาทดแทน หรือแนะนําการประกอบอาชีพ
เกษตรอินทรีย
2.ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
(ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศ หวงระยะเวลา
ของฤดูฝน ฯลฯ)
3. เกิดโรคแมลงระบาดในพืชและสัตว เชน เพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล

วิเคราะห SWOT ตําบลดอนหญานาง
จุดแข็ง(s)

จุดออน (w)

โอกาส (o)

ภัยคุกคาม (T)

1.พื้นที่ทําการเกษตรอยูในเขตชลประทาน
2.พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาว

1.มีการกระจายอํานาจและงบประมาณใหกับสวน
ทองถิ่น
2.แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัยมากขึ้น
3.มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัว
ดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงาน
ทดแทน รวมทั้ ง การตื่ น ตั ว ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางตอเนื่อง

1.ปริมาณน้ําในคลองสงน้ํามีนอยไมเพียงพอกับการ
ทํานา ตองใหชลประทานเพิ่มปริมาณและควบคุม
การจัดรอบเวรน้ําในคลองขวา 3
2.ดินขาดความอุดมสมบูรณ มีดินเค็มและดินเปรี้ยว
มีกรดสูง ขอใหหนวยงานรัฐใหความรูปรับปรุง
คุณภาพดินดวยวิธีตางๆ และลดความเปนกรดของ
ดินดวยปูนมารล
1.ตนทุนการผลิตขาวสูง เกิดจากปจจัยการผลิตมี
ราคาแพง ตองการใหรัฐแนะนําการลดหรือหา
ปจจัยอื่นมาทดแทน หรือแนะนําการประกอบอาชีพ
เกษตรอินทรีย
2.ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
(ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิอากาศ หวงระยะเวลา
ของฤดูฝน ฯลฯ)
3. เกิด โรคแมลงศัตรู พืช ระบาดในพืช เชน เพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล วัชพืชขาว

รวบรวม/จัดเก็บขอมูลระดับตําบล

โดยทีมงานอําเภอ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตําบล คณะกรรมการศบกต. อาสาสมัครเกษตร
ผูแทนของคกก.เครือขายในระดับตําบล
จัดทํายกรางแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ

โดยทีมงานอําเภอและคณะทํางาน OT

การทําประชาพิจารณรางแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ

โดยทีมงานอําเภอ ผูแทนองคกร/กรรมการเครือขายในระดับอําเภอ

