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คำนำ 

  ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย กิจกรรม
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ดำเนินงานในพื้นท่ี  
ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย ในจังหวัดสระบุรี เพื ่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือน 
เกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่สังคมเกษตรสูงวัย  ทั้งการเพิ่ม 
ขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้  

กลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี จึงได้จัดทำรายงาน  
ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตร  
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมเกษตรสูงอายุ กรมส่งเสริมการเกษตร 
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเคหกิจ
เกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย 
 และเพิ ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื ่อสร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ้น  
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

รายงานผลการดำเนินงานเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 ส่วน  ได้แก่ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาติ (ยุทธศาสตร์ท่ี 4) : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก และแผนปฏิรูประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ส่วนที่สอง คือ หลักการและเหตุผล 
ของการปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 6,482,650 ล้านคน หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.94 รองลงมา 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.73 (กรมส่งเสริม
การเกษตร,2563) และประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู ้บริโภคสูงอายุที ่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  ส่วนที่สาม คือ 
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                     
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ ส่วนที่สี่ เป้าหมายดำเนินการของโครงการเกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) พื้นที่อำเภอ 
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย ส่วนที่ห้า กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน มีกิจกรรมย่อย จำนวน 
2 กิจกรม คือ 1) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 2) ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย  ส่วนที่หก ผลการดำเนินงาน 
เกษตรกรสูงวัย จำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และรวมกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เจ็ด การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5  ส่วนที่แปด ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการ และส่วนที่เก้าภาคผนวก ภาพกิจกรม 
ท้ังนี้ ครัวเรือนเกษตรสูงวัยนำความรู้ด้านเคหกิจเกษตรไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ทำ
ให้มีรายได้ท่ีมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจน เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา เพื่อสร้างสังคมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย  
กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  พลังทางสังคม 
  - แผนแม่บทย่อย  การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ   
 1.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2. หลักการและเหตุผล 
ภาคเกษตรมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากจำนวนผู้มีงานทำ

ทั้งหมด 37.63 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคบริการและการค้า 18.08 ล้านคน ภาคเกษตรกรรม 
10.52 ล้านคน และภาคการผลิต 9.03 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2563) และทำให้ GDP ในช่วง               
เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 1,351,042 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.62 %  ปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมดจำนวน 6,482,650 ล้านคน หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.94 รองลงมา 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.73 (กรมส่งเสริมการเกษตร,2563) และประเทศไทยคาด
ว่าจะเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมี
ขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมี
กลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความ
พร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศ 
จะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป การเข้าสู ่สังคมสูงวัยเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ  การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพแรงงานและผลิตภาพ จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตท่ีใช้แรงงานเข้มข้นสูง (high labor intensive) แรงงาน
ไม่สามารถทดแทนโดยเทคโนโลยีหรือปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้ง่ายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพต่ำ นอกจากนี้
ยังอาจส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของประชากรไทย  
อีกด้วย ซึ่งสถานการณ์สูงวัยในครัวเรือนเกษตรอาจเป็นปัจจัยฉุดรั ้งต่อการพัฒนาของภาคเกษตรไทย  
เพราะครัวเรือนเกษตร กว่าหนึ่งในสามมีแรงงานสูงวัย และเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วย ซึ่งก็อาจเป็นอุปสรรค
สำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตได้ ในขณะเดียวกัน  
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเส่ียงสำคัญท่ีจะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น 
ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น  
การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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 ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมเกษตรสูงอายุ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร  
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และเพิ่ม
ขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เพื่อสร้างสังคมคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                     
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย 
 3.2 เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
4.1 เป้าหมายเกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปีข้ึนไป) พื้นท่ีอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวนท้ังส้ิน 10 ราย  

 4.2 สถานท่ีดำเนินการ  1) สำนักงานเกษตรอำเภอ  
    2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นท่ี 
    3) สถานท่ีอื่นๆ เช่น โรงเรียน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และวัด เป็นต้น 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
  ชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 5.2 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
 5.2.1 จัดเวทีที ่ 1 สร้างการรับรู ้เพ ื ่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ส ังคมเกษตรสูงวัย  
และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ในพื้นท่ีอำเภอ
แก่งคอย จำนวน 1 กลุ่ม 10 ราย  
  วัตถุประสงค์ : เพื ่อสร้างการรับรู ้ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมเกษตรสูงวัย   
และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
   องค์ความรู้ท่ีจำเป็น   
   1) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
   2) การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน 
   3) การส่งเสริมเคหกิจเกษตร    
   4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   เครื ่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map)  
เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น 
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   ขั้นเตรียมการ  
   สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
   1) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
   2) แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมาย และ
ชุมชนทราบ 
   ขั้นตอนการดำเนินงาน   
   สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน และถ่ายทอดความรู้ 
ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เช่น การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  
ในครัวเรือนและชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การจัดการสุขภาวะที่ดีในครัวเรือนและการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรสูงวัย เป็นต้น   
   การกำกับ ติดตาม 
   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ แก่สำนักงาน
เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

   5.2.2 จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพื่อจัดทำแผน และส่งเสริม
การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จำนวน 1 กลุ่ม 
10 ราย 
   วัตถุประสงค์ : ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการ
จัดการบา้นเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม 
   องค์ความรู้ท่ีจำเป็น   
   1) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
   2) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
   3) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
   4) การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์  
   รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ฯ : เช่น การบรรยาย การศึกษาจากสถานที ่จริง  
และการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
   ขั้นเตรียมการ  
   สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ติดต่อประสานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานที่ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีท่ี 2 แก่กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ 
   ขั้นตอนการดำเนินงาน   
   สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเน ินการจัดกระบวนการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อประเม ินสถานการณ์  
และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
แบบมีส่วนร่วม 
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   ผลท่ีเกิดขึ้น (Output)  
   แผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร ่วม  
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
   1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้   
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
   2) สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเน ินงานในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2  
ตามแบบรายงานเกษตรสูงวัย 1 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด  

  5.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
   5.3.1 จัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน และการจัดทำแผนเพื่อสร้าง
รายได้เสริมจากการประกอบอาช ีพในกลุ ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส ่วนร่วม  ในพื ้นที ่อำเภอแก่งคอย  
จำนวน 1 กลุ่ม 10 ราย 
   วัตถุประสงค์ : เพื ่อส่งเสริมการรวมกลุ ่ม การจัดตั ้งกองทุน และการจัดทำแผนเพื่อ  
สร้างรายได้เสริมในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม  
   องค์ความรู้ท่ีจำเป็น   
   1) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  
   2) การจัดต้ังกองทุนเพื่อการผลิต  
   3) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   
   4) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
   เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) 
เส้นแบ่งเวลา (Time Line) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น 
   ขั้นเตรียมการ  
   สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
   1) ประช ุมช ี ้ แจงทำความเข ้ าใจข ั ้นตอนการดำเน ินงานโคร งการฯ แก ่ท ีมงาน 
และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
   2) แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมาย และ
ชุมชนทราบ 
   ขั้นตอนการดำเนินงาน   
   สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดกระบวนการเรียนรู ้ โดยมีเนื ้อหา/หลักสูตร เกี ่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม  
การจัดต้ังกองทุนเพื่อการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบ
มีส่วนร่วม เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
   2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ตามความเหมาะสม 
   3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ 
และจัดทำแผนดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม 
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   4) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันเสนอองค์ความรู้ท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะตามแผนจัดทำ
แผนดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีท่ี 2  
   5) จัดทำแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริม จากการประกอบอาชีพ
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย ให้สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ 3. และความต้องการของกลุ่มฯ ในการดำเนินกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตรสูงวัย  
   ผลท่ีเกิดขึ้น (Output)  
   ผลท่ีจะได้รับจากการดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ในเวทีท่ี 1 ประกอบด้วย 
   1) มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร  
   2) มีแผนดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม 
   3) องค์ความรู้ท่ีต้องการ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีท่ี 2 
   4) แผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริม จากการประกอบอาชีพ
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย   
   การกำกับ ติดตาม 
   สำน ักงานส่งเสร ิมและพัฒนาการเกษตรให ้คำแนะนำการจ ัดกระบวนการเร ียนรู้   
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
   5.3.2 จัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ในพื้นท่ีอำเภอแก่งคอยจำนวน 1 กลุ่มๆ ละ 10 ราย 
    วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจ
เกษตรในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
   องค์ความรู้ท่ีจำเป็น   
   1) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
   2) ทักษะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
   3) ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เช่น การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการจัดการสุขภาวะที่ดีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสำหรับ
เกษตรกรสูงวัย เป็นต้น  
   รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ : เช่น การบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
   ขั้นเตรียมการ  
   สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเน ินการ ติดต่อ ประสานและจัดหาว ิทยากร ตามแผนฯ  
ที ่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู ้เวทีที ่ 1 และแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
เวทีท่ี 2 แก่กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ 
   ขั้นตอนการดำเนินงาน   
   สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ  
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 
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   การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
   1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้   
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
   2) สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเน ินงานในข้อ 5.3.1 และข้อ 5.3.2  
ตามแบบรายงานเกษตรสูงวัย 2 ให้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด 

   5.3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ในพื้นท่ีอำเภอแก่งคอย จำนวน 1 กลุ่ม 10 ราย 
   วัตถุประสงค์ : สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตรสูง
วัย ตามแผนท่ีได้จากกระบวนการเรียนรู้เวทีท่ี 1 ตามข้อ 5.3.1 
   ขั้นเตรียมการ  
            สำนักงานเกษตรอำเภอ เตรียมแผน/รายการจัดซื้อเครื ่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต  
ท่ีจำเป็นในดำเนินกิจกรรม (ข้อสรุปจากกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้เวทีท่ี 1 ตามข้อ 5.3.1) 
     ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1) จัดจำแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ท่ีจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม
สร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ตามงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน                 
   2) จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ภายใต้งบประมาณท่ี
ได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
   3) จัดทำบัญชีรายการส่ิงของท่ีจัดซื้อของกลุ่ม 
   4) ทำการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
   ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน 
   เมื่อเสร็จส้ินการดำเนินงานในกิจกรรมท่ี 5.3.3 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนร่วมกันสรุปผล
ท่ีได้รับจากการดำเนินกิจกรรม และวางแผนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
   ผลท่ีเกิดขึ้น (Output)  
มีกิจกรรมสร้างอาชีพและมีรายได้เพิ่มจากการดำเนินกิจกรรม 
   กำกับ ติดตาม และรายงานผล 
   1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการดำเน ินงาน  
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
   2) สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานเกษตรสูงวัย 3 
พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด  
   3) รายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
        3.1) เชิงปริมาณตามระบบ e – project (ก.1/1) (สำนักงานเกษตรจังหวัด) 
                   3.2) เชิงคุณภาพตามแบบ กสก. (โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตร 
สูงวัย)(สำนักงานเกษตรอำเภอ) 
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หมายเหตุ  ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในรูปแบบ 
การถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (แบบ NEW NORMAL) ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในพื้นท่ี 
   

6. ผลการดำเนินงาน 
    กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
      1. ผลผลิต (output) 
  1) เกษตรกรสูงวัย จำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย  
    2) เกษตรกรสูงวัย จำนวน 1 กลุ่ม มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพ และก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง 

   2. ผลลัพธ์ (outcome) 
   ครัวเรือนเกษตรสูงวัยมีอาชีพ มีรายได้ที่มั ่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา เพื่อสร้างสังคมคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   3. ตัวชี้วัด  
   เชิงปริมาณ เกษตรกรสูงวัยจำนวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตร                 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย  
  เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
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โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี 2565  
กิจกรรม : ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

การจัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 

1. ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
    จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและพื้นท่ีดำเนินการ      จำนวนท้ังส้ิน........10...........คน       แบ่งเป็นเพศชาย.....-.......คน       เพศหญิง.....10....คน 

 
 
ท่ี 

 
 

ชื่อ – สกุล 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
ที่อยู ่

 
 

อาชีพหลัก 

รายได้เฉลี่ย
ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 

(บาท/เดือน) 

 
ทักษะความชำนาญ 

(โปรดระบุ) เลขที ่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1. นางพิกุล       ม่วงเขาแดง 63 36/3 5 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ทำสวน 6,500 ทำสวนผลไม้ 
2. นางระเบียบ   เทียมพัด 65 65/1 5 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ค้าขาย 15,000 ทำอาหาร 
3. นางบัวไข      จารย์คำมา 65 24/2 5 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ไสตอก 10,000 ไสตอก 
4. นางปราณีต   จีนบุญมี 61 5/5 5 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ข้าราชการบำนาญ 25,000 ทำสวนผลไม้ 
5. นางทองพันธ์   บุญสำอางค์ 65 2/1 5 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ไสตอก 10,000 ไสตอก,ทไสวนผลไม้ 
6. นางทองอินทร์  แช่มช้อย 64 21 9 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ทำสวน 12,000 ทำสวนผลไม้ 
7. นางสีนวล       ศรีคอนเตา 67 23 9 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ค้าขาย 10,000 ปลูกเผือก 
8. นางทองห่อ     พวยอ้วน 66 203 9 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ทำสวน 10,000 ทำสวนผลไม้ 
9. นางศศินันท์     มะลินันท์ 61 107/1 2 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ข้าราชการบำนาญ 25,000 ทำสวนผลไม้  

10. นางสวิง         ตะเภาเงิน 65 11 3 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ค้าขาย 9,000 ขนมไทย 
 

แบบรายงาน เกษตรสูงวัย 1 
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การจัดเวที่ที่ 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง เพือ่จัดทำแผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม 
1. แผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง - -  - - - - - - - - - 
2. จัดทำปฏิทินอาหาร - -  - - - - - - - - - 
3. แผนส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือน - -  - - - - - - - - - 
4. ถ่านไบโอชาร์ - - -  - - - - - - - - 
5. การขยายพันธุ์มะยงชิด และทุเรียน - - -  - - - - - - - - 
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โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี 2565 
กิจกรรม : การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 1. จัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดต้ังกองทุน และการจัดทำแผนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม 
 1.1 ชื่อกลุ่ม....กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหวานใจชะอม............................. วัน/เดือน/ปี ที่จัดต้ังกลุ่ม……5…กุมภาพันธ์…2565…………................… 
       ที่ต้ังกลุ่ม 2/1 หมู่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม 

 

  1.2 แผนการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ตำแหน่ง 
1 นางปราณีต   จีนบุญมี 61 ประธาน 
2 นางทองพันธ์   บุญสำอางค์ 65 ประชาสัมพันธ์ 
3 นางทองอินทร์  แช่มช้อย 64 สมาชิก 
4 นางสีนวล       ศรีคอนเตา 67 สมาชิก 
5 นางทองห่อ     พวยอ้วน 66 กรรมการ 
6 นางศศินันท์     มะลินันท์ 61 รองประธาน 
7 นางสวิง         ตะเภาเงิน 65 กรรมการ 
8 นางพิกุล       ม่วงเขาแดง 63 เหรัญญิก 
9 นางระเบียบ   เทียมพัด 65 เลขานุการ 

10 นางบัวไข      จารย์คำมา 65 สมาชิก 

กิจกรรม 
(โปรดระบุ) 

องค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(โปรดระบุ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

1.เตาเผาถ่านไบโอชาร์ + น่ำส้มควันไม้ การผลิตถ่านไบโอชาร์ ก.พ.- พ.ค. 2565 
2.การขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ทุเรียน และมะยงชิด ก.พ..- พ.ค. 2565 

แบบรายงาน เกษตรสูงวัย 2 
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โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี 2565 
กิจกรรม : สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
1. กิจกรรมกลุ่มและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 

ชื่อกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหวานใจชะอม จำนวนสมาชิกท้ังส้ิน 10 คน   แบ่งเป็นเพศชาย   -   คน       เพศหญิง  10  คน   

กิจกรรมกลุ่มที่เกิดขึ้น  
(ระบุกิจกรรม) 

ปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
ชนิด (ระบุชนิด) จำนวน (หน่วยนบั) 

เผาถ่านไบโอชาร์  ชุดเตาถังไบโอชาร์  5 ชุด 
2. ผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

ท่ี ชื่อ – สกุล รายได้เพิ่มเฉลี่ยหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ 
(บาท/เดือน) 

รายจ่ายเฉลี่ยที่ลดลงหลังจากเข้ารว่มโครงการฯ 
(บาท/เดือน) 

1. นางพิกุล       ม่วงเขาแดง 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
2. นางระเบียบ   เทียมพัด 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
3. นางบัวไข      จารย์คำมา 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
4. นางประณีต   จีนบุญมี 3,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
5. นางทองพันธ์   บุญสำอางค์ 3,000 บาท/เดือน  1,000 บาท/เดือน 
6. นางทองอินทร์  แช่มช้อย 2,500 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
7. นางสีนวล       ศรีคอนเตา 2,000 บาท/เดือน 1,500 บาท/เดือน 
8. นางทองห่อ     พวยอ้วน 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
9. นางศศินันท์     มะลินันท์ 2,000 บาท/เดือน  1,000 บาท/เดือน 

10. นางสวิง         ตะเภาเงิน 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน  

 

  

แบบรายงานเกษตรสูงวัย 3 
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7. การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ (ตาราง) 

โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี 2565 
กิจกรรม : ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
ชื่อกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหวานใจชะอม  
จำนวนสมาชิกท้ังส้ิน 10 คน   แบ่งเป็นเพศชาย   -   คน       เพศหญิง  10  ค

ท่ี ชื่อ – สกุล รายได้เพิ่มเฉลี่ยหลังจากเข้าร่วม
โครงการฯ 

(บาท/เดือน) 

รายจ่ายเฉลี่ยที่ลดลงหลังจาก
เข้าร่วมโครงการฯ 

(บาท/เดือน) 
1. นางพิกุล       ม่วงเขาแดง 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
2. นางระเบียบ   เทียมพัด 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
3. นางบัวไข      จารย์คำมา 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
4. นางประณีต   จีนบุญมี 3,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
5. นางทองพันธ์   บุญสำอางค์ 3,000 บาท/เดือน  1,000 บาท/เดือน 
6. นางทองอินทร์  แช่มช้อย 2,500 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
7. นางสีนวล       ศรีคอนเตา 2,000 บาท/เดือน 1,500 บาท/เดือน 
8. นางทองห่อ     พวยอ้วน 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
9. นางศศินันท์     มะลินันท์ 2,000 บาท/เดือน  1,000 บาท/เดือน 

10. นางสวิง         ตะเภาเงิน 2,000 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 
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8. ปัญหา-อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา-อุปสรรค 

1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรสูงวัย ทำให้การอบรมที่ต้องมีการเขียน บันทึก
ข้อมูลเป็นไปได้ช้า เนื่องจากเขียนหนังสือไม่คล่อง 

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สมาชิกกลุ่มเข้ารับการอบรม 
หรือรวมตัวกันไม่ต่อเนื่อง และกลุ่มยังขาดความรู้ อุปกรณ์ เครื ่องมือ ที่มีความทันสมัยในการดำเนินงาน 
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม และนำกิจกรรม หรือความต้องการเพื่อสร้างความสนใจกับ

สมาชิกลุ่ม  
2. มีหลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือการแปรรูปให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ของทางกลุ่ม 

เพื่อการนำไปต่อยอด
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ภาคผนวก 

รูปภาพกิจกรรม 

จัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจ
เกษตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
                วันท่ี 20 ธันวาคม 2564  จัดเวทีท่ี 1 สร้างการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตร
สูงวัย และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ในการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพิ่มมูลค่่าผลผลิตทางการเกษตร การจัดการสุขภาวะที่ดี 
ในครัวเรือนและการประกอบอาชีพทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรสูงวัย เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย 
ณ ท่ีทำการวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง เพื่อจัดทำแผนและส่งเสริมการจัดการบ้าน
เกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม 
                วันท่ี 22 ธันวาคม 2564  จัดเวทีท่ี 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพื่อจัดทำ
แผนและส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม เป้าหมายเกษตรกร
จำนวน 10 ราย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 
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จัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดต้ังกองทุน และการจัดทำแผนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม 

 
จัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชพีใน
กลุ่มเกษตรสูงวัย 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


