แผนพัฒนาการเกษตร
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํานํา
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นเพื่อใช
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตําบลตางๆ ของอําเภอ โดยนําขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนศักยภาพของชุมชนมาสังเคราะห โดยไดรับความรวมมือจาก
เจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร ทุกทาน เพื่อนําไปสูเปาหมายหลักในการแกไขปญหาและพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรในอําเภอบางไทร ตามวิสัยทัศน “สํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร” เปนองคกรที่มุงมั่นพัฒนา
เกษตรกรใหมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง ชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน”
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภาพทั่วไปของอําเภอบางไทร
ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูบนที่ลุมแมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอยตอนลาง
ดานทิศตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หางจากตัวจังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) ประมาณ 35
กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก โดยมีถนนสายอยุธยา เสนา สาย เสนา- บางไทร-สามโคก (จังหวัดปทุมธานี)
สายอยุธยา-วัดสิงหสุธาวาส อําเภอบางไทร สวนการคมนาคมทางน้ํามีแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานอยไหล
ผาน และไหลมารวมกันตรงบริเวณหนาวัดใหม ตําบลบางไทร รวมเปนแมน้ําเจาพระยาไหลผานไปดานทิศใต
ของอําเภอบางไทรไปยังจังหวัดปทุมธานี
อาณาเขตของอําเภอบางไทร
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ทิศใต
ติดตอกับ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ

อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอเสนา อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2
อําเภอบางไทร แบงเขตการปกครอง
หมูบาน
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล

23
136
2
9

ตําบล
หมูบาน
แหง
แหง

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของอําเภอบางไทร จะเปนที่ราบลุมไมมีภูเขา มีแมน้ําที่สําคัญไหลผาน
2 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย และมีคูคลองใหญเล็กจํานวนมาก เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก น้ําจะทวม
ไปทั่ว เนื่องจากน้ําที่ไหลมาจากทางภาคเหนือ คือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย มีปริมาณมาก และ
ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนทําใหจะมีน้ําทวมขังนาน 1-3 เดือน ระหวางเดือน กันยายน – พฤศจิกายน
ลักษณะภูมิอากาศ
อําเภอบางไทร มีสภาพอุณภูมิไมแนนอน อุณหภูมิตลอดปอยูระหวาง 29-35 องศาเซลเซียส ชวง
เดือน มีนาคม – เดือน เมษายน ของทุกป ซึ่งเปนฤดูรอนอากาศจะรอนมาก บางปอุณหภูมิสูงถึง 40 องศา
เซลเซียส ทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหายเนื่องจากอากาศรอน ขณะที่ฤดูฝน โดยทั่วไปจะ
ไดรับอิทธิพลจากพายุฝนที่พัดมาจากทะเลจีนใต ซึง่ จะพัดเอาเมฆฝน มาตกชวงประมาณเดือน พฤษภาคม –
ตุลาคม ของทุกป บางปจะมีชวงที่ฝนทิ้งชวง ประมาณ เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
กลุมชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน
1. ดินชุดอยุธยา เปนดินเหนียว ดินเปนสีเทาแก ดินลางมีสีเทาปนน้ําตาลแกและสีเหลืองเปนกรด
จัด สวนใหญพบปริมาณริมแมน้ํา ปจจุบันใชประโยชนในการปลูกขาว ไมผล แตตองมีการยกรองหรือถมดิน
2. ดินชุดเสนา เปนดินเหนียว ดินเปนสีเทา หรือเทาแก ดินลางมีสีเทาจุดปนน้ําตาล มีสารวาไรไซด
ดินเปนกรดจัด มีความสมบูรณต่ํา พบบริเวณหางจากแมน้ํา ประมาณ 200 เมตร การปรับปรุงโดยใชปูน
ขาว ปูนมารลจัดระบบชลประทาน ปจจุบันใชประโยชนในการทํานาขาว
แหลงน้ําและพื้นที่ชลประทาน
อําเภอบางไทร มีแมน้ําไหลผาน 2 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย มีคูคลองใหญเล็ก
ไหลผานเชื่อมโยงกันเปนจํานวนมาก มีโครงการชลประทานรับผิดชอบ 4 โครงการ คือ
1. โครงการพระยาบันลือ
2. โครงการเจาเจ็ด-บางยี่หน
3. โครงการบางบาล
4. โครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3
เขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานในเขตอําเภอบางไทร
โครงการชลประทาน
- โครงการพระยาบันลือ
- โครงการเจาเจ็ด-บางยี่หน
- โครงการบางบาล
- โครงการชลประทานจังหวัดฯ

ตําบล
- ตําบลโคกชาง ตําบลบานมา
- ตําบลไมตรา ตําบลกกแกบูรพา ตําบลบางไทร ตําบลบางพลี
ตําบลตําบลไผพระ ตําบลบานเกาะ ตําบลหอหมก ตําบลแคตก
ตําบลชางเหล็ก ตําบลบางยี่โท
- ตําบลหนาไม ตําบลแคออก , ตําบลบานกลึง ตําบลกระแชง
ตําบลชางนอย ตําบลบานแปง ตําบลสนามชัย
ตําบลราชคราม ตําบลชางใหญ ตําบลโพแตง ตําบลเชียงรากนอย

การใชประโยชนจากดินในปจจุบัน พ.ศ.2561
- พื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่การเกษตร
- ปลูกขาวนาป
- ปลูกขาวนาปรัง
- ไมผล
- พืชผัก
- ไมดอกไมประดับ
- แปลงหญาเลี้ยงสัตว
- อื่นๆ (บอปลา,สวนผา)
- ที่อยูอาศัย , ที่รกรางวางเปลา แหลงน้ํา

137,299
90,182
89,576
89,576
985
191
50
28
352
47,117

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

เสนทางคมนาคมหลัก
อําเภอบางไทร มีเสนทางคมนาคมหลัก คือ
ทางบก
- เสนสาย 3111 วิ่งระหวาง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผาน อําเภอบางไทร ไปยังอําเภอ
เสนา และอําเภอผักไห
- เสนสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา – อําเภอเสนา แยกเขาอําเภอบางไทร บริเวณตําบลพระขาว
อําเภอบางบาล
- เสนสายคันชลประทานฝงดานทิศตะวันตก ของแมน้ํานอย – แมน้ําเจาพระยา
- เสนสายคันชลประทานฝงดานตะวันออก ของแมน้ํานอย – แมน้ําเจาพระยา
- เสนสายศูนยศิลปาชีพบางไทร – บางปะอิน ตัดผานเสนสาย 347
ทางน้ํา
- อําเภอบางไทร มีแมน้ําสายใหญไหลผานถึง 2 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย
สามารถอาศัยเปนเสนทางคมนาคมไดเปนอยางดี

4
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อําเภอบางไทร แบงเขตการปกครอง เปน 23 ตําบล 136 หมูบาน มีพื้นที่ทั้งหมด 137,299 ไร
ประชากร 9,684 ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3,624 ครอบครัว พื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งหมด 96,241 ไร ทํานา 2,997 ครอบครัว มีพื้นที่ปลูกขาว 89,576 ไร ปลูกไดทั้งนาป นาปรัง
เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายุ เปนเกษตรกรรายยอย ทํานาเฉลี่ยครอบครัวละ 27 ไร พันธุขาวเปนพันธุ
ลูกผสม มีอายุประมาณ 90-120 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 714 กิโลกรัม/ไร ราคาผลผลิตขาว 6,400 – 6,800
บาท/ตัน (พ.ศ.2558/59) ขณะที่ตนทุนการผลิตประมาณไรละ 4,750 บาท/ไร นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกร
บางรายปลูกไมผล ไมยืนตน ไมดอก-ไมประดับ พืชผัก เห็ดโรงเรือน เลี้ยงเปด-ไก ปลา โค เยาวชน วัย
แรงงานจะออกไปรับจางทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชาไป-เย็น
กลับ คนวัยชรา จะอยูเฝาบานเลี้ยงลูกหลาน
การถือครองที่ดินและสิทธิในที่ดินทํากิน
เกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเองไมตองเชา
เกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเองและเชาบางสวน
เกษตรกรไมมีที่ดินทํากินเชาทั้งหมด

181 ราย
1,450 ราย
1,993 ราย

คิดเปน 5%
คิดเปน 40%
คิดเปน 55%

แรงงาน
เนื่องจากอําเภอบางไทร อยูใกลแหลงโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก โรงงานทํากระดาษ บริษัทรองเทาแพน
บริษัทเครื่องมือแพทย และแหลงโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความตองการ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก จึงทําใหลูกหลานเกษตรกรที่เรียนจบมัธยมภาคบังคับออกไปรับจาง
ทํางานภาคอุตสาหกรรม แรงงานภาคเกษตรจะเปนผูสูงอายุ ในครัวเรือนหนึ่งจะมีแรงงานภาคเกษตรกรรม
1-3 คน และในปจจุบันเครื่องกล เครื่องทุนแรง เขามามีบทบาทในกิจกรรมการเกษตรและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เชน รถไถนา เครื่องวิดน้ํา เครื่องเกี่ยวขาว เปนตน
แหลงเงินทุนเพื่อการเกษตร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
- สหกรณการเกษตรบางไทร
- กองทุนเงินลานประจําหมูบาน
- กองทุนรานคาชุมชนของแตละหมูบาน
- เจาของลานตากขาวและโรงสี
- เจาของรานคาขายวัสดุการเกษตร
- แหลงเงินกูของเอกชน
ตลาดสินคาเกษตร
- พอคาทองถิ่น ลานตากขาว
- สหกรณการเกษตรบางไทร
- พอคาตางอําเภอ เชน อําเภอลาดบัวหลวง , เสนา
- พอคาตางจังหวัด เชน จังหวัดปทุมธานี อางทอง สุพรรณบุรี
- พอคารับซื้อเมล็ดพันธุขาวเพื่อนําไปขายเปนเมล็ดพันธุ

5
กลุมและองคกรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
27 กลุม
แมบานเกษตรกร
11 กลุม
กลุมยุวเกษตรกร
21 กลุม
กลุมสงเสริมอาชีพ
8 กลุม
กลุมสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว) 2 กลุม
ศูนยขาวชุมชน
5 กลุม
ศูนยกําจัดศัตรูพืชชุมชน
6 กลุม
ศูนยจัดการดินและปุย
1 กลุม
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
3 กลุม
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
จํานวนประชากรทั้งหมด
ครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนเกษตรกร
รายไดเฉลี่ย

45,546
9,684
3,624
47,766

คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
บาท/คน/ป

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ขาวนาปรัง
ขาวนาป
ไมผล (กลวย,มะมวง)
พืชผัก
ไมดอกไมประดับ

89,576
89,576
985
191
50

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิกๆ
23 ศูนย
1 ศูนย

232
132
421
120
170
129
138
30
90

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

6
คาเฉลี่ยตนทุนการผลิตขาว (นาป – นาปรัง) ตอไร/ฤดูกาลผลิต อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่
รายการ
อัตราการใช ระบุชนิด/สูตรปุย คาใชจาย (บาท)
1 คาพันธุขาว
25 กก./ไร
500
2 คาเตรียมดิน (ไถ-ตี-เทือก)
350 กก./ไร
350
3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง
450 บาท/ไร
450
4 คาปุยเคมี ครั้งที่ 1
25 กก./ไร
16-20-0
400
5 คาปุยเคมี ครั้งที่ 2
20 กก./ไร
46-0-0
320
6 คาปุยเคมี ครั้งที่ 3
7 คาปุยอินทรีย
8 คาสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช
350
350
10 คาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
300
300
11 คาแรงหวานขาว/หวานปุย/พนสารเคมีเฉลี่ยตอไร
290
290
12 คาเก็บเกี่ยว
450
450
13 คาขนสง
200
200
14 คาเชา
1,000
1,000
15 คาอื่นๆ
140
140
รวม
4,750
ตารางรายงานปริมาณน้ําฝน
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ป 2559
ประจําเดือน
ปริมาณฝน (มม.)
มกราคม
2559
2.4
กุมภาพันธ
2559
มีนาคม
2559
เมษายน
2559
3.6
พฤษภาคม
2559
11.4
มิถุนายน
2559
30.2
กรกฎาคม
2559
89
สิงหาคม
2559
15.3
กันยายน
2559
48.4
ตุลาคม
2559
53.6
พฤศจิกายน
2559
26.10
ธันวาคม
2559
รวม
280
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สภาพการถือครองเครื่องจักรกลทางการเกษตร
รถไถเดินเดินตาม
4,196
รถตีดิน
4
รถไถดิน (แทรกเตอร)
13
เครื่องยนตสูบน้ํา
3,597
รถเกี่ยวขาว
18
มอเตอรปมน้ํา
126
รถบรรทุก 6 ลอ
14

คัน
คัน
คัน
เครื่อง
คัน
เครื่อง
คัน

2. สถานการณการเกษตรของอําเภอบางไทร
สภาพการปจจุบัน สํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร ไดกําหนด
สํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร ไดกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาเกษตรกร โดยเนนนโยบายใหเกษตรกรเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา โดยใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง ความไมประมาท ความ
มีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน ตลอดจนการใชความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ โดยจะใหการดําเนินงานเปนไปอยางรอบคอบ ระมัดระวังอยางเปนขั้นตอน มีการกระจาย
ความเสี่ยงหรือสรางเครือขาย เพื่อใชปองกันใหรอดพนจากวิกฤตดํารงอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืน โดย
เกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินนอย จะสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ผลิตเพื่อเปนฐานให
พึ่งพาตนเองได เกษตรกร ขนาดกลางหรือเกษตรกรกาวหนาสงเสริมสรางเครือขาย ดําเนินการรวมพลัง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกรหรือสหกรณ ใหความสําคัญกับการผลิตจาก
องคความรู และวิทยากรสมัยใหม ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นฐาน และภูมิปญหาทองถิ่นเปนตัวขับเคลื่อน
สําหรับเกษตรกรรายใหม หรือเกษตรกรพาณิชยเนนการอํานวยความสะดวกทางการคาและพัฒนาการผลิตให
มีคุณภาพตรงกับความตองการของผูบริโภค
สํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
2 รูปแบบ คือ
- ดําเนินงานตามระบบ MRCF โดยยึดพื้นที่เปาหมายในการปฏิบัติการ พื้นที่ – คน – สินคา
เขาดวยกัน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเกษตรกร ชุมชน และหนวยงานตางๆ
- Traning and Visiteing : T & V กับเกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรของอําเภอบางไทร สวนใหญจะหันมาใชเทคโนโลยีการผลิตทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน นับแตเริ่ม
เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะการทํานามีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเกือบทุกขั้นตอน นับแต
การเตรียมดิน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว จนถึงการขนยายไปจําหนาย ทําใหตนทุนในการผลิตสูง
ประกอบกับวัสดุการเกษตร เชน ปุยเคมี และสารเคมี มีราคาแพงมาก และนับวันจะใชกันเพิ่มมากขึ้น
สงผลกระทบตอสุขภาพ และสินคาที่ผลิต มีการปนเปอนสารเคมี มีอันตรายตอผูบริโภคโดยตรง
ในปจจุบันแมวาทางราชการจะพยายามรณรงคใหเกษตรกรหันมาใชเทคโนโลยีชีวภาพทดแทน ใน
รูปแบบตางๆ เชน ปุยอินทรียอัดเม็ด ปุยอินทรียน้ํา ตลอดจนสารสกัดสมุนไพรก็ตาม ก็จะมีเพียงสวนนอย
เทานั้น คาดวารอยละ 80 ของเกษตรกรทั้งหมด ยังคงปฏิบัติอยางเดิมอยู คือ การใชปุยเคมีเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหไดผลผลิตสูง เพื่อใหมีรายไดสูง ในการนําไปใชหนี้แหลงเงินทุนตางๆ ที่ไดกูมา เพื่อประกอบอาชีพ
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ปญหาที่พบ
ดานกายภาพ
- ดินขาดความอุดม
สมบูรณ
- พื้นที่ราบลุมทําใหเสี่ยง
ตอการเกิดน้ําทวม
- น้ําไมเพียงพอสําหรับ
ทําการเกษตร เนื่องจาก
ลําคลองตื้นเขิน
- ถนนขนสงผลผลิตบาง
ชวงชํารุด

ดานชีวภาพ

ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคม

- เกษตรกรใหพันธุขาวที่
มีคุณภาพต่ํา ทําใหเกิด
การกลายพันธุ
- มีการระบาดของโรค
แมลงศัตรูพืช
- ปญหาวัชพืชระบาดใน
นาขาว

ราคาผลผลิตไมแนนอน
- ปจจัยการผลิตมีราคา
สูงขึ้น
- ปญหาที่ดินทํากิน
-เกษตรกรไมมีที่สําหรับ
เก็บรักษาผลผลิต

- แรงงานภาคเกษตรเปน
แรงงานสูงอายุ
- เกษตรกรยังขาดการ
รวมกลุมตางคนตางผลิต

ทิศทางการพัฒนา/แกไข
ดานกายภาพ
ปญหา
- ดินขาดความอุดมสมบูรณ

แนวทางแกไข
- ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด
ไถกลบตอซัง การใชปูนปรับสภาพดิน การเวนระยะการปลูกพืช
- พื้นที่ราบลุมทําใหเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม - จัดระบบการปลูกพืช เพื่อใหเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนที่น้ําจะทวม
- น้ําไมเพียงพอสําหรับทําการเกษตร
- กําจัดวัชพืชที่ขึ้นในแหลงน้ํา
เนื่องจากลําคลองตื้นเขิน
- ขุดลอกแมน้ําลําคลองที่ตื้นเขิน
- ถนนขนสงผลผลิตบางชวงชํารุด
- ประสานงานกับ อบจ. ทางเหลวงชนบท มาปรับปรุงซอมแซม
ดานชีวภาพ
ปญหา
- เกษตรกรใหพันธุขาวที่มีคุณภาพต่ํา
ทําใหเกิดการกลายพันธุ

- มีการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช

- ปญหาวัชพืชระบาดในนาขาว

แนวทางแกไข
- สงเสริมใหมีการใชพันธุขาวพันธุที่ดี ทางราชการสงเสริม
- แนะนําแหลงจําหนายเมล็ดขาวพันธุดี
- ควรมีการกําหนดราคาผลผลิตตามคุณภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมของศูนยขาวชุมชนใหมีการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวพันธุดี
- การเวนระยะเวลาการปลูกพืช
- ใชพันธุที่ตานทานตอโรค-แมลง
- มีการปลูกพืชสลับ
- อบรมใหความรูการปองกันกําจัดศัตรูพืช และการใชสารชีวภัณฑ
- ปรับพื้นที่ทํานาใหสม่ําเสมอ
- การเตรียมดินที่ดี
- การลอใหวัชพืชขึ้นและทําลาย
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ดานเศรษฐกิจ
ปญหา
- ราคาผลผลิตไมแนนอน

- ปจจัยการผลิตที่มีราคาสูง

- ปญหาที่ดินทํากิน
- ปญหาเกษตรกรไมมีที่เก็บผลผลิต

แนวทางแกไข
- ควรปลูกขาวที่มีคุณภาพ
- เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม
- สนับสนุนเกษตรกรใหมีการรวมกลุมเพื่อการขาย
- ปลูกพืชอื่นทดแทน
- เก็บเมล็ดพันธุไวใช
- หาสิ่งอื่นทดแทน
- มีการปรับปรุงบํารุงดิน
- มีการสํารวจตรวจนับ โรค- แมลง ในแปลงนา
- ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามความจําเปน
- ทําการเกษตรแบบปราณีต
- เก็บเกี่ยวผลผลิตใหระยะเวลาที่เหมาะสม
ดานสังคม

ปญหา
- แรงงานภาคเกษตรเปนแรงงานสูงอายุ

แนวทางแกไข
- พัฒนาตัวเกษตรกรใหมีความรูดานการผลิตใหถูกตอง

- เกษตรกรยังขาดการรวมกลุมตางคนตางผลิต - สงเสริมใหมีการรวมกลุม เพื่อรวมซือ้ รวมขาย เชน
การวมตัวเพื่อจัดทําการเกษตรแปลงใหญ
- สงเสริมใหมีการรวมกลุม เชน กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
- พัฒนากลุมที่มีอยูแลวใหเขมแข็ง

3. วิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร
อําเภอบางไทร ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอยตอนลาง มีลําคลองตางๆ อยู
มากมาย สภาพทั่วไป เปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง ในฤดูน้ําหลาก และจะขังอยูในทองทุงนาน 1-3 เดือน
พื้นดินสวนใหญเปนดินตะกอน แมน้ําพัดพามาตกตะกอน จึงมีความสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร มี
ถนนสายสําคัญผาน อยูใกลแหลงอุตสาหกรรม แหลงรับซื้อผลผลิตทางเกษตรและใกลแหลงทองเที่ยว
มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
จุดแข็ง (S=Strenqth)
- การคมนาคมสะดวก (ทั้งทางบกและทางน้ํา)
- มีแหลงน้ําธรรมชาติ แมน้ํา ลําคลองตางๆ มากมาย เหมาะแกการทําการเกษตร
- พื้นที่สวนใหญ สามารถทําการเกษตร ไดตลอดป
- มีศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
- มีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
- มีศูนยกําจัดศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
- มีศูนยจัดการดินและปุยชุมชน (ศดปช.)
- เกษตรกรมีความชํานาญในการผลิต
จุดออน (W=Weakness)
- พื้นที่ทําการเกษตรสวนใหญเปนของนายทุน
- การผลิตตองพึ่งพาปจจัยภายนอก ทั้งทุน และแรงงาน ปจจัยการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตสูง
- ขาดแคลนเมล็ดพันธุดี
- เกษตรกรใชสารเคมีการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช ทําใหสภาพแวดลอม ดิน น้ํา เสื่อมโทรม
- ขาดความรูเทคโนโลยีดานการเกษตรและการวางแผนกอนการเพาะปลูก
- ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
โอกาส (O= Opportunity)
- มีระบบชลประทานทั่วถึง
- นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
- มีแหลงสินเชื่อ และแหลงเงินทุน
- อยูใกลแหลงทองเที่ยวและตลาดรับซื้อสินคาการเกษตร
- มีหนวยงานของรัฐในพื้นที่ใหการสนับสนุน
ขอจํากัด (T=Threat)
- ปญหาน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก
- บางพื้นที่จะขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง
- ราคาผลผลิตไมแนนอน
- ตนทุนปจจัยการผลิตมีราคาสูง
- โรคแมลงศัตรูพืชระบาด
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4. ประเด็นยุทธศาสตรจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร
ST = กลยุทธเชิงรุก
1. สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต
2. สงเสริมใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
WO = กลยุทธเชิงพัฒนา
3. สงเสริมจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุดี
4. สงเสริมการผลิตขาวปลอดภัยจากสารพิษ (GAP)
ST = กลยุทธเชิงรับ
5. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีการรวมกลุมที่เขมแขง
WT = กลยุทธเชิงปองกัน
6. สงเสริมใหมีการปรับระบบการผลิต
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กรอบ/ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการเกษตรสํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2561
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
- การจัดการโครงการพื้นฐาน - สงเสริมการปลูกขาวพันธุดีในพื้นที่ที่
และปจจัยการผลิต
เหมาะสมกับการปลูกขาว 22,555 ไร
มุงเนนพัฒนาพื้นที่ในเขตชลประทาน
7 ตําบล คือ ตําบลหนาไม , แคออก ,
บานกลึง , กระแชง , ชางนอย , บาน
แปง และตําบลสนามชัย
- การพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบการผลิต

- ปรับเปลี่ยนการผลิตขาวปลูกพืช
ทดแทนในเขตพื้นที่ไมเหมาะสม
4,478 ไร
- พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน GAP

ตัวชี้วัด
- เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 714 กก./ไร
เปน 857 กก./ไร
- ลดตนทุนการผลิต 4,750 บาท
ตอไร เหลือ 3,776 บาทตอไร

กลยุทธศาสตร
- การจัดการดิน
- การจัดการแหลงน้ํา
- การจัดการทุนในการผลิต
- การจัดการปจจัยการผลิต

โครงการ
- สงเสริมการใชปุยอินทรีย
- สงเสริมการใชปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน
- สงเสริมการใชเมล็ดพันธุดี
- สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมการใชสารชีวภัณฑใน
กําจัดโรคแมลงศัตรูพืช
- การไถกลบตอซัง
- ปลูกพืชทดแทนพืชหลังนา
- จัดระบบการผลิตให
- โครงการปรับเปลี่ยนการปลูก
จํานวน 4,478 ไร/ฤดูกาล
เหมาะสม
ขาวไปปลูกพืชหลากหลาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา - การลดตนทุนและเพิ่ม
- สงเสริมการผลิตและใชเมล็ด
เกษตรไดมาตรฐาน GAP รอยละ ประสิทธิภาพการผลิต
พันธุดี
10 % ของผลผลิตทั้งหมด
- การพัฒนาคุณสินคาเกษตร - อบรมเกษตรกรตามกระบวนการ
- พัฒนาการปรับปรุงศูนยเรียนรู - การใชเทคโนโลยีประยุกต เรียนรูโรงเรียนเกษตรกร
ตางๆ แปลงตัวอยางในชุมชน
และภูมิปญญาทองถิ่น
- การผลิตสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน GAP
- สงเสริมการใชสารชีวภัณฑและ
สารชีวภาพ
- สงเสริมการเกษตรแบบเศรฐกิจ
พอเพียง
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กรอบ/ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการเกษตรสํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2561
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
- การพัฒนาเกษตรกรผูนํา - มีการประชุมพบปะคณะกรรมการ
- ผูนํามีผลการผลิตขาวสูงขึ้น
ผูรู ปราชญ ชาวบาน และ ศบกต., ศจช.,ศดปช.,ศพก.,อกม.,
- ผูนําสามารถลดตนทุนการผลิต
สถาบันเกษตร
Smart Farmer , วิสาหกิจชุมชน อยางนอย และมีรายไดมากขึ้น
1 ครั้ง/เดือน
- ผูนําสามารถเปนวิทยากร
บรรยายความรูได
- ผูนําพัฒนาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได

- การจัดการสภาพแวดลอม - ลดการใชสารเคมีลดลงรอยละ 5 ของ
ดานการเกษตร
พืน้ ที่การเกษตร/ฤดูกาลผลิต
- เพิ่มพื้นที่ไถกลบตอซังรอยละ 5 ของ
พื้นที่การเกษตร/ฤดูกาลผลิต

- ลดการใชสารเคมีในพื้นที่
การเกษตร 4,478 ไร/ฤดูกาล
ผลิต
- เพิ่มพื้นที่ไถกลบตอซังในพื้นที่
การเกษตร 4,478 ไร/ฤดูกาล
ผลิต

กลยุทธศาสตร
- พัฒนาระบบการเรียนรู
- พัฒนาระบบการถายทอด
ความรู
- พัฒนาแหลงเรียนรู

โครงการ
- อบรมใหความรูบทบาทหนาที่
คณะกรรมการ ศบกต. อบต.
Smart Farmer
- อบรมใหความรูการผลิตและใช
สารชีวภัณฑแกสมาชิก ศจช.
- อบรมใหความรูดานการจัดการ
ดินปุยแกสมาชิก ศดปช.
- ปรับปรุงแหลงเรียนรูเกษตร
ทฤษฎีใหม , เศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาวิสาหกิจชุมช
- การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช - สงเสริมการผลิตและใชสาร
- การบริหารจัดการศัตรูพืช ชีวภัณฑในการปองกันกําจัด
- ลดการเผาตอซัง
แมลงศัตรูพืช
- สงเสริมการเกษตรแบบ
- อบรมเกษตรกรตาม
เศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
- การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดย
วิธีผสมผสาน
- โครงการไถกลบตอซัง
- สงเสริมการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
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กรอบ/ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการเกษตรสํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2561
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
- การจัดการดานการแปรรูป - สงเสริมการปลูกขาวพันธุดีในพื้นทีท่ ี่
และการตลาดผลิตทางการ เหมาะสม 22,555 ไร ผลผลิตที่ได
เกษตร
19,329 ตัน

ตัวชี้วัด
- 5% ของผลผลิตแปรรูปเพื่อกิน
ใชบริโภค
- 10% ของผลผลิตแปรรูปเพื่อ
จําหนาย

กลยุทธศาสตร
- การจัดระบบ Contract
Farming
- การพัฒนาดานบรรจุภัณฑ
- การจัดการดานการตลาด

- การพัฒนาเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรและ
องคกร

- เกษตรกรในพื้นที่สามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน

- วางระบบการรับความรู
และการถายทอดความรู
- การบริหารจัดการคลัง
ความรู
- สนับสนุนเครื่องมือ/
อุปกรณงานสงเสริม
การเกษตรแกเจาหนาที่

- เขาใจแนวทางการสงเสริมการเกษตร
สมัยใหม

โครงการ
- สนับสนุนกิจกรรมกลุมสถาบัน/
วิสาหกิจชุมชน
- โครงการสงเสริมการเกษตร
แปลงใหญ
- บัญชีครัวเรือน
- การจัดการดานตลาด
- อบรมใหความรูแกเจาหนาที่
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ตารางกลุมชุดดินแสดงพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุมชุดดิน
ความเหมาะสม
(หนวยงานที่ดินที)่
1f , 2f , 3 f , 11 f พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูก
ขาวนาหวานในฤดูแลง หากมี
แหลงน้ําสามารถปลูกขาว พืชผัก
หรือไมลมลุกบางชนิดได

ขอเสนอแนะในการจัดการ
ควรมีการใชปุยบาง โดยเฉพาะปุยอินทรียและเลือก
พันธุขาวปลูกใหเหมาะสม หากมีการทําคันคู ปองกัน
น้ําทวมและปรับสภาพการระบายน้ําของดิน โดยยก
รองสามารถใชปลูกไมผล และพืชผักตางๆ ได
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