แผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สานักงานเกษตรอาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คานา
แนวทางและแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอเล่มนี้ ได้กล่าวถึงสภาพพื้นฐานทางกายภาพ ชีวภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และแผน/โครงการต่างๆ ของ
อาเภอเสนา เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาระบบการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ส อดคล้องกับ สภาพความ
เป็น อยู ่ สภาพความต้อ งการของเกษตรกรอัน จะทาให้การพัฒ นาการเกษตรเป็น แบบยั่งยืนได้ผ ลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรช่วยเหลือตนเองได้ในการดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
ในการจัดทาเอกสารแนวทางการพัฒ นาการเกษตรอาเภอเสนาเล่มนี้ ได้มีการจัดทาเวทีประชาคม
หมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน ทุกตาบล โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุกตาบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นาท้องถิ่น สานักงานเกษตรอาเภอเสนา
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้รายงาน
( นางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง )
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ตรวจรายงาน
( นางประทุม สีนากสุก )
ตาแหน่ง
เกษตรอาเภอเสนา

บทที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของอาเภอเสนา
***********************
1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง
อ าเภอเสนา เป็ น อ าเภอหนึ่ ง ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เดิ ม ชื่ อ อ าเภอเสนากลาง ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่ อมาเป็นชื่ออาเภอดังเช่นปัจจุบัน เป็นอาเภอที่มีพื้นที่มากเป็นลาดับ 3 (พื้นที่
โดยประมาณ 128,500 ไร่) จากทั้งหมด 16 อาเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองจากอาเภอบางปะอิน
และอาเภอวังน้อย
ประวั ติ ค วามเป็ น มาอ าเภอเสนาในอดี ต เป็ น ชุ ม ชนหนาแน่ น ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าน้ อ ยอยู่ ใ นความ
ครอบครองแขวงเสนา สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาชาวบ้านใช้เป็นศูนย์กลางติดต่อค้าขาย เดินทางไปมาเป็นที่
รู้จักกันในตลาดบ้านแพนปัจจุบันความเจริญแพร่หลาย บาบาทการเป็นศูนย์กลางค้าขายเดินทางลดลงไป มีการ
ประกอบอาชีพการทานา เป็นหลักและมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึ้น
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอเสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อาเภอผักไห่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาเภอบางบาล และอาเภอบางไทร
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อาเภอลาดบัวหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อาเภอบางซ้าย

ขอบเขตการปกครอง
อาเภอเสนาแบ่งการปกครอง ออกเป็น 17 ตาบล 132 หมู่บ้าน มีเทศบาล 5 แห่ง และองค์กรบริหาร
ส่วนตาบล 9 แห่ง อาเภอเสนามี 16 ตาบล ดังนี้

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)
สภาพพื้นที่ของอาเภอเสนามี ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับลุ่มมาก เมื่อถึงฤดูน้าหลากมักจะท่วมพื้นที่
ทาการเกษตร และพื้นที่ปลูกบ้านเรือน มีพื้นที่ทาการเกษตรประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด
สภาพพื้นที่ภูเขา ป่าไม้
อาเภอเสนา มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีพื้นที่ปุาไม้

ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน

อาเภอเสนาประกอบด้วยชุดดิน 2 ชุดด้วยกันคือ ชุดดินอยุธยา และชุดดินเสนา มีรายละเอียดดังนี้
1. ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya series: Ay)
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน้าตาลปนเทาหรือสีเทาน้าตาล มีจุด
ประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-150
ซม. จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถลระหว่า งชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีกามะถันสูงและปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH4.5-5.0)
ความลึก
(ซม.)
0 - 25
25 - 50
50 - 100

อินทรียวัตถุ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
สูง
สูง
สูง

ความ
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม ความอุดมสมบูรณ์
อิ่มตัวเบส ที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นประโยชน์
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง

ข้อจ ากัดการใช้ป ระโยชน์ ดินเป็นกรดจัด ทาให้ พืช ไม่ส ามารถใช้แร่ธ าตุที่มีอยู่ในดินตาม
ธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทานา ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ลจะทาให้พืช
ใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่

2. ชุดดินเสนา (Sena Series: Se)
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดา หรือสีเทาเข้ม ถัดลงไปเป็นสี
น้าตาลปนเทาหรือสีน้าตาลและเป็นดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีน้าตาลปนเทา พบจุดประสีน้าตาลแก่หรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียว สีเทาเข้มหรือสี
เทา จุดประสีเหลืองปนน้าตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกามะถันปนอยู่ในระดับ
ความลึกตั้งแต่ 50-100 ซม. และพบรอยไถลผิวหน้าอัดมันและผลึกยิปซัม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-8.0)
ความลึก
(ซม.)
0 - 25
25 - 50
50 - 100

อินทรียวัตถุ
ปานกลาง
ต่า
ต่า

ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
สูง
สูง
สูง

ความ
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม ความอุดมสมบูรณ์
อิ่มตัวเบส ที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นประโยชน์
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง

ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ ดินเป็นกรดจัดมาก มีน้าท่วมสูง 1 เมตร นาน 4 - 5 เดือน ใช้ทา
นาหว่านได้เพียงอย่างเดียว ผลผลิตต่า ในบริเวณพื้นที่เขตชลประทานใช้ทานาดา หรืออาจปลูกพืชผัก
และพืชไร่ในฤดูแล้ง แต่ผลผลิตไม่ดีนัก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปรับสภาพกรดของดินให้เหมาะสม โดยการใช้ปูนมาร์ล
และไถคลุกเคล้ากับดินทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบารุงดินโดยการใช้ปุยอินทรีย์และปุยเคมี
ควบคู่กันเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น

1.3 สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของอาเภอเสนา มีลักษณะร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 มรสุม คือ
1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวซึ่งอากาศจะเย็นและแห้งแล้ง
2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในฤดูฝนทาให้มีฝนตกชุกเป็นเวลานาน
ฤดูกาล
อาเภอเสนามีฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
1. ฤดูฝ น เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน ฝนเริ่มตกและจะตกถี่ขึ้นในเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน
ซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุด ของอาเภอเสนา ซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดฝนที่ตกในระยะนี้ไ ด้รับ
อิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นจากทะเล
จีนใต้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมฝนจะเริ่มน้อยลง รวมระยะเวลาของฤดูฝนประมาณ 5 เดือน
2. ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจะ
เป็ น ระยะเปลี่ ย นฤดู จ ากฤดู ฝ นเข้ า สู่ ฤ ดู ห นาวคื อ ลมมรสุ ม เฉี ย งใต้ เ ริ่ ม อ่ อ นลง ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาแทนที่จึงนับว่าย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิจะไม่ลดต่ามากนักเพราะ
อาเภอเสนาอยู่ปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและอยู่ใกล้อ่าวไทยไออุ่นจากทะเลทาให้หนาว
น้อยลง รวมระยะเวลาของฤดูหนาวประมาณ 3 เดือน

3. ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อิทธิพลของ
ลมมรสุ ม ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อเริ่ม อ่อ นลง ทาให้ อ ากาศเริ่ มร้ อนและจะร้ อนอบอ้า วที่ สุ ด ในเดื อ น
เมษายน สาเหตุเพราะการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์และการถูกปกคลุ มด้วยความกดอากาศสูง จากทะเล
จีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นต้นกาเนิดของกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่อ่าวไทยทาให้
อากาศร้อนมากขึ้น แต่ อาเภอเสนายังไม่ร้อนมากที่สุด เพราะมีแม่น้าลาคลองมากมายจึงช่วยคลาย
ความร้อนลงได้บ้าง รวมระยะเวลาของฤดูร้อน ประมาณ 4 เดือน
ตารางแสดงปริมาณน้าฝน เป็นรายเดือน ปี พ.ศ. 2559 – 2561
2559
ปริมาณ จานวน ปริมาณ ปริมาณ
เดือน
น้าฝน วันที่ฝน ฝนสูงสุด น้าฝน
(มิลิเมตร)
ตก
(มิลิเมตร) (มิลิเมตร)
ทั้งปี
1029.1
90
80.7 1369.8
มกราคม
9.9
2
7.5
5.3
กุมภาพันธ์
0.0
0
0.4
มีนาคม
0.0
0
73.6
เมษายน
40.1
1
40.1
21.3
พฤษภาคม
80.9
5
52.1
181.6
มิถุนายน
149.3
14
60.3
229.9
กรกฎาคม 286.1
19
59.6
205.0
สิงหาคม
103.9
12
39.8
230.1
กันยายน
141.4
20
80.7
173.1
ตุลาคม
142.4
13
37.8
158.3
พฤศจิกายน 75.1
4
33.7
75.6
ธันวาคม
0.0
0
15.6
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา

2560
จานวน
วันที่ฝน
ตก
117
3
1
3
3
20
14
21
17
16
12
5
2

ปริมาณ ปริมาณ
ฝนสูงสุด น้าฝน
(มิลิเมตร) (มิลิเมตร)
76.5 1119.6
3.9
23.1
0.4
19.1
57.8
33.0
15.4
103.6
35.8
184.9
58.1
107.3
53.2
75.0
76.5
163.4
22.7
222.3
31.6
103.2
40.0
44.7
12.7
40.0

2561
จานวน
วันที่ฝน
ตก
114
2
3
5
10
16
12
11
18
13
11
7
6

ปริมาณ
ฝนสูงสุด
(มิลิเมตร)
60.6
20.3
10.6
16.2
36.6
54.4
24.6
20.0
31.4
60.6
25.0
24.4
18.9

ตารางแสดงอุณหภูมิ เป็นรายเดือน ปี พ.ศ. 2559 – 2561
หน่วยวัด : องศาเซลเซียส
2559
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เดือน
สูงสุด
ต่าสุด
ทั้งปี
29.1
35.2
23.3
มกราคม
26.3
33.3
200.7
กุมภาพันธ์
27.4
34.4
21.7
มีนาคม
30.3
37.7
24.8
เมษายน
32.4
40.0
26.3
พฤษภาคม
32.0
39.0
25.9
มิถุนายน
30.0
36.3
24.3
กรกฎาคม
28.8
34.0
23.5
สิงหาคม
29.4
34.3
23.9
กันยายน
28.6
33.3
23.1
ตุลาคม
28.4
33.6
23.0
พฤศจิกายน 28.2
34.0
21.6
ธันวาคม
26.8
32.6
20.6
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา

เฉลี่ย
28.8
27.9
28.3
30.4
30.9
29.9
28.6
28.2
29.0
29.4
29.0
27.7
25.8

2560
เฉลี่ย
สูงสุด
34.2
32.9
35.0
36.5
37.0
35.1
34.6
33.3
34.1
34.0
33.7
32.6
31.0

เฉลี่ย
ต่าสุด
23.3
22.8
21.6
24.2
24.8
24.6
22.6
23.0
24.0
24.8
24.3
22.9
20.5

เฉลี่ย
28.3
26.8
27.0
29.1
29.0
29.3
29.3
28.8
28.3
28.6
28.6
27.7
27.5

2561
เฉลี่ย
สูงสุด
34.1
32.8
33.5
34.2
34.8
35.2
34.7
33.5
33.3
33.9
34.2
34.0
33.7

เฉลี่ย
ต่าสุด
23.3
21.2
21.6
23.9
23.8
24.5
24.9
24.6
23.7
23.9
23.5
22.2
22.0

2561
เฉลี่ย
สูงสุด
90.8
89.6
89.5
90.3
91.1
92.7
92.0
90.7
92.0
93.0
91.7
88.9
88.0

เฉลี่ย
ต่าสุด
74.3
71.3
70.0
71.1
73.9
77.5
76.1
77.7
78.4
78.8
76.3
70.9
69.2

ตารางแสดงความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน ปี พ.ศ. 2559 – 2561
2559
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เดือน
สูงสุด
ต่าสุด
ทั้งปี
72.7
88.1
52.5
มกราคม
71.4
90.0
46.7
กุมภาพันธ์
59.9
79.4
38.1
มีนาคม
64.2
85.3
40.2
เมษายน
63.6
85.9
39.8
พฤษภาคม
65.4
85.4
42.9
มิถุนายน
74.4
90.2
53.0
กรกฎาคม
81.2
91.1
63.5
สิงหาคม
78.0
90.2
62.2
กันยายน
82.4
93.0
57.9
ตุลาคม
83.9
94.1
66.5
พฤศจิกายน 76.6
90.6
57.8
ธันวาคม
71.4
81.5
50.8
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา

เฉลี่ย
73.8
66.5
62.3
68.6
68.9
77.5
77.0
79.4
81.1
84.3
79.8
72.4
67.5

2560
เฉลี่ย
สูงสุด
90.0
83.4
84.1
90.1
88.9
92.9
92.1
93.4
93.9
95.7
93.9
88.2
82.8

เฉลี่ย
ต่าสุด
57.6
49.6
40.4
47.0
48.8
62.0
61.9
65.5
68.3
72.8
65.6
56.7
52.2

เฉลี่ย
77.0
73.4
72.5
74.0
76.6
80.5
78.8
79.4
80.7
81.9
79.5
73.6
73.6

1.4 เส้นทางคมนาคม
อาเภอเสนามีเส้นทางคมนาคมทางถนนสะดวก ติดต่อกับทุกตาบล มีเส้นทางหลักสาย อยุธยา –
สุพรรณบุรี (3263) ผ่านกลางอาเภอเสนา มีการคมนาคมทางบก และทางน้า โดยการคมนาคมทางบกจะ
สะดวกกว่าและนิยมใช้เป็นกันส่วนมาก มีถนนเข้าหมู่บ้านสายหลักอยู่ 3 สาย ดังนี้
1. สายอาเภอเสนา - อาเภอผักไห่ เป็นถนนลาดยางจากอาเภอผักไห่ถึงตาบลเสนา
2. สายเสนา - ผักไห่ – บางบาล (อย.4038) ถนนคั้นน้าชลประทาน เป็นถนนลาดยางและลูกรัง อยู่
ฝั่งตะวันออก ที่ 1 - 5 ตาบลเสนากับอาเภอบางบาล
3. สายอาเภอเสนา – บางซ้าย (อย.5025) เป็นถนนทางหลวงชนบท เชื่อมระหว่างอาเภอเสนากับ
อาเภอบางซ้าย
4. ถนนลาดยางใช้ในการเดินทางจากตาบลมายังอาเภอได้ตลอดทั้งปี

แผนที่เส้นทางคมนาคม

1.5 แหล่งน้าและระบบชลประทาน
แหล่งน้าที่สาคัญ และมีผลต่อกิจกรรมการเกษตรของอาเภอเสนา ประกอบด้วย แม่น้าน้อย (ไหลผ่าน
อาเภอและตาบลต่างๆ จากส่วนเหนือของอาเภอสู่ส่วนใต้ของอาเภอ มีความกว้างประมาณ 50 เมตร ความ
ยาวในเขตอาเภอ ประมาณ 3 กิโลเมตร) ,คลองต่างๆ และลาราง
โครงการที่รับผิดชอบอาเภอเสนา ประกอบด้วย
1. โครงการส่งน้าบารุงรักษาเจ้าเจ็ด – บางยี่หน
2. โครงการส่งน้าบารุงรักษาผักไห่
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางบาล

1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ในอาเภอเสนาประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากสภาพพื้นที่
เหมาะสม โดยจะทาการเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก รองลงมาเป็นพืชผัก และไม้ผลต่างๆ
ส่วนอาชีพรองลงมาคือ ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมบ้านแพน ตั้งอยู่ใน
อาเภอเสนา

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรสานักงานเกษตรอาเภอเสนา ปี 2561/2562

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือนรายได้บุคคล
รายได้เฉลี่ย
50,000 – 100,000 บาท / ครัวเรือน / ปี
รายได้จากภาคเกษตรกรรม
50,000 – 80,000 บาท / ครัวเรือน / ปี
รายได้นอกภาคเกษตรกรรม
50,000 – 100,000 บาท / ครัวเรือน / ปี
ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2561
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนประชากรทั้งสิ้น
จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น

32,246 คน
34,246 คน
66,670 คน
22,630 ครัวเรือน

ตาบล
ชาย
หญิง
รวมประชากร
อาเภอเสนา
32,246 34,434
66,680
บ้านแพน
1,672
1,822
3,494
เจ้าเจ็ด
2354
2497
4851
เจ้าเสด็จ
1,348
1,467
2,815
เสนา
1,817
2,038
3,855
บ้านแถว
2089
2150
4239
สามกอ
3,374
3,704
7,078
ดอนทอง
1,217
1,217
2,434
ชายนา
2,430
2,423
4,853
บ้านหลวง
1,385
1,448
2,833
บางนมโค
3,489
3,847
7,336
มารวิชัย
1,275
1,311
2,586
ลาดงา
1,619
1,739
3,358
บ้านโพธิ์
1,634
1,795
3,429
หัวเวียง
1,957
2,066
4,023
บ้านกระทุ่ม
976
1,086
2,062
สามตุ่ม
2,270
2,431
4,701
รางจรเข้
1,340
1,393
2,733
ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ครัวเรือน
22,629
1,005
1,471
681
1,423
1,374
2,845
830
1,475
798
3,918
784
1,069
996
1,131
638
1,408
783

การศึกษา
ประชากรอ าเภอเสนาสามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ ทั้ ง หมด จบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ร้ อ ยละ 95
จบมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 90 และจบสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 50

องค์กร/สถาบันต่างๆ ทางการเกษตร
1. วิสาหกิจชุมชน จานวน 52 กลุ่ม ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

วิสาหกิจชุมชม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสาลีร่วมใจ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรรินรณี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง
วิสาหกิจชุมชนวู๊ด แอนด์ แบมบู
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่ทองใบ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเปาผ้ามารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนกระยาสารทแม่รตั นา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกร้าหวายปูาแสวง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกร้าหวายปูาทุเรียน
วิสาหกิจชุมชนค้าน้ามันและอุปกรณ์การเกษตรชายนา
วิสาหกิจชุมชนทานาบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนกล้วยเบรกแตก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคลองมโนราห์
วิสาหกิจชุมชนไตรธนะวารีทิพย์ บ้านกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์คลองรางจระเข้
วิสาหกิจชุมชนปั้มน้ามันชุมชนตาบลมารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนบ้านหลวงพอเพียง
วิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษ (บ้านแพน)
วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านดอนทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลีย้ งปลาบ้านมาบศาลา
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวบ้านโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีตาบลบ้านแพน
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบันไดช้าง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองมอญ
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสาเภาทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้าเกษตรกรตาบลสามกอ
วิสาหกิจชุมชนบ้านรางกระเดื่อง
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเจ้าเสด็จ
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองลาว
วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาแดงร่วมใจพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้าการเกษตรตาบลบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครือ่ งหนังตาบลบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ด
ข้าวพันธุ์ดีตาบลมารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคตาบลชายนา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทยย้อนยุคเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจร

ที่ตั้ง
49 หมู่ 1 ตาบลบ้านแถว
6 หมู่ 6 ตาบลเจ้าเจ็ด
127 หมู่ ตาบลเสนา
51/1 หมู่ 2 ตาบลหัวเวียง
51 หมู่ 2 ตาบลหัวเวียง
12/1 หมู่ 7 ตาบลรางจรเข้
87/4 หมู่ 5 ตาบลมารวิชัย
194/1 หมู่ ตาบลชายนา
27 หมู่ 1 ตาบลบ้านกระทุ่ม
43/1 หมู่ 2 ตาบลบ้านกระทุ่ม
30/2 หมู่ 4 ตาบลชายนา
6 หมู่ 1 ตาบลบ้านหลวง
14/4 หมู่ 6 ตาบลสามตุม่
26/2 หมู่ 9 ตาบลบ้านแพน
1 หมู่ 6 ตาบลบ้านกระทุ่ม
49/7 หมู่ 2 ตาบลรางจรเข้
7/3 หมู่ 4 ตาบลมารวิชัย
78/21 หมู่ 1 ตาบลบ้านหลวง
14/5 หมู่ 1 ตาบลมารวิชัย
18/1 หมู่ ตาบลบางนมโค
9/11 หมู่ 2 ตาบลดอนทอง
85 หมู่ 3 ตาบลลาดงา
18/1 หมู่ 12 ตาบลบ้านโพธิ์
49/4 หมู่ 2 ตาบลบ้านแพน
54 หมู่ 7 ตาบลหัวเวียง
68/1 หมู่ 9 ตาบลลาดงา
8 หมู่ 3 ตาบลมารวิชัย
22/4 หมู่ 3 ตาบลสามกอ
10 หมู่ 3 ตาบลรางจรเข้
88 หมู่ 2 ตาบลเจ้าเสด็จ
22/1 หมู่ 6 ตาบลสามกอ
59/1 หมู่ 4 ตาบลบ้านแถว
17 หมู่ 2 ตาบลบ้านหลวง
35/4 หมู่ 6 ตาบลบ้านหลวง
23/4 หมู่ 3 ตาบลมารวิชัย
225/5 หมู่ 6 ตาบลชายนา
23/2 หมู่ 2 ตาบลเจ้าเจ็ด
14/3 หมู่ 5 ตาบลเจ้าเจ็ด
58 หมู่ 6 ตาบลลาดงา

ลาดับ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

วิสาหกิจชุมชม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลเกษตรบ้านดอนทอง
วิสาหกิจชุมชนดินปุยหมักอินทรีย์ 9101
วิสาหกิจชุมชนสืบสานรอยไทยตาบลเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ (ข้าว) ตาบลบ้านแพน
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสาคีตาบลบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตาบลบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนเสนาฟาร์มเห็ดและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรตาบลสามตุ่ม
วิสาหกิจชุมชนคนทาผักบ้านมารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนแพะแปลงใหญ่ตาบลชายนา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตาบลชายนา
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเพิ่มพูนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาบลเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนตาบลบางนมโค

ที่ตั้ง
9/11 หมู่ 2 ตาบลดอนทอง
35/10 หมู่ 6 ตาบลบ้านหลวง
106 หมู่ 7 ตาบลเจ้าเจ็ด
25/1 หมู่ 5 ตาบลบ้านแพน
5/4 หมู่ 5 ตาบลบ้านหลวง
20 หมู่ 1 ตาบลบ้านหลวง
48/1 หมู่ 7 ตาบลสามตุม่
89 หมู่ 4 ตาบลมารวิชัย
225 หมู่ 6 ตาบลชายนา
204 หมู่ 2 ตาบลชายนา
12/10 หมู่ 2 ตาบลมารวิชัย
128 หมู่ 7 ตาบลเจ้าเจ็ด
45/4 หมู่ 10 ตาบลบางนมโค

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จานวน 8 กลุ่ม ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ้าเจ็ด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยภูมิพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแถวสามัคคี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมโนราห์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลวง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรางจรเข้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรุ่งเรือง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานบ้านหัวเวียง

ที่ตั้ง
6 หมู่ที่ 6 ตาบลเจ้าเจ็ด
154/1 หมู่ที่ 7 ตาบลชายนา
49/1 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแถว
28/2 หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านแพน
82 หมู่ที่ 01 ตาบลบ้านหลวง
12/1 หมู่ที่ 7 ตาบลรางจรเข้
127-128 หมู่ที่ ฆ ตาบลเสนา
51 หมู่ที่ 2 ตาบลหัวเวียง

3. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จานวน 4 กลุ่ม ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพการทานาปลอดสารพิษชายนา
ส่งเสริมอาชีพการส่งออกกล้วยไม้
ส่งเสริมอาชีพการทานาบ้านโพธิ์
ส่งเสริมอาชีพการทานาปลอดสารพิษมารวิชัย

ที่ตั้ง
66/1 หมู่ที่ 5 ตาบลชายนา
23/10 หมู่ที่ 3 ตาบลชายนา
หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านโพธิ์
8 หมู่ที่ 3 ตาบลมารวิชัย

4. กลุ่มยุวเกษตรกร จานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพ 57)
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านหลวง
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแพน

5. กลุ่มแปลงใหญ่ จานวน 3 แปลง ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
2.

กลุ่มยุวเกษตรกร
แปลงใหญ่ข้าวตาบลหัวเวียง, บ้านกระทุ่ม และบ้านโพธิ์
แปลงใหญ่ข้าวตาบลบ้านแพน
แปลงใหญ่แพะตาบลชายนา

หน่วยงานพี่เลี้ยง
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สานักงานปศุสตั ว์อาเภอเสนา

6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์หลัก จานวน 1 ศูนย์ ดังนี้
ลาดับ
1.

ศูนย์หลัก
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตาบลทองเอน อาเภอเสนา

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 7 ตาบลหัวเวียง

และศูนย์เครือข่าย จานวน 13 ศูนย์ ดังนี้
ลาดับ

ชื่อศูนย์เครือข่าย

1

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

2

ศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมการผลิต
ไม้ดอกไม้ประดับ(กล้วยไม้)
ศูนย์เครือข่ายกิจกรรมการเลี้ยง
แพะ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภท/กิจกรรมหลักของศูนย์
ที่ตั้ง
เครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/
หมู่ 2 ตาบลเจ้าเสด็จ
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หมู่ 3 ตาบลชายนา
ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/
ตาบลบางนมโค
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์การเรียนรู้การลดต้นทุนการ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าว
ผลิตข้าว
ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์
ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าว
ข้าวพันธุ์ดี
ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมการทานา
ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าว
ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การผลิตสารสกัด
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี
ศูนย์เรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าว
ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การทาเห็ดนางฟูา
ศูนย์เรียนรู้พืชผัก
ภูฐาน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรครบวงจร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิง
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตร

หมู่ 6 ตาบลชายนา
หมู่ 2 ตาบลดอนทอง
หมู่ 8 ตาบลบางนมโค
หมู่ 6 ตาบลบ้าน
กระทุ่ม
หมู่ 3 ตาบลบ้านแพน
หมู่ 12 ตาบลบ้านโพธิ์
หมู่ 1 ตาบลบ้านหลวง
หมู่ 3 ตาบลบมารวิชัย
หมู่ 3 ตาบลรางจรเข้
หมู่ 6 ตาบลลาดงา
หมู่ 3 ตาบลสามกอ

7. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.)
อาเภอเสนามีการจั ดตั้งศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลครบทุกตาบล
จานวน 16 ศูนย์ (ตาบลเสนาไม่มีเพราะไม่มีพื้นที่การเกษตร)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลเจ้าเจ็ด
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลเจ้าเสด็จ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลบ้านแพน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลลาดงา
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลมารวิชัย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลสามตุ่ม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลบ้านกระทุ่ม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลรางจรเข้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลบางนมโค
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลชายนา
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลบ้านหลวง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลดอนทอง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลสามกอ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลบ้านแถว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลบ้านโพธิ์
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลหัวเวียง

ที่ตั้ง
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตาบลเจ้าเจ็ด
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตาบลเจ้าเสด็จ
วัดโคกเสือ ตาบลบ้านแพน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดงา
องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลสามตุม่
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตาบลบ้านกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้
เทศบาลตาบลบางนมโค
องค์การบริหารส่วนตาบลชายนา
หมู่ 1 ตาบลบ้านหลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทอง
เทศบาลตาบลสามกอ
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตาบลบ้านแถว
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 ตาบลบ้านโพธิ์
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตาบลหัวเวียง

8. ศูนย์ข้าวชุมชน (ศขช.) มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน จานวน 2 ศูนย์ ดังนี้
ลาดับ
1
2

ศูนย์ข้าวชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลมารวิชัย
ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลชายนา

ที่ตั้ง
หมู่ 3 ตาบลมารวิชัย
หมู่ 5 ตาบลชายนา

ประธานศูนย์
นายสายยัน สุภาเกตุ
นายธวัช พยุงแก้ว

9. โรงสีข้าวชุมชน มีจานวน 2 ที่ ดังนี้
ลาดับ
1
2

โรงสีข้าวชุมชน
โรงสีข้าวชุมชนตาบลบ้านหลวง
โรงสีข้าวชุมชนตาบลบ้านหลวง

ที่ตั้ง
หมู่ 1 ตาบลบ้านหลวง
หมู่ 6 ตาบลลาดงา

ผู้รับผิดชอบ
นายสนอง เทียนบูชา
นายมงคล คุ้มครอง

10. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชม มีจานวน 8 ศูนย์ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลหัวเวียง
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลมารวิชัย
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบ้านโพธิ์
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบ้านแพน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบ้านกระทุ่ม
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบ้านหลวง
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลดอนทอง
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลเจ้าเสด็จ

ที่ตั้ง
หมู่ 7 ตาบลหัวเวียง
หมู่ 3 ตาบลมารวิชัย
หมู่ 12 ตาบลโพธิ์
หมู่ 5 ตาบลบ้านแพน
หมู่ 1 ตาบลบ้านกระทุ่ม
หมู่ 1 ตาบลบ้านหลวง
หมู่ 1 ตาบลดอนทอง
หมู่ 2 ตาบลเจ้าเสด็จ

ประเภทศูนย์
ศูนย์หลัก
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย

8. ศูนย์จัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) มีจานวน 1 ศูนย์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จัดการดินปุยชุมชนตาบลหัวเวียง
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลมารวิชัย
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบ้านกระทุ่ม
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลชายนา
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลดอนทอง
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลเจ้าเสด็จ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบ้านโพธิ์

ที่ตั้ง
หมู่ 7 ตาบลหัวเวียง
หมู่ 3 ตาบลมารวิชัย
หมู่ 6 ตาบลบ้านกระทุ่ม
หมู่ 4 ตาบลชายนา
หมู่ 1 ตาบลดอนทอง
หมู่ 2 ตาบลเจ้าเสด็จ
หมู่ 12 ตาบลบ้านโพธิ์

ประเภทศูนย์
ศูนย์หลัก
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่าย

1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินส่วนใหญ่จะนาไปใช้ในการทาการเกษตร เช่นการทานา ส่วนไม้ผลและพืชผัก จะปลูกแบบสวน
หลังบ้าน เลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน และจะมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม

บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอาเภอเสนา
***********************
2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พื้นที่ของอาเภอเสนา
2.1.1 สถานการณ์การเกษตรในพื้นที่
เกษตรกรในอาเภอเสนาส่วนใหญ่ เป็นชาวนา โดยมีพื้นที่การทานาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นดิน
ที่เหมาะสมกับการทานา (ชุดดินอยุธยา และชุดดินเสนา) เมื่อดาเนินการจัด Zoning แล้วจะพบว่า พื้นที่อาเภอ
เสนา จะถูกจัดให้เป็น S1 (เหมาะสมมาก) ในการทานา

องค์กรเกษตรกร
อาเภอเสนามีองค์กรการเกษตร เป็นจานวนมาก ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (52 กลุ่ม), กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร (8 กลุ่ม), กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (4 กลุ่ม), กลุ่มยุวเกษตรกร (2 กลุ่ม) และกลุ่มแปลงใหญ่ (3
กลุ่ม) นอกจากนั้น อาเภอเสนายังมี Smart Farmers, Young Smart Farmers, ปราชญ์ชาวบ้าน และ
อาสาสมัครเกษตรอีกเป็นจานวนมาก ซึ่งกลุ่มคน และบุคคลต่างๆ เป็นผู้ผลักดัน และสนับสนุนเกษตรกรใน
พื้นที่
2.1.2 ศักยภาพพื้นที่/ทรัพยากรทางการเกษตร
ทรัพยากรดิน
อาเภอเสนาประกอบด้วยชุดดิน 2 ชุดด้วยกันคือ ชุดดินอยุธยา และชุดดินเสนา ซึ่งเป็นชุดดิน
ที่เหมาะสมกับการทานา

ทรัพยากรน้า
อาเภอเสนามีแหล่งน้าที่สาคัญ และมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย แม่น้าน้อย ซึ่ง
ไหลผ่านอาเภอและตาบลต่างๆ จากส่วนเหนือของอาเภอสู่ส่วนใต้ของอาเภอ มีความกว้างประมาณ 50 เมตร
ความยาวในเขตอาเภอ ประมาณ 3 กิโ ลเมตร และมี คลอง ล าราง และคลองชลประทาน ทั้งอาเภอ ซึ่ง
เหมาะสมกับการทาการเกษตร
โครงการส่งน้าที่รับผิดชอบอาเภอเสนา ประกอบด้วย
1. โครงการส่งน้าบารุงรักษาเจ้าเจ็ด – บางยี่หน
2. โครงการส่งน้าบารุงรักษาผักไห่
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางบาล
สินค้าเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน
อาเภอเสนามีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการจัดทากังหันน้าทาจากไม้ไผ่ การจักสาน
หวายที่ขึ้นชื่อ เช่น ตะกร้าหวาย มีความสวยงานและประณีตโดยเฉพาะลวดลาย ส่วนเมรุลอยนั้นได้จัดว่าเป็น
อีกอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ ได้อนุรักษ์และประกอบเป็นอาชีพสืบทอดต่อไป
สินค้าเกษตรที่สาคัญ
สินค้าทางการเกษตรที่สาคัญประกอบด้วย
1. ข้าว
พื้น ที่ของอาเภอเสนา เป็ นพื้น ที่ๆ เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว อ้างอิงได้จาก การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและ แผนที่เขตเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว

จากแผนที่จะพบว่าทั้งอาเภอเสนา จะเป็นพื้นที่ S1 ซึ่งเหมาะสมมากในการเพาะปลูกข้าว

และ ผลการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2561/62 ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
อาเภอ/ตาบล
เสนา
เสนา
บ้านแพน
เจ้าเจ็ด
สามกอ
บางนมโค
หัวเวียง
มารวิชัย
บ้านโพธิ์
รางจรเข้
บ้านกระทุ่ม
บ้านแถว
ชายนา
สามตุ่ม
ลาดงา
ดอนทอง
บ้านหลวง
เจ้าเสด็จ

ครัวเรือน
3,777
0
136
82
149
134
182
339
131
185
182
221
712
525
223
417
213
131

บันทึก(รวม)
แปลง
8,930
0
441
189
278
326
525
645
423
481
487
529
1,552
1,037
500
788
417
312

พิ้นที่ (ไร่)
93,426.68
0
3,245.63
1,989.15
2,743.46
2,873.21
4,552.57
7,405.39
3,389.73
4,803.23
4,777.64
6,124.44
16,365.89
12,726.34
5,953.13
9,287.78
3,571.09
3,618.02

บันทึกจาก ทบก
บันทึกจาก Farmbook
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
3,777 8,930 93,426.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 441 3,245.63
0
0
0
82 189 1,989.15
0
0
0
149 278 2,743.46
0
0
0
134 326 2,873.21
0
0
0
182 525 4,552.57
0
0
0
339 645 7,405.39
0
0
0
131 423 3,389.73
0
0
0
185 481 4,803.23
0
0
0
182 487 4,777.64
0
0
0
221 529 6,124.44
0
0
0
712 1,552 16,365.89
0
0
0
525 1,037 12,726.34
0
0
0
223 500 5,953.13
0
0
0
417 788 9,287.78
0
0
0
213 417 3,571.09
0
0
0
131 312 3,618.02
0
0
0

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ตามที่ตั้งแปลง ปี 2561/62 ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
อาเภอ/ตาบล
เสนา
เสนา
บ้านแพน
เจ้าเจ็ด
สามกอ
บางนมโค
หัวเวียง
มารวิชัย
บ้านโพธิ์
รางจรเข้
บ้านกระทุ่ม
บ้านแถว
ชายนา
สามตุ่ม
ลาดงา
ดอนทอง
บ้านหลวง
เจ้าเสด็จ

ครัวเรือน
3,983
0
142
105
169
150
194
357
138
199
189
237
746
537
228
408
221
136

บันทึก(รวม)
แปลง
9,053
0
443
229
296
331
528
655
443
515
516
524
1,590
1,042
472
725
422
322

พิ้นที่ (ไร่)
93,195.86
0
3,277.04
2,252.09
2,853.71
2,958.15
4,549.33
7,458.64
3,573.89
5,063.41
5,027.29
6,002.11
16,482.87
12,681.99
5,224.59
8,523.14
3,563.21
3,704.40

บันทึกจาก ทบก
บันทึกจาก Farmbook
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
3,955 8,970 92,193.75
33 83 1,002.11
0
0
0
0
0
0
142 443 3,277.04
0
0
0
105 229 2,252.09
0
0
0
169 296 2,853.71
0
0
0
150 331 2,958.15
0
0
0
194 528 4,549.33
0
0
0
357 655 7,458.64
0
0
0
138 443 3,573.89
0
0
0
182 461 4,498.85
17 54
564.56
189 515 5,007.29
1
1
20
237 524 6,002.11
0
0
0
736 1,571 16,197.34
11 19
285.53
537 1,041 12,647.99
1
1
34
227 471 5,198.59
1
1
26
408 725 8,523.14
0
0
0
220 415 3,491.19
2
7
72.02
136 322 3,704.40
0
0
0

เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในพื้นที่
เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการเพาะปลูกข้าว ในอาเภอเสนามีหลายท่าน เช่น ประธาน
แปลงใหญ่ และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คือ ผู้ใหญ่จันทร์จ้าว
โพธิ์สุทธิ , นายมงคล คุ้มครอง เกษตรกรผู้ที่เพาะปลูกข้าวที่ผ่านมาตรฐาน GAP เป็นต้น
สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต
เกษตรกรในอาเภอเสนา ได้มีการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการผลิตข้าว เช่นการใช้เครื่อง
หยอดเมล็ดมาใช้ในการปลูกข้าว , การใช้รถดานา ในส่วนการดูแลรักษา ได้มีการนาโดรนมาใช้ในการฉีดพ่นยา
และด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการใช้เครื่องเกี่ยวข้าว ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปฏิทินการปลูก หรือการผลิตข้าว
ม.ค.

ก.พ.
มี.ค.
ปลูกข้าวนาปรัง

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

ต.ค

พ.ย.
ธ.ค.
ปลูกข้าวนาปรัง

ปลูกข้าวนาปี

ต้นทุนการผลิต
ลาดับที่

รายการลงทุน / ไร่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าเตรียมดิน
ค่าพันธุ์ข้าว
ค่าปุย
ค่าสารกาจัดศัตรูพืช (แมลง/วัชพืช)
ค่าบริการทางการเกษตร (เก็บเกี่ยว,นวด ฯลฯ)
ค่าอุปกรณ์ในการเกษตร (จอบ,มีด,เสียม,กรรไกรฯลฯ)
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าวัสดุในการหีบห่อ (กระสอบ,เข่ง,ตะกร้า,ถุง ฯลฯ)
ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมต้นทุนการผลิต
- ผลผลิตเฉลี่ย (ถัง / ไร่)
- ราคาเฉลี่ย (บาท / เกวียน)
- รายได้เฉลี่ย (บาท / ไร่ / เกวียน)
- กาไรสุทธิ (บาท / ไร่)

นาปรัง
(บาท)
550
400
1,200
600
500
100
400
200
1,200
500
5,650
100
8,700
8,600
2,950

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการลงทุน / ไร่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าเตรียมดิน
ค่าพันธุ์ข้าว
ค่าปุย
ค่าสารกาจัดศัตรูพืช (แมลง/วัชพืช)
ค่าบริการทางการเกษตร (เก็บเกี่ยว,นวด ฯลฯ)
ค่าอุปกรณ์ในการเกษตร (จอบ,มีด,เสียม,กรรไกรฯลฯ)
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
ค่าวัสดุในการหีบห่อ (กระสอบ,เข่ง,ตะกร้า,ถุง ฯลฯ)
ดอกเบี้ยจ่าย-ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมต้นทุนการผลิต
- ผลผลิตเฉลี่ย (ถัง / ไร่)
- ราคาเฉลี่ย (บาท / เกวียน)
- รายได้เฉลี่ย (บาท / ไร่ / เกวียน)
- กาไรสุทธิ (บาท / ไร่)

นาปี
(บาท)
550
400
1,200
600
500
100
400
200
1,200
300
5,450
100
8,550
8,200
2,750

หมายเหตุ

สถานการณ์ตลาด/วิถีการตลาด
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอาเภอเสนา ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวพื้นแข็ง ( กข. 41, กข. 47, กข. 57,
กข. 61, พิษณุโลก 2) ซึ่งข้าวพันธุ์เหล่านี้ เมื่อจาหน่ายแล้ว จะมีราคาประมาณ 6,500 – 6,900 บาท/ตัน
ซึ่งจะแตกต่างจากข้าวที่เพาะปลูกไว้เพื่อสีรับประทาน เช่น กข. 43 และข้าวหอมปทุม ซึ่งจะมีราคาที่สูงกว่า
(ราคาประมาณ 8,500 – 8,900 บาท/ตัน)

2.1.2 ประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและกลุ่มของปัญหา
ด้านพื้นที่และทรัพยากร
1. ด้านน้าท่วมพื้นที่

ตารางแสดงประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางแก้ไข
สภาพของปัญหา
แนวทางการแก้ไข
หมู่บ้านและตาบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบ
ปัญหา)
- ปัญหาน้าท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตรนอกเขต
ชลประทาน (ริมแม่น้าน้อย)

1. การปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ และ
พื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บกักน้า
2. การปรับปรุงลาน้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการระบายน้า

ตาบลหัวเวียง, ตาบลบ้าน
กระทุ่ม ตาบลบ้านแพน และ
ตาบลบางนมโค

- ปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่
ชุมชนเนื่องมาจากมีฝนตก
หนักในพื้นที่

1. การปรับปรุงระบบระบายน้า
2. การขุดลอกคู คลอง ระบายน้า
3. การก่อสร้างโครงการปูองกันน้าท่วม
พื้นที่ชุมชนเมือง

เทศบาลเมืองเสนา

1. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้า
น้อย
2. บริหารจัดการน้าเพื่อจัดสรรน้าอย่าง
เป็นธรรม โดยมีการปลูกพืชปีละ 2 ครั้ง
และการกาหนดสัดส่วนการน้าในแต่ละ
กิจกรรม

132 หมู่บ้าน 16 ตาบล

2. ด้านการขาดแคลนน้าและ การใช้น้ามากในพื้นที่
ภัยแล้ง
ชลประทาน

ความสาคัญเร่งด่วน

ปัญหาและกลุ่มของปัญหา
ด้านการผลิตสินค้าและ
การตลาด
1. ด้านการผลิตสินค้า

2. ด้านการตลาด

สภาพของปัญหา

แนวทางการแก้ไข

- กลุ่มอาชีพไม่มีการกาหนด กลุ่มควรจัดระบบการจัดการกลุ่มให้เป็น
จานวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ระบบมากขึ้น

หมู่บ้านและตาบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบ
ปัญหา)
132 หมู่บ้าน 16 ตาบล

- ไม่มีการใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรในการผลิต

ให้ความสาคัญและจริงจังในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตที่ทันสมัยแต่ต้นทุน
ไม่สูงเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต

- การสร้างนวัตกรรมใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในขอบเขตที่
จากัด

กลุ่มควรพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงตาม 132 หมู่บ้าน 16 ตาบล
ความต้องการของตลาด ปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑ์ให้สวยงาม รูปลักษณ์ของสินค้าให้มี
ความแปลกใหม่ สร้างตราสินค้าให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น

ความสาคัญเร่งด่วน

ปัญหาและกลุ่มของปัญหา
ด้านเกษตรและองค์กร
เกษตรกร
1. ด้านการจัดการ

2. เครือข่ายวิสาหกิจ

สภาพของปัญหา

แนวทางการแก้ไข

หมู่บ้านและตาบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบ
ปัญหา)

- ผู้ประกอบการยังขาดแนวคิด 1. การสร้างและเพิ่มนวัตกรรมจากภูมิ
เชิงธุรกิจ
ปัญญาชาวบ้าน
2. กลุ่มอาชีพความส่งเสริมให้เกิดช่อง
ทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย
3. กลุ่มอาชีพควรส่งสมาชิกในกลุ่มไป
อบรมการขายเพื่อให้เกิดความชานาญใน
ทักษะการขายมากขึ้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม

- ขาดการมีส่วนร่วม และขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม

สร้างความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการสร้างจิตวิญญาณในการ
เป็นผู้ประกอบการ และมีทักษะการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ความสาคัญเร่งด่วน

ปัญหาและกลุ่มของปัญหา
ด้านการแปรรูปผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์
1. การเลือกใช้วัตถุดิบ

2. การบรรจุภัณฑ์

3. การเก็บรักษา

สภาพของปัญหา

แนวทางการแก้ไข

หมู่บ้านและตาบลเป้าหมาย
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบ
ปัญหา)

- แหล่งที่มา ผลผลิต ปริมาณ 1. แยกวัตถุดิบทีมีการเน่าเสียหรือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม
คุณภาพ การเสื่อมเสีย
ปนเปือ้ นสารพิษออกทันที
ตลอดจนการเก็บรักษาวัตถุดิบ 2. อุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ ต้องรักษา
ความสะอาดให้สม่าเสมอ
3. บริเวณที่ใช้เก็บวัตถุดิบ จะต้องรักษา
ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
- ยังไม่มีข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ บรรจุภัณฑ์ต้องทาหน้าที่บอกกล่าวถึงสิ่ง กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม
การตัดสินใจซื้อ
ต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอก
ข้อมูลที่จาเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า
นอกจากนี้ต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุด
ตา เชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อ
เก็บไว้ได้ไม่นานหรือยังไม่มี
1. ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บในลักษณะที่ไม่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม
การทดสอบการเก็บรักษา
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน หรือที่มีจุลินทรีย์
ปริมาณที่สูง
2. ปูองกันการเน่าเสียหรือการเสียหาย
ของภาชนะบรรจุ
3. มีการตรวจสอบเป็นครั้งคราว เพื่อให้
แน่ใจว่าอาหารนั้นยังเหมาะในการบริโภค
และเป็นไปตามข้อกาหนด

ความสาคัญเร่งด่วน

2.2 การจัดทา TOWS Matrix
จุดแข็ง (S)
1. ภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้า
ตามธรรมชาติ และระบบชลประทานทีอ่ านวย
แก่การทาการเกษตรกรรม
2. มีการสนับสนุนการผลิตและการแปรรูปหลัง
เก็บเกี่ยวภายในจังหวัด
๓. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีเหมาะสม
ต่อการแปรรูปและการนาไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

จุดอ่อน (W)
๑. เกษตรกรประสบปัญหาการผลิตที่มีต้นทุน
สูงไม่มีที่ดินทากินเป็นของตัวเอง

๒. ขาดการบริหารจัดการน้าเชิงบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การส่งเสริมเกษตรกรมีศักยภาพพึ่งพา
ตนเองไม่สอดคล้องกับการทาเกษตรกรรมใน
ปัจจุบัน
๔. องค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นยังเป็นเสา ๔. การไม่ครอบคลุมในการช่วยเหลือหรือแก้ไข
หลักในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ปัญหาที่เกีย่ วเนื่องกับภาคการผลิต การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและการแปรรูป
๕. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งให้
๕.การได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในการ
ความร่วมมือ
ส่งเสริมการทาการเกษตรยังมีน้อย
๖. มีทาเลที่ตั้งเหมาะสม ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
๖. เกษตรกรยังคงดึงดันที่จะเพาะปลูกข้าว
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
๗. มีเครือข่ายที่มีบทบาทในการส่งเสริม
๗. เกษตรกรที่เป็นผู้สูงวัยยังขาดความรูค้ วาม
ประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการเกษตรของ
เข้าใจในการนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมมา
จังหวัด และระดับเขต
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

โอกาส (O)

SO

๑. แนวโน้มรัฐบาลและผู้บริโภคเน้นการบริโภค ๑. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโดยประชาสัมพันธ์
และการผลิตอาหารปลอดภัย
ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับของโครงการผ่าน
ความสาเร็จจากแปลงต้นแบบในพื้นทีอ่ นื่ ๆ ที่
สนใจ โดยการบูรณาการกับเครือข่ายชุมชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ
๒. เกษตรกรมีการเล็งเห็นการเพิ่มขึ้นของ
๒. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ
รายได้จากการปลูกพืชผักปลอดภัย
และเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ เพือ่ เกิดการ
กระจายความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ
๓. เกษตรกรมีการเล็งเห็นความสาคัญในการ
๓. สร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งสินค้าสดและ
ปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่
การแปรรูปในตลาด
๔. เกษตรกรเล็งเห็นความสาคัญจากการใช้น้า ๔. สร้างจุดถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผัก
อย่างมีคุณค่า
ปลอดภัย โดยเน้นที่ด้านการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
๕. การเจริญเติบโตของตลาดดิจิตอลช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ภัยคุกคาม (T)
๑. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย, ภัยแล้ง , การแพร่
ระบาดของศัตรูพืช, โรคระบาดของพืช) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ภาวะโลกร้อน)
และดินเสื่อมโทรม

๒. ปัญหาการเมืองทาให้นโยบายของรัฐบาลมี
การเปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่อง

ST

WO
๑. จัดอบรมการให้ความรู้ด้านการผลิตต้นทุน
ต่า สินค้าปลอดภัย และการแปรรูปสินค้าเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
๒.การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการปลูก
พืชผักปลอดภัยแทนการปลูกข้าวเพียงอย่าง
เดียว
๓.การพัฒนาแหล่งน้าและส่งเสริมการใช้น้าให้
เหมาะสมกับพื้นทีแ่ ละความจาเป็น

WT

๑.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
กรณีเกิดภัยตามธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการ
๑.ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกร ทาการเกษตร (อุทกภัย, ภัยแล้ง, การแพร่
เครือข่ายเกษตรต่าง ๆ เพือ่ ลดแรงกดดันจาก ระบาดของศัตรูพืช, โรคระบาดของพืช, ดิน
สภาวะการเมืองและการบริหารงานจังหวัด
เสื่อมโทรม) เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ลดความเสียหาย
๒.เสนอให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้ความรู้
ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ

กาหนดเป็นกลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุก
1.1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโดยประชาสัมพันธ์ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับของโครงการผ่าน
ความสาเร็จจากแปลงต้นแบบในพื้นที่อื่น ๆ ที่สนใจ โดยการบูรณาการกับเครือข่ายชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ
1.2 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรต้นแบบและเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อเกิดการ
กระจายความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ
1.3 สร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งสินค้าสดและการแปรรูปในตลาด
1.4 สร้างจุดถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย โดยเน้นที่ด้านการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข
2.1 จัดอบรมการให้ความรู้ด้านการผลิตต้นทุนต่า สินค้าปลอดภัย และการแปรรูปสินค้าเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
2.2 การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักปลอดภัยแทนการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
3. กลยุทธ์เชิงปูองกัน
3.1 ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรต่าง ๆ เพื่อลดแรงกดดัน
จากสภาวะการเมืองและการบริหารงานจังหวัด
3.2 เสนอให้หน่ว ยงานภาครัฐในพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ
4. กลยุทธ์เชิงรับ
4.1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดภัยตามธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อ
การทาการเกษตร (อุทกภัย, ภัยแล้ง, การแพร่ระบาดของศัตรูพืช , โรคระบาดของพืช, ดินเสื่อมโทรม) เพื่อเร่ง
ให้ความช่วยเหลือหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ลดความเสียหาย

บทที่ 3
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาเกษตรระดับอาเภอ/ตาบล
***********************
3.1 พัฒนาการผลิตสินค้า
3.1.1 ข้าว
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
1. เกษตรกรมีการลดการใช้สารเคมีในการทาการเพาะปลูก รวมทั้งสามารถวัตถุดิบ
หรือสิ่งที่เหลือใช้จากครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เกษตรกรมีการทาการเพาะปลูกข้าวมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย
- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรกรให้ลดใช้สารเคมีในการทาการเพาะปลูก
โครงการที่ 1
โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต สารชี วิ น ทรี ย์ ใ นการควบคุ ม
ศัตรูพืช
โครงการที่ 2
โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุยสั่งตัด
โครงการที่ 3
โครงการลดต้นทุนผลิตข้าว
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน
โครงการที่ 1
โครงการ GAP ข้าว
3.1.2 ประมง
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงปลา และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือน
เกษตรกร
- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ความรู้ด้านการทาการประมง
โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลา
3.1.3 ปศุสัตว์
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกร
- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

3.2 พัฒนาเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร
3.2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต้อง

- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ความรู้ด้านการจัดทาแผนวิสาหกิจชุมชน
โครงการที่ 1
โครงการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3.2.2 กลุ่มเกษตรกรตาบลบ้านแถว ,ตาบลบ้านหลวง และตาบลดอนทอง
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกร, กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ
- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ความรู้และจัดสร้างโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์
โครงการที่ 1
โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต พื ช ผั ก ปลอดภั ย สู่ วิ ถี เ กษตร
อินทรีย์
3.2.3 กลุม่ ยุวเกษตรกร
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ของเด็ ก และเยาวชน โดยใช้ ก ระบวนการ “กลุ่ ม ยุ ว
เกษตรกร” ให้สมาชิกยุวเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกร และกระบวนการทางานกลุ่มยุวเกษตรกร
- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียน
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรจัดตั้งใหม่

3.3 พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรการเกษตร
3.3.1 แหล่งน้า
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้าใช้ด้านการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 สารวจ และปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อใช้ในการเกษตร
โครงการที่ 1
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3.3.2 ที่ดิน
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการผลิ ต สิ น ค้ าและผลิ ต ภั ณฑ์ ด้า นการเกษตรให้ ได้ คุ ณภาพ
มาตรฐานสู่สากล
- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดภัยตามธรรมชาติที่มี
ผลกระทบต่อการทาการเกษตร (อุทกภัย , ภัยแล้ง, การแพร่ระบาดของศัตรูพืช , โรค
ระบาดของพืช, ดินเสื่อมโทรม) เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ลดความเสียหาย
โครงการที่ 1
โครงการรณรงค์ลดการเผาเศษวัสดุการเกษตรในไร่นา

3.4 การแปรรูปผลผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.4.1 แปรรูปผลผลิต
- เปูาหมาย/เปูาประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง
- กลยุทธ์/วิธีการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปและถนอมอาหาร
โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ/ตาบล
ประเภท/ด้าน
พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร

พัฒนาเกษตรกร/
กลุ่ม/องค์กร

พัฒนาพืน้ ที่และ
ทรัพยากร
การเกษตร
การแปรรูปผลผลิต
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ
(ระบุหมูบ่ ้าน/ตาบล
เป้าหมาย)
1. โครงการส่งเสริมการผลิตสาร
ตาบลมารวิชัย
ชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
2. โครงการอบรมการตรวจ
ตาบลมารวิชัย
วิเคราะห์ดินและการใช้ปุยสั่งตัด
3. โครงการลดต้นทุนผลิตข้าว
ทุกตาบล
4. โครงการ GAP ข้าว
ทุกตาบล
5. โครงการส่งเสริมการ
ทุกตาบล
เพาะพันธุ์ปลา
6. โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ทุกตาบล
สัตว์
1. โครงการอบรมการจัดทา
ทุกตาบล
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2. โครงการส่งเสริมการผลิต
ศพก. เครือข่าย
พืชผักปลอดภัยสู่วิถีเกษตร
ตาบลบ้านหลวง,
อินทรีย์
ตาบลดอนทอง และ
ศบกต. ตาบลบ้าน
แถว
3. โครงการสนับสนุนกลุ่มยุว
โรงเรียนลาดงา
เกษตรกรจัดตั้งใหม่
ประชาบารุง
1. โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าใน
16 กลุ่ม
เขตชลประทาน
2.โครงการรณรงค์ลดการเผา
ทุกตาบล
เศษวัสดุการเกษตรในไร่นา
5. โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ทุกตาบล
และถนอมอาหาร

ปี 2561
งาน
งปม.

ปริมาณงาน/งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งาน
งปม.
งาน
งปม.
งาน
งปม.
50 ราย 98,700 50 ราย 98,700 50 ราย 98,700

ผูร้ ับผิดชอบ
ปี 2565
งาน
งปม.
50 ราย 98,700

สานักงานเกษตรอาเภอ

80 ราย

20,000

80 ราย

20,000

80 ราย

20,000

80 ราย

20,000

สานักงานเกษตรอาเภอ

4 ตาบล

72,000

4 ตาบล

72,000

4 ตาบล

72,000

4 ตาบล

72,000

4 ตาบล

4 ตาบล

4 ตาบล

4 ตาบล

30 ราย

30 ราย

30 ราย

30 ราย

15 กลุ่ม

15 กลุ่ม

15 กลุ่ม

15 กลุ่ม

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
และประมงอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
และปศุสัตว์อาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ

60 ราย

60 ราย

60 ราย

60 ราย

สานักงานเกษตรอาเภอ

15 ราย

27,000

15 ราย

27,000

15 ราย

27,000

15 ราย

27,000

สานักงานเกษตรอาเภอ

4 กลุ่ม

12,000

4 กลุ่ม

12,000

4 กลุ่ม

12,000

4 กลุ่ม

12,000

สานักงานเกษตรอาเภอ

32 ครั้ง

20,000

32 ครั้ง

20,000

32 ครั้ง

20,000

32 ครั้ง

20,000

สานักงานเกษตรอาเภอ

4 ตาบล

4 ตาบล

4 ตาบล

4 ตาบล

สานักงานเกษตรอาเภอ

ภาคผนวก

โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
***********************
1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศเป็นครัวของโลก และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ดังนั้น
แนวทางในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายดังกล่าวอาเภอเสนาเป็นอาเภอหนึ่งที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชแบบไม่หมุนเวียน เป็นผลให้มี
การระบาดของแมลงศัตรูพืช และจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการปูองกันกาจัดศั ตรูพืชเป็นจานวนมาก ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
ในทางกลั บ กั น แมลงศั ตรู พื ช กั บ มีก ารระบาดรุน แรงมากขึ้น ตาบลมานวิชั ยได้ มองเห็ นแนวทางส่ ง เสริ มให้
เกษตรกรได้ปูองกันกาจัดศัตรูพืชแบบชีววิธีทดแทน การใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว โดยใช้สารชีวินทรีย์และศัตรู
ธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช ซึ่งจะผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ เป็นที่ต้องการ
ของตลาด สภาพแวดล้อมดีขึ้น ผู้ผลิตและผู้บริโภคสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและ
ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
2. เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงขบวนการผลิตสารชีวินทรีย์ (เชื้อราบิวเวอเรีย) และนาไปใช้ทดแทน
สารเคมี
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุลมากขึ้น
4. ผลผลิตของเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ
5. ลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชของเกษตรกร
6. เพื่อให้ เกษตรกรที่ผ ลิ ตสารชีวินทรีย์ (เชื้อราบิว เวอเรียมีเงินทุนในการผลิ ตสารชีวินทรีย์ อย่าง
ต่อเนื่อง)
3. เป้าหมาย
1. จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 1 กลุ่ม ในอาเภอเสนา
2. ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย จาหน่ายในราคาถูกให้เกษตรกรผู้สนใจ
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 25561 – กันยายน 2565
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลมารวิชัย
6. กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ครั้ง จานวน 50 คน จานวนเงิน 12,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
- ค่าปูายผ้าชื่อโครงการฝึกอบรม จานวน 1 ผืน เป็นเงิน 600 บาท
- เอกสารประกอบการอบรม จานวน 50 ชุดๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 จัดทาเชื้อราบิวเวอเรีย เป็นจานวนเงิน 86,500 บาท
- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กิโลกรัมละ 8 บาท 2,000 กก. เป็นเงิน 16,000 บาท
- ถุงพลาสติกก้นจีบทนความร้อน กิโลกรัมละ 100 บาท 40 กก. เป็นเงิน 4,000 บาท
- คอขวดพลาสติก 400 บาท/1,000 อัน 3,000 อัน เป็นเงิน 1,200 บาท
- ตู้เขี่ยเชื้อพร้อมหลอดUV และนิออน ตู้ละ 6,500 บาท 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500 บาท
- สาลี (บรรจุ 400 กรัม) ม้วนละ 90 บาท 60 ม้วน เป็นเงิน 5,400 บาท
- ตะเกียงแอลกอฮอล์ ใบละ 50 บาท 2 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
- เข็มเขี่ยเชื้อ อันละ 50 บาท 2 อัน เป็นเงิน 100 บาท
- เมทิลแอลกอฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต์ ขวดละ 100 บาท 10 ขวด เป็นเงิน 1,000 บาท
- หม้อนึ่งความดัน (60 กก.) 40,000 บาท/หม้อ 1 หม้อ เป็นเงิน 40,000 บาท
- ชั้นวางเชื้อ (1 ชุด มี 4 ชั้น) 3,000 บาท/ชุด 2 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท
- ชุดเตาแก๊ส พร้อมถังแก๊ส 3,000 บาท/ชุด 1 ชุด เป็นเงิน 3,000 บาท
- กะละมังพลาสติกมีหูขนาดใหญ่ 450 บาท/ใบ 4 ใบ เป็นเงิน 1,800 บาท
- ตะกร้าทรงสี่เหลี่ยม 100 บาท/ใบ 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
- มือเสือ 150 บาท/อัน 1 อัน เป็นเงิน 150 บาท
- มุ้งตาข่ายไนล่อน 450 บาท/ม้วน 1 ม้วน เป็นเงิน 450 บาท
- ฟฺอกกี้ 90 บาท/อัน 1 อัน เป็นเงิน เป็นเงิน 90 บาท
- ชันกันมด 50 บาท/ 1 กก. 1 กก. เป็นเงิน 150 บาท
- ผ้าปิดจมูก 60 บาท/โหล 1 โหล เป็นเงิน 60 บาท
- ถ้วยรองขาตู้ 50 บาท/ชุด 2 ชุด เป็นเงิน 100 บาท
7. วิธีดาเนินการ
1. คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการดาเนินงาน
3. มอบอุปกรณ์การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย
4. เกษตรกรผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้และจาหน่าย
8. งบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
98,700
งบการดาเนินงาน
1. ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 70 บาท
3,500
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาท
2,500
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600
4. ค่าปูายผ้าชื่อโครงการฝึกอบรม จานวน 1 ผืน
600
5. เอกสารประกอบการอบรม จานวน 50 ชุดๆ ละ 40 บาท
2,000
6. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กิโลกรัมละ 8 บาท 2,000 กก.
16,000
7. ถุงพลาสติกก้นจีบทนความร้อน กิโลกรัมละ 100 บาท 40 กก.
4,000
8. คอขวดพลาสติก 400 บาท/1,000 อัน 3,000 อัน
1,200
9. ตู้เขี่ยเชื้อพร้อมหลอดUV และนิออน ตู้ละ 6,500 บาท 1 ตู้
6,500
10. สาลี (บรรจุ 400 กรัม) ม้วนละ 90 บาท 60 ม้วน
5,400

รายการ
11. ตะเกียงแอลกอฮอล์ ใบละ 50 บาท 2 ใบ
12. เข็มเขี่ยเชื้อ อันละ 50 บาท 2 อัน
13. เมทิลแอลกอฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต์ ขวดละ 100 บาท 10 ขวด
14. หม้อนึ่งความดัน (60 กก.) 40,000 บาท/หม้อ 1 หม้อ
15. ชั้นวางเชื้อ (1 ชุด มี 4 ชั้น) 3,000 บาท/ชุด 2 ชุด
16. ชุดเตาแก๊ส พร้อมถังแก๊ส 3,000 บาท/ชุด 1 ชุด
17. กะละมังพลาสติกมีหูขนาดใหญ่ 450 บาท/ใบ 4 ใบ
18. ตะกร้าทรงสี่เหลี่ยม 100 บาท/ใบ 4 ใบ
19. มือเสือ 150 บาท/อัน 1 อัน
20. มุ้งตาข่ายไนล่อน 450 บาท/ม้วน 1 ม้วน
21. ฟฺอกกี้ 90 บาท/อัน 1 อัน
22. ชันกันมด 50 บาท/ 1 กก. 1 กก.
23. ผ้าปิดจมูก 60 บาท/โหล 1 โหล
24. ถ้วยรองขาตู้ 50 บาท/ชุด 2 ชุด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมี
2. ผลผลิตของเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษตรงตามความต้องการของตลาด
3. เกษตรกรสามารถผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุลมากขึ้น
5. มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียอย่างต่อเนื่อง
6. ปัญหาในการระบาดของศัตรูพืชลดลง

งบประมาณ
100
100
1,000
40,000
6,000
3,000
1,800
400
150
450
90
150
60
100

โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
***********************
1. หลักการและเหตุผล
ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลมารวิชัย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการใช้ปุยเคมีในการทาการเกษตร
อย่างกว้างขวาง และใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ทาให้โครงสร้างของดินถูกทาลาย สภาพของดิน
โดยทั่วไปเกิดความเสื่อมโทรม ธาตุอาหารที่มีในดินไม่เพียงพอหรืออาจเกินความต้องการของพืชที่ปลูก ส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ไม่เป็นที่น่าพอใจ และเกษตรกรยังไม่เข้าใจในเรื่องการใช้ปุยเคมีเป็นอย่างมาก
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลมารวิชัย เล็งเห็นถึงความสาคัญในการตรวจ
วิเคราะห์ดินเพื่อหาธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม (N-P-K) เพื่อนาไปใช้คานวณหาปริมาณการ
ใช้ปุยที่เหมาะสมในการเพิ่มธาตุอาหารดังกล่าว หรือที่เรียกว่า การใช้ปุยสั่งตัด จึงเห็นควรให้ดาเนินโครงการ
อบรมการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุยสั่งตัดให้แก่เกษตรกร ได้มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ดินในพื้นที่
ของตนเองนาไปสู่การลดต้นทุนจากปุยเคมีได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาธาตุอาหาร N-P-K ในพื้นที่ทาการเกษตรได้
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้คานวณหาปริมาณปุยเคมีที่เหมาะสมกับดินในพื้นที่
3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตจากค่าปุยเคมี
4. เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากดินที่มีความเหมาะสม
3. เป้าหมาย
เกษตรกร หมู่ที่ 1 – 5 ตาบลมารวิชัย จานวน 80 คน
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2565
5. วิธีดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ดินและถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุยสั่งตัดแก่เกษตรกร
6. สถานที่ดาเนินการ
ที่ทาการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหมู่ที่ 3 ตาบลมารวิชัย
7. งบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
- น้ายาตรวจวิเคราะห์ดิน จานวน 2 ชุดๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- เอกสารประกอบการอบรม จานวน 100 ชุดๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 ชุดๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- เอกสารประกอบการบรรยาย/อื่นๆ เป็นเงิน 5,000 บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาธาตุอาหาร N-P-K ในพื้นที่ทาการเกษตรของตนเอง
2. เกษตรกรนาความรู้ที่ได้ไปใช้คานวณหาปริมาณปุยเคมีที่เหมาะสมกับดินในพื้นที่
3. เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตจากค่าปุยเคมี
4. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากการใช้ปริมาณปุยที่เหมาะสมมากขึ้น

โครงการลดต้นทุนผลิตข้าว
***********************
1. หลักการและเหตุผล
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เพราะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก อีก
ทั้งความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร จึงทาให้เกษตรกรขาดทุนหรือได้กาไรไม่เท่าที่ควร แนวทาง
การแก้ไขปัญหา แนวทางหนึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตโดยการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก มุ่งเน้นให้เกษตรกร
นาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากมีการนาแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติคาดว่าสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้ในระดับที่น่าพอใจ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
1. ดาเนินการในพื้นที่ 16 ตาบล เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 480 ราย
2. มีแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต จานวน 16 แปลง ๆ ละ 10 ไร่
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงาน จานวน 12 ครั้ง เกษตรกรจานวน 480 ราย
4. ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน จานวน 12 ครั้ง เกษตรกรจานวน 480
ราย
4. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่ 136 หมู่บ้าน 16 ตาบล
5. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2562 - 2565
6. กิจกรรม
๑. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน จานวน 3 ครั้ง/ปี
๒. จัดทาแปลงเรียนรู้ต้นแบบด้านการลดต้นทุนการผลิตตาบลละ 1 แปลง ๆ ละ ๑๐ ไร่
๓. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จานวน 3 ครั้ง/ปี
๔. ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน จานวน 3 ครั้ง/ปี
7. วิธีการดาเนินงาน
๑. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน
๒. จัดทาแปลงเรียนรู้ต้นแบบด้านการลดต้นทุนการผลิตตาบลละ ๑๐ ไร่
๓. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จการลดต้นทุนการผลิตข้าว
๔. ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและ
จัดทาแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว
๕. ติดตามและประเมินผล
๖. ประชาสัมพันธ์
8. งบประมาณ
ปี 2562 งบประมาณ
60,000 บาท
ปี 2563 งบประมาณ
60,000 บาท
ปี 2564 งบประมาณ
90,000 บาท
ปี 2565 งบประมาณ
90,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1. เกษตรกรจานวน 480 รายได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน
2. มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบด้านการลดต้นทุนการผลิตตาบลละ 1 แปลง ๆ ละ ๑๐ ไร่
3. เกษตรกรจานวน 480 รายได้ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว
4. เกษตรกรจานวน 480 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และมี
การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและจัดทาแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ตาบลละ 1 ศูนย์

โครงการ GAP ข้าว
***********************
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่ต้องผลิตข้าวให้ได้ปริมาณมากทาให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการกาจัดแมลงและศัตรูพืช
และใช้ปุยเคมีในการเร่งผลผลิต ทาให้ผู้บริโภคได้รับสารเคมีเข้าไปสะสมในร่างกายและทาลายสุขภาพในเวลา
ต่อมา ทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตจากเกษตรใช้สารเคมี เป็นเกษตรที่มีระบบการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยการให้ความรู้ในการ
ปลูกข้าวที่ปลอดภัยตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมให้แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อจัด
จาหน่ายให้กับเกษตรกรและคนในชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจากโรงสีข้าวชุมชน โดยมีรายได้
มากกว่าการขายข้าวเปลือกให้แก่โรงสี
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและขยายพื้นที่การปลูกข้าวปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อข้าวสารราคาถูกกว่าท้องตลาด ทาให้ลดรายจ่าย
4. เพื่อให้เกษตรกรมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่ใช้สารเคมี
5. เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การจัดการด้านการตลาด ต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการด้านการ
บัญชีและการเงิน
6. เพื่อส่งเสริมการขายและตลาดข้าวของเกษตรกรไปยังผู้บริโภค
3. เป้าหมาย
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural
Practice) จานวน 100 ราย
2. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดและการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สามารถส่งเสริมด้าน
การตลาดและการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้เกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัน
3. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรจาหน่ายข้าวปลอดภัยจากสารพิษสู่ผู้บริโภค
4. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่ 136 หมู่บ้าน 16 ตาบล
5. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2562 - 2565
6. แผนการดาเนินงาน
1. รับสมัครตัวแทนเกษตร
2. จัดอบรมตราหลักการจัดการคุณภาพ GAP พืช
3. ตรวจประเมินแปลงที่ยื่นขอคาร้อง
7. วิธีการดาเนินงาน
๑ .ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านอาสาสมัครเกษตร
๒. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษด้วยระบบเกษตรดี ที่
เหมาะสม (GAP ข้าว)
๓. ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเกษตรกร
๔. พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางตลาดและการจาหน่ายข้าว

๕. ให้คาแนะนา ติดตามและประเมินผล และร่วมแก้ปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๖. สรุปผลและประเมินผล
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
9.1 เกษตรกรสามารถขยายพื้นที่ในการปลูกข้าวปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น
9.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจากโรงสีข้าวชุมชน
9.3 เกษตรกรได้เรียนรู้การจัดการด้านการตลาด และการบริหารจัดการด้านการบัญชีและการเงิน
9.4 เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ผู้บริโภคมีข้าวปลอดภัยจากสารพิษบริโภค
9.5 เกษตรกรมีแหล่งและช่องทางจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
9.6 ผู้บริโภคซื้อข้าวสารในราคาถูกกว่าท้องตลาด

โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลา
***********************
1. หลักการและเหตุผล
อาเภอเสนามีสภาพพื้นที่อานวยต่อการเลี้ยงปลา และเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลากัน
ในพื้นที่การเกษตรของตน แต่เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้,การวางแผนที่เหมาะสม อีกทั้งยังขาดแคลน
พันธุ์ปลาที่ตลาดต้องการ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ และการขยายพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นจุดสาธิตให้กับเกษตรกรในตาบลชายนาและตาบลใกล้เคียง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงปลา
2. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ปลาพันธุ์ดีตรงตามที่ทางราชการส่งเสริม
4. เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเลี้ยงปลาตามความต้องการของตลาด
3. เป้าหมาย
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาของอาเภอเสนา
4. พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอเสนา
5. ระยะเวลา
ตุลาคม 2551 – กันยายน 2565
6. แผนการดาเนินงาน
1. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อทาการอบรมการเลี้ยงปลา
2. จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลา
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและฝึกปฏิบัติจากของจริง
7. วิธีการดาเนินงาน
รายละเอียดโครงการ
1. จัดทาการสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติ
2. จัดทาการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
3. ทัศนศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จและการตลาด
การบริหารโครงการ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
2. สานักงานเกษตรอาเภอเสนา
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
8. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์/แผนการใช้เงิน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ขอรับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง
และกองทุนต่างๆ ในพื้นที่

แผนการใช้เงิน
1. ค่าปัจจัยการผลิตการเพาะพันธุ์ปลา
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดอบรม
3. ค่าการศึกษาดูงาน
9. ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยตรง
1. ทาให้เกษตรกรมีความรู้ในด้านการเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธี
2. เกษตรกรมีพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพ
3. ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลกระทบ/ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยทางอ้อม
1. เกษตรกรมีศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาไว้ให้บริการชุมชนตลอดไป
2. หากใช้พันธุ์ปลาที่มีคุณภาพจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร และขายได้ราคา
3. ทาให้เกษตรกรมีพันธุ์ปลาที่ดีตรงตามที่ทางราชการส่งเสริม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
***********************
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มหันมาให้ความสนใจด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค และสุกรมากขึ้น แต่ยังขาดความรู้
และความเข้าใจในการเลี้ยงที่ถูกต้อง ขาดพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี ดังนั้น จึงควรแก้ไขปัญหาโดยการจัดการฝึกอบรม
การเลี้ยงอย่างถูกวิธีและแจกพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตามที่ราชการส่งเสริม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงและการปูองกันกาจัดโรคสัตว์
2. เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี
3. เป้าหมาย
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของอาเภอเสนา
4. พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอเสนา
5. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2565
6. แผนการดาเนินงาน
1. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อทาการส่งเสริมการอบรมการเลี้ยงและปูองกันกาจัดโรคสัตว์
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
3. จัดหาพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี ตรงตามที่ราชการส่งเสริมแจกจ่ายแก่เกษตรกร
7. วิธีการดาเนินงาน
รายละเอียดโครงการ
1. จัดทาการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเลี้ยงและปูองกันกาจัดโรคสัตว์
2. จัดพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีแจกจ่ายแก่เกษตรกร
3. ทัศนศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จและการตลาด
การบริหารโครงการ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
2. สานักงานเกษตรอาเภอเสนา
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
8. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์/แผนการใช้เงิน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ขอรับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุ สัตว์
และกองทุนต่างๆ ในพื้นที่
แผนการใช้เงิน
1. ค่าปัจจัยการฝึกอบรมการเลี้ยงและปูองกันกาจัดโรคสัตว์
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดอบรม
3. ค่าพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี

9. ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยตรง
1. เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงและปูองกันกาจัดโรคสัตว์
2. เกษตรกรมีพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีไว้เลี้ยงในอาเภอ
ผลกระทบ/ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยทางอ้อม
1. เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
2. เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น
3. เพื่อเป็นจุดสาธิตทางด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร

โครงการ อบรมการจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
***********************
1. หลักการและเหตุผล
1. วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการ ที่เกิดจากการร่วมกันคิด
ร่วมกันทา ของคนในชุมชนบนพื้นฐานของความรู้ ทุน ทรัพยากร ประสบการณ์ ตลอดจนศักยภาพของชุมชน
โดยมีเปูาหมายเพื่อสร้างรายได้และให้ชุมชนพึ่งตนเองได้มากกว่าการมุ่งหาผลกาไรสูงสุด
2. จากการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนพบว่า กิจการวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะที่ไม่
เข้มแข็ง ต้องการการพัฒนาในการประกอบกิจการ
3. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้านั้น จาเป็นจะต้องมี”แผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน” ที่มีกระบวนการขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่วิสาหกิจ
ชุมชนต้องการพัฒนาให้สามารถดาเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
4. แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเสมือนเครื่องมือสาคัญที่วิสาหกิจชุมชน สามารถนาไปใช้เพื่อการ
พัฒนากิจการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเอง หรือใช้ในการขอรับการสนับสนุนจากทุก
ฝุายที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรอื่นๆ ที่ตรงกับประเด็นความต้องการ
ในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและก้าวหน้า
2. เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาแผนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้อง
3. เป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจอาเภอเสนา
4. พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอเสนา
5. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2565
6. แผนการดาเนินงาน
1. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อทาการส่งเสริมการอบรมการเลี้ยงและปูองกันกาจัดโรคสัตว์
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
3. จัดหาพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี ตรงตามที่ราชการส่งเสริมแจกจ่ายแก่เกษตรกร
7. วิธีการดาเนินงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
1. เป็นการบรรยายให้ความรู้ การฝึกการนากิจกรรมที่วิสาหกิจชุมชนต้องการดาเนินกิจการ
มาเขียนแผนพัฒนากิจการ และทดลองนาไปปฏิบัติจริง
2. ติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ได้นาไปดาเนินการ
3. เสวนาร่วมกันเพื่อทราบถึงปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชนเป็นระยะตามแต่การตกลงร่วมกัน

8. ผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร
เกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนสามารถนาความรู้ และแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปใช้ในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิท ธิภาพ มีความคุ้มค่าทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์
***********************
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ นาเสนอการปลูกพืชนอกฤดูและเทคโนโลยี
การปลูกพืชผักในโรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสงเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย อาทิ ปัญหาโรค
ใบเน่า ใบผักบอบช้า และปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอในช่วงฤดูฝน
อาเภอเสนา ในฤดูฝน ฝนตกชุกทาให้มีปัญหาการปลูกพืชผักของเกษตรกร เกษตรกรประสบปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เนื่องจากยังทาการเกษตรแบบตามธรรมชาติ ยังไม่สามารถนาเทคโนโลยีการ
ผลิ ตพืช ผั กต่างๆมาใช้ ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ทาให้ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคในช่ว งฤดูฝน การใช้
เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติก คัดกรองแสงสาหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
เสียหาย จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาด้านการผลิตให้กับเกษตรกร ที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่
ดีมีคุณภาพสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตพืช
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนคัดเลือกแสงการปลูกผักที่เหมาะสมกับเกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษ
3. เพื่อเพิ่มทักษะให้เกษตรกรในการรู้วิธีการปูองกันกาจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน ชีววิธีและผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
3. เป้าหมาย
เกษตรกรตาบลบ้านหลวง และตาบลบ้านแถว
4. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลบ้านหลวง (เครือข่าย) และศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบ้านแถว
5. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2565
6. แผนการ และวิธีการดาเนินงาน
1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ
2 ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตพืชผัก โดยใช้การปูองกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและชีววิธี
ให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ
3. จัดทาแปลงส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ (พร้อมโรงเรือน)
7. ผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร
1. เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษอย่างถูกวิธี
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษในอาเภอ และในพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการสนับสนุนกลุม่ ยุวเกษตรกรจัดตั้งใหม่
***********************
1. หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่การเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่
เปลี่ยนแปลง มีการอพยพแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ส่งผลให้แรงงาน ภาคเกษตรลดลง
เยาวชนในภาคเกษตรกรรมที่เคยเป็นแรงงานที่สาคัญในครอบครัวได้หันไปสู่อาชีพอื่น วัตถุนิยมได้เข้ามามีบทบาท
ทาให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป ผูป้ กครองไม่สนับสนุนให้บุตรหลานประกอบอาชีพการเกษตร ซึง่ ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนี้
เป็นสาเหตุทาให้ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตรลดน้อยลง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสาคัญและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
พร้อมติดอาวุธทางปัญญาโดยการส่งเสริมความรู้ให้กลุ่มยุวเกษตรกร ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การ
เป็นเกษตรกรมืออาชีพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร ยอมรับในคุณค่าความสาคัญ
ของการเกษตรต่อการดารงชีวิตมนุษย์และวัฒนธรรมที่สืบทอดในสังคม
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการ “กลุ่มยุวเกษตรกร”
ให้สมาชิกยุวเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร และกระบวนการ
ทางานกลุ่มยุวเกษตรกร
3. เพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร เคหกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับครอบครัวและท้องถิ่น
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะความชานาญการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เคหกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปฏิบัติจริง
5. เพื่อฝึกให้สมาชิกยุวเกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยข้อบังคับและวิธีการดาเนินงานยุวเกษตรเป็นแนวทางการฝึกหัด
3. เป้าหมาย
กลุ่มยุวเกษตรกรตาบลลาดงา
4. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนลาดงาประชาบารุง
5. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2565
6. แผนการและวิธีการดาเนินงาน
การสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรจัดตั้งใหม่ เปูาหมายกลุ่มละ 15-30 คน/กลุ่ม ดาเนินการโดยการจัดตั้ง
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยใช้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร มีวิธีการดาเนินงาน
ดังนี้
1. จัดเตรียมโครงการ วางแผนการดาเนินงาน และรวมกลุ่มเยาวชนในพื้ นที่ โดยความร่วมมือจาก
สถานศึกษา ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล(ศบกต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ให้ คาปรึกษา แนะน า และอบรมความรู้ด้านการเกษตรให้ แก่เยาวชน ฝึ กกระบวนการกลุ่ ม
ยุวเกษตรกร โดยให้มีการจัดประชุม การทากิจกรรมร่วมกัน และการบริหารกลุ่ม ดาเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่ม
ยุวเกษตรกร โดยให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีแผนประชุมกลุ่มตลอดปี

3. ฝึ ก อบรมถ่ า ยทอดความรู้ และฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการเกษตร เคหกิ จ เกษตร ให้ กั บ สมาชิ ก กลุ่ ม
ยุวเกษตรกร เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) หรือปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
4. รายได้ห รือผลผลิตที่เกิดขึ้นใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับเยาวชนโดยกันเงิน /ผลิตผล 20%
ไว้สาหรับการดาเนินโครงการต่อเนื่องต่อไป (สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)
5. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์/แผนการใช้เงิน รวมทั้งสิ้น 27,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ยุวเกษตรกรในโรงเรียน
อบรม 15 คน x 3 วัน x 200 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
2. ค่าวัสดุสาธิตด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร
เป็นเงิน 9,000 บาท
3. ค่าอุปกรณ์การจัดประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร เช่น หมวกยุวเกษตรกร ฆ้อน สมุดบันทึกประจาตัว
สมาชิกยุวเกษตรกร สมุดบันทึกงานกลุ่มรวมของยุวเกษตรกร และสมุดบันทึกงานกลุ่มย่อย รวมทั้ง สมุดบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของกลุ่มยุวเกษตรกรในการทากิจกรรมต่างๆ
เป็นเงิน 9,000 บาท
8. ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
1. ยุวเกษตรกรสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปฝึกปฏิบัติงานเกษตรต่อที่บ้าน มีรายได้จากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตพอเลี้ยงชีพและครอบครัวได้
2. กลุ่มยุวเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะสามารถเป็นตัวอย่างในการดาเนินงานแก่
กลุ่มยุวเกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจได้

โครงการจัดตัง้ กลุม่ ผู้ใช้น้าในเขตชลประทาน
***********************
1. หลักการและเหตุผล
น้าเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมวลมนุษย์ ความต้องการใช้น้าทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว เช่น เพื่อการอุปโภค – บริโภค เพื่อการเกษตร และเพื่อการอุตสาหกรรม ตามประชากรที่เพิ่มขึ้น
และการขยายตัวของชุมชน เพื่อการบริหารจัดการน้าชลประทานให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถรองรับ
การเจริญเติบโตของประเทศไทยในอนาคต จึงกาหนดให้มีการบริหารจัดการน้าชลประทานโดยให้เกษตรกรมี
ร่วมด้านการส่งน้าและบารุงรักษา นามาใช้ในการบริหารจัดการน้าชลประทานเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข็ม
แข็งขององค์กรผู้ใช้น้าชลประทานและชุมชนผู้ใช้น้าได้รับน้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การดาเนินงานการบริหาร
จัดการน้าชลประทานโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
๒. เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้เพื่อการเกษตรตรงตามความต้องการ
3. เป้าหมาย
จัดตั้งกลุ่มผู้น้า 16 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มละ 30 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 – 2565
5. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่ 132 หมู่บ้าน 16 ตาบล
6. กิจกรรม
1. การสร้างความเข้าใจการมีส่ว นร่ว ม โดยการฝึก อบรม ประชุม ศึก ษาดูงาน ให้แ ก่เ จ้าหน้า ที่
เกษตรกรผู้ใช้น้า องค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความเข้าใจ
2. การจัดทาข้อตกลงการมีส่วนร่วม
3. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน ) โดยมีการนัดประชุมสมาชิกผู้ใช้น้าในคูส่งน้า
สายเดียวกัน และคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม โดยสมาชิกเป็นผู้คัดเลือก การดาเนินการบริหารจัดการ
น้าเป็นไปในทางเดียวกัน และขึ้นบัญชีกับชลประทาน
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้าชลประทาน
5. การจ้างเหมางานบารุงรักษาแก่กลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน
6. การมีส่วนร่วมในการส่งน้าบารุงรักษา การบริหารจัดการน้าชลประทานให้แก่พื้นที่ส่งน้า และการ
บารุงรักษาอาคารชลประทาน
7. วิธีการดาเนินงาน
๑. จัดประชุมแกนนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้า
๒. คัดเลือกกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้า
๓. ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้าให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้า
4. ปรับปรุงและพัฒนาคู – คลอง
5. กาหนดช่วงการทานาให้สอดคล้องกับการปลูกของแต่ละพื้นที่
6. ให้มีการจัดรอบเวรการทานาปรัง
7. กาหนดกติกาการใช้น้าและบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยกลุ่มผู้ใช้น้า

8. งบประมาณ
ปี 2562 งบประมาณ
12,000 บาท
ปี 2563 งบประมาณ
12,000 บาท
ปี 2564 งบประมาณ
12,000 บาท
ปี 2565 งบประมาณ
12,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
9.1 เกษตรกรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการชลประทาน มีการใช้น้าอย่างประหยัด รู้จักคุณค่าของน้า
9.2 เกษตรกรได้รับน้าอย่างทั่วถึง และยุติธรรม
9.3 ลดปัญหาการขัดแย้งระหว่าง เกษตรกร กับเกษตรกร และ เกษตรกร กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9.4 เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และรายได้สูงขึ้น
9.5 กาหนดเวลาทากิจกรรมร่วมกันได้แน่นอน เช่น การปลูกพืช ในฤดูฝน ฤดูแล้ง ทาแผนกิจกรรม

โครงการรณรงค์ลดการเผาเศษวัสดุการเกษตรในไร่นา
***********************
1. หลักการและเหตุผล
จากวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุุนละอองขนาดเล็กทั่วทุกพื้นที่ จึงเกิดการรณรงค์ลดการเผาใน
พื้นที่การเกษตร โดยเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุน และเพื่อเพิ่มมูลค่า
โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุยชุมชน และ
เครือข่ายศพก. อื่น ๆ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรและมลภาวะสิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมาย
1. จัดงานรณรงค์ไม่เผาเศษวัสดุการเกษตรในไร่นา จานวน 16 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เดือนละ ครั้ง
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 – 2565
5. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่ 132 หมู่บ้าน 16 ตาบล
6. กิจกรรม
1. งานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดงานรณรงค์ไม่เผาเศษวัสดุการเกษตรในไร่นา
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ ๑ ครั้ง
8. งบประมาณ
ปี 2562 งบประมาณ
20,000 บาท
ปี 2563 งบประมาณ
20,000 บาท
ปี 2564 งบประมาณ
20,000 บาท
ปี 2565 งบประมาณ
20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1. เกษตรกรได้รับความรู้ผ่านสื่อวิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ ๑ ครั้ง
2. ชุมชนมีส่วนร่วมดาเนินการก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
3. รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร
***********************
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มหันมาให้ความสนใจด้านการเกษตรกันมากขึ้น แต่มักขายได้ในราคาค่อนข้างต่า
เนื่องจากผลผลิตมักออกมามาก จนล้นตลาด จึงต้องขายในราคาถูก หากเก็บไว้ผลผลิตอาจเน่าเสียได้ ทาให้
เกษตรกรมีรายได้น้อย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถทาได้แบบยั่งยืน โดยการให้เกษตรกรร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม
ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานสินค้า ทาให้มีราคาที่มากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร
2. เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด
3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
เกษตรกรที่สนใจ
4. พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอเสนา
5. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2565
6. แผนการดาเนินงาน
1. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อทาการส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร อาเภอเสนา
2. จัดตั้งกลุ่มการแปรรูปและถนอมอาหาร
3.จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและฝึกปฏิบัติจากของจริง
7. วิธีการดาเนินงาน
รายละเอียดโครงการ
1. จัดทาการสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติ
2. จัดทาการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
3. ทัศนศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จและการตลาด
การบริหารโครงการ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลชายนา
2. สานักงานเกษตรอาเภอเสนา
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
8. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์/แผนการใช้เงิน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ขอรับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร และกองทุน
ต่างๆ ในพื้นที่

แผนการใช้เงิน
1. ค่าปัจจัยการผลิตการแปรรูปและถนอมอาหาร
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดอบรม
3. ค่าการศึกษาดูงาน
9. ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยตรง
1. ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรมีความรู้ในการแปรรูปและถนอมอาหาร
ผลกระทบ/ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยทางอ้อม
1. เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพอาหารไทยให้มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ยิ่งขึ้น
2. ผลผลิตทางการเกษตรไม่ล้นตลาด

SWOT ตาบลมารวิชัย
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 2,586 คน จานวน 784 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 7 กลุ่ม, กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จานวน 1 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) ,ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย) ศูนย์ข้าวชุมชน
และ ศูนย์เรียนรู้ Young Smart Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล ไม้ดอก (กล้วยไม้)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน

SWOT ตาบลลาดงา
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 3,358 คน จานวน 1,069 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) ,ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย) ศูนย์ข้าวชุมชน
และ มี Smart Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (ผักไห่)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก
7. มีบ่อทรายในพื้นที่ทาให้พื้นที่การเกษตรลดลง

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอผักไห่ และอาเภอ
บางซ้าย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน

SWOT ตาบลเจ้าเจ็ด
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 4,851 คน จานวน 1,471 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 5 กลุ่ม, กลุ่มแม่บ้าน จานวน 1 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย) และมี Smart Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน และ ผักไห่)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล พืชผัก

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน
8. พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วน อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเมื่อถึงฤดูน้าหลาก

SWOT ตาบลเจ้าเสด็จ
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 2,815 คน จานวน 681 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 1 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) ,ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย) และมี Smart
Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน และผักไห่)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล พืชผัก

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอบางซ้าย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน
8. พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วน อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเมื่อถึงฤดูน้าหลาก

SWOT ตาบลบ้านแพน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 3,494 คน จานวน 1,005 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 กลุ่ม, กลุ่มแม่บ้าน จานวน 1 กลุ่ม และกลุ่มยุว
เกษตรกร 1 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) ,ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย)
4. พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (บ้านแพน)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล พืชผัก
7. มีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว (แปลงใหญ่ข้าวตาบลบ้านแพน)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองเสนา
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน
8. พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วน อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเมื่อถึงฤดูน้าหลาก

SWOT เทศบาลเมืองเสนา
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 3,855 คน จานวน 1,423 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 1 กลุ่ม, กลุ่มแม่บ้าน จานวน 1 กลุ่ม
3. มีตลาดที่สามารถกระสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเภอ

โอกาส (Opportunities)
1. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย
2. เป็นจุดศูนย์กลางของอาเภอเสนา
3. มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่
4. มีสถานีขนส่งที่สามารถเชื่อมไปยังอาเภอ และจังหวัดต่างๆ (สุพรรณบุรี, ผักไห่,
รังสิต, สายใต้ใหม่, นนทบุรี, อาเภอพระนครศรีอยุธยา)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ไม่มีพื้นที่ทาการเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. พื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) จึงทาให้เกิดน้าท่วมเมื่อถึงฤดูน้า
หลาก

SWOT ตาบลบ้านกระทุ่ม
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 2,062 คน จานวน 638 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) ,ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย) และมี Smart
Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (ผักไห่, ปุาโมก)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล
7. มีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว (แปลงใหญ่ข้าวหัวเวียง-บ้านโพธิ์-บ้านกระทุ่ม)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอผักไห่
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน
8. พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วน อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเมื่อถึงฤดูน้าหลาก

SWOT ตาบลรางจรเข้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 2,733 คน จานวน 783 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 กลุ่ม, กลุ่มแม่บ้าน จานวน 1 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) ,ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย) และ มี Smart
Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (ผักไห่)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน

SWOT ตาบลสามตุ่ม
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 4,701 คน จานวน 1,408 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย) และมี Smart Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง และ
อาเภอบางไทร
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน

SWOT ตาบลบ้านโพธิ์
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 3,429 คน จานวน 996 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 1 กลุ่ม, กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จานวน 1 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) ,ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย) ศูนย์ข้าวชุมชน
และ มี Smart Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (ผักไห่)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล พืชผัก
7. มีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว (แปลงใหญ่ข้าวหัวเวียง-บ้านโพธิ์-บ้านกระทุ่ม)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน
8. พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วน อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเมื่อถึงฤดูน้าหลาก

SWOT ตาบลหัวเวียง
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 4,023 คน จานวน 1,131 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 กลุ่ม, กลุ่มแม่บ้าน จานวน 1 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (หลัก) ,ศดปช. (หลัก), ศจช. (หลัก), มีประธานคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตรระดับอาเภอและระดับจังหวัด และมี Smart Farmer
4. พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (ผักไห่, บางบาล, ปุาโมก)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล
7. มีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว (แปลงใหญ่ข้าวหัวเวียง-บ้านโพธิ์-บ้านกระทุ่ม)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน
8. พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วน อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเมื่อถึงฤดูน้าหลาก

SWOT ตาบลดอนทอง
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 2,434 คน จานวน 830 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศดปช. (เครือข่าย), ศจช. (เครือข่าย)
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล ไม้ประดับ (อะโกนีมา)
พืชผัก (ผักบุ้งเย็นตาโฟ)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง และ
อาเภอบางซ้าย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน

SWOT ตาบลสามกอ
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 7,078 คน จานวน 2,845 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) มี Smart Farmer
4. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Home Stay หมู่ 3 ตาบลสามกอ)
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล พืชผัก

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อเทศบาลเมืองเสนา
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน

SWOT ตาบลบ้านแถว
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 4,239 คน จานวน 1,374 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 กลุ่ม, กลุ่มแม่บ้าน จานวน 1 กลุ่ม
3. มี Smart Farmer ต้นแบบของสานักงานเกษตรอาเภอ ซึ่งเป็น Trainer Smart
Farmer ระดับอาเภอ ของ กศน.
4. พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน, ผักไห่)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล พืชผัก

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอบางซ้าย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน
8. พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วน อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเมื่อถึงฤดูน้าหลาก

SWOT ตาบลชายนา
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 4,853 คน จานวน 1,475 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 5 กลุ่ม, กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จานวน 2 กลุ่ม และกลุ่ม
แม่บ้าน 2 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) ,ศดปช. (เครือข่าย), ศูนย์ข้าวชุมชน มี Smart Farmer
และมีปราชญ์ชาวบ้าน อยู่ในพื้นที่
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล ไม้ดอก (กล้วยไม้) พืชผัก
(ผักบุ้งเย็นตาโฟ)
7. มีแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียง คือ สวนกล้วยไม้ลุงมานิตย์

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน

SWOT ตาบลบ้านหลวง
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 2,833 คน จานวน 798 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 7 กลุ่ม, กลุ่มแม่บ้าน จานวน 1 กลุ่ม
และมีกลุ่มยุวเกษตร จานวน 1 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) , ศจช. (เครือข่าย) ศูนย์ข้าวชุมชน มี Smart Farmer,
Young Smart Farmer และมีปราชญ์ชาวบ้าน อยู่ในพื้นที่
4. พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล ไม้ดอก (กล้วยไม้) พืชผัก
7. มีนวัตวิถีตาบลบ้านหลวง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทฤษฎีใหม่ และยังเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน

SWOT ตาบลบางนมโค
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีประชากร 7,336 คน จานวน 3,918 ครัวเรือน
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 กลุ่ม
3. มีศูนย์ ศพก. (เครือข่าย) มี Smart Farmer และ Young Smart Farmer อยู่ใน
พื้นที่
4. พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (เจ้าเจ็ด – บางยี่หน)
5. แหล่งน้าและระบบชลประทานได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. สินค้าด้านการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว ไม้ผล
8. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอาเภอเสนา คือ วัดบางนมโค
9. มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ (นิคมอุตสาหกรรมบ้านแพน)
10. มีชุมชนแหล่งท่องเที่ยว OTOP ชุมชนตาบลบางนมโค ที่วัดมารวิชัย

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
2. คุณภาพของผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
4. เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการปรับปรุงและบารุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก

โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความสาคัญกับภาคการเกษตรมาโดยตลอด
2. ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง
4. มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่การเกษตร

อุปสรรค (Threats)
1. ราคาปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. ตลาดรองรับสินค้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
4. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. การประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และอุทกภัย
6. เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เป็นหลักในการแก้ปัญหา
7. อัตราค่าเช่าสูงไม่สมดุลกับราคาผลผลิตในปัจจุบัน
8. พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วน อยู่นอกเขตชลประทาน (นอกคันกั้นน้า) ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเมื่อถึงฤดูน้าหลาก

