แผนการจัดการพื้นที่การผลิตผักบุง

ภายใตโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ
(Zoning)
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมสงเสริมการเกษตร

คํานํา
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตผักบุง อําเภอเสนา ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลใหกับเกษตรกรผูปลูก
ผักบุง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร และ หนวยงานตาง ๆ ในการตัดสินใจเรื่องการผลิตผักบุง การสงเสริม
การผลิต รวมทั้งการพัฒนาการผลิตและจําหนายผักบุง ในพื้นที่อําเภอเสนา ในอนาคต สํานักงานเกษตรอําเภอ
เสนาหวังเปนอยางยิ่งวา แผนการจัดการพื้นที่การผลิตผักบุง ฉบับนี้ จะเปนประโยชนใหกับเกษตรกร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมมากก็นอย สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
ขอขอบคุณทีมงาน และแหลงขอมูลทุกที่ ไว ณ ที่นี้

สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
กรกฎาคม 2559

สารบัญ
หนา
1.ขอมูลสภาพทั่วไปอําเภอเสนา

1

2.ขอมูลสถานการณการผลิต

12

3.การวิเคราะหความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน

23

4.ขอมูลเกษตรกร/องคกร

25

5.การกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิต

28

สารบัญแผนที่
หนา
1.แผนที่แสดงขอบเขตตําบลของอําเภอเสนา

3

2.แผนที่แสดงเขตชลประทานและแมน้ําของอําเภอเสนา

10

3.แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินอําเภอเสนา

11
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1.ขอมูลสภาพทั่วไปอําเภอเสนา
ประวัติความเปนมา
อําเภอเสนาเปนอําเภอเกาแก ในอดีตเปนชุมชนหนาแนน ตั้งถิ่นฐานอยูริมฝงแมน้ํานอยอยูในความ
ครอบครองแขวงเสนา ซึ่งเปนสายหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา มีฐานะเปนแขวงมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปน
ราชธานีซึ่งแยกเปนอําเภอตาง ๆ ในปจจุบันไดแก ผักไห บางซาย ลาดบัวหลวง บางบาล ในอดีตรวมอยูในเขต
ปกครองวงเสนาและตอมาชาวบานใชเปนศูนยกลางติดตอคาขาย เดินทางไปมาเปนที่รูจักกันในตลาดบานแพน
ปจจุบันความเจริญแพรหลาย บทบาทการเปนศูนยกลางคาขายเดินทางลดลงไป มีการประกอบอาชีพการทํา
นา เปนหลักและมีโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เกิดขึ้น อําเภอเสนาไดรับการประกาศจัดตั้งเปนอําเภอเมื่อ
เดือน มกราคม พ.ศ.2438
คําขวัญอําเภอเสนา
หลวงพอปานเปนศรี ทุงเสนาเขียวขจี หัตถกรรมมากมี ตลาดดีบานแพน
ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสภาพพืน้ ที่เปนที่ราบลุมถึง
ลุมมากหางจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตรอําเภอเสนามีเนื้อที่ประมาณ 205.568 ตารางกิโลเมตร หรือ 135,748
ไร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม โดยลาดจากทิศใตไปทิศเหนือ ตําบลที่ตั้งอยูในพื้นที่สูงที่สุด ไดแก ตําบล
ดอนทอง ตําบลที่ลุมที่สุด ไดแก ตําบลบบานกระทุม สภาพดินเปนดินเหนียวและบางสวนเปนดินทราย มี
แมน้ํานอยและมีลําคลองที่สําคัญไหลผานเหมาะแกการเพาะปลูก มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับ อําเภอผักไห

ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอบางบาล และอําเภอบางไทร
ทิศใต

ติดตอกับ อําเภอลาดบัวหลวง

ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอบางซาย
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การปกครอง
พื้นที่อําเภอเสนาแบงเขตการปกครองยอย เปน 17 ตําบล 132 หมูบาน
การปกครองสวนทองถิ่น
พื้นที่อําเภอเสนาประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 14 แหง ไดแก
1. เทศบาลเมืองเสนา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเสนาทั้งตําบล
2. เทศบาลตําบลเจาเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลเจาเจ็ด บางสวนของตําบลบานแถว และ
ตําบลเจาเสด็จทั้งตําบล
3. เทศบาลตําบลหัวเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหัวเวียงและตําบลบานกระทุมทั้งตําบล
4. เทศบาลตําบลบางนมโค ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางนมโคทั้งตําบล
5. เทศบาลตําบลสามกอ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสามกอทั้งตําบล
6. องคการบริหารสวนตําบลบานแพน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานแพนทั้งตําบล
7. องคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลมารวิชัยทั้งตําบล
8. องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานโพธิ์ทั้งตําบล
9. องคการบริหารสวนตําบลรางจรเข ครอบคลุมพื้นที่ตําบลรางจระเขทั้งตําบล
10. องคการบริหารสวนตําบลชายนา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเจาเจ็ด (นอกเขตเทศบาลตําบลเจาเจ็ด) และ
ตําบลชายนาทั้งตําบล
11. องคการบริหารสวนตําบลสามตุม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสามตุมทั้งตําบล
12. องคการบริหารสวนตําบลลาดงา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลลาดงาทั้งตําบล
13. องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานแถว (นอกเขตเทศบาลตําบลเจาเจ็ด)
และตําบลดอนทองทั้งตําบล
14. องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานหลวงทั้งตําบล
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ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่อําเภอเสนามีลักษณะเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง พื้นที่สวนใหญเปนทุงนา ไมมีภูเขา ไมมีปาไม
ลักษณะภูมิอากาศ
- มีลักษณะคอนขางอบอุน ไมรอนจัด และไมหนาวจัด
- ปริมาณน้ําฝนและการกระจายตัวของน้ําฝน อําเภอเสนามีโอกาสที่มีฝนตกที่ระดับความเชื่อมั่น 50%
อยางนอย 5 มิลลิเมตร ประมาณสัปดาหที่ 22-23(เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม) และอยางนอย 10
มิลลิเมตรประมาณสัปดาหที่ 36-38(เดือนสิงหาคม)
- ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบป ประมาณ 1,081 มิลลิเมตร/ป โดยมีการกระจายตัวของฝนในแตละเดือน
ที่มากกวา 90 มิลลิเมตร อยู 1 ชวง คือ กลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
อุณหภูมิ
สภาพภูมิอากาศของอําเภอเสนา มีสภาพตามฤดูกาลของธรรมชาติแตปที่ผานมาและปจจุบัน สภาพ
ภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพทั่ว ๆไปของประเทศคือมีการตัดไมทําลายปามากมีผลกระทบ
ใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปทั่วประเทศจึงมีอากาศรอนชวงยาวและฤดูหนาวชวงสั้นเกิดภาวะฝนแลง
และฝนทิ้งชวง อุณหภูมิวัดได ภายในอําเภอ ชวงรอนอุณหภูมิประมาณ 36-40 องศาเซลเซียส ชวงหนาว
อุณหภูมิประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส
สถิติน้ําฝน
อําเภอเสนามีปริมาณน้ําฝน เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกป และเดือนที่มีปริมาณ
น้ําฝนสูงสุดคือชวงเดือน สิงหาคม-กันยายน ของทุกป
การคมนาคมในอําเภอเสนา
1. ทางหลวงหมายเลข 3263 สายอยุธยา-สุพรรณบุรี ผานตําบลบางนมโค สามกอ บานแถว บางซาย
สามารถเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีได ระยะทางในเขตอําเภอเสนา ประมาณ 20 กิโลเมตร
2. ทางหลวงหมายเลข 3111 สายเสนา-สามโคก-ปทุมธานี ผานตําบลบางนมโค สามตุม และติดตอกับ
อําเภอบางไทร ระยะทางในเขตอําเภอเสนา ประมาณ 12 กิโลเมตร
3. ทางหลวงทองถิ่นสายบานกระทุม-คูสลอด ผานตําบลบางนมโค และติดตอกับอําเภอบางไทร ผิว
จราจรกวางประมาณ 5.00 เมตร ระยะทางในเขตอําเภอเสนาประมาณ 18 กิโลเมตร
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4. ทางหลวงทองถิ่นสายบานแถว-วัดจระเขไล ผานตําบลบานแถว ดอนทอง ไปเชื่อมกับทางหลวงสาย
กรุงเทพ – บางบัวทอง-สุพรรณบุรี สภาพผิวจราจรเปนถนนลาดยางเอสฟลทติค ยาวประมาณ 18
กิโลเมตร สามารถยนระยะทางเดินทางไปยังอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยไมตองผานอําเภอ
บางซาย และอําเภอบางปลามา
5. ถนนคันกั้นน้ําเสนา-ผักไห ผานตําบลบานโพธิ์ บานแพน หัวเวียง บานกระทุม ถนนลาดยาง ระยะทาง
ในเขตอําเภอเสนา ประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถใชทางเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี อางทองได
6. ทางหลวงทองถิ่นสายเสนา-วัดทาหลวง ผานตําบลรางจระเข ลาดงา สามารถใชติดตอกับอําเภอบาง
ซาย เปนถนนลาดยาง ระยะทางในเขตอําเภอเสนาประมาณ 18 กิโลเมตร
7. ถนนกั้นน้ําสายเสนา-บางบาล ผานตําบลบานแพน หัวเวียง เปนถนนลูกรังระยะทางในเขตอําเภอ
เสนา ประมาณ 12 กิโลเมตร
8. สําหรับถนนในเขตเทศบาลเปนถนน คสล. และถนนลาดยาง สามารถใชการไดดี
แหลงน้ํา
แหลงน้ําที่สําคัญประกอบไปดวย
1. แมน้ํา นอย
2. ลําคลอง โครงการสงน้ําบํารุงรักษาเจาเจ็ดบางยี่หน
3. ลําคลอง โครงการสงน้ําบํารุงรักษาผักไห
แบงพื้นที่รับน้ําเปน 2 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 รับน้ําจากแมน้ํานอย ไดแก ตําบลบานกระทุม หัวเวียง บานโพธิ์ บานแพน เสนา รางจระเข
(บางสวน) บางนมโค (บางสวน) สามกอ (บางสวน) มีระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
สวนที่ 2 รับน้ําจากคลองชลประทาน ประกอบดวย
1. รับน้ําจากคลองชลประทานผักไห ไดแก ตําบลบานกระทุม (บางหมูบาน) ลาดงา รางจรเข(สวน
ใหญ) เจาเสด็จ(บางสวน) หัวเวียง (บางสวน) และบานโพธิ์(บางสวน)
2. รับน้ําจากคลองชลประทาน เจาเจ็ดบายี่หน ไดแก ตําบลเจาเสด็จ เจาเจ็ด สามกอ สามตุม บาง
นมโค บานหลวง บานหลวง บานแถว ชายนา มารวิชัย และดอนทอง
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นอกจากนั้น ยังมีคลองธรรมชาติอีกหลายสาย ที่สําคัญ ไดแก คลองมโนราห คลองหัวแรด คลองหัวไร
แตง คลองทางฉีก คลองสามกอ คลองปลายนา คลองขนมจีน คลองสาน คลองหนองลําเจียก คลองหนองบัว
คลองขุด เปนตน สามารถติดตอกับทุกหมูบาน ทุกตําบล โดยเสนทางถนนทุกฤดูกาล รวมทั้งติดตอกับ อําเภอ
ใกลเคียงไดทุกอําเภอ สําหรับการคมนาคมทางน้ําเคยรุงเรืองมาเมื่อประมาณ 30-40 ปที่ผานมา มีเรือดวนบาน
แพนวิ่ง ถึงกรุงเทพมหานครทุกวัน ปจจุบันไมมีเรือโดยสารแลวแตก็ยังคงมีการเดินทางโดยใชเรืออยูบานไมมา
นัก
การใชประโยชนที่ดิน
อําเภอเสนามีพื้นทีป่ ลูกขาวทั้งหมด 107,517 ไร ไมผล 1,084 ไร พืชผัก จํานวน 277 ไร ไมดอกไม
ประดับ กลวยไม จํานวน 444 ไร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

ตําบล
ลาดงา
รางจระเข
เจาเสด็จ
บานกระทุม
หัวเวียง
บานโพธิ์
บานแพน
เจาเจ็ด
เสนา
สามกอ
สามตุม
บานแถว
ดอนทอง
บางนมโค
บานหลวง
ชายนา
มารวิชัย

พื้นที่ปลูกผักบุง(ไร)
9,010
4,400
4,146
4,397
4,400
4,110
3,672
3,019
0
4,249
14,228
6,281
11,791
2,541
3,761
18,816
8,696
107,517

ไมผล(ไร)
100
82
20
32
7
18
82
47
0
95
110
95
95
112
40
85
112
1,084

พืชผัก
0
3
0
1
10
12
4
0
0
40
20
22
86
24
5
20
30
277

ไมดอกไมประดับ
0
3
0
0
3
0
1
0
0
0
0
2
0
10
25
360
40
444

ผักบุง
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7
ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา ณ กรกฎาคม 2559
ชุดดิน
อําเภอเสนาประกอบดวยชุดดิน 2 ชุดดวยกันคือ ชุดดินอยุธยา และชุดดินเสนา มีรายละเอียดดังนี้
ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya series: Ay)
กลุมชุดดินที่ 2
การจําแนกดิน Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic, Vertic Endoaquepts
การกําเนิด ตะกอนลําน้ําผสมกับตะกอนภาคพื้นสมุทร เกิดการพัฒนาในสภาพน้ํากรอย
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ การระบายน้ํา เลว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา การซึมผานไดของน้ํา ชา
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานาหวาน
การแพรกระจาย พบบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง ในบริเวณที่เปนพื้นที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง หรือมีการ
ระบายน้ําที่มีตะกอนภาคพื้นสมุทรอยูขางลาง การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssg-Bg-Bj-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลาง (pH 6.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียวมีสีเทา สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาน้ําตาล มีจุดประสีแดง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางผักบุงที่ความลึก 100-150 ซม. จะพบผลึก
ของแรยิปซัมและรอยไถลระหวางชั้นดินบนและดินลาง ดินมีกํามะถัน
สูงและปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH4.5-5.0)
ความลึก อินทรียวัตถุ
ความจุ
(ซม.)
แลกเปลีย่ น
แคตไอออน

ความอิ่มตัว
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม ความอุดมสมบูรณ
เบส
ที่เปนประโยชน ที่เปนประโยชน

0-25

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

25-50

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

50-100

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินมหาโพธิ ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ ชุดดินเสนา และ ชุด
ดินบางเลน
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัด ทําใหพืชไมสามารถใชแรธาตุที่มีอยูในดินตามธรรมชาติได
อยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสฟอรัส
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ตองแกสภาพกรดของดินโดยใชปูนมารล จะทําใหพืชใชธาตุ
อาหารในดินไดอยางเต็มที่
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ชุดดินเสนา (Sena Series: Se)
กลุมชุดดินที่ 11
การจําแนกดิน Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts
การกําเนิด ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนลําน้ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % การระบายน้ํา เลว
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา สภาพซึมผานไดของน้ํา ชา
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน สวนใหญใชทํานา
การแพรกระจาย บริเวณที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึงทางดานใตของที่ราบลุมภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Sssg-Bssg-Bjg-Bg-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีดํา หรือสีเทาเขม ถัดลงไปเปนสีน้ําตาลปนเทา
หรือสีน้ําตาลและเปนดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนลาง
เปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก
ถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินลางตอนลางเปนดินเลนเหนียว สีเทาเขมหรือสีเทา จุดประสีเหลืองปน
น้ําตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟางผักบุงของสารประกอบกํามะถันปนอยูในระดับความลึกตั้งแต 50-100
ซม. และพบรอยไถลผิวหนาอัดมันและผลึกยิปซัม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.58.0)
ความลึก
(ซม.)

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน ความอิ่มตัว ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดมสมบูรณ
แคตไอออน
เบส
ที่เปนประโยชน ที่เปนประโยชน

0-25

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

25-50

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

50-100

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

สูง

ปานกลาง

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินอยุธยา และชุดดินมหาโพธิ
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัดมาก มีน้ําทวมสูง 1 เมตร นาน 4-5 เดือน ใชทํานาหวานได
เพียงอยางเดียว ผลผลิตต่ํา ในบริเวณพื้นที่เขตชลประทานใชทํานาดํา หรืออาจปลูกพืชผักและพืชไรใน
ฤดูแลง แตผลผลิตไมดีนัก
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับสภาพกรดของดินใหเหมาะสม โดยการใชปูนมารล และไถ
คลุกเคลากับดินทิ้งไวตั้งแตกอนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกัน
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีใหดีขึ้น
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สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ความหนาแนนของประชากร 327.76 คน/ตร.กม.
 จํานวนประชากรชาย 32,698 คน
 จํานวนประชากรหญิง 34,547 คน
 จํานวนประชากรทั้งสิ้น 67,245 คน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ

อําเภอเสนามีพื้นที่การปลูกขาว 107,517 ไร ไมผล 1,084 ไร พืชผัก จํานวน 277

ไร ไมดอกไมประดับ กลวยไม จํานวน 444 ไร
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2.ขอมูลสถานการณการผลิตผักบุง
สภาพดินในอําเภอเสนามีความเหมาะสมในการปลูกผักบุง สามารถเพาะปลูกผักบุง ได ทุกพื้นที่ เดิม
มีเกษตรกรบางกลุมที่ปลูกผักบุงขายเปนอาชีพ ไมมากนัก สวนใหญอยูในตําบลทางดานใตของอําเภอ เพาระ
เปนที่ดอน เชน ตําบลดอนทอง ตําบลชายนา ตําบลมารวิชัย เปนตน และมีบางราย จะปลูกผักบุงสลับกับการ
ทํานา ในฤดูน้ําหลาก เชน ในตําบล บางนมโค ตําบล สามตุม เปนตน ปจจุบัน จากภาวะราคาขาวตกต่ํา และ
ตนทุนสูง ทําใหมีเกษตรกรหันมาเพาะปลูกผักบุงเพิ่มมากขึ้น บางรายปลูกตอเนื่องตลอดทั้งป
พื้นที่ปลูกผักบุง
อําเภอเสนามีพื้นที่ปลูกผักบุง ประมาณ 300 ไร เกษตรกร 30 ราย ไดแก

สภาพการใชเทคโนโลยี
สําหรับผักบุงปลูกใหม วิธีการปลูก โดย นํายอดแกมาปกดําในดินเปยก 7 วัน วิดน้ําเขานา จากนั้นอีก
20 วันก็เก็บเกี่ยวได ระยะเก็บเกี่ยวของผักบุงขาว คือ ราว 4-5 เดือน แบงพื้นที่ เปน 3 โซน ปลูกใหม เก็บ
เกี่ยว แกรอปลูก หมุนเวียนที่ทําใหมีผลผลิตเก็บขายไดตลอดป
ดูแลโดยการใหปุยและฮอรโมนจําพวกบํารุงใบ เรงยอด ฉีดสัปดาหละครั้ง และมีการฉีดสารเคมีกําจัด
เพลี้ยและหนอนกินยอด 7-10 วัน/ครั้ง
เนื่องจากเปนผักบุงน้ํา จึงตองใหยอดลอยน้ํา หมั่นวิดน้ําเขานา เพราะถายอดจมดิน ยอดจะดํา ไมสวย
ขายไมไดราคา ผักบุงขาวที่ยอดสวยจะตัดที่ความยาว 70 เซนติเมตร แลวมัดเปนกํา ได 20 กําใส 1 ถุง วันหนึ่ง
ไดประมาณ 20 ถุง มีพอคามารับซื้อถุงละ 80 บาท ผักบุงที่จะเก็บแตละวัน ตองเวนระยะการฉีดสารเคมีฆา
แมลงมาแลว 7-10 วัน เพื่อลดอันตรายลง
ผักบุงชนิดนี้นําไปประกอบอาหารไดหลายชนิดที่คุนที่สุด คือ ใสในเย็นตาโฟ แกงเทโพ แกงคั่ว ผัดพริก
หรือจะผัดไฟแดงก็อรอยไมแพผักบุงจีน
ลักษณะการทํานาผักบุง
ทํานาผักบุง แบบ ปกดํา ตลอดทั้งป เวนชวงหนาแลง หากมีน้ําพอ ก็อาจทําตอเนื่อง
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ตนทุนการผลิตผักบุง
2.2 ตนทุนการผลิตผักบุงน้ํา
ที่

รายการ

จํานวน

เปนเงิน (บาท/ไร)

1

คาเชาที่ดิน

1ไร

750

2

คาเตรียมดิน

1ไร

300

3

คาพันธุผักบุง

5 ขอน

200

4

คาสารเคมีกําจัดหนอน

1ขวด

250

5

คายายืดยอด

4ขวด

400

6

คาปุยเคมีสูตร 25-7-7

100กิโลกรัม

1,760

7

คาปุยเคมีสูตร 46-0-0

100กิโลกรัม

1,000

8

คาน้ํามันเชื้อเพลิง

40ลิตร

1,040

9

คาฮอรโมน

4ขวด

2,000

10

คาถุง

100กิโลกรัม

450

11

คายางรัดกําผักบุง

5กิโลกรัม

250

12

คาจางแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต

1ไร

28,000

รวมตนทุน
ขายผักบุง

36,400
5,000กิโลกรัม

กําไรสุทธิ

50,000
1,3600

ปริมาณการผลิตผักบุง
จากพื้นที่การผลิต ประมาณ 300 ไร ผลิตผักบุงได ประมาณ 1,500,000 กิโลกรัม/รอบ ( 4-5 เดือน)
เฉลี่ยในรอบ 1 ป สามารถผลิตได ประมาณ 2 รอบ จะไดผลผลิตผักบุง ประมาณ 3,000,000 กิโลกรัม หรือ
3,000 ตัน/ป
สถานการณการตลาด
สถานการณตลาด สวนใหญ จะมีพอคาเจาประจํามารับซื้อถึงในแปลงผักบุง และนําสงตลาดไท หรือ
ตลาดอื่น ๆ อีกที มีบางรายนําไปสงเองที่ ตลาดไท แตไมคอยมีการนํามาขายใน ตลาดทองถิ่น
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3.การวิเคราะหความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน
สถานการณการผลิตผักบุงและพืชชนิดอื่น ๆ ในอําเภอเสนา มีพื้นที่ นอยลง เพราะ เกษตรกรสวน
ใหญ หันไป ทํานา เพียงอยางเดียว แตหลังจาก ราคาขาง ตกต่ํา และ ตนทุนการผลิตขาวที่สูงขึ้น เริ่ม มี
เกษตรกร หันมาสนใจผลิตพืชชนิดอื่น ๆ มากขึ้น แตยังไมมากนัก สวนทางกับความตองการของตลาด
เนื่องจาก ปริมาณของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําให ความตองการในการบริโภค ผักบุง เพิ่มขึ้นดวย เพราะ ผักบุง
เปน พืช บริโภค ที่ มีการนํามาประกอบอาหารไดหลากหลาย และเนื่องจาก อําเภอเสนา อยูในเขตปริมณฑล
ใกลกับ ตลาดคาสงตาง ๆ เชน ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง จึงสามารถขนสงไมไกล ทําให สามารถผลิตผักบุงได
ในปริมาณมาก เพราะ ความตองการของตลาดสูง
ในดานความตองการบริโภคในพื้นที่ ปจจุบัน จะมี พอคา ซื้อผักบุงมาจาก ตลาดไท หรือ ตลาดสี่มุม
เมือง มากระจายขายในตลาดของอําเภอในปริมาณ ที่มาก ทุกวัน แต ไมมีการนําผักบุงจากแหลงผลิตในพื้นที่
มาขายโดยตรง สะทอนใหเห็น ถึง กลไกการตลาด ในทองถิ่น ซึ่ง คงตองมาวิเคราะห กันวา เพราะเหตุใด และ
หาก จะนําผลผลิตในพื้นที่ มาขายโดยตรง ในทองถิ่น จะเกิดขึ้นไดหรือไม
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4.ขอมูลเกษตรกร/องคกร
เกษตรกรผูนํา
อําเภอเสนามีเกษตรกรทํานาผักบุง จํานวน 30 ราย สวนใหญเปนตนในพื้นที่ ตําบลที่มีการทํานา
ผักบุงมากที่สุด คือ ตําบลดอนทอง ประมาณ 200 กวาไร เกษตรกรทําเปนอาชีพอยางจริงจัง
เกษตรกรตนแบบในการทํานาผักบุงเพื่อเปน พืชทางเลือก รวมกับ นาขาว ไดแก นางจันทรจาว โพธิ์
สุทธิ เกษตรกรตนแบบของศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลหัวเวียง ทําผักบุง
จํานวน 4 ไร เพื่อลดความเสี่ยงจากการทํานา และ ทําการเกษตรตามระบบ ไรนาสวมผสม
องคกรเกษตรกร
เกษตรกรชาวนาของอําเภอเสนา มีการรวมกลุม จัดตั้งเปน องคกรเกษตรกร เพียงไมกี่กลุม เชน
 กลุมผลิตผักปลอดสารพิษบานหลวง
 สงเสริมอาชีพการทํานาปลอดสารพิษชายนา,
 สงเสริมอาชีพการทํานาปลอดสารพิษมารวิชัย,
 สงเสริมอาชีพการทํานาบานโพธิ์
 กลุมวิสาหกิจชุมชนทํานาบานหลวง
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบบานหลวงพอเพียง
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบันไดชางพัฒนา
ศูนยเรียนรูตาง ๆ
อําเภอเสนา มีการจัดตั้งศูนยเรียนรูตาง ๆ เพื่อเปนการเชื่อมโยงระหวาง ภาครัฐ และ เกษตรกร
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ สงเสริมและพัฒนา ดานการเกษตรในพื้นที่ ดังนี้
 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) อําเภอเสนามีการจัดตั้งศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ครบทุกตําบล จํานวน 16 ศูนย (ตําบลเสนาไมมีเพราะไม
มีพื้นที่การเกษตร)
 ศูนยขาวชุมชน (ศขช.) เดิมอําเภอเสนามีการจัดตั้งศูนยขาวชุมชน จํานวน 5 ศูนย ปจจุบันเหลืออยู 2
ศูนย ที่ยังมี เงินทุนหมุนเวียนใหสมาชิกกลุม อยู แต ไมไดดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุแลว และ กําลังจัดตั้ง
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กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว เพิ่ม อีก 2 กลุม ในโครงการสงเสริมการเกษตรรูปแบบ นาแปลงใหญ ในตําบล
บานโพธิ์ และ ตําบลหัวเวียง
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อําเภอเสนามีการจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จํานวน 2 ศูนย ที่หมู
7 ตําบลหัวเวียง (ศูนยหลัก) มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย และที่ตําบลมารวิชัย (ศูนยขยาย) ทีห่ มู 3 สมาชิก
30 ราย
 ศูนยจัดการดินและปุยชุมชน (ศดปช.) อําเภอเสนามีการจัดตั้งศูนยจัดการดินและปุยชุมชน จํานวน 1
ศูนย ที่ หมูที่ 7 ตําบลหัวเวียง สมาชิก 30 ราย
 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ( ศพก.หัวเวียง ) อําเภอเสนามีการจัดตั้งศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จํานวน 1 ศูนย ที่ หมูที่ 7 ตําบลหัวเวียง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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5. การกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิต
จากการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ อําเภอเสนามีพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักบุงทุกพื้นที่
ควร สงเสริม ใหเกษตรกร หันมาทํานาผักบุง พรอมกับการทํานา โดยการแบงพื้นที่ บาวสวน เพื่อเปนการ ลด
ความเสี่ยงจากการทํานา และ สรางรายไดระยะสั้น เพิ่มขึ้นได
เปาหมายการผลิตผักบุงอําเภอเสนา
 สงเสริมการทํานาผักบุงแบบปลอดภัย โดยหันมาใช สารชีวภัณฑ แทน สารเคมี
 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตผักบุง อยางนอย 1 กลุม เพื่อเพิ่มศักยภาพและอํานาจตอรอง
ในการ ซื่อ - ขาย
 สงเสริมดานการตลาด โดย พยายามเชื่อมโยง ผูบริโภคในทองถิ่นกับผูผลิตในพื้นที่ โดยไมตอง
ผานพอคาคนกลาง

