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บทที่ 1
แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการพัฒนาชุมชนตาบลสามพราน อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกษตรกรชาวบ้านหรือชุมชน มีสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการพัฒนา
ชุมชนมีพัฒนามาจากแนวคิดที่ว่า มนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของธรรมชาติและเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการ
พัฒนา ถ้ามนุษย์ได้รับการพัฒนาก็จะเกิดการพัฒนาชุมชนตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกร
ชาวบ้าน ให้รู้จักคิดเอง ทําเอง บนพื้นฐานของการรักถิ่นบ้านเกิด เป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านจาก
กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ในการวางแผนตัวเอง ฉะนั้นในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน ชุมชนต้องมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ การรวมความคิด ร่วมทํา ร่วม
วางแผน ร่วมทุนและร่วมรับผลประโยชน์ โดยการบริการและจัดการโดยชุมชนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ถ้ามชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไข
ในทางที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพือ่ ให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง และมีความสามารถในการ
บริหารและจัดการทรัพยากรของตนเอง และมีความสามารถในการบริหารและจัดการทรัพยากร
ของตนเองและชุมชนได้
3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานต่างๆในภาคราชการและ
ชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การของชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถรู้ปัญหาของตนเองและสามารถร่วมกันแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้
2. เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่งอจากการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง
3. เกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดํารงชีวิต
พื้นที่เปูาหมาย
ดําเนินการในพื้นที่ตําบลสามพราน จํานวน 9 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2558 - 2560
งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมพัฒนาที่ดิน
3. กรมชลประทาน
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4.
5.
6.
7.

กรมปศุสัตว์
กรมประมง
อบต.สามพราน
อบจ.นครปฐม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสามพราน
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บทที่ 2
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2.1 ข้อมูลทางกายภาพ
2.1.1 สถานที่ตั้งและอาณาเขตและพื้นที่
เดิมที่ตั้งตําบลสามพรานเป็นปุาดงพงพี มีแม่น้ําและคลองไหลผ่านซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์
ปุานานาชนิดรวมทั้งโขลงช้างปุา ได้ออกหากินตามแหล่งน้ําต่างๆในลุ่มแม่น้ําท่าจีนซึ่งโขลงช้างดังกล่าวนี้ ได้มี
หัวหน้าช้างที่กําลังตกมัน เกเร และดุร้ายอย่างเสือ ชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกช้างตัวนี้ว่า ”ช้างหัวเสือ” ได้
นําพาบริวารออกอาละวาดทําลายสิ่งของสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทั่วไป ต่อมาได้มีนายพราน 3 คน
ซึ่งมีวิชาอาคมและมีฝีมือทราบข่าวว่าช้างดุร้ายตัวนี้อยู่บริเวณเขตบางช้าง นายพรานทั้ง 3 คนได้เดินทาง
มาถึงวัดปากลัด(ปัจจุบันวัดท่าข้าม) และได้ข้ามคลองท่าคาไปยังคลองบางช้างซึ่งเป็นบริเวณที่ช้างเชือกนี้
อาศัยอยู่และสามารถปราบช้างหัวเสือได้ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณที่นายพราน 3 คนปราบช้างหัวเสือได้ว่า
“สามพราน” ซึ่งต่อมาได้เป็นตําบลสามพรานจนกระทั่งปัจจุบันนี้
2.1.2 สภาพภูมิศาสตร์
ตําบลสามพรานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอําเภอสามพรานโดยมีพื้นที่หมู่ 2,3,4,5,6 โดยมีแม่
น้ําท่าจีนคั่นกลางอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1,7,8 โดยเฉพาะหมู่ที่ 7,8 เป็นเขตเทศบาลตําบลสามพราน จึงมีอาณา
เขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
จดตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก
จดตําบลท่าข้าม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก
จดตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.1.3 สภาพภูมิประเทศ
ตําบลสามพรานเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ําล้อมรอบสภาพจึงเหมือนเกาะกลางน้ํา
2.1.4 แหล่งน้าและทางน้า
ตําบลสามพรานเป็นพื้นที่แม่น้ําท่าจีนไหลผ่านและมีลําคลองต่างๆประมาณ 21คลองไหลผ่านพื้นที่
2.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
- ประปา มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ตลอดปี เกือบทุครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 99 %
- ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์ มีระบบโทรศัพท์พื้นฐานใช้ในครัวเรือนประมาณ 85 %
2.1.6 เส้นทางคมนาคม
ตําบลสามพรานมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา โดยมีสะพานข้ามแม่น้ํานครชัยศรีเชื่อมสอง
ผังแม่น้ํา มีถนนสายหลักคือ ถนนเพชรเกษม ถนนเข้าอําเภอสามพราน ถนนวัดเดชานุสรณ์ นอกจากนี้
ยังมีถนนคอนกรีตเชื่อมต่อทุกหมู่บ้านสามารถใช้ได้ตลอดปี ส่วนทางน้ําใช้เรือพายและเรือยนต์หางยาว
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2.1.7 กลุ่มชุดดิน
ตําบลสามพรานประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินที่ 8 ซึ่งลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว
ดินบนมีลักษณะการทับถมกันเป็นชั้นๆของดินและอินทรีย์วัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ํา ดินล่างมีสีเทาบาง
แห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบที่บริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ทําการขุดยกร่องเพื่อ
ปลูกพืชผลต่างๆทําให้สภาพพื้นที่ผิวเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติจึงสูง
เหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง มะขาม ขนุน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ มะพร้าว
2.1.8 ภัยธรรมชาติ
ตําบลสามพรานจะประสบปัญหาในฤดูฝนที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน และมีระดับน้ําทะเลหนุน
สูงก็จะทําให้น้ําท่วมขังซึ่งเนื่องจากการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําท่าจีนไม่ทัน
2.1.9 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25- 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางและสม่ําเสมอ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปี 92.20 มม.
2.2 ข้อมูลชีวภาพ
2.2.1 พันธุ์พืชที่ปลูก
เกษตรกรตําบลสามพรานส่วนมาประกอบอาชีพการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ แปูนสี
ทอง ชมพู่พันธุ์ทูลเกล้า เพชรสามพราน ทับทิมจันทร์ มะนาวพันธุ์แปูน มะพร้าวอ่อนพันธุ์น้ําหอม มะม่วง
พันธุ์น้ําดอกไม้ ฟูาลั่น เขียวเสวย และกล้วยไม้พันธุ์สกุลหวาย สกุลออนซิเดียม สกุลม๊อคคาร่า

2.2.2 การใช้ที่ดิน (ตารางที่ 1 )
ไม้ผล
ไม้ดอกไม้
ตาบล
ไม้ยืน พืชผัก
ประดับ
ต้น
สามพราน 1,260 60
525

ปศุสัตว์
24

พื้นที่อื่นๆ
ประมง (สิ่งก่อสร้างพื้นที่
สาธารณะ)
16
3,928

2.2.2 การใช้ที่ดินปลูกไม้ผล – ไม้ยืนต้น (จานวน/ไร่) (ตารางที่ 2)
หมู่ที่/ชื่อบ้าน
ฝรัง่
ชมพู่ มะนาว กล้วยไม้ มะพร้าวอ่อน
ม.1บ้านสวนหลวง
20
3
2
35
12
ม.2บ้านหงษ์
3
3
62
16
ม.3บ้านศรีษะย่าน
8
2
82
17
ม.4บ้านดงเกตุ
7
4
1
72
18
ม.5บ้านโรงหีบ
3
2
104
12
ม.6บ้านคลองหีบหิน
3
2
42
10

มะม่วง
3
2
2
4
6
3

รวมพื้นที่
การเกษตร
ทั้งหมด
1,885

รวม
75
86
111
106
127
60

รวมพื้นที่
ทั้งหมด
5,813
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ม.7บ้านคลองนายหมก

ม.8บ้านสามพราน
ม.9บ้านคลองแค

รวม

2
2
4
47

1
14

1
4

2.2.3 ระบบการผลิต
ชนิดพืช
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ฝรั่ง
ชมพู่
มะนาว
กล้วยไม้
มะพร้าวอ่อน
มะม่วง

26
42
465

26
85
10
206

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
3
2
26

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี

2.2.4 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเทคโนโลยีการผลิต
ชนิดพืช
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย ก.ค. ส.ค.
.
ใส่
ป
ย
๋
ุ
คอก
ปุ
ย
๋
เคมี
ฝรั่ง
ปีละ 1
ครั้ง
ใส่ปุ๋ยคอก
ปีละ 1
ครั้ง

ชมพู่
มะม่วง

เก็บ
เกีย่ ว

ตัดแต่งกิ่ง

ใส่ปุ๋ยคอก
ปีละ 1
ครั้ง

ปุ๋ยเคมี
เดือนละ1
ครั้ง

กล้วยไม้

พ่นสารเคมี
ทุก10-15
วัน/ครั้ง
ใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมัก
ปีละ1ครั้ง

.ใส่สารเคมี
ทุก7-10วัน

ตารางแสดงต้นทุนการผลิต
รายการต้นการทุนผลิต/
ที่
ไร่/บาท
ค่าวัสดุ
1
ค่าพันธุ์

ก.ย ต.ค.

เดือนละ1
ครั้ง
ใส่ปุ๋ยเคมี

มะนาว

มะพร้าวอ่อน

29
117
59
772

พ่นสารเคมี
ทุก10-15
วัน/ครั้ง
พ่นสารเคมี
ช่วงออก
ดอกติดผล
ดูแล
รักษาการ
ออกดอกติด
ผล
พ่นสารเคมี
ทุก10-15
วัน/ครั้ง
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ตลอดปี
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ตลอดปี

ฝรั่ง

ชมพู่

มะม่วง

มะนาว

กล้วยไม้

มะพร้าวอ่อน

4,095

364

1,436 1,636

21,840

1,535

พ.ย

ธ.ค

9
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยคอก
ค่าสารเคมีปูองกันกําจัด
ศัตรูพืช
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ค่าจ้างรายงาน
ค่าเตรียมดินยกร่องปลูก

ค่าปลูก

ค่ากําจัดศัตรูพืช
ค่าห่อผล
ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10
ค่าตัดแต่งกิ่ง
11 ค่าเรือนโรง
รวมต้นทุนการผลิต

1,433

860

1,365

955

819

1,092

1,215

10,240 9,555
1,365
546
680
1,565

285
556
680
680

819

275

1,095 2,184

6,552

2,320

920

3,882

135

340

815

1,155

340

570

9,660

-

9,500

1,365
2,635
1,450

450
410
1,300

-

-

270
410
1,145 680
550 1,250
340

545

220,506
23,200 15,405 6,225 19,002 259,319

16,030

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.3.1ขนาดการถือครองที่ดิน
เกษตรกรมีที่ดินทํากินเฉลี่ยครอบครัวละ 5 ไร่
2.3.2 สิทธิในที่ดินทากิน
25% 4%
เช่าผู้อื่น อื่นๆ
71%เป็นของตนเอง

2.3.3 จานวนแรงงาน
ครอบครัวเกษตรกร 1 ครอบครัวจะมีแรงงานเฉลี่ย 2 คนต่อ 1 ครอบครัว
2.3.4 รายได้ - รายจ่ายของครอบครัว
เกษตรกรมีอาชีพทําสวนผลไม้เป็นหลักและปลูกกล้วยไม้เพื่อตัดดอกเกษตรกรส่วนใหญ่จะมี
รายได้ตลอดปี รายจ่ายของเกษตรกร 60 % จะนํามาใช้จ่ายในครอบครัว และอีก40 % จะเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประกอบอาชีพ
2.3.5 เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องสูบน้ํา
342 เครือ่ ง
เครื่องพ่นสารเคมี 286 เครื่อง
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2.3.6 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามพรานพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลสามพราน มีสมาชิกจํานวน
18 ราย มีเงินทุนหมุนเวียน 55,000 บาท
2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ
2.1 กลุ่มกล้วยไม้สามพราน 1 ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตําบลสามพราน มีสมาชิก
จํานวน 14 ราย มีเงินทุนหมุนเวียน 25,600 บาท
2.2 กลุ่มกล้วยไม้สามพราน 2 ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 6 ตําบลสามพราน มีสมาชิก
จํานวน 27 ราย มีเงินทุนหมุนเวียน 253,650 บาท
2.3.7 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
เกษตรกรตําบลสามพรานใช้แหล่งเงินทุนจากตนเอง 56% จากธนาคารเพื่อการเกษตร 10% จาก
ธนาคารพาณิชย์ 26% จากแหล่งอื่นๆ 8%
2.3.8 ข้อมูลการตลาด (วิธีการตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิต)
- ผลผลิตไม้ผล
มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
มีพ่อค้าท้องถิ่นรวบรวมผลผลิต
เกษตรกรนําไปจําหน่ายในตลาดตัวจังหวัด
เกษตรกรนําไปจําหน่ายในตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท และตลาดปากคลอง
- ผลผลิตกล้วยไม้
มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจําหน่ายต่างประเทศ
จําหน่ายในตลาด อําเภอ จังหวัด
จําหน่ายตลาดปากคลองตลาด
2.4 ข้อมูลด้านสังคม
2.4.1 จานวนประชากรและครัวเรือน
หมู่ที่
จานวนครัวเรือนทั้งหมด จานวนครัวเรือนเกษตรกร
1
202
34
2
226
36
3
117
49
4
168
48
5
311
43
6
278
31
7
1856
14
8
1,281
21
9
141
38
รวม
4,580
314
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2.4.2 ศาสนา การศึกษา สิ่งยึดเหนี่ยวของประชาชน
ประชากรของตําบลสามพรานส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัดดงเกตุและวัดสามพราน มีโรงเรียน
วัดบ้านดงเกตุ โรงเรียนบ้านสามพราน โรงเรียนสกลวิทยา โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา โรงเรียนภัทรนุสรณ์
โรงเรียนบวรธนวิทย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน
สรุปปัญหาของเกษตรกรตาบลสามพราน
กายภาพ
ชีวภาพ
1. ดินขาดความอุดม
1. มีศัตรูพืชระบาด
สมบูรณ์
ตลอดปี
2. น้ําท่วมขังเมื่อเกิดฝน
ตกหนักติดต่อกัน
หลายวัน และมีน้ําทะเล
หนุนสูง
3. น้ําเน่าเสีย
4.ขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง
5. ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจ
สังคม
1. ราคาผลผลิตตกต่ํา 1. ขโมยผลผลิต
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 2. ยายเสพติด
3. ไม่สามารถกําหนด 3. การพนัน
ราคาผลผลิตได้

วิสัยทัศน์ชุมชนของตาบลสามพราน
1. ให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตแน่นอน
2. ให้มีราคาที่ดี
3. ให้มีปัจจัยการผลิตที่ดีตามมาตรฐานและราคาถูก
4. ให้มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้น
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บทที่ 4
สังเคราะห์ข้อมูล
4.1 ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลสามพรานเกษตรกรจะยึดอาชีพทําสวนผลไม้เป็นหลัก มีบางส่วนที่ปลูกกล้วยไม้เพื่อตัดดอก
ออกจําหน่าย เนื่องจากพื้นที่ตําบลบางช้างสภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มี
แม่น้ําท่าจีนไหลผ่าน มีลําคลอง 21 คลองไหลกระจายไปตลอดตําบล
4.2 ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิตผลตอบแทนที่ได้
ปัจจัยการผลิตนั้นเกษตรกรต้องรับอาสาในเรื่องของราคาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นจากเดิม แต่
ราคาผลผลิตนั้นยังคงที่และไม่แน่นอนทําให้ผลตอบแทนที่ได้นั้นลดลง
4.3 กลยุทธ์ทางเลือก
เน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไรให้สูงขึ้นและให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้มีตลาดกลางเพื่อจําหน่าย
ผลผลิตได้โดยตรง
4.4 แผนการผลิต
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
5. ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน
4.5 แผนการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องของการจัดการผลิตการบริหารศัตรูพืชที่ถูกวิธี และการใช้เทคโนโลยีที่ลด
ต้นทุนการผลิต
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บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน
5.1 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. ผลผลิตมีราคาตกต่ํา

สภาพปัญหา / สาเหตุ
1. มีผลผลิตจํานวนมาก รวมทั้งมีผลผลิต
จากแหล่งปลูกอื่นๆเข้าสูร่ ะบบตลาดมาก
2. ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตรงตามตลาด
ต้องการ

การแก้ไข
1.จัดหาตลาดกลางเพื่อจําหน่ายผลผลิต
โดยตรง
2. จัดหาตลาดต่างประเทศโดยตรง
3. รวมกลุม่ เพื่อแปรรูปและถนอมอาหาร
4. ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
1. ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง
1. รวมกลุ่มเพื่อซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
2. สารเคมีปูองกันกําจัดโรคและแมลงมีราคา 2. เลิกใส่สารเคมี
สูง
3. อบรมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
3. โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด
1. ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
1. จัดอบรมเกษตรกร
กําจัดโรคและแมลงอย่างถูกต้องและถูกวิธี
2. ทัศนศึกษางานสถานที่ประกอบการที่
2. แมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติถูกทําลายโดย ประสบผลสําเร็จ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
4. ไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิต 1. เกษตรกรผูผ้ ลิตไม่สามารถกําหนดราคา
1. รวมกลุ่มเพื่อขายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
ผลผลิตได้
2.แบ่งเขตการผลิต
2.ผลผลิตมีจํานวนมาก
5. น้ําเน่าเสีย
1. จากโรงงานอุตสาหกรรม
1.รณรงค์ให้รักษาความสะอาดของคู คลอง
2. จากฟาร์มของเกษตรกร
2.ออกกฎหมายคุ้มครองพร้อมการอนุรักษ์
3.จากบ้านเรือนของเกษตรกร
3.ทําตามกฎหมายที่ให้อํานาจไว้
6. น้ําท่วม
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
1. ทําคันกั้นน้ําให้สูงขึ้น
2.เตรียมเครื่องสูบน้าํ และน้ํามันเชือ้ เพลิง
และหล่อลื่นไว้เป็นส่วนกลาง
7. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรใน 1. ลําคลอง คูคลองตื้นเขิน
1. ขุดลอกคูคลอง
ฤดูแล้ง
2.ผักตบชวาและวัชพืชมาก
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ํารักษาความ
สะอาดคูคลอง
3.รวมกลุ่มผู้ใช้น้ํา
8. ฤดูกาลเปลีย่ นแปลง
1. ฝนตกไม่เป็นฤดูกาล
2. อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
9. ขโมยผลไม้ตามสวน
1. ยาเสพติด
1.รณรงค์ให้เลิกยาเสพติด
2. การพนัน
2.รณรงค์ให้เลิกการพนัน
3. พฤติกรรมเลียนแบบ
3.ใช้หลักศาสนา
4.ใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
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บทที่ 6
โครงการ / กิจกรรม
6.1 โครงการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานของไม้ผล(ฝรั่ง , ชมพู่ , มะม่วง ,
มะพร้าวอ่อนน้ําหอม)
6.1.2 ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสามพราน
6.1.3 หลักการและเหตุผล
- มีการแข่งขันในการค้าขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
- เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีเทคนิคในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น
6.1.4 วัตถุประสงค์
- เพื่อเกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพดี
- มีความปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต
- รักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
6.1.5. เปูาหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลชนิดละ 25 คน (รวม 100 คน)
6.1.6. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 - 9 ตําบลสามพราน
6.1.7 ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
6.1.8 แผนการดาเนินงาน
จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง รวมจํานวน 4 ครั้ง เกษตรจํานวน 100
คน
6.1.9 วิธีดาเนินการ
6.1.9.1
รายละเอียดโครงการ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
3. จัดทําแปลงสาธิต
4. จัดฝึกอบรมตามขบวนการโรงเรียนเกษตรกร
6.1.9.2
การบริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสามพราน
6.1.10 งบประมาณ
ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ และค่าอาหารเครื่องดื่มทั้งหมด จํานวน 60,000 บาท
6..1.11 ผลตอบแทนของโครงการ
6.1.11.1. ผลตอบแทนโครงการ ( Out put หรือ Product )
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- เกษตรกรรู้จักพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น
- ลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้สารเคมี
6.1.11.2. ผลกระทบ / ผลผลิตตอบแทนโดยทางอ้อม ( Out comes หรือ Effect
)
-

เกษตรกรสุขภาพดี
ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
ผู้บริโภคปลอดภัย
ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและราคาสูงขึ้น

6.2

โครงการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานของกล้วยไม้ตัดดอก
6.2.1 ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสามพราน
6.2.2 หลักการและเหตุผล
มีการแข่งขันในการค้าขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศสูงมากในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการตรวจสอบคุณภาพและสารตกค้างอย่างเข้มข้น
6.2.3 วัตถุประสงค์
- เพื่อเกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพดี
- มีความปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต
- รักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
6.2.4 เปูาหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ จํานวน 75 ราย
6.2.5 พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1- 9 ตําบลสามพราน
6.2.6 ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
6.2.7 แผนการดาเนินงาน
จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง รวมจํานวน 3 ครั้ง เกษตรจํานวน 75 ราย
6.2.8 วิธีดาเนินการ
6.2.8.1
รายละเอียดโครงการ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
3. จัดทําแปลงสาธิต
4. จัดฝึกอบรมตามขบวนการโรงเรียนเกษตรกร
6.2.8.2 การบริหารโครงการ
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ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร
ประจําตําบลสามพราน
6.2.9 งบประมาณ
ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ และค่าอาหารเครื่องดื่มทั้งหมด จํานวน 45,000 บาท
6.2.10 ผลตอบแทนของโครงการ
6.2.10.1 ผลตอบแทนโครงการ ( Out put หรือ Product )
- เกษตรกรรู้จักพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น
- ลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้สารเคมี
6.2.10.2 ผลกระทบ / ผลผลิตตอบแทนโดยทางอ้อม ( Out comes หรือ Effect
)
- เกษตรกรสุขภาพดี
- ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
ผู้บริโภคปลอดภัย
ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและราคาสูงขึ้น
6.3 โครงการ
โครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ
6.3.1 ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสามพราน
6.3.2 หลักการและเหตุผล
1. ทําให้การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
2. ลดการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช
3. ใช้สารอื่น ๆ ในธรรมชาติทดแทนสารเคมี
4. ลดต้นทุนการผลิต
6.3.3 วัตถุประสงค์
1. ลดการใช้สารเคมี
2. ใช้สารเคมีที่จําเป็นอย่างถูกต้องและถูกวิธี
3. ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
4. ใช้สารธรรมชาติทดแทนสารเคมี
5. ลดต้นทุนการผลิต
6.3.4 เปูาหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลจํานวน 100 ราย
6.3.5 พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 - 9 ตําบลสามพราน
6.3.6 ระยะเวลา
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
6.3.7 แผนการดาเนินงาน
จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง รวมจํานวน 3 ครั้ง เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล
จํานวน 100 ราย
6.3.8 วิธีดาเนินการ
6.3.8.1 รายละเอียดโครงการ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง
3. จัดทําแปลงสาธิต
4. จัดฝึกอบรมตามขบวนการโรงเรียนเกษตรกร
6.3.8.2 การบริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
สามพราน
6.3.9 งบประมาณ
ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ และค่าอาหารเครื่องดื่มทั้งหมดจํานวน 95,000 บาท
6.3.10 ผลตอบแทนของโครงการ
6.3.10.1 ผลตอบแทนโครงการ ( Out put หรือ Product )
- เกษตรกรรู้จักพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น
- เกษตรกรรู้จักใช้สารธรรมชาติอื่น ๆ ทดแทนสารเคมี
- เกษตรกรรู้จักการผลิตไม้ผลให้ปลอดภัยจากสารพิษ
- ลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้สารเคมี
6.3.10.2

ผลกระทบ / ผลผลิตตอบแทนโดยทางอ้อม ( Out comes หรือ Effect

)
-

เกษตรกรสุขภาพดี
ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
ผู้บริโภคปลอดภัย
ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและราคาสูงขึ้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
กระบวนการจัดทาเวทีชุมชน
ครั้ง
ที่
1

วัตถุประสงค์/
เปูาหมาย

หมู่ที่3บ้านศรีษะ
ย่าน
หมู่ที่4บ้านดงเกตุ

4
หมู่ที่5บ้านโรงหีบ
5

6

หมู่ที่ 6บ้านคลองหีบ
หิน

7

หมู่ที่7บ้านคลองนาย
หมก

8

หมู่ที่8บ้านสาม
พราน
หมู่ที่9บ้านคลองแค

9

ชื่อหน่วยงาน

จานวน
(คน)

หมู่ที่1บ้านสวนหลวง
หมู่ที่ 2บ้านหงษ์

2
3

จานวนชาวบ้าน
ที่เข้าร่วมทั้งหมด
(คน)

จานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

จานวนผู้นาชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)
1.นายประทีป จาตุรัตน์
2.นายบุญทรง จ้อยจินดา
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สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน
สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

22

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

21

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

19

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

18

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

19
24

22
24

1

ผลที่ได้รับ

1.น.ส.นงนุช อรโชติพงศ์
2.นายสุพัฒน์ มอญถนอม
3.นายประสงค์ ภู่ทอง
1.นายโฆษิต เอีย่ มสําอางค์
2.นายบุญสม แสงอนันต์
3.นายมนตรี เอีย่ มสําอางค์

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายวารินทร์ วารี
2.นายสัมพันธ์ ใช้โฉมยงค์
3.นายชัยศรี วารี
1.นายธนธรณ์ จรดล
2.นายสมุทร เดชกําแหง
3.นายสมศักดิ์ จรดล

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายไพฑูลย์ บุญมี
2.นายพินิจ เหล่าสมาธิกุล
3.นส.วันดี จ้อยจินดา

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายอาทร เผื่อนประไพ
2.นายสําจิตร เณรตาก้อง
3.นายสุกิจ วารี

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

3.นายสมชายเพรียวสามพราน

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

1.นายประยงค์ นาคสงวน
2.ร.ต ถวิล ตุ้งสวัสด์
3.นายวินยั ตรีพงษ์พันธ์

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

1.นายบุญสม จรดล
ได้รู้ปัญหา
2.นายประกิจ จันทร์สมวงศ์ และแนว
3.นายศุภโชค จิตต์สมบูรณ์ ทางแก้ไข
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รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล (พ.ศ. 2558 - 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลสามพราน อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
1.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่

1

2.

3.

4.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐานของฝรั่ง
ชมพู่ , มะม่วง ,
มะพร้าวอ่อนน้ําหอม

เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

-เพื่อเกษตรกรผลิต
สินค้าทางการเกษตร
ที่มีคุณภาพดี
-มีความปลอดภัยทั้ง
ผู้บริโภคและผูผ้ ลิต
-รักษาระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการ
-เพื่อเกษตรกรผลิต
ผลิตสินค้าเกษตรที่
สินค้าทางการเกษตร
ปลอดภัยและได้
ที่มีคุณภาพดี
มาตรฐานของกล้วยไม้ -มีความปลอดภัยทั้ง
ตัดดอกและการผลักดัน ผู้บริโภคและผูผ้ ลิต
การส่งออกกล้วยไม้สู่
-รักษาระบบนิเวศน์
ต่างประเทศ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดฝึกอบรม
-เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
-ไม้ประดับ
โครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

โครงการจัดฝึกอบรม
และพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจากสารพิษ

-เพื่อเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่
ปลอดภัย
-รักษาระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการจัดฝึกอบรม
การทําปุ๋ยชีวภาพและ
น้ําสกัดจากธรรมชาติ

-เพื่อให้เกษตรกรลด
การใช้ปุ๋ยเคมี
-มีรายได้สูงขึ้น

งบประมาณและที่มา
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
15,0 20,0 25,0 -เกษตรกรมีระบบ
00
00
00
การผลิตที่ดีขึ้น
-ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
-เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อบต.สาม
พราน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

25,0
00

35,0
00

45,0
00

-เกษตรกรมีระบบ
การผลิตที่ดีขึ้น
-ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
-เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

-อบต.สาม
พราน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

10,0
00

15,0
00

20,0
00

-เกษตรกรรวมกลุม่
เพื่อขายผลผลิต
-สร้างความสามัคคี

-อบต.สาม
พราน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

25,0
00

30,0
00

40,0
00

-ผลผลิตปลอดภัย
จากสารพิษ
-เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
-ลดต้นทุนการผลิต

-อบต.สาม
พราน
-กรมพัฒนา
ที่ดิน
- สนง.
เกษตร
อําเภอสาม
พราน

เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ

งบประมาณและที่มา
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
55,0 75,0 95,0 -ผลผลิตปลอดภัย
00
00
00
จากสารพิษ
-เกษตรกรมีคุณภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อบต.สาม
พราน
-กรม
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และการทําปุย๋ อินทรีย์

-สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ดีขึ้น

ม.1 - 9

ชีวิตที่ดีขึ้น
-ลดต้นทุนการผลิต
-มีรายได้เพิ่มขึ้น

6.

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล สบู่
ดํา ฯลฯ

-ใช้ทดแทนน้ํามัน
เชื้อเพลิง

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

25,0
00

35,0
00

45,0
00

-ลดค่าใช้จ่าย
-เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้น

7.

โครงการสนับสนุนการ
ดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

-เพื่อให้เกษตรกร
ดําเนินวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

20,0
00

20,0
00

20,0
00

-เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตทั้งร่างกายและ
จิตใจที่ดีขึ้น

8.

โครงการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

-เป็นกลางการบริการ
ความรู้การเกษตรทุก
ด้าน
-เป็นศูนย์กลาง
อํานวยความสะดวก
แก่เกษตรกร

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

20,0
00

20,0
00

20,0
00

-เกษตรกรมีความรู้
ด้านเทคโนโลยี
การเกษตร
-รู้ข่าวสารด้าน
การตลาด,การผลิต
-รู้การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆของอาชีพ
การเกษตร

พัฒนา
ที่ดิน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน
-อบต.สาม
พราน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน
-อบต.สาม
พราน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน
-อบต.สาม
พราน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

2.แผนการลงทุน(ธุรกิจชุมชน)
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริม
-เพื่อส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ให้กบั เกษตรกร
เกษตร

เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

งบประมาณและที่มา
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
15,0 20,0 25,0 -เกษตรกรมีรายได้
00
00
00
เพิ่มขึน้
-สร้างความสามัคคี
ภายในตําบล
-มีสุขภาพกายและใจ
ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อบต.สาม
พราน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน
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3.แผนปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากร
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรูด้ ้าน
การปรับปรุงบํารุงดินให้
เหมาะสมกับการปลูก
พืช

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ด้านแร่ธาตุ
อาหารของพืช
-มีการปลูกพืช
หมุนเวียน
-สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ดีขึ้น

งบประมาณและที่มา
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
15,0 20,0 25,0 -เกษตรกรมีคุณภาพ
00
00
00
ชีวิตดีขึ้น
-ลดต้นทุนการผลิต

เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 9

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อบต.สาม
พราน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล(พ.ศ. 2558 - 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลสามพราน อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
1.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผนงาน/โครงการ
1.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐานของฝรั่ง , ชมพู่ , มะม่วง
มะพร้าวอ่อนน้ําหอม
1.2 โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐานของกล้วยไม้ตัดดอกและ
การผลักดันการส่งออกกล้วยไม่สู่
ต่างประเทศ
1.3 โครงการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
1.4 โครงการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
อินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ
1.5 โครงการจัดฝึกอบรมการทํา

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

15,000

1

20,000

1

25,000

3

60,000

1

25,000

1

35,000

1

45,000

3

105,00
0

1

10,000

1

15,000

1

20,000

3

45,000

1

25,000

1

30,000

1

40,000

3

95,000

1

55,000

1

75,000

1

95,000

3

225,00
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ปุย๋ ชีวภาพและน้ําสกัดจาก
ธรรมชาติและการทําปุ๋ยอินทรีย์
1.6 โครงการส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล สบู่ดํา
ฯลฯ
1.7 โครงการสนับสนุนการ
ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.8 โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

0
1

25,000

1

35,000

1

45,000

3

105,00
0

1

10,000

1

10,000

1

10,000

3

30,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

2.แผนการลงทุน(ธุรกิจชุมชน)
แผนงาน/โครงการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

15,000

1

20,000

1

25,000

3

60,000

2.แผนการลงทุน(ธุรกิจชุมชน)
2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3.แผนปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากร
แผนงาน/โครงการ
3.แผนปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากร
3.1 โครงการจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดินให้
เหมาะสมกับการปลูกพืช

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

15,000

1

20,000

1

25,000

3

60,000
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สรุปแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 - 2560
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลสามพราน อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
ด้านอาขีพ การเกษตร
ประเภทแผน
1. แผน
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/
กิจกรรม
1. ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานของ
ฝรั่ง,ชมพู่,มะม่วง,
มะพร้าวอ่อน
น้ําหอม(ปรับปรุง
อาชีพเดิม)

2. ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน ของ
กล้วยไม้ตัดดอก
และการผลักดัน
การส่งออก
กล้วยไม้สู่
ต่างประเทศ

เหตุผลประกอบ
-มีการแข่งขันในการค้า
ขายทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศมากขึ้น
-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
-มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
-มีการแข่งขันในการค้า
ขายทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศมากขึ้น
-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
-มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

วิธีการ
ดาเนินงาน
-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

จานวนเงิน
(บาท)
แหล่งงบประมาณ
-ศูนย์บริการและ 15,000
ถ่ายทอด
-อบต.สาม
เทคโนโลยี
พราน
การเกษตรประจํา -กรมส่งเสริม
ตําบล
การเกษตรฯ
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน
ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน

25,000
-อบต.สาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

ตัวชี้วัด
-ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าว่า
ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าว่า
ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
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ประเภทแผน

โครงการ/
กิจกรรม

วิธีการ
ดาเนินงาน

เหตุผลประกอบ

จานวนเงิน
(บาท)
แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)

ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
3. จัดฝึกอบรม
เกษตรกรผู้ปลูก
ไม้ดอก-ไม้
ประดับ

4. จัดฝึกอบรม
และพัฒนา
คุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจาก
สารพิษ

ประเภทแผน

โครงการ/
กิจกรรม
5. จัดฝึกอบรม
ทําปุ๋ยชีวภาพ

ตัวชี้วัด
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

-มีการแข่งขันในการค้า
ขายทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศมากขึ้น
-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
-มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
-มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
-ปัจจัยการผลิตมีราคา
สูงขึ้น

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน
-กรมพัฒนาที่ดิน

เหตุผลประกอบ

วิธีการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)

-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด

10,000
-อบต.สาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

30,000
-อบต.สาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

-ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าว่า
ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าว่า
ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

จานวนเงิน
(บาท)
ตัวชี้วัด
แหล่งงบประมาณ
55,000
-ผู้บริโภคมีความ
-อบต.สาม
มั่นใจในสินค้าว่า
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และน้ําสกัดจาก ตรวจสอบคุณภาพและ
ธรรมชาติและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
การทําปุ๋ยอินทรีย์ -มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการ -น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคา
ผลิตพืชพลังงาน สูงและเริ่มขาดแคลน
ทดแทนไบโอ
ดีเซล สบู่ดํา ฯลฯ

7. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดํารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเภทแผน

โครงการ/
กิจกรรม

-สภาวะสิ่งแวดล้อมเริม่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
แย่ลง
-ฤดูกาลเริม่ เปลี่ยนแปลง
-จํานวนประชากรของ
โลกเพิ่มขึ้น

เหตุผลประกอบ

สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

วิธีการ
ดาเนินงาน

เทคโนโลยี
พราน
การเกษตรประจํา -กรมส่งเสริม
ตําบล
การเกษตรฯ
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน
-กรมพัฒนาที่ดิน

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน
-กรมพัฒนาที่ดิน
-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน
ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)

25,000
-อบต.สาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

100,000
-อบต.สาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

จานวนเงิน
(บาท)
แหล่งงบประมาณ

ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ลดค่าใช้จ่าย
-มีรายได้เพิ่มขึ้น

-มีคุณภาพชีวิตที่
เรียบง่าย
-ร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงขึ้น
-มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด
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8.. ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตรประจํา
ตําบล

2.แผนการ
ลงทุน(ธุรกิจ
ชุมชน)

1.ส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

3.แผน
1. ฝึกอบรม
ปรับปรุงฟื้นฟู ถ่ายทอดความรู้
ทรัพยากร
ด้านการปรับปรุง
บํารุงดินให้
เหมาะสมกับการ
ปลูกพืช

-ขาดศูนย์กลางการ
-เป็นศูนย์
ถ่ายทอด
ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการเกษตร
แผนใหม่
-ไม่ทราบข่าวสารทั้งด้าน
การตลาด,การผลิต,
สภาพภูมิอากาศ

-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

20,000
-อบต.สาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

-เพิ่มรายได้
-สร้างความสามัคคีและ
รักชุมชน

-ฝึกอบรม
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

15,000
-อบต.สาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

-ขาดความรู้เรื่องแร่ธาตุ
อาหารที่เหมาะสมกับ
การปลูกพืช
-ขาดความรู้เรื่องระบบ
นิเวศน์ที่เหมาะสม

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสาม
พราน

15,000
-อบต.สาม
พราน
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

-เกษตรกรมีความรู้
ด้านเทคโนโลยี
การเกษตร
-เกษตรกรรู้ข่าวสาร
ด้านการผลิตและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของอาชีพการเกษตร
-มีรายได้เพิ่มขึ้น
-สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
-มีอาชีพเพิ่มขึ้น

-มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-ลดต้นทุนการผลิต
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางช้าง

อําเภอสามพราน
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. 2558 - 2560
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บทที่ 1
แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการพัฒนาชุมชนตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกษตรกรชาวบ้านหรือชุมชน มีสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการพัฒนา
ชุมชนมีพัฒนามาจากแนวคิดที่ว่า มนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของธรรมชาติและเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการ
พัฒนา ถ้ามนุษย์ได้รับการพัฒนาก็จะเกิดการพัฒนาชุมชนตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกร
ชาวบ้าน ให้รู้จักคิดเอง ทําเอง บนพื้นฐานของการรักถิ่นบ้านเกิด เป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านจาก
กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ในการวางแผนตัวเอง ฉะนั้นในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน ชุมชนต้องมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ การรวมความคิด ร่วมทํา ร่วม
วางแผน ร่วมทุนและร่วมรับผลประโยชน์ โดยการบริการและจัดการโดยชุมชนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ถ้ามชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไข
ในทางที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง และมีความสามารถในการ
บริหารและจัดการทรัพยากรของตนเอง และมีความสามารถในการบริหารและจัดการทรัพยากร
ของตนเองและชุมชนได้
6. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานต่างๆในภาคราชการและ
ชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การของชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถรู้ปัญหาของตนเองและสามารถร่วมกันแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้
4. เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง
5. เกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดํารงชีวิต
พื้นที่เปูาหมาย
ดําเนินการในพื้นที่ตําบลบางช้าง จํานวน 11 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2558 - 2560
งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
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9. กรมพัฒนาที่ดิน
10. กรมชลประทาน
11. กรมปศุสัตว์
12. กรมประมง
13. อบต.บางช้าง
14. อบจ.นครปฐม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางช้าง
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บทที่ 2
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2.2 ข้อมูลทางกายภาพ
2.1.1 สถานที่ตั้งและอาณาเขตและพื้นที่
ตําบลบางช้าง เป็นตําบลเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาว่านานประมาณ 100 ปี เดิมบางช้างใน
สมัยก่อนยังมีสภาพเป็นปุาทึบอยู่ทั่วไป มีสัตว์ปุานานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะ “โขลงช้าง
ปุา” ซึ่งได้อาศัยเส้นทางนี้เดินผ่าเพื่อลงไปเล่นน้ํา กินน้ําในแม่น้ําอยู่เป็นประจําทําให้ประชาชนที่อยู่อาศัย
บริเวณนี้พบเห็นเป็นประจํา จึงเรียกกันติดปากว่า ”บางช้าง” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้
2.1.2 สภาพภูมิศาสตร์
ตําบลบางช้างอยู่ห่างจากอําเภอสามพรานประมาณ 3.5 กิโลเมตร จึงมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
จดตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก
จดตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก
จดตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.1.3 สภาพภูมิประเทศ
ตําบลบางช้างเป็นพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร
2.1.4 แหล่งน้าและทางน้า
ตําบลบางช้างเป็นพื้นที่ชลประทานทั้งตําบลโดยรับน้ําจากคลองธรรมชาติ จึงมีคลองสายสําคัญที่รับ
น้ําจากแม่น้ําท่าจีนเข้าสู่พื้นที่ได้แก่ คลองจินดา คลองบางช้าง คลองท่านา คลองบางกระสันต์ คลองบาง
ม่วง คลองต้นตาลและคลองตาโต๊ะ
2.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
- ประปา มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ตลอดปี เกือบทุครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 90 %
- ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์ มีระบบโทรศัพท์พื้นฐาน และระบบไร้สาย ใช้ในครัวเรือนประมาณ 80 %

2.1.6 เส้นทางคมนาคม
ตําบลบางช้างมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา ประชากรส่วนใหญ่ใช้คมนาคมทางบก มีถนน
สายหลักลาดยางผ่าน 2 เส้น คือ ถนนสายสะแกเล็ก บางประแดง และถนนสายวัดบางช้างเหนือ วัด
ปรีดาราม นอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังบ้างเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน สามารถใช้ตลอดปี ส่วนทางน้ํา
ใช้เรือพายและเรือยนต์หางยาว
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2.1.7 กลุ่มชุดดิน
ตําบลบางช้างประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินที่ 8 ซึ่งลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว
ดินบนมีลักษณะการทับถมกันเป็นชั้นๆของดินและอินทรีย์วัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ํา ดินล่างมีสีเทาบาง
แห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบที่บริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ทําการขุดยกร่องเพื่อ
ปลูกพืชผลต่างๆทําให้สภาพพื้นที่ผิวเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติจึงสูง
เหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง มะขาม ขนุน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ มะพร้าว
2.1.8 ภัยธรรมชาติ
ตําบลบางช้างจะประสบปัญหาในฤดูฝนที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน และมีระดับน้ําทะเลหนุนสูง
ก็จะทําให้น้ําท่วมขังซึ่งเนื่องจากการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําท่าจีนไม่ทัน
2.1.9 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25- 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางและสม่ําเสมอ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปี 87.00 มม.
2.2 ข้อมูลชีวภาพ
2.2.1 พันธุ์พืชที่ปลูก
เกษตรกรตําบลบางช้างส่วนมาประกอบอาชีพการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ แปูนสีทอง
ชมพู่พันธุ์ทูลเกล้า เพชรสามพราน ทับทิมจันทร์ มะนาวพันธุ์แปูน มะพร้าวอ่อนพันธุ์น้ําหอม มะม่วงพันธุ์
น้ําดอกไม้ ฟูาลั่น เขียวเสวย และกล้วยไม้พันธุ์สกุลหวาย สกุลออนซิเดียม สกุลม๊อคคาร่า

2.2.2 การใช้ที่ดิน (ตารางที่ 1 )
ตาบล ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ นา
ไม้ยืน
ประดับ ข้าว
ต้น
บางช้าง 5,412
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865

330

ปศุสัตว์ ประมง

7

12

พื้นที่อื่นๆ
(สิ่งก่อสร้าง
พื้นที่
สาธารณะ)
3,520

2.2.2 การใช้ที่ดินปลูกไม้ผล – ไม้ยืนต้น (จานวน/ไร่) (ตารางที่ 2)
หมู่ที่/ชื่อบ้าน
ฝรัง่
ชมพู่ มะนาว กล้วยไม้ มะพร้าวอ่อน
ม.1บ้านบางช้าง
56
62
11
35
8
ม.2บ้านบางช้างเหนือ
152
71
9
22
36
ม.3บ้านดอนทอง
280 135
85
42
70
ม.4บ้านบางช้าง
72
60
12
216
35

มะม่วง
20
15
72
25

รวมพื้นที่
การเกษตร
ทั้งหมด

รวมพื้นที่
ทั้งหมด

6,661

10,181

รวม
192
305
684
420

33
ม.5บ้านหัวอ่าว
ม.6บ้านคลองท่านา
ม.7บ้านบางกระสันต์

ม.8บ้านบางม่วง
ม.9บ้านบางม่วง
ม.10บ้านศรีษะย่าน
ม.11บ้านดอนทอง

รวม

198 116
198 112
61
34
184
72
69
48
32
20
116
67
1,423 797

2.2.3 ระบบการผลิต
ชนิดพืช
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ฝรั่ง
ชมพู่
มะนาว
กล้วยไม้
มะพร้าวอ่อน
มะม่วง

35
70
6
31
15
5
28
307

110
130
55
79
102
72
15
878

120
125
58
62
110
15
39
678

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

35
40
22
109
11
27
28
404

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี

2.2.4 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเทคโนโลยีการผลิต
ชนิดพืช
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย ก.ค. ส.ค.
.
ใส่ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยเคมี
ฝรั่ง
ปีละ 1
ครั้ง
ใส่ปุ๋ยคอก
ปีละ 1
ครั้ง

ชมพู่
มะม่วง

เก็บ
เกีย่ ว

เดือนละ1
ครั้ง
ใส่ปุ๋ยเคมี

ตัดแต่งกิ่ง

มะนาว

ใส่ปุ๋ยคอก
ปีละ 1
ครั้ง

ปุ๋ยเคมี
เดือนละ1
ครั้ง

กล้วยไม้

พ่นสารเคมี
ทุก10-15
วัน/ครั้ง
ใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมัก
ปีละ1ครั้ง

.ใส่สารเคมี
ทุก7-10วัน

มะพร้าวอ่อน

ตารางแสดงต้นทุนการผลิต
ที่ รายการต้นการทุนผลิต/ไร่/บาท
1
ค่าวัสดุ

ฝรั่ง
4,09

ชมพู่
364

614
775
2367
837
355
176
293
4,837

มะม่วง มะนาว กล้วยไม้
1,43 1,63 21,840

ก.ย ต.ค.

พ.ย

ธ.ค

พ่นสารเคมี
ทุก10-15
วัน/ครั้ง
พ่นสารเคมี
ช่วงออก
ดอกติดผล
ดูแล
รักษาการ
ออกดอกติด
ผล
พ่นสารเคมี
ทุก10-15
วัน/ครั้ง
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ตลอดปี
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ตลอดปี

มะพร้าวอ่อน

มะพร้าวแก่

1,125

1,535
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2
3
4

ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยคอก
ค่าสารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืช
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5

ค่าจ้างรายงาน
ค่าเตรียมดินยกร่องปลูก

6

ค่าปลูก

7
8
9
10
11

ค่ากําจัดศัตรูพืช
ค่าห่อผล
ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าตัดแต่งกิ่ง
ค่าเรือนโรง
รวมต้นทุนการผลิต

5
1,43
3
1,36
5
1,09
2
10,2
40
1,36
5

860
955
1,21
5
9,55
5
285

6
1,09
5

6
2,18
4

819

6,552

1,700

2,320

920

3,822

100

135

340

815

1,155

250

340

570

9,66
0

-

7,000

9,500

270

410

1,365

40

450

680

2,635

300

410

1,25
0

-

-

-

1,450

400

1,300

-

-

-

-

-

11,275

16,030

546

556

680
1,36
5

680

1,14
3
-

680

550

819

275

340

545

-

-

-

-

23,2
00

15,4
05

6,22
5

19,1
02

220,50
6
259,31
9

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.3.1ขนาดการถือครองที่ดิน
เกษตรกรมีที่ดินทํากินเฉลี่ยครอบครัวละ 8 ไร่
2.3.2 สิทธิในที่ดินทากิน
27% 5%
เช่าผู้อื่น อื่นๆ
68% เป็นของตนเอง

2.3.3 จานวนแรงงาน
ครอบครัวเกษตรกร 1 ครอบครัวจะมีแรงงานเฉลี่ย 2 คนต่อ 1 ครอบครัว
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2.3.4 รายได้ - รายจ่ายของครอบครัว
เกษตรกรมีอาชีพทําสวนผลไม้เป็นหลักและปลูกกล้วยไม้เพื่อตัดดอกเกษตรกรส่วนใหญ่จะมี
รายได้ตลอดปี รายจ่ายของเกษตรกร 60 % จะนํามาใช้จ่ายในครอบครัว และอีก40 % จะเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประกอบอาชีพ
2.3.5 เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องสูบน้ํา
952 เครื่อง
เครื่องพ่นสารเคมี 765 เครื่อง
2.3.6 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนตําบลบางช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลบางช้าง มีสมาชิกจํานวน
57 ราย มีเงินทุนหมุนเวียน 85,000 บาท
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางม่วงตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลบางช้างมีสมาชิกจํานวน 10 ราย มี
เงินทุนหมุนเวียน 51,000 บาท
3. กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ
3.1 กลุ่มกล้วยไม้บางช้าง 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลบางช้าง มีสมาชิกจํานวน 9 ราย มี
เงินทุนหมุนเวียน 124,000 บาท
3.2 กลุ่มกล้วยไม้บางช้าง 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลบางช้าง มีสมาชิกจํานวน 18 ราย
มีเงินทุนหมุนเวียน 169,000 บาท
2.3.7 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
เกษตรกรตําบลบางช้างใช้แหล่งเงินทุนจากตนเอง 55% จากธนาคารเพื่อการเกษตร 16% จาก
ธนาคารพาณิชย์ 20% จากแหล่งอื่นๆ 9%
2.3.8 ข้อมูลการตลาด (วิธีการตลาดและแหล่งรับซื้อผลผลิต)
- ผลผลิตไม้ผล
มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
มีพ่อค้าท้องถิ่นรวบรวมผลผลิต
เกษตรกรนําไปจําหน่ายในตลาดตัวจังหวัด
เกษตรกรนําไปจําหน่ายในตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดปากคลองตลาด และตลาดนัดภายใน
ท้องถิ่น
- ผลผลิตกล้วยไม้
มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจําหน่ายต่างประเทศ
จําหน่ายในตลาด อําเภอ จังหวัด
จําหน่ายตลาดปากคลองตลาด
2.4 ข้อมูลด้านสังคม
2.4.1 จานวนประชากรและครัวเรือน
หมู่ที่
1

จานวนครัวเรือนทั้งหมด
191

จานวนครัวเรือนเกษตรกร
48

36
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม

271
246
147
191
423
81
197
96
504
92
2,439

49
118
81
93
97
31
73
43
44
41
718

2.4.2 ศาสนา การศึกษา สิ่งยึดเหนี่ยวของประชาชน
ประชากรของตําบลบางช้างส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัดบางช้างใต้ วัดเชิงเลน และวัดธรรม
ปัญญาราม มีโรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนบ้านหัวอ่าว โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนวัดเชิงเลน
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บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน
3.1 สรุปปัญหาของเกษตรกรตาบลบางช้าง
กายภาพ
ชีวภาพ
1. ดินขาดความอุดม
1. มีศัตรูพืชระบาด
สมบูรณ์
ตลอดปี
2. น้ําท่วมขังเมื่อเกิดฝน
ตกหนักติดต่อกัน
หลายวัน และมีน้ําทะเล
หนุนสูง
3. น้ําเน่าเสีย
4.ขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง
5. ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจ
สังคม
1. ราคาผลผลิตตกต่ํา 1. ขโมยผลผลิต
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 2. ยายเสพติด
3. ไม่สามารถกําหนด 3. การพนัน
ราคาผลผลิตได้

3.2 วิสัยทัศน์ชุมชนของตาบลบางช้าง
5. ให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตแน่นอน
6. ให้มีราคาที่ดี
7. ให้มีปัจจัยการผลิตที่ดีตามมาตรฐานและราคาถูก
8. ให้มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้น

บทที่ 4
สังเคราะห์ข้อมูล
4.1 ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลบางช้างเกษตรกรจะยึดอาชีพทําสวนผลไม้เป็นหลัก มีบางส่วนที่ปลูกกล้วยไม้เพื่อตัดดอก
ออกจําหน่าย เนื่องจากพื้นที่ตําบลบางช้างสภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มี
แม่น้ําท่าจีนไหลผ่าน มีลําคลอง 14 คลองไหลผ่านกระจายไปทั่วตําบล
4.2 ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิตผลตอบแทนที่ได้
ปัจจัยการผลิตนั้นเกษตรกรต้องรับอาสาในเรื่องของราคาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นจากเดิม แต่
ราคาผลผลิตนั้นยังคงที่และไม่แน่นอนทําให้ผลตอบแทนที่ได้นั้นลดลง
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4.3 กลยุทธ์ทางเลือก
เน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไรให้สูงขึ้นและให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้มีตลาดกลางเพื่อจําหน่าย
ผลผลิตได้โดยตรง
4.4 แผนการผลิต
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
5. ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน
4.5 แผนการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องของการจัดการผลิตการบริหารศัตรูพืชที่ถูกวิธี และการใช้เทคโนโลยีที่ลด
ต้นทุนการผลิต

บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน
5.1 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. ผลผลิตมีราคาตกต่ํา

สภาพปัญหา / สาเหตุ
1. มีผลผลิตจํานวนมาก รวมทั้งมีผลผลิต
จากแหล่งปลูกอื่นๆเข้าสูร่ ะบบตลาดมาก
2. ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตรงตามตลาด
ต้องการ

การแก้ไข
1.จัดหาตลาดกลางเพื่อจําหน่ายผลผลิต
โดยตรง
2. จัดหาตลาดต่างประเทศโดยตรง
3. รวมกลุม่ เพื่อแปรรูปและถนอมอาหาร
4. ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
1. ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง
1. รวมกลุ่มเพื่อซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
2. สารเคมีปูองกันกําจัดโรคและแมลงมีราคา 2. เลิกใส่สารเคมี
สูง
3. อบรมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
3. โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด
1. ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
1. จัดอบรมเกษตรกร
กําจัดโรคและแมลงอย่างถูกต้องและถูกวิธี
2. ทัศนศึกษางานสถานที่ประกอบการที่
2. แมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติถูกทําลายโดย ประสบผลสําเร็จ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
4. ไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิต 1. เกษตรกรผูผ้ ลิตไม่สามารถกําหนดราคา
1. รวมกลุ่มเพื่อขายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
ผลผลิตได้
2.แบ่งเขตการผลิต
2.ผลผลิตมีจํานวนมาก
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5. น้ําเน่าเสีย
6. น้ําท่วม

1. จากโรงงานอุตสาหกรรม
2. จากฟาร์มของเกษตรกร
3.จากบ้านเรือนของเกษตรกร
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

7. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรใน
ฤดูแล้ง

1. ลําคลอง คูคลองตื้นเขิน
2.ผักตบชวาและวัชพืชมาก

8. ฤดูกาลเปลีย่ นแปลง

1. ฝนตกไม่เป็นฤดูกาล
2. อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
1. ยาเสพติด
2. การพนัน
3. พฤติกรรมเลียนแบบ

9. ขโมยผลไม้ตามสวน

1.รณรงค์ให้รักษาความสะอาดของคู คลอง
2.ออกกฎหมายคุ้มครองพร้อมการอนุรักษ์
3.ทําตามกฎหมายที่ให้อํานาจไว้
1. ทําคันกั้นน้ําให้สูงขึ้น
2.เตรียมเครื่องสูบน้าํ และน้ํามันเชือ้ เพลิง
และหล่อลื่นไว้เป็นส่วนกลาง
1. ขุดลอกคูคลอง
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ํารักษาความ
สะอาดคูคลอง
3.รวมกลุ่มผู้ใช้น้ํา
1.รณรงค์ให้เลิกยาเสพติด
2.รณรงค์ให้เลิกการพนัน
3.ใช้หลักศาสนา
4.ใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

บทที่ 6
โครงการ / กิจกรรม
6.1 โครงการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานของไม้ผล(ฝรั่ง , ชมพู่ , มะม่วง ,
มะพร้าวอ่อนน้ําหอม)
6.1.2 ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางช้าง
6.1.3 หลักการและเหตุผล
- มีการแข่งขันในการค้าขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
- เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีเทคนิคในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น
6.1.4 วัตถุประสงค์
- เพื่อเกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพดี
- มีความปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต
- รักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
6.1.5. เปูาหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลชนิดละ 30 คน (รวม 120 คน)
6.1.6. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 - 11 ตําบลบางช้าง
6.1.7 ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
6.1.8 แผนการดาเนินงาน
จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง รวมจํานวน 3 ครั้ง เกษตรจํานวน 120
คน
6.1.10
วิธีดาเนินการ
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6.1.10.1
รายละเอียดโครงการ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
5. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
6. จัดทําแปลงสาธิต
7. จัดฝึกอบรมตามขบวนการโรงเรียนเกษตรกร
6.1.10.2
การบริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบางช้าง
6.1.10 งบประมาณ
ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ และค่าอาหารเครื่องดื่มทั้งหมด จํานวน 90,000 บาท
6..1.11 ผลตอบแทนของโครงการ
6.1.11.1. ผลตอบแทนโครงการ ( Out put หรือ Product )
- เกษตรกรรู้จักพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น
- ลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้สารเคมี
6.1.11.2. ผลกระทบ / ผลผลิตตอบแทนโดยทางอ้อม ( Out comes หรือ Effect
)
- เกษตรกรสุขภาพดี
- ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
- ผู้บริโภคปลอดภัย
- ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและราคาสูงขึ้น
6.2

โครงการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานของกล้วยไม้ตัดดอก
6.2.1 ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางช้าง
6.2.3 หลักการและเหตุผล
มีการแข่งขันในการค้าขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศสูงมากในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการตรวจสอบคุณภาพและสารตกค้างอย่างเข้มข้น
6.2.3 วัตถุประสงค์
- เพื่อเกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพดี
- มีความปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต
- รักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
6.2.4 เปูาหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ จํานวน 90 ราย
6.2.5 พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1- 11 ตําบลบางช้าง
6.2.6 ระยะเวลา
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
6.2.9 แผนการดาเนินงาน
จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง รวมจํานวน 3 ครั้ง เกษตรจํานวน 90 ราย
6.2.10
วิธีดาเนินการ
6.2.10.1
รายละเอียดโครงการ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
5. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
6. จัดทําแปลงสาธิต
7. จัดฝึกอบรมตามขบวนการโรงเรียนเกษตรกร
6.2.8.2 การบริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร
ประจําตําบลบางช้าง
6.2.9 งบประมาณ
ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ และค่าอาหารเครื่องดื่มทั้งหมด จํานวน 75,000 บาท
6.2.10 ผลตอบแทนของโครงการ
6.2.10.1 ผลตอบแทนโครงการ ( Out put หรือ Product )
- เกษตรกรรู้จักพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น
- ลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้สารเคมี
6.2.10.2 ผลกระทบ / ผลผลิตตอบแทนโดยทางอ้อม ( Out comes หรือ Effect
)
- เกษตรกรสุขภาพดี
- ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
ผู้บริโภคปลอดภัย
ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและราคาสูงขึ้น
6.3 โครงการ
โครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ
6.3.1 ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางช้าง
6.3.2 หลักการและเหตุผล
1. ทําให้การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
5. ลดการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช
6. ใช้สารอื่น ๆ ในธรรมชาติทดแทนสารเคมี
7. ลดต้นทุนการผลิต
6.3.3 วัตถุประสงค์
1. ลดการใช้สารเคมี
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6. ใช้สารเคมีที่จําเป็นอย่างถูกต้องและถูกวิธี
7. ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
8. ใช้สารธรรมชาติทดแทนสารเคมี
9. ลดต้นทุนการผลิต
6.3.4 เปูาหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลจํานวน 120 ราย
6.3.5 พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 - 11 ตําบลบางช้าง
6.3.6 ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
6.3.7 แผนการดาเนินงาน
จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง รวมจํานวน 3 ครั้ง เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล
จํานวน 120 ราย
6.3.8 วิธีดาเนินการ
6.3.8.1 รายละเอียดโครงการ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง
3. จัดทําแปลงสาธิต
4. จัดฝึกอบรมตามขบวนการโรงเรียนเกษตรกร
6.3.8.2 การบริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
บางช้าง
6.3.9 งบประมาณ
ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ และค่าอาหารเครื่องดื่มทั้งหมดจํานวน 125,000 บาท

6.3.10 ผลตอบแทนของโครงการ
6.3.10.1 ผลตอบแทนโครงการ ( Out put หรือ Product )
- เกษตรกรรู้จักพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น
- เกษตรกรรู้จักใช้สารธรรมชาติอื่น ๆ ทดแทนสารเคมี
- เกษตรกรรู้จักการผลิตไม้ผลให้ปลอดภัยจากสารพิษ
- ลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้สารเคมี
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6.3.10.2

ผลกระทบ / ผลผลิตตอบแทนโดยทางอ้อม ( Out comes หรือ Effect

)
-

เกษตรกรสุขภาพดี
ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
ผู้บริโภคปลอดภัย
ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและราคาสูงขึ้น
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ภาคผนวก
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กระบวนการจัดทาเวทีชุมชน
ครั้ง
ที่

วัตถุประสงค์/
เปูาหมาย

1

หมู่ท1ี่ บ้านบางช้าง

2

หมู่ที่ 2บ้านบางช้าง
เหนือ

3

จานวนชาวบ้าน
ที่เข้าร่วมทั้งหมด
(คน)

26

จานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ชื่อหน่วยงาน

จานวน
(คน)

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

25

หมู่ท3ี่ บ้านดอนทอง
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4
5

6
7

8
9
10

27

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน
สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

21

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

หมู่ท4ี่ บ้านบางช้าง
หมู่ท5ี่ บ้านหัวอ่าว

หมู่ที่ 6บ้านคลองท่า
นา
หมู่ท7ี่ บ้านบาง
กระสันต์

1
1

32

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

19

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

34

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

27

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

1

หมู่ท8ี่ บ้านบางม่วง
หมู่ท9ี่ บ้านบางม่วง
บ้านศรีษะย่าน
28

ครั้ง
ที่

1

วัตถุประสงค์/
เปูาหมาย

จานวนชาวบ้าน
ที่เข้าร่วมทั้งหมด

จานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

จานวนผู้นาชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)

ผลที่ได้รับ

1.นายมนัส จรดล
2นายมะลิวัลย์ เฮ่งจินดา
3.นายบุญช่วย เอีย๊ วเจริญ
1.นายอําพร ชมบํารุง
2.นายประไพ ขุนรักษา
3.นายโยธิน บุตรบํารุง
1.นายมนัส การะเวก
2.นายบุญสี่ เล็กจินดา
3.นายหวั่น เหล็งบํารุง
1.นายมงคล นาคสงวน
2.นายวิโจจน์ เลี้ยงรักษา
3.นายวิเลิศ เลี้ยงรักษา

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายบุญสม จีนประชา
2.นางณาญา ปานเจริญ
3.นายมานะ แสงพิทักษ์

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายสุรพิน เต่าบํารุง
2.นายชาลี ยิ้มถนอม
3.นายจเด็จ ยิ้มถนอม

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายเชาวฤทธิ์ เลี้ยงบํารุง
2.นายสมชาย มีรกั ษา
3.นายสมหมาย เลี้ยงรักษา

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายฉาบ จิ๋วบบํารุง
2.นายชาญศักดิ์ จิว๋ บํารุง
3.นายสุคนธ์ ชื่นเจริญ

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายสมโภชน์ แก้วสมบูรณ์
2.นายชม สุขพูนพร้อม
3.นายบุญเลิศ แก้วสมบูรณ์

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

1.นายนิคม ลิ้มสงวน
2.นายมณี ลิ้มสงวน
3.นายสนั่น แก้วสมบูรณ์

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

จานวนผู้นาชาวบ้าน
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(คน)

11

หมู่ท1ี่ บ้านดอนทอง

34

ชื่อหน่วยงาน

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามพราน

จานวน
(คน)

1

(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)

ผลที่ได้รับ

1.นายทวีศักดิแ์ ก่นสวาท
2.นายพลอย ชื่นอารมณ์

ได้รู้ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข

3.นายประทวนรอดอนันต์

รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล (พ.ศ. 2558 - 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
1.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่

1

2.

3.

4.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐานของฝรั่ง
ชมพู่ , มะม่วง ,
มะพร้าวอ่อนน้ําหอม

-เพื่อเกษตรกรผลิต
สินค้าทางการเกษตร
ที่มีคุณภาพดี
-มีความปลอดภัยทั้ง
ผู้บริโภคและผูผ้ ลิต
-รักษาระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการ
-เพื่อเกษตรกรผลิต
ผลิตสินค้าเกษตรที่
สินค้าทางการเกษตร
ปลอดภัยและได้
ที่มีคุณภาพดี
มาตรฐานของกล้วยไม้ -มีความปลอดภัยทั้ง
ตัดดอกและผลักดันการ ผู้บริโภคและผูผ้ ลิต
ส่งออกกล้วยไม้ไปสู่
-รักษาระบบนิเวศน์
ต่างประเทศ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดฝึกอบรม
-เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
-ไม้ประดับ
โครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการจัดฝึกอบรม

-เพื่อเกษตรกรมี

งบประมาณและที่มา
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
เกษตรกร 100,0 150,0 200,0 -เกษตรกรมีระบบ
00
00
ที่เข้าร่วม 00
การผลิตที่ดีขึ้น
โครงการ
-ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
ม.1 - 11
-เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

เกษตรกร 100,0 150,0 200,0 -เกษตรกรมีระบบ
00
00
ที่เข้าร่วม 00
การผลิตที่ดีข้นึ
โครงการ
-ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
ม.1 - 11
-เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

-อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

เกษตรกร 30,0
ที่เข้าร่วม 00
โครงการ
ม.1 - 11

30,0
00

30,0
00

-เกษตรกรรวมกลุม่
เพื่อขายผลผลิต
-สร้างความสามัคคี

-อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

เกษตรกร

100,0

120,0

-ผลผลิตปลอดภัย

-อบต.บาง

50,0
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และพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจากสารพิษ

ที่

โครงการ

คุณภาพชีวิตที่
ปลอดภัย
-รักษาระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ที่เข้าร่วม 00
โครงการ
ม.1 - 11

00

00

จากสารพิษ
-เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
-ลดต้นทุนการผลิต

งบประมาณและที่มา
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
เกษตรกร 50,0 100,0 120,0 -ผลผลิตปลอดภัย
00
00
ที่เข้าร่วม 00
จากสารพิษ
โครงการ
-เกษตรกรมีคุณภาพ
ม.1 - 11
ชีวิตที่ดีขึ้น
-ลดต้นทุนการผลิต
-มีรายได้เพิ่มขึ้น
เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

5

โครงการจัดฝึกอบรม
-เพื่อให้เกษตรกรลด
การทําปุ๋ยอินทรีย์ปลอด การใช้ปุ๋ยเคมี
จากสารพิษ
-มีรายได้สูงขึ้น
-สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ดีขึ้น

6.

โครงการจัดฝึกอบรมทํา -เพื่อให้เกษตรกรลด
ปุ๋ยชีวภาพและน้ําสกัด การใช้ปุ๋ยเคมี , และ
จากธรรมชาติ
สารเคมี
-มีรายได้สูงขึ้น
-สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ดีขึ้น

เกษตรกร 40,0
ที่เข้าร่วม 00
โครงการ
ม.1 - 11

50,0
00

60,0
00

-ผลผลิตปลอดภัย
จากสารพิษ
-เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
-ผู้บริโภคปลอดภัย
จากสารพิษ
-ลดต้นทุนการผลิต
-มีรายได้สูงขึ้น

7.

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืชพลังงาน
ทดแทน (สบู่ดํา)

-ใช้ทดแทนน้ํามัน
เชื้อเพลิง

เกษตรกร 35,0
ที่เข้าร่วม 00
โครงการ
ม.1 - 11

45,0
00

55,0
00

-ลดค่าใช้จ่าย
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

8.

โครงการสนับสนุนการ
ดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

-เพื่อให้เกษตรกร
ดําเนินวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เกษตรกร 275,0 275,0 275,0 -เกษตรกรมีคุณภาพ
00
00
ที่เข้าร่วม 00
ชีวิตทั้งร่างกายและ
โครงการ
จิตใจที่ดีขึ้น
ม.1 - 11

ช้าง
-กรมพัฒนา
ที่ดิน
- สนง.
เกษตร
อําเภอสาม
พราน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อบต.บาง
ช้าง
-กรม
พัฒนา
ที่ดิน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน
-อบต.บาง
ช้าง
-กรม
พัฒนา
ที่ดิน
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน
-อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน
-อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน
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ที่
9

โครงการ
โครงการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
18,0 18,0 18,0 -เกษตรกรมีความรู้
00
00
00 ด้านเทคโนโลยี
การเกษตร
-รู้ข่าวสารด้าน
การตลาด,การผลิต
-รู้การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆของอาชีพ
การเกษตร

-เป็นกลางการบริการ
ความรู้การเกษตรทุก
ด้าน
-เป็นศูนย์กลางอํานวย
ความสะดวกแก่
เกษตรกร
-เป็นตัวแทนเกษตรกร
ทุกด้านภายในตําบล
-ช่วยตัดสินปัญหา
แก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรภายในตําบล

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 11

-เพื่อให้เกษตรกรได้มี
ตลาดกลางในการ
จําหน่ายผลผลิต

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1-11

300,0
00

300,0
00

300,0
00

-เกษตรกรมีตลาด
กลางในการจําหน่าย
ผลผลิต โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง

11 โครงการแปรรูปผลผลิต -เพื่อให้เกษตรกรมี
ทางการเกษตร
รายได้เพิ่มขึ้นจากการ
แปรรูปผลผลิต
ทางด้านเกษตร

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1-11

165,0
00

165,0
00

165,0
00

-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ลดมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม
-คุณภาพชีวิตดีขึ้น

12 โครงการประกวดไม้ผล
ภายในตําบล

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1-11

50,0
00

50,0
00

50,0
00

-เพื่อให้เกษตรกรมี
การรวมกลุ่ม
-สร้างความสามัคคี
ในชุมชน

- ค่าตอบแทน
คณะกรรมการศูนย์ฯ

10 โครงการจัดตั้งตลาด
กลางภายในตําบล

-ส่งเสริมให้มีผลไม้
ตรงตามพันธุ์
-พัฒนาพันธุ์ผลไม้ให้ดี
ขึ้น มีผลไม้สายพันธุ์
ใหม่เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอสาม
พราน

-อบจ.
นครปฐม อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอสาม
พราน
-อบจ.
นครปฐม อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอสาม
พราน
-อบจ.
นครปฐม อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอสาม
พราน

2.แผนการลงทุน(ธุรกิจชุมชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

1

โครงการส่งเสริม

-เพื่อส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกร

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)
300,0 300,0 300,0 -เกษตรกรมีรายได้
-อบต.บาง
00

00

00
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พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ให้กับเกษตรกร
เกษตร

ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 11

เพิ่มขึ้น
-สร้างความสามัคคี
ภายในตําบล
-มีสุขภาพกายและใจ
ดีขึ้น

เปูาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558 2559 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
30,0 30,0 30,0 -เกษตรกรมีคุณภาพ
00
00
00
ชีวิตดีขึ้น
-ลดต้นทุนการผลิต

ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

3.แผนปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากร
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรูด้ ้าน
การปรับปรุงบํารุงดินให้
เหมาะสมกับการปลูก
พืช

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ด้านแร่ธาตุ
อาหารของพืช
-มีการปลูกพืช
หมุนเวียน
-สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ดีขึ้น

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ม.1 - 11

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อบต.บาง
ช้าง
- สนง.
เกษตร
อําเภอ
สามพราน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล(พ.ศ. 2558 - 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
1.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผนงาน/โครงการ
1.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐานของฝรั่ง , ชมพู่ , มะม่วง
มะพร้าวอ่อนน้ําหอม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

100,00
0

1

150,00
0

1

200,00
0

3

450,00
0
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1.2 โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐานของกล้วยไม้ตัดดอก
1.3 โครงการจัดฝึกอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
1.4 โครงการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
อินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ
1.5 โครงการจัดฝึกอบรมการทํา
ปุ๋ยอินทรีย์
1.6 โครงการจัดฝึกอบรมทําปุ๋ย
ชีวภาพและน้ําสกัดจากธรรมชาติ
1.7 โครงการส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทน(สบู่ดํา)
1.8 โครงการสนับสนุนการ
ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.9 โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

1

100,00
0

1

150,00
0

1

200,00
0

3

450,00
0

1

50,000

1

100,00
0

1

120,00
0

3

270,00
0

1

50,000

1

100,00
0

1

120,00
0

3

1

60,000

1

60,000

1

60,000

3

1

35,000

1

45,000

1

55,000

3

1

275,00
0

1

275,00
0

1

275,00
0

3

825,00
0

1

35,000

1

35,000

1

35,000

3

105,00
0

270,00
0
180,00
0
135,00
0

2.แผนการลงทุน(ธุรกิจชุมชน)
แผนงาน/โครงการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

25,000

1

25,000

1

25,000

3

75,000

1

275,000

1

1

165,000

1

2.แผนการลงทุน(ธุรกิจชุมชน)
2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.2 โครงการจัดตั้งตลาดกลาง
ภายในตําบล
2.3 โครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

275,00
0
165,00
0

1
1

275,00
0
165,00
0

825,00
0
495,00
0

3
3

3.แผนปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากร
แผนงาน/โครงการ

ปี 2558
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2559
จานวน

งบประมาณ

ปี 2560
จานวน

งบประมาณ

รวม 3 ปี
จานวน

งบประมาณ
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3.แผนปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากร
3.1 โครงการจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดินให้
เหมาะสมกับการปลูกพืช

1

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

สรุปแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 - 2560
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ การเกษตร
ประเภทแผน
1. แผน
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/
กิจกรรม
1. ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานของ
ฝรั่ง,ชมพู่,มะม่วง,
มะพร้าวอ่อน
น้ําหอม(ปรับปรุง
อาชีพเดิม)

2. ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน ของ
กล้วยไม้ตัดดอก
และผลักดันการ

เหตุผลประกอบ
-มีการแข่งขันในการค้า
ขายทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศมากขึ้น
-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
-มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
-มีการแข่งขันในการค้า
ขายทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศมากขึ้น
-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ

วิธีการ
ดาเนินงาน
-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร

จานวนเงิน
(บาท)
แหล่งงบประมาณ
-ศูนย์บริการและ 100,000
ถ่ายทอด
-อบต.บางช้าง
เทคโนโลยี
-กรมส่งเสริม
การเกษตรประจํา การเกษตรฯ
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง
ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล

100,000
-อบต.บางช้าง
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

ตัวชี้วัด
-ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าว่า
ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าว่า
ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
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ส่งออกกล้วยไม้สู่ ตรวจสอบคุณภาพและ -ทัศนศึกษาดู
ต่างประเทศ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น งาน
-มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง

สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
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ประเภทแผน

โครงการ/
กิจกรรม

วิธีการ
ดาเนินงาน

เหตุผลประกอบ

จานวนเงิน
(บาท)
แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)

ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
3. จัดฝึกอบรม
เกษตรกรผู้ปลูก
ไม้ดอก-ไม้
ประดับ (ปรับปรุง
อาชีพเดิม)

4. จัดฝึกอบรม
และพัฒนา
คุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์
ปลอดภัยจาก
สารพิษ

ประเภทแผน

โครงการ/
กิจกรรม
5. จัดฝึกอบรม
ทําปุ๋ยชีวภาพ

ตัวชี้วัด
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

-มีการแข่งขันในการค้า
ขายทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศมากขึ้น
-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
-มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
-มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
-ปัจจัยการผลิตมีราคา
สูงขึ้น

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง
-กรมพัฒนาที่ดิน

เหตุผลประกอบ

วิธีการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)

-ในการนําเข้าของตลาด
ต่างประเทศมีการ

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด

30,000
-อบต.บางช้าง
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

-ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าว่า
ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

30,000
-อบต.บางช้าง
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

-ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าว่า
ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

จานวนเงิน
(บาท)
ตัวชี้วัด
แหล่งงบประมาณ
60,000
-ผู้บริโภคมีความ
-อบต.บางช้าง มั่นใจในสินค้าว่า
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และน้ําสกัดจาก ตรวจสอบคุณภาพและ
ธรรมชาติและ
สารตกค้างอย่างเข้มข้น
การทําปุ๋ยอินทรีย์ -มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและต่อผู้ผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเทคนิค
ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีราคาสูงขึ้น
-ทําลายสิ่งแวดล้อม
-ปัจจัยการผลิตมีราคา
สูงขึ้น
6. แปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร

7.ส่งเสริมการ
ผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนไบโอ
ดีเซล สบู่ดํา ฯลฯ

ประเภทแผน

โครงการ/
กิจกรรม
8.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดํารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-สินค้าเกษตรมีจํานวน -ฝึกอบรม
ผลผลิตมาก
-ทัศนศึกษาดู
-ราคาตกต่ํา
งาน
-เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

-น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคา
สูงและเริ่มขาดแคลน

เหตุผลประกอบ
-สภาวะสิ่งแวดล้อมเริม่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
แย่ลง
-ฤดูกาลเริม่ เปลี่ยนแปลง
-จํานวนประชากรของ
โลกเพิ่มขึ้น

-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

วิธีการ
ดาเนินงาน
-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

เทคโนโลยี
-กรมส่งเสริม
การเกษตรประจํา การเกษตรฯ
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง
-กรมพัฒนาที่ดิน

165,000
-อบต.บางช้าง
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

ปลอดภัยจากสารพิษ
-ผู้ผลิตปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม
-เกษตรกรมีสุขภาพดี
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและมีราคา
สูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพสูงขึ้น
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม

-ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง
35,000
-อบต.บางช้าง -ลดค่าใช้จ่าย
-ศูนย์บริการและ -กรมส่งเสริม -มีรายได้เพิ่มขึ้น
ถ่ายทอด
การเกษตรฯ
เทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง

จานวนเงิน
(บาท)
แหล่งงบประมาณ
-ศูนย์บริการและ 275,000
ถ่ายทอด
-อบต.บางช้าง
เทคโนโลยี
-กรมส่งเสริม
การเกษตรประจํา การเกษตรฯ
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)

ตัวชี้วัด
-มีคุณภาพชีวิตที่
เรียบง่าย
-ร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงขึ้น
-มีคุณธรรม
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ช้าง
9. ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตรประจํา
ตําบล

10. จัดตั้งตลาด
กลางภายใน
ตําบล

2.แผนการ
ลงทุน(ธุรกิจ
ชุมชน)

ประเภทแผน

1.ส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

โครงการ/
กิจกรรม

3.แผน
1. ฝึกอบรม
ปรับปรุงฟื้นฟู ถ่ายทอดความรู้
ทรัพยากร
ด้านการปรับปรุง
บํารุงดินให้
เหมาะสมกับการ
ปลูกพืช

-ขาดศูนย์กลางการ
ถ่ายทอด
-เป็นศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตร
ฝึกอบรม
แผนใหม่
-ไม่ทราบข่าวสารทั้งด้าน
การตลาด,การผลิต,
สภาพภูมิอากาศ
-เป็นศูนย์รวมผลผลิต
ภายในตําบล
-ทําให้ประหยัดพลังงาน
ในการขนส่งสินค้า

-เพิ่มรายได้
-สร้างความสามัคคีและ
รักชุมชน

เหตุผลประกอบ
-ขาดความรู้เรื่องแร่ธาตุ
อาหารที่เหมาะสมกับ
การปลูกพืช
-ขาดความรู้เรื่องระบบ
นิเวศน์ที่เหมาะสม

-จัดสร้าง
อาคารและ
สถานที่
-ตั้งคณะกรรม
การฝึกอบรม
-ฝึกอบรม
-ทัศนศึกษาดู
งาน

วิธีการ
ดาเนินงาน
-ฝึกอบรม
-จัดทําแปลง
สาธิต
-โรงเรียน
เกษตรกร
-ทัศนศึกษาดู
งาน

-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

30,000
-อบต.บางช้าง -เกษตรกรมีความรู้
-กรมส่งเสริม ด้านเทคโนโลยี
การเกษตรฯ การเกษตร
-เกษตรกรรู้ข่าวสาร
ด้านการผลิตและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของอาชีพการเกษตร
275,000
-อบต.บางช้าง -มีรายได้เพิ่มขึ้น
-กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ
25,000
-อบต.บางช้าง
-กรมส่งเสริม -มีรายได้เพิ่มขึ้น
การเกษตรฯ -สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
-มีอาชีพเพิ่มขึ้น

จานวนเงิน
(บาท)
ตัวชี้วัด
แหล่งงบประมาณ
-ศูนย์บริการและ 30,000
-มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ถ่ายทอด
-อบต.บางช้าง ขึ้น
เทคโนโลยี
-กรมส่งเสริม -ลดต้นทุนการผลิต
การเกษตรประจํา การเกษตรฯ
ตําบล
-องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบาง
ช้าง
ผู้รับผิดชอบ
(รายชือ่ กลุม่ /
องค์กร)
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล

ปี 2558 - 2560
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน

สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
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บทที่

1

แผนพัฒนาการเกษตรตาบลทรงคนอง

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการเกษตรมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีฯด้าน
การเกษตร การแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ความสําเร็จจะบรรลุได้
ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรด้วย โดยการประชุมร่วมกัน ระดมความคิดในการวางแผนแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ปรับกลยุทธทางด้านการตลาด มีการรวมกลุ่ม รวมทุนเพื่อนผลประโยชน์ของเกษตรกรและ
ชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนรู้จักวางแผนการพัฒนา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
2. เพื่อจัดทําแนวทางพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับศัยภาพของพื้นที่และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของเกษตรกรและชุมชน
3. เพื่อทราบระบบการผลิต การตลาด ของเกษตรกร
4. เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
5. เพื่อนําแนวทางพัฒนาการเกษตรไปเสนอเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และเกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้เอง
2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรและชุมชนมีความสามัคคี

พื้นที่เปูาหมาย
ดําเนินการในพื้นที่ตําบลทรงคนอง จํานวน 6 หมู่บ้าน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี พ.ศ. 2558 - 2560

งบประมาณ
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- องค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมปศุสัตว์
- กรมประมง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทรงคนอง
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. ข้อมูลทางกายภาพ
1.1 ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง
ตําบลทรงคนอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอําเภอสามพรานประมาณ 13
กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารตําบลทรง
คนอง
ดังนี้
หมู่ที่ 1
บ้านศาลเจ้า
หมู่ที่ 2
บ้านทรงคนอง
หมู่ที่ 3
บ้านคลองยาว
หมู่ที่ 4
บ้านเหนือ
หมู่ที่ 5
บ้านคลองประดู่
หมู่ที่ 6
บ้านคลองคราม
1.2 อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลท่าตลาด
อําเภอสาพราน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลหอมเกร็ด
อําเภอสามพราน
1.3 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น ๕,๕๘๔ คน แยกเป็น
ชาย
หญิง
หมู่ที่ 1
๑,๓๙๐
1,๖๕๐
หมู่ที่ 2
3๔๕
๓๙๕
หมู่ที่ 3
1๘๔
๒๔๒
หมู่ที่ 4
1๔๙
๑๕๖
หมู่ที่ 5
30๔
๓๐๖
หมู่ที่ 6
2๒๖
2๓๗
1.4 เนื้อที่ถือครอง
มีพื้นที่ 10.016 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,210 ไร่ แยกเป็นพื้นที่การเกษตร 4,028 ไร่ ที่
อยู่อาศัย 1,450 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 735 ไร่
1.5 ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านและมีคลองส่งน้ําซึ่งแยกจากแม่น้ําท่าจีน 7 สาย
เหมาะแก่การทําการเกษตรกรรม
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1.6 แหล่งน้าธรรมชาติ
แม่น้ําท่าจีน
1
สาย
ลําคลอง
7
สาย
บ่อบาดาล
8
แห่ง
1.7 เส้นทางคมนาคม
ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( 3318 )
ถนนพุทธมณฑล สาย 7 เข้าวัดทรงคนอง
ถนนสายไร่ขิง - ถนนเพชรเกษม
ถนนคอนกรีต
จํานวน 8 สาย
ถนนลาดยาง
จํานวน 6 สาย
ถนนลูกรัง , หินคลุก
จํานวน 3 สาย
1.8 สาธารณูปโภค
ประปา
มีใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 %
ไฟฟูา
มีใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 %
โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง
โทรศัพท์ใช้ตามบ้าน 60 %
1.9 ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลทรงคนองอยู่ในเขตอิทธิพลของอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน มีฤดูฝนและฤดูร้อนเด่นชัด
อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยระหว่าง 21 องศาเซลเซียส - 30 องศาเซลเซียส
1.10 ปริมาตรน้าฝน
ฝนตกเฉลี่ย 1,022 มิลลิเมตร / ปี โดยมีการกระจายตัวมากกว่า 120 มิลลิเมตร
1.11 ภัยธรรมชาติ
ตําบลทรงคนองติดน้ําแม่ท่าจีน จึงมักมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังในฤดูฝนที่ตกหนัก หรือน้ําเหนือไหล
บ่าน้ําทะเลหนุน ปัญหาน้ําเค็มและน้ําเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
1.12 กลุ่มชุดดิน
ตําบลทรงคนอง มีชุดดินทั้งหมด 5 ชุด ประกอบด้วย
1. ชุดดินบางเลน
2. ชุดดินบางเลนที่มีตะกอนทับถมผิวดิน
3. ชุดดินธนบุรี
4. ชุดดินบางกอก
5. ชุดดินบางเขน
ดินชุดบางเลน มีเนื้อที่ 715 ไร่ เกิดจากตะกอนน้ํากร่อยที่ถูกพัดมาทับถมสภาพพื้นที่ราบเรียบมี
ความลาดชัน 0 – 1 % เป็นดินลึก การระบายน้ําเลว มีความสามารถให้น้ําซึมผ่านได้ช้าตลอดทุกชั้น ดิน
บนลึกไม่เกิน 30 ซม. เป็นดินเหนียวสีเป็นสีเทาเข้มมากถึงดํา มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5 –
7.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทํานาข้าวแบบนาหว่านและนาดํา ดินชุดนี้ไม่เหมาะสมในการทําพืชไร่
เนื่องจากน้ําท่วมขังทุกปี
ดินชุดบางเลนที่มีตะกอนทับถมบนผิดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่ เกิดจากตะกอนของลําน้ํา
ทับถมอยู่บนตะกอนของน้ํากร่อย สภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 1 % เป็นดินลึก
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การระบายน้ําเลว น้ําซึมผ่านได้ช้า มีการไหล่บ่าของน้ําฝนผิวดินช้า ระดับน้ําใต้ดินลึก 120 เซนติเมตร
ในช่วงฤดูแล้งความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH ) 7.5 – 8.0 สีดินเป็นสีเทาถึงสีเทาปนเขียวมะกอก มีปริมาณ
อินทรีย์วัตถุสูงปานกลาง เป็นดินเหนียวจัดเหมาะแก่การทํานา ไม้ผล พืชผัก
ดินชุดธนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,915 ไร่ เกิดจากตะกอนลําน้ําที่พัดพามาทับถมและภายหลังถูก
ยกร่องเพื่อใช้ปลูกผักและทําสวนผลไม้ สภาพพื้นที่เป็นลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน ดินชุดนี้เป็นดินลึก
การระบายน้ําค่อนข้างดี น้ําซึมผ่านได้ดีปานกลาง ระดับน้ําใต้ดินลึกประมาณ 50 – 70 ซ.ม. เนื้อดินเป็น
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแห้ง เป็นสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดสีน้ําตาลปนเหลือง ความ
เป็นกรด – ด่าง (pH) 8.0 – 8.5 มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงปานกลาง มีปริมาณธาตุโปรแตสเซียมที่มี
ประโยชน์ต่อพืชสูง ดินชุดนี้ส่วนใหญ่เหมาะสมในการทําสวนผลไม้และใช้ปลูกผัก
ดินชุดบางกอก มีเนื้อที่ประมาณ 1,020 ไร่ เกิดจากที่ราบน้ําทะเลเคยท่วมถึงเกิดจากตะกอนน้ํา
ทะเลและน้ํากร่อยที่มีอายุน้อย สภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบมีความลาดชันประมาณ 1 % ดินชุดนี้เป็นดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึ่งผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้ําบนผิวดินช้า ระดับน้ําใต้ดินต่ํากว่า 1.5
เมตร ในช่วงฤดูแล้งดินบนลึกไม่เกิน 30 ซม. มีปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ําปานกลาง มีปริมาณธาตุโปเตลเซี่ยม
ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก มีธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ํา ดินชุดนี้เหมาะในการทํานาข้าว
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น สําหรับพืชไร่อาจปลูกได้แต่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ํา
ดินชุดบางเขน มีเนื้อที่ประมาณ 760 ไร่ เกิดจากตะกอนน้ําทะเลและน้ํากร่อยที่อาจน้อย สภาพ
พื้นที่บนมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 1 % ดินชุดนี้เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําเลว
ความสามารถให้น้ําซึมผ่านได้ช้าทุกชั้น ระดับน้ําใต้ดินอยู่ต่ํากว่า 1050 เมตร ในช่วงฤดูแล้งดินลึกไม่เกิน
30 ซม. เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีพื้นที่เป็นสีเทาเข้มมากถึงดํา มีจุดประสีน้ําตาลแก่ ความเป็นกรด – ด่าง
( pH ) 6.0 – 7.0 จะพบผลึกของยิบซั่ม ส่วนบนของดินชั้นนี้มีธาตุโปรเตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง
และธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ํา ดินชุดนี้เหมาะกับการทํานาแบบนาดํา ไม้ผล พืชผัก

2. ข้อมูลทางชีวภาพ
พืช การปลูกพืชของเกษตรกรในตําบลทรงคนองส่วนใหญ่จะทําแบบผสมผสานกล่าวโดยภายในส่วน
นั้นจะมีการปลูกพืชอยู่ 4 – 5 ชนิด เช่นคันล้อมของสวนก็จะปลูกมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ ภายในร่อง
สวนก็จะปลูกส้มโอ แซมด้วยหมาก หรือปลูกมะม่วง ภายในร่องสวนก็เลี้ยงปลาควบไปด้วย ส่วนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวก็ทําการปลูกปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเกษตรกรภายในตําบลทรงคนองมีการปลูกข้าว ส้มโอ มะม่วง
มะพร้าว ฝรั่ง มะนาว และกล้วยไม้

พันธุ์ที่ปลูกและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในการผลิต
ส้มโอ
พันธุ์
ขาวทองดี ขาวน้ําผึ้ง ขาวแปูน ขาวหอม ขาวพวง
การขยายพันธุ์ กิ่งตอน
การปลูก
ปลูกแบบยกร่อง ระยะระหว่างต้น ระหว่างแถวประมาณ 8 x 8 เมตร หรือ 6 x 6 เมตร
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การใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 , 16 – 16 – 16 ใส่ช่วงหลังการเก็บเกี่ยว สูตร 12 –
24 – 12 ใส่ช่วง ก่อนการออดอก สูตร 13 – 13 – 21 ใส่ช่วงติดดอกออกผล และ
อาจจะมีการใช้ฮอร์โมนใส่ในแต่ละช่วง
ศัตรูพืช
หนอนชอนใบ มวนเขียว หนอนแก้วส้ม ผีเสื้อมวนหวาน ไรแดง หนอนกินลูก เพลี้ยอ่อน
สีเขียว เพลี้ยแปูง เพลี้ยไฟ
โรคของส้มโอ โรคยางไหล โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบแก้ว โรคแคงเกอร์ โรคจุดสนิม โรคราดําสีชมพู
โรคแสค๊ป
การปูอนกันกาจัดศัตรูพืช ใช้สารเคมีพวกไดเมทโทเอช โมโนโครโตฟอส เมทโทมิล คอปเปอร์ โฟซาโลน
ฟอสเอทธีลอีล ตัดกิ่งและใบที่เป็นโรคเผาทําลาย
ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 50 ผล / ต้น / ปี

มะม่วง
พันธุ์
ฟูาลั่น เขียวเสวย น้าดอกไม้ หนองแซง
การขยายพันธุ์ ทาบกิ่ง
การปลูก ยกร่องสวน และตามคันสวน โดยใช้กิ่งทาบ ระยะระหว่างต้น 4-5 เมตร
การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยสูตร

ศัตรูพืช

แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินใบ โรคแอนแทรคโนส ราดา เพลี้ยจั๊กจั่น

15-15-15

หรือ

ปลูกตาม

16-16-16

ปุ๋ยคอกใส่ปีละ

1

ครั้ง

การป้องกันกาจัด ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน ไดเมทโธเอท แคปเทน

ผลผลิตเฉลี่ย

เฉลี่ย 1,500 กก./ไร่/ปี

มะพร้าวอ่อน
พันธุ์
หอมก้นจีบ ,ผลกลม, น้าหวาน
การขยายพันธุ์ เพาะผล โดยการคัดเลือกจากต้นที่ให้ผลผลิตสูงและต้นพันธุ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้น
ไป
การปลูก ส่วนใหญ่ปลูกตามคันสวน ระยะระหว่างต้น 5-6 เมตร
การดูแลรักษา ส่วนใหญ่ปล่อยตามธรรมชาติ
ผลผลิตเฉลี่ย เฉลี่ย 3,500 กก./ไร่/ปี

มะนาว
พันธุ์
แปูน, หนัง
การขยายพันธุ์ ตอนกิง่
การปลูก
ปลูกเป็นยกร่องสวนใช้กิ่งพันธุ์ อัตรา 60 - 70 ต้น / ไร่ โดยปลูกร่องละ 1 แถว
ระยะระหว่างต้น 3-4 เมตร
การใส่ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 16-16-16 ปุ๋ยคอกใส่ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแคงเกอร์, หนอนชอนใบ
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การปูองกันกําจัด ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน เมทโธมิล คอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ แคปเทน
ผลผลิตเฉลี่ย ให้ผลเฉลี่ย 80,000-12,000 ผล/ไร่/ปี

ข้าว
วิธีทํา
ฤดูปลูก
พันธุ์

หว่านนาตมแผนใหม่
นาปี พฤษภาคม – กันยายน
นาปรัง ตุลาคม – เมษายน ทานาปรัง 2 ครั้ง
สุพรรณบุรี 1 , 2

การเตรียมเมล็ดพันธุ์
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการทาแปลงขยายพันธุ์ แต่คัดจากแปลงนาที่เห็นว่าข้าวมี
ความสมบูรณ์ ไว้สาหรับทาพันธุ์ และไม่มีการทดสอบความงอกโดยวิธีทางวิชาการ เช่น ผ่านน้าเกลือ จะ
นาข้าวที่เตรียมไว้มาใส่กระสอบปุ๋ยแช่น้าแล้วนามาหุ้มไว้ และสังเกตเมล็ดข้าวว่า ถ้ามีรากงอกมาประมาณ 1
ซม. ก็จะนาไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้การเตรียมดินใช้ลุกทุบๆ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจึงเริ่มไถดะ
ไถแปร ทาเทือก จะหมักเทือกไว้ 1 – 3 วัน แล้วลูบเทือกทาการชักร่องโดยใช้ไห และรถไถลากต้นกล้วยเว้นไว้
1 วัน แล้วจึงหว่านข้าว
วัชพืช

ที่พบเห็นส่วนใหญ่มพี วก หญ้าข้าวนก กก และผัดบอด

การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช ส่วนใหญ่จะใช้ยาฉีดหลังจากหว่านข้าวแล้ว 1 – 5 วัน เช่น พวกโซพิต แซท
เทอนนิส เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายรายที่ใช้แบบชนิดหว่าน เช่น เอวิโรซาน รอนสตาร์ เป็นต้น แต่ชนิดนี้
ต้องใช้หลังหว่านข้าวแล้วประมาณ 15 – 20 วัน คือส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะใช้ตามฉลาดที่เขียนไว้
การใส่ปุ๋ย ใช้สูตร 46 – 0 – 0 ใส่ก่อน คือ หลังจากหว่านข้าวประมาณ 15 – 30 วัน แต่เกษตรกรจะใช้ใน
อัตราส่วน 2 กก. / ไร่ และใช้สูตร 16 – 20 – 0 ใส่ตอนข้าวจะเริ่มตั้งท้อง แต่ก็มีหลายรายที่ใส่กลับสูตรจาก
ตัวอย่างแรก คือ0 นาเอาสูตร 16 – 20 – 0 มาใส่ครั้งที่ 1 และสูตร 46 – 0 – 0 มาใส่ครั้งที่ 2

จะเห็นได้ว่าเกษตรกรตัวอย่างแรกจะใส่ผิดหลักวิชาการและมองว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ ขาดความรู้
ทางด้านวิชาการ แต่แท้ที่จริงมีความรู้วิชาการแต่ไม่ทาตาม
ศัตรูข้าวที่สําคัญ
ก. โรค เช่น โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า
ข. แมลง เช่น หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล แมลงดาหนาม
แมลงสิง หนอนม้วนใบข้าว จิ้งหรีด ตั๊กแตน
การใช้สารเคมีปูองกันกําจัด

ก. ประเภทโรค ใช้พวก ฮีโนซาน บลาเอส ซาพรอล
ข. ประเภทแมลง ใช้พวก มาลาไธออน ไดเมทโธเอท มิพซิน
การเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวเริ่มจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวหรือเรียกว่าระยะพลับพลึง เกษตรกรจะไปติดต่อรถที่
รับจ้างเกี่ยวข้าวมาจากท้องถิ่นอื่น เกาตรกรที่ไม่ได้ไปติดต่อผู้รับจ้างเกี่ยวหรือที่เกษตรกรนิยมเรียกกันว่า
แขกเกี่ยวข้าว ก็จะต้องคอยคิวจากเกษตรกรรายอื่น บางครั้งต้องรอจนข้าวสุกงอมมาก ซึ่งปัญหาอย่าง
นี้เกิดขึ้นเป็นประจาในการเก็บเกี่ยว ราคาตั้งแต่ไร่ละ 300 - 350 บาท
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ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ นาปี ให้ผลผลิต 700 – 750 กก. / ไร่
การขาย
เกษตรกรก่อนจะนวดข้าวจะต้องไปติดต่อโรงสีหรือพ่อค้ารับซื้อข้าว และตกลงราคาซื้อขาย
แล้วให้โรงสีนากระสอบมาไว้สาหรับใส่ข้าวแล้วจึงจะทาการเกี่ยวนวดในนาเลย แต่ก็มีเกษตรกรที่เป็น
หนี้สินอยู่กับโรงสีจะไปติดต่อขอกระสอบมาเลย โดยไม่ได้ตกลงราคาข้าว ถึงโรงสีแล้วจึงตกลงราคา

มะพร้าวใหญ่
การปลูก
ปลูกตามคันล้อม
พันธุ์
มะพร้าวใหญ่ โดยทาการคัดจากต้นที่ผลดก ผลโต เนื้อกล้ามหนา
การดูแลรักษา
ผลผลิตเฉลี่ย

ปล่อยตามธรรมชาติ แต่ก็ใช้ดินแลนจากการลอกท้องร่องสวนขึ้นกลบโคนต้น
60ผล / ต้น / ปี

ฝรั่ง
การปลูก
ยกร่องเป็นสวน
พันธุ์
กลมสาลี่
การขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง และ ชายอด
การใช้ปุ๋ย
มีการใช้ปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 16 หรือสูตร 15 – 15 – 15 พอผลเริ่มจะแก่ใช้สูตร
13 – 13 - 21และมี การใส่ปุ๋ยคอก
ปัญหาโรคแมลง
1. เกิดโรคฝรั่งตายต้นระบาดมากและยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่จะยุติปัญหาเรื่องนี้ได้
2. แมลงวันทอง จะใช้ถุงพลาสติกและกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว
3. แอนแทรกโนส จะมีเกิดก็ตอนหน้าฝน
ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 5,000 กก. / ไร่ / ปี
การขาย มีพ่อค้ามารับซื้อ ราคากิโลกรัมละ 2.50 – 3.00 บาท โดยเฉลี่ยตลอดปี
หมาก
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การใส่ปุ๋ย
ผลผลิตเฉลี่ย

หมากเขียว
เพาะผล
ปลูกแซมคู่กับส้มโอ
มีการใส่ปุ๋ยพร้อมกับการใส่ปุ๋ยส้มโอ
ประมาณ 1,200 – 1,600 ผล / ต้น /ปี

พืชผัก
พันธุ์

เกษตรกรที่ปลูกโดยมากได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ พริก ผักกาดเขียวปลีข้าวโพด
ฝักอ อ่อน มะเขือ ผักชี
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การปลูก
การใช้ปุ๋ย
ศัตรูพืช

ปลูกแบบยกร่องสวน
ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ใช้ตามแต่ชนิดผักที่ปลูก
พืชผักเป็นพืชที่มีการทําลายของโรคและแมลงสูง ถึงแม้อายุการเก็บเกี่ยวจะสั้น โรค
แมลงที่พบได้แก่ หนอนเจาะฝัก หมัดกระโดด หนอนใยผัก โรคโคนเน่าในผัก โรคเน่า
เละ
การปูองกันกําจัด ใช้สารเคมีพวกไฟรีทรอย คูปราวิท ออร์โซไซต์

กล้วยไม้
พันธุ์
สกุลหวาย และสกุลออซิเดี่ยม
การปลูก
ใช้หน่อ และบั่นตา อัตรา 12,000 ต้น/ไร่
การใช้ปุ๋ย
ช่วงเล็กใช้ปุ๋ยเกร็ด สูตร 30-20-10 ช่วงใหญ่ใช้สูตร 20-20-20และช่วงออกดอกใช้
สูตร 10- 40-10, 15-52-13 หรือ 10-20-30โดยใช้อัตรา 30-40 กรัม/น้ํา 20ลิตร ฉีดพ่น 5-7
วัน/ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแอนแทรคโนต, ราดา, เพลี้ยไฟ, ไร, หนอนผีเสื้อ, แมลงวันดอกกล้วยไม้
การปูองกันกําจัด สารเคมีที่ใช้ ไดเทนเอ็ม 45 ไทเดนแอลเอ็ฟ ออร์โธไซด์ แคปเทนเมทโธมิล, ไซ
เปอร์เมทธิน, ทวินไซด์, ฟอสซ์
ผลผลิต
ให้ผลผลิตมากช่วง ม.ค., ก.พ., มี.ค. และ ก.ย., ต.ค., พ.ย.เฉลี่ย 60,000 – 80,000
ช่อ/ไร่/ปี
การขาย
บริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อ โดยกาหนดดอกบานประมาณ 5 ดอก/1 ช่อราคาช่อละ 1
บาท ส่วนไม้ที่ตกเกรด เกษตรกรจะนาไปขายที่ปากคลองตลาด
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ตาราง เทคโนโลยีด้านการเกษตรของตําบลทรงคนอง
เทคโนโลยี
1. พันธุ์
- ใช้พันธุ์ส่งเสริม
- ไม่ใช้พันธุ์ส่งเสริม
2. ปุย๋
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
- ใช้ปุ๋ยเคมี
ใส่ 1 ครั้ง
ใส่มากกว่า 1 ครั้ง
- ใช้ปุ๋ยทั้ง2 ชนิด
- ไม่ใช้ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด
3. สารเคมี
- สารกาจัดวัชพืช
ใช้
ไม่ใช้
- สารกาจัดแมลง
ใช้
ไม่ใช่
- สารปูองกันกาจัดโรคพืช
ใช้
ไม่ใช่
4. ระยะปลูก
- ถูกต้อง
- ไม่ถูกต้อง
5. การดูแลรักษา
- ตัดแต่งกิ่ง
มี
ไม่มี
- การปฏิบัติอื่นๆ ระบุทาความ
สะอาดคอมะพร้าว
- ทาความสะอาดสวน
6. การปรับปรุงคุณภาพ
- คัดขนาด
- ปรับปรุงรสชาติ
7. การแปรเป็นผลิตภัณฑ์รูปอืน่
8. กิจกรรมเสริมรายได้

ข้าว
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

ส้มโอ
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

มะนาว
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

มะพร้าวน้าหอม
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

ฝรั่ง
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

๓๒
-

100
-

257
-

100
-

310
-

100
-

356
-

100
-

36
-

100
-

๓๒

100
11.53
88.46
-

257
257
257
257
-

100
100
100
100
100

170
140
140
50
-

54.84
45.16
45.16
16.13
-

356
-

100
-

36
36
36
36
-

100
100
100
100
-

100
-

69
188

26.85
75.15

-

-

356

100

-

-

100
-

257
-

100
-

240
70

77.42
22.58

356

100

36
-

100
-

-

215
42

83.66
16.34

16.13
83.87

356

100

36
-

100
-

100
-

356
-

100
-

36
-

100
-

100
-

356

100

36
-

100
-

100

220
356

70.96
100

-

-

-

-

-

36
-

100
-

๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
-

๓๒
-

100
-

257
-

100
-

-

-

257
257

100
100

-

215

83.66

215

83.66

-

215 83.66-

310
310
-
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ตาราง วิวัฒนาการทางการเกษตรการเผยแพร่เทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
ตําบลทรงคนอง
ข้าว

ส้มโอ

มะนาว

เทคโนโลยี
1. การเตรียมดิน
2. พันธุ์
3. ปุย๋
4. การกาจัดวัชพืช
5. การปูองกันกาจัดโรคพืช
6. การปูองกันกาจัดแมลง
7. ระยะการปลูก
8. การขยายพันธุ์
9. การดูแลรักษา
10. วิธีปลูก
11. การตัดแต่งกิ่ง
12. การบังคับการออกดอก
13. คุณภาพ
14. อื่นๆ

1
20
20
15
20
15
20
20
15
20
20
-

2
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
-

1
25
25
20
25
30
30
25
20
30
25
30
20
30
-

2
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
-

1
20
15
20
15
15
15
15
15
20
15
15
10
10
-

2
140
120
140
120
120
120
120
120
140
120
120
100
100
-

มะพร้าว
น้าหอม
1
2
25 140
10 100
20 130
15
90
10 100
10 100
15
90
-

ฝรั่ง
1
15
15
15
15
15
15
15
10
15
10
15
-

หมายเหตุ : 1. การเผยแพร่ทางเทคโนโลยี หน่วยเป็นครั้ง ที่ได้ดาเนินการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
2. การยอมรับของเกษตรกร หน่วยเป็นราย ( 2530 – 2533 )

3.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3.1
ผล ไม้ยืนต้น
3.2
3.3

การประกอบอาชีพของราษฎรตําบลทรงคนอง คือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําสวนไม้
โดยเฉพาะส้มโอ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด กล้วยไม้
จานวนแรงงาน 1 ครัวเรือนจะมีแรงงานเฉลี่ย 3 คน / 1 ครอบครัว
พื้นที่ถือครองและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 70 %
- เช่าผู้อื่น 30 %
3.4 แรงงาน จานวนแรงงานในเขตตาบลทรงคนองแบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมจานวน
2,769 คน มีการจ้างแรงงานในการฉีดพ่นสารเคมีเพือ่ ปูองกันกาจัดศัตรูพืช อัตราค่าจ้างครั้งละ ๒๕๐
– ๓00 บาท และค่าจ้างลอกท้องร่องอัตราค่าจ้าง 1๕ – ๒๐ บาท / 1 ตารางเมตร ค่าจ้าง
เก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอวันละ ๒๕๐ – ๓๐0 บาท / คน
3.5แหล่งเงินทุนของเกษตรกร
แหล่งเงินทุน
จานวนราย
1. เงินทุนของตนเอง
330
2. แหล่งเงินทุนในตาบลและอาเภอ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
100

2
25
25
25
25
25
25
25
20
25
20
25
-
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- เอกชน
3.6เครื่องจักรกลเกษตร
รายการ
เครื่องสูบน้า
เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง
เครื่องพ่นยาคันโยก
เครื่องพ่นยาสูบชัก
เรือพ่น
รถไถเดินตาม

40
จานวนเครื่อง
600
250
250
200
450
-

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
เกษตรกรตาบลทรงคนองส่วนมากปลูกพืชดังต่อไปนี้ คือ ส้มโอ มะม่วง ฝรั่ง มะพร้าวอ่อน
พลูและข้าว ซึ่งในการปลูกพืชดังกล่าวจะมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันออกไป จึงพบว่าการปลูกส้มโอ
และฝรั่งจะเป็นพืชที่ลงทุนสูง
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แสดงต้นทุนการผลิตพืชต่อหน่วยพื้นที่

( หน่วย / ไร่ / ปี )

รายการ
1. ค่าแรงงาน
- เตรียมดิน
- ปลูก
- กาจัดวัชพืช
- ฉีดยา
2. ค่าวัสดุการเกษตร
- พันธุ์
- ปุย๋
- สารเคมีกาจัดวัชพืช
- สารเคมีปูองกัน
กาจัด
แมลง
- สารเคมีโรคพืช
- ค่าเบ็ดเตล็ด
- ค่าเช่าที่
- ค่าขนส่ง
- อื่นๆ ระบุ
รวมต้นทุน / ไร่
ปีที่ให้ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย / ไร่
รวม
ราคา บาท / ไร่
มูลค่ารวม บาท / ไร่
กาไรสุทธิ บาท / ไร่

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

ส้มโอ

ชื่อพืช
มะม่วง
มะพร้าว
อ่อน

200
30
90
40

250
30
90
40

300
100
150
60

240
100
150
40

80
200
50
60
60
50
-

80
250
60
70
70
60
-

800
1,000
300
300
300
20
100
100

1,100
1
800

1,230
1
800

3.60
2,880

3.40
2,720

1,780

1,490

ฝรั่ง

หมาก

พลู

300
100
-

3,000
100
100
60

300
100
50
-

300
300
100
60

600
500
250
250
250
100
50
50

650
400
100
100

400
600
300
300
300
100
100
100

400
400
100
100
100

1,000
500
300
300
300
100
100
100

6,710
4
1,500

4,390
4
900

1,750
4
4,500

5,060
1
9,000

1,650
4
75,000

9,520
1
4,000

20
30,00
0
23,29
0

15
13,500

2.50
11,250

0.70
52,500

9
32,000

9,110

9,500

4
36,00
0
3,094

5,0850

22,480

วิถีการตลาดและการกระจายผลผลิต
เกษตรกรเมื่อได้ผลผลิตแล้ว จะนาผลผลิตเหล่านี้ขายให้กับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นประมาณ
65 % พ่อค้าคนกลางต่างท้องถิ่น 20 % เกษตรกรจะนาไปขายเองประมาณ 10 % และเก็บเอาไว้
บริโภค 5% และผลผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตได้ก็กระจายไปตามแต่ละชนิดและพัธุ์ที่ปลูก

4.ข้อมูลด้านสังคม
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ประวัติตาบลทรงคนอง จากคาบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณแถบนี้ได้มีพวกชาวเหนืออพยพมา
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกลุ่มพวกที่มามีเชื้อเจ้าอพยพมาด้วยจึงได้ชื่อหมู่บ้านอยู่ในขณะนี้ว่า “ บ้านเหนือ ” และ“
บ้านเจ้า ” มีศาลอยู่หลังหนึ่งเข้าใจว่าพวกชาวบ้านได้ตั้งขึ้นเพื่อใช้สาหรับทรงเจ้าตามความเชื่อถือของ
คนในสมัยนั้นในทุกๆ ปีประชาชนจะมาประชุมกันและมีการทรงเจ้า พอถึงเวลาเจ้าจะคึกคนองประลอง
ฤทธิ์ต่างๆ เป็นที่สนาน จึงเรียกหมู่บ้านว่า “ บ้านทรงคนอง ” ต่อมาจึงใช้เป็นชื่อตาบลทรงคนอง สืบ
มาจนทุกวันนี้
4.1 ครัวเรือนทั้งหมด ๔,๕๐๘ ครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกร
๔๕๐
4.2 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
1
ศูนย์เด็กเล็ก
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 1
4.3 สถานบันและองค์การศาสนา
วัด
1
แห่ง
ศาลเจ้า
1
แห่ง
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
4.4 สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจาตาบล
1
สถานพยาบาลเอกชน
1
อัตราการใช้ส้วมซึม
4.5 กลุ่มสถาบันเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรทานาตาบลทรงคนอง

ครัวเรือน
แห่ง
๑
แห่ง

แห่ง

100 %
แห่ง
แห่ง
100 %
จานวน 1 กลุม่

สมาชิก 130

คน
กลุ่มเกษตรกรทาสวนตาบลทรงคนอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

จานวน 1 กลุม่
จานวน 1 กลุม่

สมาชิก 47 คน
สมาชิก 20 คน

4.6 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผู้ปลูกส้มโอตาบลทรงคนอง
จานวน 1 กลุม่
สมาชิก 100 คน
กลุ่มพัฒนาไม้ผลเพื่อการส่งออก
จานวน 1 กลุม่
สมาชิก 40 คน
4.7 กองทุนหมู่บ้าน
มี 6 หมู่บ้านๆ ละ 1,000,000 บาท รวม 6,000,000 บาท
4.8 วิธีการดําเนินชีวิตของเกษตรกร
1. สภาพความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีร้านค้าสาหรับขายเครื่องอุปโภค
บริโภคในตาบลและมีตลาดนัดเกือบทุกวัน สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกบ้านคอนกรีต
ครึ่งไม้ สาหรับเกษตรกรที่ทานาส่วนใหญ่จะปลูกเป็นไม้ชั้นเดียว คล้ายโรงเรือนเก็บผลผลิตซึ่งอาศัยได้
ด้วย มีเครื่องอานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม วิทยุเทป ตามสมควร ส่วนน้าที่ใช้
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อุปโภค บริโภค ใช้น้าปะปามีการรองรับน้าฝนใส่โอ่งไว้สาหรับดื่ม มีคลองส่งน้าเข้าถึงสวน สามารถทาการ
เพราะปลูกได้ตลอดปี
2. ค่านิยม ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จะเชื้อ
สายจีน นับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้นจึงมีประเพณีต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน สารทจีน งานบวชนาค
เข้าพรรษา
ออกพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องพระภูมิเจ้าที่อีกด้วย
3. การแต่งกาย เกษตรกรจะแต่งกายตามสมัยนิยมปกติทั่วไป แต่เวลาทางานผู้ชายนิยม
นุ่งกางเกงขาก๊วยสีน้าเงิน สวมเสื้อแขนยาว สาหรับผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว
สวมเสื้อแขนยาว และใช้ผ้าคลุมศรีษะ ใบหน้าและสวมหมวก

4.9 ผู้นา
1. ประเภทของผู้นา
- ผู้นาทางการที่สาคัญ คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
เกษตรกรผู้นา ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรตาบล ครู สาธารณสุขตาบล
- ผู้นาไม่เป็นทางการ คือ พระ เกษตรกรผู้ประสบความสาเร็จในด้านอาชีพการเกษตร
2. บทบาทผู้นา
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถชักจูงเกษตรกรทั่วไปให้ปฏิบัติตามผู้นา และ
แจ้ง ข่าวสารของาทางราชการและส่วนรวม

ผลการวิเคราะห์
สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันและความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้าน
ด้านกายภาพ
ตาบลทรงคนองประกอบไปด้วยชุดดินจานวน 5 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยดินชุดบางเลนที่มี
ตะกอนทับถมกันบนผิวดิน ดินชุดธนบุรี ดินชุดบางกอก และมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านทางด้านบนของ
ตาบลและมีคลองที่แยกจากแม่น้าท่าจีนถึง 9 สาย ทาให้มีน้าอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อดูชุดดินและน้าแล้ว
จะเห็นว่าพื้นที่ในตาบลทรงคนองเหมาะสมสาหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ทานาข้าวและพืชผักเป็นอย่าง
มาก พร้อมกับภายในตาบลมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้าอยู่ใกล้กับตัวอาเภอและใกล้เมือง
หลวง ทาให้เกษตรกรรวบรวมผลผลิตสามารถนาผลผลิตไปขายได้ด้วยตนเองทาให้ได้ราคา แต่ปัจจุบันมี
โรงงานซึ่งตั้งใกล้กับลาคลองและแม่น้าท่าจีนเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดผลกระทบทางมลภาวะเสียงและ
กลิน่ โดยเฉพาะน้านั้นจะมีปัญหากระทบกับการเกษตรโดยเฉพาะส้มโอ
ด้านชีวภาพ
ตําบลทรงคนองมีพื้นที่ทั้งหมด 6,210 ไร่ เป็นพื้นที่ทําการเกษตร 4,๑28 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่
นาข้าวจํานวน ๒๕๖.๕ ไร่ ไม้ผล – ไม้ยืนต้นจํานวน 3,7๘๑.๕ ไร่ พืชผักจํานวน 40 ไร่ และไม้ดอกไม้
ประดับจํานวน ๕0 ไร่ พืชปลูกที่สําคัญมี ส้มโอ หมาก มะพร้าวน้ําหอม ฝรั่งและพืชผัก และมีการ
เพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าเป็นต้น
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เศรษฐกิจ
เกษตรกรภายในตาบลทรงคนองส่วนใหญ่จะนาผลผลิตทางด้านการเกษตรไปจาหน่ายให้แก่พ่อค้า
ในท้องถิ่นและมีบางส่วนนาผลผลิตไปขายเองที่ตลาดในกรุงเทพฯ และมีบางส่วนนาไปขายที่ตลาด
นครปฐม ซึ่งผลผลิตของเกษตรกรถ้าผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีก็จะได้ราคาดีเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภค
สังคม
ตาบลทรงคนองเป็นตาบลใกล้เมือง กล่าวคือใกล้ทั้งตัวอาเภอสามพรานและใกล้กรุงเทพฯ ซึ่ง
สภาพดังกล่าวทาให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างสังคมเมือง ได้รับการศึกษาค่อนข้างดีทาให้ได้รับ
ข่าวสารทางด้านการเกษตรทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จึงทาให้เกษตรกรในตาบลทรงคนองมีการ
พบปะรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบและสามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้สะดวก ทาให้ทราบ
สภาวะการผลิต การตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหาทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตพืช
1. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
ตําบลทรงคนองเป็นตําบลที่ผลิตไม้ผล คือ ส้มโอ มะม่วง ฝรั่ง พืชผักและข้าว ซึ่งปัจจัยการผลิต
พืชผลเหล่านี้ต้องการปุ๋ยและสารเคมีตลอดจนฮอร์โมนในรูปต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้มีราคาสูงขึ้น ทําให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และทําให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นตามมาด้วย ทําให้ผู้บริโภคซื้อผลผลิตที่แพงขึ้น
2. ปัญหาแรงงาน
เนื่องจากตาบลทรงคนอง อยู่ใกล้ตัวเมือง มีแหล่งอุตสาหกรรมมากทาให้คนหนุ่มสาวเข้าทางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก จะมีแต่แรงงานคนกลางคนและคนสูงอายุ ( 65 ปี ขึ้นไป ) ทาให้ขาด
แคลนแรงงานในบางฤดูกาล เช่น ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและการฉีดสารเคมีเพื่อปูองกันกาจัดศัตรูพืช
3. ปัญหาที่ดิน
ขณะนี้เกษตรกรตําบลทรงคนองได้ขายที่ดินไปให้กันผู้อื่น เพื่อที่จะทําโรงงานอุตสาหกรรมและที่
อาศัย ทําให้มีปัญหาการปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า ทําให้เป็นที่สะสมโรคและแมลงรวมทั้งสัตว์ที่จะมาทําลาย
พืชผลทางการเกษตร หรือเจ้าของที่ดินรายใหม่ได้ให้เกษตรกรเช่าทําการเกษตร เช่น ทํานาและทําสวน
ส่วนมากก็จะไม่ได้ทําสัญญา ถึงทําสัญญาก็เป็นสัญญาระยะสั้น ทําให้เกษตรกรไม่สามารถปรับปรุงบํารุงดินได้
ไม่ดีเท่าที่ควร
4. ปัญหาน้ําเน่าเสีย
ด้วยตําบลทรงคนองมีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่าน และมีคลองซอยแยกจากแม่น้ําถึงจํานวน 9 สาย จึงมี
ปัญหาในช่วงฤดูแล้งเพราะจํานวนน้ําในแม่น้ําลดลง จํานวนน้ําเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
บ้านเรือนได้ปล่อยน้ําเสียลงในลําคลองและแม่น้ํา ซึ่งจะทําให้การนําน้ําไปใช้ในการเกษตรแทบไม่ได้เลย
5. ปัญหาด้านการตลาด
ผลผลิตทางด้านการเกษตรของตาบลทรงคนองนั้น ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ก็ยังมีราคาแพง
เพราะผลผลิตเหล่านี้กว่าจะถึงมือผู้บริโภค ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางมาหลายขั้นตอนและบางครั้งมีผลผลิต
ออกมาตรงกันทาให้มีผลผลิตมากขึ้น ทาให้ล้นตลาด
6. ปัญหาความรู้ด้านวิชาการ
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เกษตรกรภายในตาบลทรงคนองส่วนมากจะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรแบบผสมผสาน มี
การปลูกพืชหลายๆชนิดรวมกันในแปลง จึงทาการบารุงรักษาโดยการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีอย่างไม่จากัด
โดยไม่ได้รู้รายละเอียดอย่างแน่ชัดว่า ในการใช้สารเคมีนั้นใช้ปูองกันโรคหรือแมลง แต่จะใช้แบบรวมๆ
กันและใช้ในอัตราส่วนผสมที่สูง

บทที่
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แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันตามสาขาอาชีพ เพื่อมีอานาจต่อรองในการขายผลผลิต
และซื้อปัจจัยการผลิตกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเพื่อจะได้ราคาที่ถูกลง
2. ส่งเสริมแนะนาให้เกษตรกรผู้ประสบความสาเร็วในการประกอบอาชีพมีความสาเร็จสูงขึ้นไป
เพื่อเป็นแบบอย่างพร้อมทั้งสร้างทัศนคติให้เยาวชนมีความรักในอาชีพการเกษตรนี้
3. แนะนาส่งเสริมให้เกษตรกรรู้วิธีปูองกันกาจัดโรคและแมลง รวมทั้งศัตรูพืชชนิดต่างๆ
ตลอดจนการบรรจุหีบห่อรวมถึงการตลาดด้วย
4. เป็นผู้ประสานความคิดและสร้างความเข้าใจแก่ผู้นาท้องถิ่น และเกษตรกรทั่วไป เพื่อให้ราบ
นโยบายและความต้องการของรัฐบาล
แนวทางในการผลิตพืช
ตาบลทรงคนองเป็นตาลบที่อุดมสมบูรณ์ พืชหลักที่มีความสาคัญ คือ ส้มโอ ซึ่งทารายได้อย่างดี
ให้กับเกษตรกรและคาดว่าในอนาคตก็ยังมีอนาคตที่แจ่มใส ส่วนพืชรองในตาบลทรงคนองที่ยังมีตลาด
ต้องการอีก คือ หมาก พลู และมะพร้าวน้าหอมซึ่งเกษตรกรก็นิยมปลูกอยู่และถือว่าเป็นรายได้ประจาก็
ได้

แนวทางกระจายการผลิตในระดับไร่นา
การเกษตรผสมผสานซึ่งเกษตรกรในตําบลทรงคนองก็มีการปลูกพืชหลายๆ ชนิดลงในสวนอยู่แล้ว
กล่าวคือ ในร่องสวนก็ปลูกส้มโอ แซมด้วยหมากหรือพลู และบริเวณรอบๆ คันสวนก็ปลูกมะพร้าวน้ําหอมไว้
หรือเกษตรกรบางรายที่มีที่ดินมากก็แบ่งการปลูก คือ มีการทํานาปีและนาปรัง เสร็จจากการทํานาก็ทําสวน
ทําให้ไม่มีเวลาว่างมากนัก

แนวทางพัฒนาการตลาด
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1.การรวมกลุ่มผู้ผลิต ขณะนี้เกษตกรผู้ผลิตส้มโอและข้าวก็ได้รวมตัวกันอยู่โดยเกษตรกรทั้งสองกลุ่มนี้
ก็พบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แล้วนําเอาไปศึกษาทดลองปฏิบัติดู โดยมีเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้คําแนะนําและปรึกษาอยู่ โดยจัดหาติดต่อประสานงานกับภาคเอกชนและของรัฐ จัดหาปัจจัยการ
ผลิตมาให้เกษตรในราคาที่ถูกลง
2. การวางแผนการตลาดและการพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตในด้านการเกษตร
เกษตรกรจะขายให้กับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะนาไปขายให้กับผู้รวบรวม
ส่งออกโดยตรงและบางส่วนก็นาไปขายที่ตลาดส่งโดยตรงในด้านการตลาดนั้นผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจะไม่มี
ปัญหา แต่สาหรับผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีปัญหาในด้านราคา ซึ่งในแนวทางการพัฒนาพอจะ
จาแนกได้ดังต่อไปนี้
ไม้ผล
1. รวมกลุ่มผู้ผลิตตามชนิดของพืช เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตหรือวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว การซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพให้น้อยลง
2. ส่งเสริมให้มีการกาจัดแมลงวันทองผลไม้ โดยใช้สารล่อแมลงวันผลไม้ให้กว้างขวาง
ขึ้น
3. ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลง โดยการพยากรณ์ศัตรูพืชก่อนการใช้สารเคมี
ไม้ดอก
ให้ความรู้กลุ่มเดิมเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โรค แมลงและ
การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
พืชผัก
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ผู้ผลิตเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตหรือการซื้อปัจจัยการ
ผลิต การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
2. จัดให้มีแปลงพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชก่อนการใช้สารเคมี เพื่อลดการใช้
สารเคมีให้น้อยลง
ข้าว
1. ส่งเสริมให้มีการจัดทาแปลงตัวอย่าง เพื่อเป็นแปลงขยายพันธุ์หรือแปลงพยากรณ์การ
ระบาดของศัตรูพืชเพื่อเป็นการเตือนให้เกษตรกรรุ้ก่อนการใช้สารเคมี
2.เน้นการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร
3. ส่งเสริมการทาไร่นาสวนผสมเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
3. การให้ข้อมูลข่าวสารการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การได้รับข้อมูลหลายๆด้านจะเป็นผลดีแก่
เกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะทางด้านวิทยุโทรทัศน์ ส่วนในระดับตาบลติองพยายามเน้นการใช้หอ
กระจายข่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเขียนข่าวหรือบทความที่เป็นความต้องการของเกษตรกรในตาบล
แล้วส่งให้โฆษกของหอกระจายข่าวเป็นผู้ออกอากาศให้

แนวทางการพัฒนาสถานบันเกษตรกร
สถานบันเกษตรกรนั้นจะต้องมีการกระตุ้นให้มีการรวมตัวกัน และมีกิจกรรมอย่างเด่นชัด โดยมี
การเร่งเร้าให้เกษตรกรมีความรักในอาชีพ และมีความเชื่อมั่นว่าการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรก็
สามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. ผลผลิตการเกษตรราคาต่า

สาเหตุ
- จานวนผลผลิตที่มาก
- ผลผลิตไม่มีคุณภาพ
- ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า

แนวทางการแก้ไข
- ส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน
- ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต
- รวมกลุ่มกันขายผลผลิต
2. ปัจจัยการผลิตราคาสูง
- เกษตรกรขาดความรู้การใช้ปุ๋ย - ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี
, สารเคมีอย่างถูกวิธี
อย่างถูกต้อง
- ถูกการเอาเปรียบจากผู้ขาย
- แนะนาส่งเสริมการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
- การถ่ายทอดความรู้การปูองกันกาจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
- รวมกลุ่มกันซื้อ
3. โรค - แมลงระบาดในสวน - สภาพดินขาดการปรับปรุง
- ส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน
ผลไม้
- ปลูกพืชชนิดเดียวซ้าที่เดิม
- ปลูกพืชหมุนเวียน
- โรค – แมลง ดื้อยา
- ถ่ายทอดความรู้การปูองกันกาจัดโรค
– แมลงในไม้ผลโดยวิธีผสมผสาน
4. น้าใช้ในการเกษตรเน่าเสีย - ขาดการควบคุมดูแลจาก
- แจ้งหน่วยงานที่กากับดูแลให้แก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
- พัฒนาแหล่งน้าคูคลอง
- คูคลองตื้นเขินและมีวัชพืช
มาก
5. สารเคมีตกค้างในผัก - ผลไม้ - มีการใช้สารเคมีมาก
- ส่งเสริมการใช้สารสกัดชีวภาพและพืช
- ใช้สารเคมีไม่ถูกวิธี
สมุนไพรกาจัดโรค - แมลง
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บทที่

5

แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการ / กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดอบรมการปฏิบัติดูแล
รักษาสวนผลไม้

-จัดอบรม
-ศูนย์ถ่ายทอดฯ
-ทาแปลงสาธิต -สนง.เกษตร
-ศึกษาดูงาน
อาเภอ

2.จัดอบรมเรื่องการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย

-จัดอบรม
เกษตรกร

3.จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการปรับปรุงบารุงดิน

พ.ท.เปูาหมาย

อบต.

หมู่ 1 – 6

อบต.

หมู่ 1 – 6

กษ. จังหวัด

หมู่ 1 - 6

หมู่ 1 – 6

-ศูนย์ถ่ายทอดฯ
-สนง.เกษตร
อาเภอ

-จัดอบรม
-ศึกษาดูงาน

-จัดอบรม

แหล่ง
ประมาณ
อบต.

-ศูนย์ถ่ายทอดฯ
-สนง.เกษตร
อาเภอ
-พัฒนาที่ดิน
จังหวัด

4. จัดอบรมการทาบัญชีฟาร์ม
-ศูนย์ถ่ายทอดฯ
-สนง.เกษตร
อาเภอ
-สนง.ตรวจบัญชี
จังหวัด
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( แผน 3 ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ
ประเภทแผน / ( โครงการ / กิจกรรม )
1.1 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
สินค้าทางการเกษตร

หน่วยนับ

งบประมาณ
2558
2559
2560
ต่อหน่วย เปูาหมาย งบประมาณ เปูาหมาย งบประมาณ เปูาหมาย งบประมาณ

รวม
เปูาหมาย งบประมาณ

35

3๐,000

35

3๐,000

35

3๐,000

105

๙๐,000

๑.๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่
และศึกษาดูงาน

35

3๐,000

35

3๐,000

35

3๐,000

105

๙๐,000

๑.๓ โครงการอบรมให้ความรู้ในการทาปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ

35

3๐,000

35

3๐,000

35

3๐,000

105

๙๐,000

105

๙๐,000

105

๙๐,000

105

๙๐,000

๓๑๕

๒๗๐,000

รวมทั้งสิ้น

ราย

100

100
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหอมเกร็ด
พ.ศ. 2558 - 2560

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
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จังหวัดนครปฐม กรมส่งเสริมการเกษตร
สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 แผนพัฒนาการเกษตร

1

บทที่ 2 สภาพทัว่ ไปพื้นที่ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
- ข้อมูลทางกายภาพ
- ข้อมูลทางด้านชีวภาพ
- ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
- ข้อมูลทางด้านสังคม

2 - 21

บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาการเกษตร

22

บทที่ 4 ปั ญหาและแนวทางแก้ไข
บทที่ 5 แผนพัฒนาการเกษตร

23
24 - 25
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บทที่ 1
แผนพัฒนาการเกษตรตาบลหอมเกร็ด
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
ราษฎรส่ วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการเกษตร ให้มีสภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรประจาตาบล เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การ
แปรรู ปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ความสาเร็ จจะบรรลุได้ตอ้ งได้รับความร่ วมมือจาก
เกษตรกรด้วย โดยการประชุ มร่ วมกัน ระดมความคิดในการวางแผนแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ปรับกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาด มีการรวมกลุ่ม รวมทุนเพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรและชุมชนให้ยงั่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนรู ้จกั วางแผนการพัฒนา แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
2. เพือ่ จัดทาแนวทางพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการบริ หาร
จัดการทรัพยากรของเกษตรกรและชุมชน
3. เพื่อทราบระบบการผลิต การตลาด ของเกษตรกร
4. เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
5. เพื่อนาแนวทางทางพัฒนาการเกษตรไปเสนอเป็ นทางเลือกให้กบั เกษตรกรต่อไป

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมและเกษตรกรสามารถแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคได้เอง
2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรและชุมชนมีความสามัคคี

พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ดาเนินการในพื้นที่ตาบลหอมเกร็ ด จานวน 6 หมู่บา้ น

ระยะเวลาดาเนินการ
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ปี 2558 - 2560

งบประมาณ
- กรมส่ งเสริ มการเกษตร
- องค์การบริ หารส่ วนตาบลหอมเกร็ ด
- กรมประมง

- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมปศุสัตว์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหอมเกร็ ด

บทที่ 2
สภาพทั่วไปพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
1. ข้ อมูลทางกายภาพ
ประวัติตาบลหอมเกร็ด
ตาบลหอมเกร็ ดเป็ นตาบลเก่าแก่ตาบลหนึ่งของอาเภอสามพราน แต่เดิมนั้นชื่อว่าตาบลบ้านไร่ ซ่ ึ งตั้งตาม
ชื่อวัดแห่งหนึ่งในตาบล ช่วงเวลาต่อมาท่านอธิ การรุ่ งได้ยา้ ยวัดมาตั้งทางทิศตะวันออกของวัดเดิม ติดกับแม่น้ าท่าจีน
แล้วเปลี่ยนชื่อวัดเสี ยใหม่วา่ “ วัดหอมกรุ่ น” ซึ่งปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนชื่ อวัดแล้วได้เกิดอภินิหารมากมายท่านพระครู ไพศาล
ธรรมวาที ( ห้อย ) ซึ่ งเป็ นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา จึงเปลี่ยนชื่อวัดเสี ยใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “ วัดหอมเกร็ ด” ซึ่ งต่อมาทาง
ราชการก็ได้ใช้ชื่อวัดนี้มาเป็ นชื่อของตาบล เรี ยกว่า ตาบลหอมเกร็ ดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้

1.1 ทีต่ ้ังอาณาเขตและการปกครอง
ตาบลหอมเกร็ ดตั้งอยูท่ างทิศเหนือของที่วา่ การอาเภอสามพราน อยูห่ ่างจากที่วา่ การอาเภอประมาณ 10
กิโลเมตร อยูใ่ นความปกครองขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหอมเกร็ ด แบ่งการปกครองออกเป็ น 6 หมู่บา้ น ดังนี้
หมู่ที่ 1
บ้านพริ ก
หมู่ที่ 2
บ้านบางพิกุล
หมู่ที่ 3
บ้านปลา
หมู่ที่ 4
บ้านหัวไทร
หมู่ที่ 5
บ้านบ่อทราย
หมู่ที่ 6
บ้านสะแกทอย

1.2 ตาบลหอมเกร็ดมีอาณาเขตติดต่ อ ดังต่ อไปนี้
ทิศเหนือ

ทิศใต้

จดตาบลขุนแก้ว
จดตาบลไทยาวาส
จดตาบลมหาสวัสดิ์
จดตาบลท่าตลาด

อาเภอนครชัยศรี
อาเภอนครชัยศรี
อาเภอพุทธมณฑล
อาเภอสามพราน
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ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดตาบลทรงคนอง
จดตาบลทรงคนอง
จดตาบลคลองใหม่
จดตาบลท่าตลาด
จดตาบลขุนแก้ว

อาเภอสามพราน
อาเภอสามพราน
อาเภอสามพราน
อาเภอสามพราน
อาเภอนครชัยศรี

1.3 เนือ้ ทีถ่ ือครอง
มีพ้นื ที่ 13.85 ตารางกิโลเมตร หรื อ 8,660 ไร่ แยกเป็ นพื้นที่การเกษตร 4,127 ไร่ ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ
4,533 ไร่

1.4 สภาพภูมปิ ระเทศ
ตาบลหอมเกร็ ดเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าท่าจีนหรื อแม่น้ านครชัยศรี ไหลผ่านตอนกลางของตาบลทาให้มี
น้ าท่วมขังเป็ นบางปี มีคลองย่อยต่างๆ ได้แก่ คลองวัดหอมเกร็ ด คลองนา คลองมะยม คลองประชาอุทิศ 2 คลองยาว
และคลองคราม พื้นที่เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม

1.5 แหล่งนา้ ธรรมชาติ
แม่น้ า
ลาคลอง

1
42

สาย
สาย

บ่อน้ าบาดาล
24
หอถังน้ าประปา คสล. 22

แห่ง
แห่ง

( ท่าจีน )

แหล่งนา้ ทีส่ ร้ างขึน้

1.6 สาธารณูปโภค
ประปา
ไฟฟ้ า
โทรศัพท์
ที่ทาการไปรษณี ย ์

มีระบบประปาใช้ทุกครัวเรื อน คิดเป็ น 100 %
มีใช้ทุกครัวเรื อน คิดเป็ น 100 %
มีโทรศัพท์สาธารณะ 66 แห่ง
โทรศัพท์ใช้ตามบ้าน ร้อยละ 60 %
เอกชน 1 แห่ง ( ไม่มีของรัฐบาล )

1.7 เส้ นทางคมนาคม
การคมนาคมภายในตาบลหอมเกร็ ด สะดวกทั้งทางน้ าและทางบก แต่ส่วนมากประชาชนจะใช้เส้นทาง
คมนาคมทางบกมากกว่าทางน้ า เพราะรวดเร็ วกว่า มีถนนสายสาคัญ ดังนี้

ถนนสายหลัก
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 ( ถนนบรมราชชนนี ) หรื ออีกชื่อหนึ่งว่าถนน
ปิ่ นเกล้า – นครชัยศรี เชื่ อมผ่านระหว่างกรุ งเทพฯ กับจังหวัดนครปฐม
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3415 ( ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ) เชื่อมผ่าน
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ระหว่างถนนปิ่ นเกล้า – นครชัยศรี กับถนนเพชรเกษม
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3236 แยกจากถนนพุทธมณฑลสาย 7 ติดต่อ
ไปยังอาเภอนครชัยศรี

ถนนภายในหมู่บ้าน
- ถนนปฐมกัลยา เชื่อมระหว่างถนนบรมราชชนนีกบั ถนนพุทธมณฑลสาย 7
ผ่านหมู่ที่ 5 ตาบลหอมเกร็ ด
- ถนนโยธาธิการ นฐ 2013 แยกจากถนนบรมราชชนนีขา้ มคลองหอมเกร็ ด
ไปยังท่าน้ าลัดบางแทนและตาบลทรงคนอง
- ถนนโยธาธิการ นฐ 2007 ติดต่อไปยังตาบลทรงคนอง

1.8 ลักษณะภูมอิ ากาศ
ลักษณะทัว่ ไปของตาบลหอมเกร็ ดอยูใ่ นเขตอิทธิ พลของอากาศแบบมรสุ มเมืองร้อน มีฤดูฝนและฤดูร้อน
เด่นชัด อุณหภูมิตลอดปี เฉลี่ยอยูท่ ี่ระหว่าง 21 c – 37 c

1.9 ปริมาณนา้ ฝน
ปริ มาณน้ าฝนตกเฉลี่ย 1,022 มิลลิเมตร / ปี โดยมีการกระจายตัวของฝนมากกว่า 120 มิลลิเมตร

1.10 ภัยธรรมชาติ
ตาบลหอมเกร็ ดเป็ นตาบลที่ติดแม่น้ าท่าจีน จึงมักจะมีปัญหาเรื่ องน้ าท่วมขังในฤดูฝนที่ตกหนักหรื อน้ า
ไหลบ่า และน้ าทะเลหนุน มักเกิดปั ญหาน้ าเค็มและน้ าเน่าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม

1.11 กลุ่มชุดดิน
ตาบลหอมเกร็ ดมีชุดทั้งหมด 5 ชุด ประกอบไปด้วย
1. ชุดดินบางเลน ( Bl : Bang Len series ) มีเนื้อที่ประมาณ 616 ไร่ เกิดจากตะกอนน้ ากร่ อยที่ถูกพัดพา
มาทับถม สภาพพื้นที่ที่พบมีลกั ษณะราบเรี ยบ มีความลาดชัน 0 – 1 % ดินชุดนี้ เป็ นดินลึก มีการระบายน้ าเลว ดินมี
ความสามารถให้น้ าซึ มผ่านได้ชา้ ตลอดทุกชั้น มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ตามปกติแล้วระดับน้ าใต้ดินต่ากว่า 120
เซนติเมตร ในช่วงฤดูแล้ง
ดินบนลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็ นดินเหนียว สี พ้นื เป็ นสี เทาเข้มมาก ถึงดา มีจุดประสี
น้ าตาลเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาของดินเป็ นกรดเล็กน้อยถึงเป็ นกลาง มีค่าของความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 6.5 – 7.0
ดินล่างเนื้ อดินเป็ นดินเหนียวสี พ้นื เป็ นสี เทา จุดประสี น้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็ นด่างปานกลาง มีค่าของ
ความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 8.0 จะพบผลึกยิบซัม่ ช่วงต่อระหว่างดินบนและดินล่าง สาหรับในช่วงความลึก 120 160 เซนติเมตร ดินจะมีสีเทาเข้มหรื อสี เข้มของเทาปนเขียว
จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุ ดนี้ปรากฏว่า ดินตอนบนหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุสูงปานกลาง มีการอิ่มตัวด้วยเบสสู งมาก มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู งมาก มี
ปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างต่า และมีปริ มาณธาตุแคสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู ง ส่ วน
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ดินตอนล่างลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตรลงไปมีการอิ่มตัวด้วยเบสสู ง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู งมาก
มีปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชต่า และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี่ ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู งมาก กล่าว
โดยสรุ ปแล้วดินชุดนี้มีปริ มาณแร่ ธาตุอาหารตามธรรมชาติสูง และมีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมในการทานาข้าว
โดยทัว่ ไปแล้วดินชุดนี้ใช้ทานาแบบนาหว่าน ได้ผลผลิต 40 - 50 ถังต่อไร่ แต่ถา้ ป้ อนกันไม่ให้น้ าท่วมได้ และ
เปลี่ยนวิธีมาทานาดาแทน จะทาให้ผลผลิตสู งขึ้นกว่าเดิม
ดินชุดนี้ไม่เหมาะสมในการทาพืชไร่ เนื่ องจากน้ าจากแม่น้ าท่วมถึงทุกปี
2. ชุดดินบาลเลนทีม่ ตี ะกอนทับถมผิวดิน ( Bl – r : Pang Len over wash phase ) มีเนื้อที่ประมาณ
2,698 ไร่ เกิดจากตะกอนของลาน้ าทับอยูบ่ นตะกอนของน้ ากร่ อย สภาพพื้นที่ที่พบมีลกั ษณะราบเรี ยบ มีความลาดชัน
ประมาณ 1 เปอร์ เซ็นต์ ดินชุดนี้เป็ นดินลึก มีการระบายน้ าเลวดินมีความสามารถให้น้ าซึ มผ่านได้ชา้ มีการไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินช้า ตามปกติแล้วระดับน้ าใต้ดินลึกกว่า 120 เซนติเมตร ในช่วงฤดูแล้ง
ดินบนลึกเกิน 40 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็ นดินเหนียว สี พ้นื เป็ นสี เทาเข้ม ถึงสี เข้มของน้ าตาลปนเท่า
มีจุดประสี น้ าตาลเข้มหรื อแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดปานกลาง ถึงเป็ นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง
ประมาณ 6.0 – 6.5 ดินล่างเป็ นดินเหนียว สี พ้นื เป็ นสี เทา ถึงสี เทาปนเขียวมะกอก มีจุดปะสี น้ าตาลปนเหลือง หรื อสี
อ่อนน้ าตาลปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาของดินเป็ นด่างอ่อนถึงด่างปานกลาง มีค่าของความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 7.5
– 8.0 ในชั้นที่มีความลึกต่ากว่า 150 เซนติเมตร สี ของดินจะมีสีเข้มของเทาปนเขียว และจะพบผลึกของยิบซัม่
จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุ ดนี้ปรากฏว่า ดินตอนบนหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุสูงปานกลาง มีการอิ่มตัวด้วยเบสสู งมาก มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู งมาก มี
ปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างต่า และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู ง
ส่ วนดินตอนล่างลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตรลงไปมีการอิ่มตัวด้วยเบสสู ง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู ง
มาก มีปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชต่า และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู ง กล่าว
โดยสรุ ปแล้วดินชุดนี้มีปริ มาณแร่ ธาตุอาหารตามธรรมชาติสูง และมีสมบัติทางกายภาพเลว เนื่องจากดินเหนียวจัด
ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้ทานา ทานองเดียวกับดินชุดบางเลน
3. ชุดดินธนบุรี ( Tb : Thon Buri series ) มีเนื้อที่ประมาณ 2,502 ไร่ เกิดจากตะกอนลาน้ าที่พดั พามาทับ
ถม แล้วภายหลังถูกยกเป็ นร่ องเพื่อใช้ปลูกผักและทาสวนผลไม้สภาพพื้นที่ที่พบมีลกั ษณะราบเรี ยบมีความลาดชัน
ประมาณ 1 % ดินชุดนี้ เป็ นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างดี ดินมีความสามารถให้น้ าซึ มผ่านได้ดีปานกลาง มีการไหล
บ่าของน้ าบนผิวดินช้า ตามปกติแล้วระดับน้ าใต้ดินลึกประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร ตลอดปี
ดินบนลึกประมาณ 40 – 70 เซนติเมตร มีเนื้ อดินเป็ นดินเหนียวหรื อดินเหนียวปนทรายแป้ งสี พ้นื เป็ นสี
น้ าตาลมีจุดประสี เทา ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดแก่ถึงเป็ นกรดเล็กน้อย มีค่าของความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 5.5 - 6.5
ส่ วนดินล่างมีเนื้ อดินเป็ นดินเหนียวหรื อดินเหนียวปนทรายแป้ งสี พ้นื เป็ นสี เทาหรื อสี เทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสี
น้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็ นด่างปานกลางถึงเป็ นด่างแก่ มีค่าของความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 8.0 - 8.5
จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุ ดนี้ปรากฏว่า ดินตอนบนหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุสูงปานกลาง มีการอิ่มตัวด้วยเบสสู งมาก
มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู งมาก
มีปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชต่าปานกลาง และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู ง
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ส่ วนดินตอนล่างลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ลงไป มีการอิ่มตัวด้วยเบสสู ง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
สู ง มีปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชต่าปานกลาง และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู ง
มาก กล่าวโดยสรุ ปแล้วดินชุดนี้มีปริ มาณแร่ ธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลางและมีสมบัติทางกายภาพดี เนื่องจากการ
ขุดดินยกร่ องทาให้การเกาะตัวของดินไม่แน่นเกินไปการซึ มของน้ า และอากาศเป็ นไปได้ค่อยข้างสะดวก
ดินชุดนี้ส่วนใหญ่เป็ นดินที่ใช้ในการทาสวนผลไม้ และใช้ปลูกผักบางท้องที่ใช้ปลูกพืชไร่
4. ชุดดินบางกอก ( Bk : Bangkok series ) มีเนื้อที่ประมาณ 1,037 ไร่ เกิดจากที่ราบน้ าทะเลเคยท่วมถึง
เกิดจากตะกอนน้ าทะเลและน้ ากร่ อยที่มีอายุนอ้ ย สภาพพื้นที่ที่พบมีลกั ษณะเกือบราบเรี ยบ มีความลาดชันประมาณ 1 %
ดินชุดนี้ เป็ นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว ดินมีความสามารถให้น้ าซึ มผ่านได้ชา้ มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า
ตามปกติแล้วระดับน้ าใต้ดินต่ากว่า 1.50 เมตร ในช่วงฤดูแล้ง
ดินบนลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็ นดินเหนียว หรื อดินเหนียวปนทรายแป้ ง สี พ้นื เป็ นสี เทา
เข้มถึงสี เข้มของน้ าตาลปนเทา มีจุดประสี น้ าตาลแก่ปฏิกิริยาของดินเป็ นกรดปานกลางถึงเป็ นกลาง มีค่าความเป็ นกรด
เป็ นด่างประมาณ 6.0 – 7.0 ดินล่างเป็ นดินเหนียวหรื อดินเหนียวปนทรายแป้ ง สี พ้นื เป็ นสี เทาถึงสี เทาปนเขียวมะกอก
มีจุดประสี น้ าตาลปนเหลือง หรื อสี อ่อนของน้ าตาลปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาของดินเป็ นกลางถึงเป็ นด่างอ่อน มีค่าของ
ความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 7.0–7.5 ดินชั้นนี้จะพบสารพวกแมงกานัสและเหล็กจับกันเป็ นก้อนสี ดา มีลกั ษณะอ่อน
ตัวหรื อค่อนข้างแข็งปะปนอยูท่ วั่ ไป ในช่วงความลึกต่ากว่า 125 – 150 เซติเมตร ดินจะอ่อนมีสีเข้มของเขียวปนเทา
จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุ ดนี้ปรากฏว่า ดินตอนบนหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่าปานกลาง มีการอิ่มตัวด้วยเบสสู ง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู งปานกลาง มี
ปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชต่า และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู งมาก ส่ วนดิน
ตอนล่างลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ลงไป มีการอิ่มตัวด้วยเบสสู ง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกค่อยข้าง
สู ง มีปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชต่า และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู ง กล่าว
โดยสรุ ปแล้วดินชุดนี้มีปริ มาณแร่ ธาตุอาหารตามธรรมชาติค่อนข้างสู ง และมีสมบัติทางกายภาพค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็ น
เหนียวและมีการระบายน้ าเลว
ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้ทานาข้าว โดยมากทากันปี ละครั้ง แต่อาจปลูกปี ละสองครั้งได้ ถ้ามีน้ าพอ
สาหรับพืชไร่ ก็อาจจะปลูกได้แต่มกั มีปัญหาด้านการระบายน้ า
5. ชุดดินบางแขน ( Bn : Bang Khen series ) มีเนื้อที่ประมาณ 1,807 ไร่
เกิดจากตะกอนน้ าทะเล และน้ ากร่ อยที่มีอายุนอ้ ย สภาพพื้นที่ที่พบมีลกั ษณะราบเรี ยบ มีความลาดชันประมาณ 1 %
ดินชุดนี้ เป็ นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว ดินมีความสามารถให้น้ าซึ มผ่านได้ชา้ ทุกชั้น มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน
ช้า ตามปกติแล้วระดับน้ าใต้ดินต่ากว่า 1.50 เมตร ในช่วงฤดูแล้ง
ดินบนลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็ นดินเหนียว สี พ้นื เป็ นสี เทาเข้มมากถึงสี ดา มีจุดประสี
น้ าตาลแก่ หรื อสี แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็ นกรดปานกลาง ถึงเป็ นกรดเล็กน้อย มีค่าของความเป็ นกรดเป็ น
ด่างประมาณ 6.0 – 6.5 ดินล่างเป็ นดินเหนียว สี พ้นื เป็ นสี น้ าตาลปนเทา ถึงสี เทา มีจุดประสี เหลืองปนน้ าตาล และสี
แดง ปฏิกิริยาของดินเป็ นกรดเล็กน้อย ถึงเป็ นกลาง มีค่าของความเป็ นกรดเป็ นด่าประมาณ 6.5 – 7.0 จะพบผลึก
ของยิปซัม่ ส่ วนบนของดินชั้นนี้
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จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุ ดนี้ปรากฏว่า ดินตอนบนหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุปานกลาง มีการอิ่มตัวด้วยเบสปานกลาง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู ง มีปริ มาณ
ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชต่า และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู งมาก ส่ วนดินตอนล่าง
ลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ลงไปมีการอิ่มตัวด้วยเบสสู ง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู งปานกลาง มี
ปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชต่ามาก และมีปริ มาณธาตุโปแตสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู ง กล่าว
โดยสรุ ปแล้วดินชุดนี้มีปริ มาณแร่ ธาตุอาหารตามธรรมชาติค่อนข้างต่า และมีสมบัติทางกายภาพเลว เนื่องด้วยการระบาย
น้ าเลว และดินเหนียวจัด
ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้ทานาแบบนาดา ทาได้เพียงปี ละครั้ง แต่ถา้ มีน้ าพอเพียงก็อาจจะทาได้ปีละ 2 ครั้ง
ดินชุดนี้ไม่สาหรับปลูกพืชไร่ เนื่องจากน้ าท่วมถึงและการระบายน้ าไม่ดี ดินชุดนี้มีคุณสมบัติทางกายภาพเลว เนื่ องด้วย
เนื้อดินเหนียวและมีการระบายน้ าเลว

การใช้ ดนิ
ลักษณะดินของตาบลหอมเกร็ ดเหมาะสมสาหรับการทาการเกษตร เพราะดินชุดบางเลนเหมาะสม
สาหรับการปลูกข้าว ไม้ผล , พืชผัก ดินชุดบางเลนที่มีตะกอนทับถมเหมาะสาหรับการปลูกข้าว , ไม้ผล , พืชผัก ดิน
ชุดธนบุรีเหมาะสาหรับการปลูกข้าว , ไม้ผล , พืชผัก

ตาราง ชุดดินกับการปลูกพืชของตาบลหอมเกร็ด
ดินชุดบางเลน
ข้าว ,ไม้ผล , พืชผัก

ดินชุดบางเลนที่มี
ดินชุดธนบุรี
ตะกอนทับถม
ข้าว ,ไม้ผล , พืชผัก ข้าว ,ไม้ผล , พืชผัก

ดินชุดบางกอก

ดินชุดบางเขน

ข้าว ,ไม้ผล , พืชผัก

ข้าว ,ไม้ผล , พืชผัก

แหล่งนา้
ธรรมชาติ ตาบลหอมเกร็ ดเป็ นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนบนของตาบล และพื้นที่ส่วนใหญ่
ของตาบลอยูใ่ กล้กบั แม่น้ า จึงมีลาคลองธรรมชาติอยูถ่ ึงจานวน 34 คลอง จึงทาให้มีน้ าเพียงพอแก่การเกษตรและยัง
สามารถระบายน้ าออกจากนาและสวนได้สะดวกเมื่อเกิดฝนตกหนัก และสาหรับน้ าใต้ดินก็ไม่มีปัญหา แต่ปัจจุบนั ก็มี
ปั ญหากับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่ปล่อยน้ าเสี ยลงลาคลองเหมือนกัน
ภูมอิ ากาศ ลักษณะโดยทัว่ ๆ ไปของตาบลหอมเกร็ ดอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างร้อนเพราะอยูใ่ นเขตอิทธิพล
ของอากาศแบบมรสุ มเมืองร้อน มีฤดูร้อนและฤดูฝนเด่นชัดฝนจะตกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิ
ตลอดปี เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 21 c - 37 c
สาหรับปริ มาณและการกระจายตัวของฝนมีปริ มาณฝนตกเฉลี่ย 1,022
มิลลิเมตร โดยมีการกระจายตัวของฝนมากกว่า 120 มิลลิเมตร ในเดือนสิ งหาคม กันยายน และตุลาคม ปริ มาณฝน
ตกมากที่สุดในเดือนกันยายนส่ วนมากเกษตรกรภายในตาบลหอมเกร็ ดอาศัยน้ าจากการชลประทานเป็ นหลักในการ
ประกอบอาชัพทางด้านการเกษตร
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ภัยธรรมชาติ ในรอบตั้งแต่ปี 2530 - 2535 และ ปี 2549-2550 ที่ผา่ นมาภายในตาบลหอมเกร็ ดไม่ได้
เกิดฝนแล้ง ถึงฝนแล้งก็มีน้ าชลประทานที่กรมชลประทานปล่อยมาให้ดนั น้ าเค็ม ส่ วนกรณี ถา้ มีฝนตกหนักๆ หรื อมีลม
มรสุ มพายุรวมทั้งมีน้ าทะเลหนุนก็จะทาให้น้ าท่วมได้ แต่เกษตรกรก็มีคนั ล้อมของสวนเพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้น้ าท่วมอยู่
แล้ว แต่ก็มีเกษตรกรที่อยูร่ ิ มแม่น้ าบางส่ วนที่ประสบภัยธรรมชาติ

2. ข้ อมูลทางชีวภาพ
พืช การปลูกพืชของเกษตรกรในตาบลหอมเกร็ ดส่ วนใหญ่จะทาแบบผสมผสานกล่าวโดยภายในสวนนั้นจะมี
การปลูกพืชอยู่ 2 – 5 ชนิด เช่น คันล้อมของสวนก็จะปลูกมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ ภายในร่ องสวนก็จะปลูกส้มโอ
แซมด้วยหมาก หรื อปลูกมะม่วง ภายในร่ องสวนก็เลี้ยงปลาควบไปด้วย ส่ วนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวก็ทาการปลูกปี ละ 2-3
ครั้ง ซึ่ งเกษตรกรภายในตาบลหอมเกร็ ดมีการปลูกข้าว , ส้มโอ , มะม่วง , มะพร้าวอ่อน , มะพร้าวแก่ , ฝรั่ง , มะนาว และ
กล้วยไม้้

พันธุ์ที่ปลูกและการใช้ เทคโนโลยีการเกษตรในการผลิต
กล้วยไม้
สกุลหวาย และสกุลออซิเดียม
ใช้หน่อและบัน่ ตา
ใช้หน่อและบัน่ ตา อัตรา 12,000 ต้น / ไร่
ช่วงเล็กใช้ปุ๋ยเกร็ ดสู ตร 30-20-10 ช่วงใหญ่ใช้สูตร 20-20- 20 และช่วงออกดอกใช้
สู ตร 10- 40 - 10 ,15 - 52 - 13 หรื อ 10 - 20 - 30 โดยใช้อตั รา 30 - 40 กรัม / น้ า
20 ลิตร ฉีดพ่น 5 - 7 วัน / ครั้ง
ศัตรู พชื
โรคแอนแทรคโนต,ราดา,เพลี้ยไฟ,หนอนผีเสื้ อ,แมลงวันดอกกล้วยไม้
การป้องกันกาจัด สารเคมีที่ใช้ ไดเทนเอ็ม 45 ไทเดนแอลเอ็ฟ ออร์ โธไซด์ แคปแทน เมทโธมิล ,
ไซเปอร์เมทธิน , ทวินไซด์ , ฟอสซ์
ผลผลิต
ใช้ผลผลิตมากในช่วง มกราคม,กุภาพันธ์,มีนาคม, และ กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน
เฉลี่ย 60,000 - 80,000 ช่อ /ไร่ / ปี
การขาย
บริ ษทั ผูส้ ่ งออกมารับซื้ อ โดยกาหนดดอกบานประมาณ 5 ดอก / 1 ช่อ ราคาช่อละ 1-3 บาท
ส่ วนไม้ที่ตกเกรด เกษตรกรจะนาไปขายที่ปากคลองตลาด
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การใส่ ปุ๋ย

มะม่ วง
ฤดูปลูก
ช่วงต้นฤดูฝน
พันธุ์
ฟ้ าลัน่ เขียวเสวย น้ าดอกไม้ หนองแซง
การขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง เมล็ด ต่อยอด

87

การปลูก
ปลูกร่ องสวนและตามคันสวน โดยใช้กิ่งทาบ ระยะระหว่างต้น 4-5 เมตร
การใส่ ปุ๋ย
ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรื อ16-16-16 ปุ๋ ยคอกใส่ ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรู พชื
แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินใบ โรคแอนแทรคโนส ราดา เพลี้ยจัก๊ จัน่
การป้องกันกาจัด ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน ไดเมทโธเอท แคปแทน
ผลผลิต
เฉลี่ย 1,500 กก. / ไร่ / ปี
การขาย
ขายให้พอ่ ค้าท้องถิ่น ราคา 15-30 บาท ( แล้วแต่ชนิดพันธุ์ )

ฝรั่ง
พันธุ์
กลมสาลี , แป้ นสี ทอง
การขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง
การปลูก
ปลูกแบบยกร่ องสวน
การใส่ ปุ๋ย
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 , 16 - 16 - 16 , 13 - 13 - 21 และ ใช้ปุ๋ยคอกปี ละ 1 – 2 ครั้ง
ศัตรู พชื
แมลงวันทองผลไม้ โรคฝรั่งตายต้น แอนแทรคโนส
การป้องกันกาจัด ห่อผลด้วยถุงพลาสติก และใช้สารเคมีพวกไดเมทโทเอท ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 5,000
กก. / ไร่ / ปี
การปลูก
ปลูกตามคันร่ องสวนและปลูกแบบยกร่ องสวน
การใส่ ปุ๋ย
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15 -15 -15 , 12- 24- 12 ใช้ในอัตรา 200- 400 กรัม /ต้น / ปี

มะพร้ าวอ่อน
ฤดูปลูก
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การดูแลรักษา
ผลผลิต
การขาย

ช่วงต้นฤดูฝน
หอมก้นจีบ , ผลกลม , น้ าหวาน
เพาะผล โดยการคัดผลที่มาจากต้นที่ให้ผลผลิตสู ง
ส่ วนใหญ่ปลูกตามคันสวน ระยะระหว่างต้น 5-6 เมตร
ส่ วนใหญ่ปล่อยตายธรรมชาติ
เฉลี่ย 3,500 กก. / ไร่ / ปี
ขายพ่อท้องถิ่น ราคา 3 - 5 บาท/ผล ( แล้วแต่ชนิดพันธุ์ )

มะพร้ าวใหญ่
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การดูแลรักษา
ผลผลิต
การขาย

มะพร้าวใหญ่ โดยทาการคัดจาต้นที่ผลดก ผลโต เนื้อกล้ามหนา
เพาะผล โดยการคัดผลที่มาจากต้นที่ให้ผลผลิตสู ง
ส่ วนใหญ่ปลูกตามคันล้อม ระยะระหว่างต้น 5-6 เมตร
ส่ วนใหญ่ปล่อยตายธรรมชาติ แต่ก็ใช้ดินแลนจากการลอกท้องร่ องสวนขึ้นกลบโคนต้น
เฉลี่ย 60 ผล / ต้น / ปี
ขายพ่อท้องถิ่น ราคา 3 - 5 บาท/ผล ( แล้วแต่ชนิดพันธุ์ )
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มะนาว
ฤดูปลูก
ช่วงต้นฤดูฝน
พันธุ์
มะนาวแป้ น มะนาวหนัง
การขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง
การปลูก
ปลูกร่ องสวนใช้กิ่งพันธุ์ อัตรา 60-70 ต้น /ไร่ โดยปลูกร่ องละ 1 แถว ระยะระหว่างต้น 3-4 เมตร
การใส่ ปุ๋ย
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15 -15 -15 , 16- 16- 16 ปุ๋ ยคอกใส่ ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรู พชื
โรคแคงเกอร์ หนอนชอนใบ
การป้องกันกาจัด ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน เมทโธมิล คอปเปอร์ ออ๊ กซี คลอไรด์ แคปแทน
ผลผลิต
ให้ผลเฉลี่ย 80,000 - 12,000 ผล / ไร่ / ปี
การขาย
ขายให้พอ่ ค้าท้องถิ่น ราคาเฉลี่ย 0.30 - 1.00 บาท / ผล

หมาก
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การใส่ ปุ๋ย
ผลผลิตเฉลีย่

หมากเขียว
เพาะผล
ปลูกแซมคู่กบั ส้มโอ
มีการใส่ ปุ๋ยพร้อมกับการใส่ ปุ๋ยส้มโอ
ประมาณ 1,200 – 1,600 ผล / ต้น / ปี

พืชผัก
เกษตรกรที่ปลูกโดยมากได้แก่ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา บวบ พริ ก ผักกาดเขียวปลี
ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือ ผักชี
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
การปลูก
ปลูกแบบยกร่ องสวน
ศัตรู พชื
พืชผักเป็ นพืชที่มีการทาลายของโรคและแมลงสู ง ถึงแม้อายุการเก็บเกี่ยวจะสั้นโรคแมลงที่พบ
ได้แก่ หนอนเจาะฝัก หมัดกระโดด หนอนใยผัก โรคโคนเน่าในผัก โรคเน่าเละ
การป้องกันกาจัด ใช้สารเคมีพวกไฟรี ทรอย คูปราวิท ออร์โซไซต์
พันธุ์

ส้ มโอ
วิธีทา
ฤดูปลูก
พันธุ์
การขยายพันธุ์

นิยมยกร่ องกว้างขนาด 6 เมตร และให้มีทอ้ งร่ องกว้างขนาด 1.5 เมตร
นิยมปลูกทุกฤดูกาลยึดหลักความสะดวก
ขาวทองดี ขาวน้ าผึ้ง ขาวพวง ขาวหอม ขาวแป้ น
กิ่งตอน
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การเตรียมแปลงและปลูก ยกร่ องเตรี ยม ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ลึก 50 ซม. แยกดินบนและดินล่างกองไว้
ปากหลุมแล้วตากดินทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 เดือน ใช้ปุ๋ยคอกผสมดินที่ขดุ ขึ้นมาแล้วกลบลงไปในหลุมจนเต็มปากหลุม
จนเต็มปากหลุมแล้วจึงนากิ่งพันธุ์ที่เตรี ยมไว้ปลูกลงไปกลางหลุม โดยให้ระดับดินอยูเ่ หนือตุม้ กาบมะพร้าวเล็กน้อย ถ้า
เป็ นกิ่งตอนที่ชาแล้วให้ระดับดินพอดีกบั กิ่งชาแล้วใช้ไม้ปักใช้เชือกผูกกับลาต้นเพื่อกันลมพัดโยก แล้วรดน้ าให้ชุ่ม ใช้
ทางมะพร้าวมาบังแสงไว้
การปฏิบัติดูแลรักษา ตอนปลูกใหม่ๆ ต้องหมัน่ ให้น้ าเสอม จนกว่าจะตั้งตัวได้เกษตรกรจะรดน้ าเช้าเย็น
การใส่ ปยุ๋
เกษตรกรจะใส่ ปุ๋ยสู ตร 46 - 0 - 0 ในระยะส้มตั้งตัวได้ใหม่ๆและสลับสู ตร 16 - 16 - 16 เป็ น
บางครั้งพอส้มอายุได้ 1 ปี จะงดใช้สูตร 46 - 0 - 0 หรื อถ้าใส่ ก็นานๆครั้งแต่จะยึดหลักปุ๋ ยสู ตรเสอมใส่ มากน้อยแล้วแต่
ความต้องการของส้ม จนกระทัง่ 3 ปี เมื่อส้มโอให้ผลแล้วหรื ออายุ 4 ปี ขึ้นไป จะมีการใส่ ปุ๋ยสู ตร15-15-15 หรื อ สู ตร
16-16-16
คือใส่ ก่อนออกดอกพอติดผลแล้วสัก 3-6 เดือน เกษตรกรจะเลือกใส่ ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งและจะใช้สูตร 13-13-21 เมื่อผลส้ม
เริ่ มจะแก่ เพื่อบารุ งรสชาดต่อจากนั้นเกษตรกรจะใส่ ปุ๋ยอีกเมื่อเก็บผลเสร็ จพร้อมตัดกิ่งไปด้วยในตัวจึงจะเริ่ มใส่ สูตรเสมอ
อีกครั้ง
การให้ นา้
ให้น้ าตั้งแต่เช้าจนทัง่ ตอนบ่าย หยุดทางอาหารมื้อเที่ยง 2 ชัว่ โมง ประมาณ 14.00 น. จึงจะ
เริ่ มอีกเกษตรใช้วธิ ี สังเกตความชื้นในดิน มีบางรายสังเกตใบของส้ม
การให้ ผล
ส้มโอจะเริ่ มให้ผลเมื่ออายุ 4 ปี ขึ้นไป
การกาจัดวัชพืช ใช้แรงงานคนดาย และใช้สารเคมีแต่บางสวนนิยมใช้เครื่ องตัดเพราะเชื่อว่าหญ้าไว้สาหรับคลุม
ดินควบคุมความชื้ น
การตัดแต่ งกิง่ เกษตรกรส่ วนใหญ่จะใช้วธิ ี เก็บผลและตัดแต่งกิ่งไปด้วย
การเก็บผล
ตั้งแต่ออกดอกจนกระทัง่ เก็บผลได้ ใช้เวลา 8-9 เดือน ปกติจะเก็บได้ประมาณเดือนสิ งหาคม –
ตุลาคม เกษตรกรจะทยอยเก็บเก็บผลที่แก่เต็มที่ก่อน
ศัตรู ส้มโอทีส่ าคัญ หนอนชอนใบ มวนเขียว หนอนแก้วส้ม ผีเสื้ อมวนหวาน เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ย
อ่อน เพลี้ยหอย แมลงวันทอง
โรคของส้ มโอ โรคยางไหล , โรคใบแก้ว , โรคแคงเกอร์ , โรครากเน่าสาหรับโรครากเน่า ส้มจะแสดงอาการ
แคระแกรน ใบเหี่ ยวเฉา แล้วค่อยๆตายไปในที่สุด ซึ่ งเกษตรกรกาลังมีปัญหามากในปั จจุบนั นี้ เพราะใช้สารเคมีก็ไม่
หาย เกษตรกรจะทาการขุดทิ้งและปลูกใหม่ทดแทน ซึ่ งเป็ นที่นาสังเกตว่าถ้าหากเป็ นระบาดมากๆ จะทาความเสี ยหายให้
เกษตรกรไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
การใช้ สารเคมี เกษตรกรส่ วนใหญ่รู้จกั เลือกใช้สารเคมีที่ถูกต้องตรงกับเหตุที่เกิดเป็ นอย่างดี เช่น
แมลง ใช้พวก ไดเมธโธเอธ , โมโนโครโตฟอส , เมธโธมิล , ไดโคฟอส , กามะถันผง เป็ นต้น โรค ใช้พวก คูบรา
วิท , คอร์ ปเปอร์ ออ๊ กซี่ คลอไรด์ เป็ นต้น โดยนาตัวสารเคมีหลายๆ อย่างมาผสมรวมกันและฉี ดไปในครั้งเดียวกัน และ
ยังผสมยาจับใบและปุ๋ ยทางใบไปด้วยแทบทุกครั้ง
การขาย เกษตรกรจะนาส้มโอไปขายให้กบั พ่อค้าท้องถิ่นและบางครั้งพ่อค้าจะเข้าไปรับซื้ อถึงที่สวน โดยการ
จัดเป็ นกรดส้ม ได้แก่ ส้ม 1 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 17 นิ้ว ขึ้นไป , ส้ม 2 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 16-17 นิ้ว
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ส้ม 3 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15-16 นิ้ว และมีการแถมส้มให้กบั พ่อค้า คือ 100 ผล แถม 6 ผล ซึ่ งเกษตรกรก็ตอ้ ง
ยอมขายให้ เพราะไม่มีพอ่ ค้าจากที่อื่นมารับซื้ อ

ข้ าว
หว่านนาตมแผนใหม่
นาปี เริ่ มปลูกเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
นาปรัง เริ่ มปลูกเดือน พฤศจิกายน – เมษายน ทานาปรัง 2 ครั้ง
เกษตรกรจะทานาหมุนเวียนไปเรื่ อยๆ จนบางครั้งไม่รู้วา่ นาปี หรื อนาปรัง
พันธุ์
สุ พรรณบุรี 1,2,3 / พิษณุโลก 2
ขยายพันธุ์
เมล็ด
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีการทาแปลงขยายพันธุ์ แต่คดั จากแปลงนาที่เห็นว่าข้าวมีความ
สมบูรณ์ไว้สาหรับทาพันธุ์ และไม่มีการทอดสอบความงอกโดยวิธีทางวิชาการ เช่น ผ่านน้ าเกลือ จะนาข้าวที่เตรี ยมไว้
มาใส่ กระสอบปุ๋ ยแช่น้ าแล้วนามาหุ ม้ ไว้ และสังเกตเมล็ดข้าวว่า ถ้ามีรากงอกมาประมาณ 1 ซม. ก็จะนาไปหว่านใน
แปลงที่เตรี ยมไว้
การเตรียมดิน ใช้ลุกทุบๆ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจึงเริ่ มไถดะ ไถแปร ทาเทือก จะหมักเทือไว้ 13 วัน แล้วลูบเทือทาการชักร่ องโดยใช้ไห และรถไถลากต้นกล้วยเว้นไว้ 1 วัน แล้วจึงหว่านข้าว
วัชพืช ที่พบเห็นส่ วนใหญ่มีพวก หญ้าข้าวนก กก และผัดบอด
การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช ส่ วนใหญ่จะใช้ยาฉี ดหลังจากหว่านข้าวแล้ว 1-5 วัน เช่น พวกโซพิต แซทเทอนนิส
เป็ นต้น แต่ก็ยงั มีอีกหลายรายที่ใช้แบบชนิดหว่าน เช่น เอวิโรซาน รอนสตาร์ เป็ นต้น แต่ชนิดนี้ตอ้ งใช้หลังหว่านข้าว
แล้วประมาณ 15-20 วัน คือส่ วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะใช้ตามฉลาดที่เขียนไว้
การใส่ ปุ๋ย เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยสู ตร 46 - 0 - 0 ใส่ ก่อน คือ หลังจากหว่านข้าประมาณ 15-30 วัน แต่เกษตรกรจะ
ใช้ในอัตราส่ วน 2 กก. / ไร่ และใช้สูตร 16 - 20 – 0ใส่ ตอนข้าวจะเริ่ มตั้งท้อง แต่ก็มีหลายรายที่ใส่ กลับสู ตรจาก
ตัวอย่างแรก คือ นาเอาสู ตร 10-20-0 มาใส่ ครั้งที่ 1 และสู ตร 46 - 0 - 0 มาใส่ ครั้งที่ 2
จะเห็นได้วา่ เกษตรกรตัวอย่างแรกจะใส่ ผดิ หลักวิชาการและมองว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ ขาดความรู้ทางด้าน
วิชาการ แต่แท้ที่จริ งมีความรู ้วชิ าแต่ไม่ทาตาม
ศัตรู ข้าวทีส่ าคัญ โรค เช่น โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า และแมลง เช่น หนอนห่ อใบ
ข้าว เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล แมลงดาหนาน แมลงสิ ง หนอนม้วนใบข้าว จิ้งหรี ด ตั้กแตน
การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช ประเภทโรค ใช้พวก ฮีโนซาน บลาเอส ซาพรอล และประเภทแมลง ใช้พวก
มาลาไธออน ไดเมทโธเอท มิพซิน
การเก็บเกีย่ ว เมื่อข้าวเริ่ มจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวหรื อเรี ยกว่าระยะพลับพลึง เกษตรกรจะไปติดต่อรถที่รับเกี่ยวข้าวมา
จาท้องถิ่นอื่น เกษตรกรที่ไม่ได้ไปติดต่อผูร้ ับจ้างเกี่ยวหรื อที่เกษตรกรนิยมเรี ยกกันว่า แขกเกี่ยวข้าว ก็จะต้องคอยคิวจาก
เกษตรกรรายอื่น บางครั้งต้องรอจนข้าวสุ กงอมมาก ซึ่ งปั ญหาอย่างนี้ เกิดขึ้นเป็ นประจาในการเก็บเกี่ยวราคาตั้งแต่ไร่ ละ
300-500บาท
ผลผลิตเฉลีย่ ต่ อไร่ นาปี ให้ผลผลิต 700-7500 กก. / ไร่
วิธีปลูก
ฤดูปลูก
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การขาย เกษตรกรก่อนจะนวดข้าวจะต้องไปติดต่อโรงสี หรื อพ่อค้ารับซื้ อข้าว และตกลงราคาซื้ อขายแล้วให้
โรงสี นากระสอบมาไว้สาหรับใส่ ขา้ วแล้วจึงจะทาการเกี่ยวนวดในนาเลย แต่ก็มีเกษตรกรที่เป็ นหนี้สินอยูก่ บั โรงสี จะไป
ติดต่อขอกระสอบมาเลย โดยไม่ได้ตกลงราคาข้าว ถึงโรงสี แล้วจึงตกลงราคา

ชนิด / ปริมาณ / แหล่ง ของพืชทีป่ ลูกในตาบลหอมเกร็ด
ชนิดพืช
ข้าว
ส้มโอ
มะม่วง
มะพร้าว
ฝรั่ง
มะนาว
หมาก

พันธุ์
สุ พรรณบุรี1,3 พิษณุโลก2
ขาวทองดี , ขาวน้ าผึ้ง
เขียวเสวย , ฟ้ าลัน่
น้ าหอม , แก่
แป้ นสี ทอง
แป้ นน้ า
หมากเขียว

พืน้ ทีป่ ลูก / ไร่
1,100
664
250
664
65
180
86

ผลผลิต กก. / ไร่
950
1,300
1,250
6,000
7,000
80,000
70,000

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

แหล่ง
1 , 2 ,3, 5, 6
1 , 2 , 3 , 4 ,5 , 6
1 , 2 , 3 , 4 ,5 , 6
1 , 2 , 3 , 4 ,5 , 6
1 , 2 , 3 , 4 ,5 , 6
1 , 2 , 3 , 4 ,5
1 , 2 , 3 , 4 ,5 ,6

กิจกรรมการผลิตพืชทีใ่ นตาบลหอมเกร็ด
ชนิดพืช
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
ส้มโอ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ
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มะม่วง
มะพร้าวอ่อน
มะพร้าวแก่
ฝรั่ง
มะนาว
หมาก

ตาราง เทคโนโลยีด้านการเกษตรของตาบลหอมเกร็ด
เทคโนโลยี
1. พันธุ์
- ใช้พนั ธุ์เสริ ม
- ไม่ใช้พนั ธุ์ส่งเสริ ม
2. ปุ๋ ย
- ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
- ใช้ปุ๋ยเคมี
ใส่ 1 ครั้ง
ใส่ มากกว่า 1 ครั้ง
- ใช้ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด
- ไม่ใช้ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด
3. สารเคมี

ข้าว
ราย คิดเป็ น
ร้อยละ

ส้มโอ
มะม่วง
มะพร้าวน้ าหอม
ราย คิดเป็ น ราย คิดเป็ น ราย คิดเป็ น
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ฝรั่ง
ราย คิดเป็ น
ร้อยละ

26
-

100
-

257
-

100
-

310
-

100
-

356
-

100
-

36
-

100
-

26
3
23
-

100
11.53
88.46
-

257
257
257
257
-

100
100
100
100
100

170
140
140
50
-

54.84
45.16
45.16
16.13
-

356
-

100
-

36
36
36
36
-

100
100
100
100
-
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- สารกาจัดวัชพืช
- ใช้
- ไม่ใช้
- สารกาจัดแมลง
- ใช้
- ไม่ใช้
- สารป้ องกันกาจัดโรคพืช
- ใช้
- ไม่ใช้
4. ระยะปลูก
- ถูกต้อง
- ไม่ตอ้ ง

26
-

100
-

69
188

26.85
75.15

-

-

356

100

-

-

26
-

100
-

257
-

100
-

240
70

77.42
22.58

356

100

36
-

100
-

-

-

215
42

83.66
16.34

50
260

16.13
83.87

356

100

36
-

100
-

26
-

100
-

257
-

100
-

310
-

100
-

356
-

100
-

36
-

100
-

ตาราง เทคโนโลยีด้านการเกษตรของตาบลหอมเกร็ด
เทคโนโลยี
1. การดูแลรักษา
- ตัดแต่งกิ่ง
มี
ไม่มี
- การปฏิบตั ิอื่นๆ ระบุทาความ
สะอาดคอมะพร้าว
- ทาความสะอาดสวน
2. การปรับปรุ งคุณภาพ
- คัดขนาด

ข้าว
ส้มโอ
มะม่วง
มะพร้าวน้ าหอม
ฝรั่ง
ราย คิดเป็ น ราย คิดเป็ น ราย คิดเป็ น ราย คิดเป็ น ราย คิดเป็ น
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

-

-

257
-

100
-

310
-

100
-

356

100

36
-

100
-

-

-

215

83.66

310

100

220
356

70.69
100

-

-

-

-

42

16.34

-

-

-

-

36

100
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- ปรับปรุ งรสชาติ
3. การแปรเป็ นผลิตภัณฑ์รูปอื่น
4. กิจกรรมเสริ มรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตาราง วิวฒ
ั นาการทางการเกษตร การเผยแพร่ เทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ตาบลหอมเกร็ด
เทคโนโลยี

1
1. การเตรี ยมดิน
20
2. พันธุ์
20
3. ปุ๋ ย
15
4. การกาจัดวัชพืช
20
5. การป้ องกันกาจัดโรคพืช 15
6. การป้ องกันกาจัดแมลง 20

ข้าว
2
26
26
20
25
26
25

ส้มโอ
1
2
25 140
25 120
20 120
25 140
30 150
30 150

มะม่วง
1
2
20 140
15 120
20 140
15 120
15 120
15 120

มะพร้าวน้ าหอม
1
2
25
140
10
100
20
130
15
90

ฝรั่ง
1
151
5
15
15
15
15

2
25
25
25
25
25
25
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7. ระยะการปลูก
8. การขยายพันธุ์
9. การดูแลรักษา
10. วิธีปลูก
11. การตัดแต่งกิ่ง
12. การบังคับการออกดอก
13. คุณภาพ
14. อื่น ๆ
หมายเหตุ

20
15
20
20
-

26
20
26
26
-

25
20
30
25
30
20
30
-

140
120
150
140
150
120
150
-

15
15
20
15
15
10
10
-

120
120
140
120
120
100
100
-

10
10
15
-

100
100
90
-

15
10
15
10
15
-

25
20
25
20
25
-

1. การเผยแพร่ ทางเทคโนโลยี หน่วยเป็ นครั้ง ที่ได้ดาเนินการในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
2. การยอมรับของเกษตรกร หน่วยเป็ นราย ( 2550 - 2552 )

3. ข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจ
3.1 การประกอบอาชีพของราษฎรตาบลหอมเกร็ด
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ประกอบด้วยการทานา ทาสวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก –ไม้ประดับ
ไม้ผลยืนต้นต่างๆ ขยายพันธุ์ไม้จาหน่าย มีรายได้จากผลผลิตตลอดทั้งปี เฉลี่ยประมาณ 320,000 บาท / ครัวเรื อน / ปี
อาชีพรอง คือ ค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 150,000 บาท /
ครัวเรื อน / ปี
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3.2 พืน้ ทีถ่ ือครองและกรรมสิ ทธิ์ในทีด่ ิน
- เช่าผูอ้ ื่น
- เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง

20 %
80 %

ตาราง แสดงต้ นทุนการผลิตพืชต่ อหน่ วยพืน้ ที่ ( หน่ วย / ไร่ / ปี )
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รายการ
1. ค่าแรงงาน
- เตรี ยมดิน
- ปลูก
- กาจัดวัชพืช
- ฉีดยา
2. ค่าวัสดุการเกษตร
- พันธุ์
- ปุ๋ ย
- สารเคมีกาจัดวัชพืช
- สารเคมีป้องกันกาจัด
แมลง
- สารเคมีโรคพืช
- ค่าเบ็ดเตล็ด
- ค่าเช่าที่
- ค่าขนส่ ง
- อื่น ๆ ระบุ
รวมต้นทุน / ไร่
ปี ที่ให้ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย / ไร่
รวม
ราคา บาท / ไร่
มูลค่ารวม บาท / ไร่
กาไรสุ ทธิ บาท / ไร่

ข้าวนา
ปี

ข้าวนาปรัง ส้มโอ

ชื่อพืช
มะม่วง มะพร้าวอ่อน ฝรั่ง

หมาก

พลู

200
30
90
40

250
30
90
40

300
100
150
60

240
100
150
40

300
100
-

3,000
100
100
60

300
100
50
-

300
300
100
60

80
200
50
60
60
50
-

80
250
60
70
70
60
-

800
1,000
300
300
300
20
100
100
-

600
500
250
250
250
100
50
50
-

650
400
100
100
-

400
600
300
300
300
100
100
100
-

400
400
100
100
100
-

1,000
500
300
300
300
100
100
100
-

4,390
4
900

1,100
1
800

1,230
1
800

6,710
4
1,500

3.60
2,880
1,780

3.40
2,720
1,490

20
15
30,000 13,500
23,290 9,110

1,750
4
4,500

5,060
1
9,00

1,650 9,520
4
1
75,000 4,000

2.50
11,250
9,500

4
0.70
9
36,000 52,500 32,000
3,094 50,850 22,480

วิธีการตลาดและการกระจายผลผลิต
เกษตรกรเมื่อได้ผลผลิตแล้ว จะนาผลผลิตเหล่านี้ขายให้กบั พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นประมาณ 65 % พ่อค้าคน
กลางต่างท้องถิ่น 20 % เกษตรกรจะนาไปขายเองประมาณ 10 % และเก็บเอาไว้บริ โภค 5 % และผลผลิตของเกษตรกร
ผูผ้ ลิตได้ก็กระจายไปตามแต่ละชนิดและพันธุ์ที่ปลูก
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ตาราง แสดงตลาดสิ นค้ าเกษตรของตาบลหอมเกร็ด
ชื่อพืช
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
ส้มโอ
มะม่วง
มะพร้าวอ่อน
ฝรั่ง

ส่ วนแบ่งตลาด
ขายเอง พ่อค้าใน พ่อค้านอก
100 %
100 %
30 %
70 %
100 %
100 %
100 %
-

สถานที่ขาย
ในหมู่บา้ น นอกหมู่
100 %
100 %
30 %
70 %
100 %
100 %
100 %
-

ผูซ้ ้ื อ
รู ปแบบการขาย
ในจังหวัด ต่างจังหวัด กลุ่ม อิสระ
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

4. ข้ อมูลด้ านสังคม
4.1 จานวนประชากรและครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด
- ชาย
- หญิง
ครัวเรื อนทั้งหมด
ครัวเรื อนเกษตรกร

8,141
3,894
4,247
3,516
330

คน
คน
คน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน

2

แห่ง

4.2 การศึกษา
โรงเรี ยนประถมศึกษา

4.3 สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
วัด
2
นับถือศาสนาพุทธ 100

แห่ง
%

4.4 การสาธารณสุ ข
- สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บา้ น
- สถานพยาบาลเอกชน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า

2
3
100

แห่ง
แห่ง
%

4.5 ความปลอดภัย
- สถานีตารวจ ( ย่อย )

1

แห่ง
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4.6 วิถีการดาเนินชีวติ ของเกษตรกร
สภาพความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรตาบลหอมเกร็ ดส่ วนมากแล้วจะมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี เพราะอยูใ่ กล้
ตัวเมืองมีการคมนาคมสะดวกสบาย ติดต่อกันได้ตลอดทั้งตาบลทั้งทางบกและทางน้ า สภาพบ้านเรื อนของเกษตรกร
ส่ วนมากมันคงแข็งแรง พวกชาวสวนจะปลูกบ้านแบบมีใต้ถุนสู งจะได้เอาไว้เก็บหรื อพักผลผลิตและเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการประกอบอาชีพและ
พวกเกษตรกรชาวนาก็จะมีลกั ษณะคล้ายกัน เพราะเกษตรกรภายในตาบลหอมเกร็ ด จะทาการเกษตรแบบผสมผสาน
โดยจะมีเครื่ องมือที่ใช้ประกอบอาชีพ ได้แก่ เรื อสู บน้ า ท่อสู บน้ า ระหัดวิดน้ าและเครื่ องพ่นสารเคมี สาหรับเครื่ อง
อานวยความสะดวกภายในบ้านเรื อนนั้นส่ วนใหญ่จะมีเครื่ องรับโทรทัศน์ วิทยุ ตูเ้ ย็น พัดลม เตารี ด เตาแก๊ส ห้อมหุ ง
ข้าว สาหรับน้ าเพื่ออุปโภคและบริ โภคนั้นส่ วนมาก 90 % ใช้น้ าจากประปา มีการกักเก็บน้ าฝนใส่ โอ่งขนาดใหญ่ 80 100 ปิ๊ บและแทงค์ไว้ใช้สาหรับน้ าดื่มกิน การจัดการภายในครอบครัวนั้น หัวหน้าครอบครัวจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของการทามาหากิน เกษตรกรส่ วนมากจะมีสุขภาพแข็งแรง มีอนามัยดี มีการพบปะ
สังสรรค์ มีขนบธรรมเนียมประเพณี เหมือนกับคนไทยภาคกลางทัว่ ไป มีการทาบุญตามประเพณี เช่น ทาบุญเข้าพรรษา
ออกพรรษา ลอยกระทง สงกานต์และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ

ตารางที่ แสดงวิถีการดาเนินชีวติ ของชาวบ้ านในตาบลหอมเกร็ด
รายการ
สภาพความเป็ นอยู่
- ดี
- ปานกลาง
- ความปรับปรุ ง
สุ ขภาพอนามัย
- ดี
- ปานกลาง
- ความปรับปรุ ง
การจัดการในครอบครัว
( ผูน้ าในการตัดสิ นใจ )
- สามี
- ภรรยา
- บุตร
- ญาติผใู ้ หญ่

จานวนครัวเรื อน
714
450
200
64

คิดเป็ นร้อยละ
100
63
28
9

600
114
-

84
16
-

300
350
64

42
49
9

100

4.7 ลักษณะชุมชน
จานวนประชากรทั้งหมดของตาบลหอมเกร็ ดมีจานวน 8,141 คน แยกเป็ นเพศชายจานวน 3,894 คน
เพศหญิงจานวน 4,247 คน มีจานวนครัวเรื อนทั้งหมด 3,516 ครัวเรื อน การศึกษาของประชากรในตาบลหอมเกร็ ด
ส่ วนมาก จบการศึกษาภาคบังคับเพราะภายในตาบลมีโรงเรี ยนของสานักงานการประถมศึกษา จานวน 2 แห่ง และ
ตาบลหอมเกร็ ดยังอยูใ่ กล้ตวั อาเภอซึ่ งสะดวกแก่การคมนาคม ทาให้ประชากรภายในตาบลส่ งบุตรหลานเข้ามาเรี ยนในตัว
อาเภอเป็ นจานวนมาก ภายในตาบลมีถนนลาดยางและถนนลูกรังผ่านตลอด มีไฟฟ้ าและน้ าประปาใช้ตลอดทั้งตาบล

4.8 ผู้นาของชุมชน
ผูน้ าที่เป็ นทางการที่สาคัญ คือ กานัน ผูใ้ หญ่ แพทย์ประจาตาบล ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรกานัน
เกษตรกรผูน้ า เกษตรหมู่บา้ น อบต. ครู พัฒนากร และเจ้าหน้าที่การเกษตร ส่ วนผูน้ าที่ไม่เป็ นทางการได้แก่ พระ
และเกษตรกรผูป้ ระสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ซึ่ งผูน้ าเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถ
ในการแนะนาชักจูงให้เกษตรกรทัว่ ไปปฏิบตั ิตามและแจ้งข่าวสารของทางราชการให้ทราบ ตลอดจนสามารถรวบรวมคน
มาร่ วมปฏิบตั ิกรรมต่างๆ ของทางราชการ ซึ่ งเป็ นของส่ วนรวม ซึ่ งในการปฏิบตั ิในการประกอบอาชีพเป็ นผลสาเร็ จของ
ผูน้ าและจากความรู้ที่ผนู ้ ามีอยู่ เกษตรกรส่ วนใหญ่จะให้การยอมรับและให้ความเชื่อถือผูน้ าเป็ นอย่างดี

4.9 กลุ่มสถาบันเกษตรกร
1. กลุ่มเกษตรกรทานาหอมเกร็ ด จานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 45 คน
2. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
จานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 20 คน

4.10 กองทุนหมู่บ้าน
ตาบลหอมเกร็ ดมี 6 หมู่บา้ นๆ ละ 1,000,000 บาท รวม 6,000,000 บาท
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บทที่ 3
แนวทางการพัฒนาการเกษตร
แนวทางการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม
1. ส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันตามสาขาอาชีพ เพื่อมีอานาจต่อรองในการขายผลผลิต และซื้ อ
ปั จจัยการผลิตกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตโดยตรงเพื่อจะได้ราคาที่ถูกลง
2. ส่ งเสริ มแนะนาให้เกษตรกรผูป้ ระสบความเสร็ จในการประกอบอาชีพ มีความสาเร็ จสู งขึ้นไป เพื่อ
เป็ นแบบอย่างพร้อมทั้งสร้างทัศนคติให้เยาวชนมีความรักในอาชีพการเกษตรนี้
3. แนะนาส่ งเสริ มให้เกษตรกรรู ้วธิ ี ป้องกันกาจัดโรคและแมลง รวมทั้งศัตรู พืชชนิดต่างๆ ตลอดจรการ
บรรจุหีบห่ อรวมถึงการตลาดด้วย
4. เป็ นผูป้ ระสานความคิดและสร้างความเข้าใจแก่ผนู ้ าท้องถิ่น และเกษตรกรทัว่ ไป เพื่อให้ทราบ
นโยบายและความต้องการของรัฐบาล
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บทที่ 4
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่า

สาเหตุ
- จานวนผลผลิตที่มาก
- ผลผลิตไม่มีคุณภาพ
- ถูกเอาเปรี ยบจากพ่อค้า

2. ปัจจัยการผลิตราคาสู ง

- เกษตรกรขาดความรู้การ
ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
- ถูกเอาเปรี ยบจากผูข้ าย

3. โรค - แมลงระบาดในสวนผลไม้

- สภาพดินขาดการปรับปรุ ง
- ปลูกพืชชนิดเดียวซ้ าที่เดิม
นานๆ
- โรค - แมลงดื้อยา

4. น้ าใช้ในการเกษตรเน่าเสี ย

- ขาดการควบคุมดูแลจากผูร้ ับ
ผิดชอบ

แนวทางการแก้ไข
- ส่ งเสริ มการทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน
- ถ่ายทอดความรู ้การปรับปรุ ง
คุณภาพผลผลิต
- รวมกลุ่มกันขายผลผลิต
- ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง
- แนะนาส่ งเสริ มการผสมปุ๋ ยเคมี
ใช้เอง
- การถ่ายทอดความรู ้การป้ องกัน
กาจัดศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
- รวมกลุ่มกันซื้ อ
- ส่ งเสริ มการปรับปรุ งบารุ งดิน
- ปลูกพืชหมุนเวียน
- ถ่ายทอดความรู ้การป้ องกัน
กาจัดโรค – แมลงในไม้ผล
โดยวิธีผสมผสาน
- แจ้งหน่วยงานที่กากับดูแลให้
แก้ไข
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- คูคลองตื้นเขินและมีวชั พืชมาก - พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง
- มีการใช้สารเคมีมาก
- ส่ งเสริ มการใช้สารสกัดชีวภาพ
- ใช้สารเคมีไม่ถูกวิธี
และพืชสมุนไพรกาจัดโรค –
แมลง
- พันธุ์ขา้ วไม่มีคุณภาพ
- ถ่ายทอดความรู ้การกาจัด
- ติดมากับเครื่ องจักรกล
- ส่ งเสริ มการผลิตข้าวพันธุ์ดี

5. สารเคมีตกค้างในผัก - ผลไม้

6. ข้าววัชพืช

บทที่ 5
แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการ - กิจกรรม
1. จัดอบรมการปฏิบตั ิดูแล
รักษาสวนผลไม้

วิธีดาเนินงาน
-

จัดอบรม
ทาแปลงสาธิต
ศึกษาดูงาน
จัดอบรม
เกษตรกร

2. จัดอบรมเรื่ องการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู ้ - จัดอบรม
ด้านการปรับปรุ งบารุ งดิน - ศึกษาดูงาน
4. จัดอบรมการผลิตพืช
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

- จัดอบรม

ผูร้ ับผิดชอบ
- ศูนย์ถ่ายทอดฯ
- สานักงานเกษตรอาเภอ

อบต.

พื้นที่
เป้ าหมาย
หมู่ 1- 6

- ศูนย์ถ่ายทอดฯ
- สานักงานเกษตรอาเภอ

อบต.

หมู่ 1- 6

อบต.

หมู่ 1 - 6

สนง.เกษตรจังหวัด

หมู่ 1 - 6

-

ศูนย์ถ่ายทอดฯ
สานักงานเกษตรอาเภอ
พัฒนาที่ดินจังหวัด
ศูนย์ถ่ายทอดฯ
สานักงานเกษตรอาเภอ

แหล่งงบประมาณ

104

105

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ( แผน 3 ปี )
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหอมเกร็ ด อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ การเกษตร
ประเภทแผนงาน / ( โครงการ / กิจกรรม ) หน่วย

งบประมาณ
2554
ต่อหน่วย เป้ าหมาย งบประมาณ
500
80
40,000

2555
เป้ าหมาย งบประมาณ
-

2556
เป้ าหมาย งบประมาณ
-

รวม
เป้ าหมาย งบประมาณ
80
40,000

1. โครงการส่ งเสริ มและรณรงค์การใช้
สารเคมีและปลอดภัย

บาท

2. โครงการส่ งเสริ มผลิตการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีภณั ฑ์

บาท

600

-

-

50

30,000

-

-

50

30,000

3.โครงการป้ องกันกาจัดแมลงวันผลไม้
โดยชีววิธี

บาท

700

-

-

-

-

50

35,000

50

35,000

-

-

80

40,000

50

30,000

50

35,000

180

105,000

รวมทั้งสิ้ น
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบ้านใหม่
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. 2558

- 2560

108
คานา
การพัฒนาการเกษตรในปัจจุบันต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เกษตรกร ประชาชนทั่วไปหรือคนในชุมชน ให้มีสภาพความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้มีส่วนร่วมใน
การคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการด้วยตนเอง
การจัดทําเอกสารเล่มนี้เป็นความร่วมมือกันของคนในชุมชน รวมทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วน
ราชการอื่น ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรผู้รับผิดชอบประจําตําบลบ้านใหม่ เป็นผู้รวบรวมและสรุปเรียบเรียง
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จนสําเร็จเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเกษตรปี 2557- 2559
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประตําบลบ้าน
ใหม่
ปี 2556
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สารบัญ

บทที่ ๑ โครงการพัฒนาชุมชน
บทที่ ๒ สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ข้อมูลทางกายภาพ
ข้อมูลทางชีวภาพ
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางสังคม
บทที่ ๓ ปัญหาของชุมชนในหมู่บ้าน
ปัญหาของชุมชน
16
ศักยภาพของชุมชน
18
วิสัยทัศน์ของชุมชน
บทที่ ๔ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 แนวทางการพัฒนาชุมชน
- แนวทางแก้ไขปัญหา
- แผนพัฒนาการเกษตร
บทที่ 6 โครงการ / กิจกรรม

หน้า
1
3
3
6
11
14
16

18
19
20
20
21
22
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บทที่ 1
โครงการพัฒนาชุมชนตาบลบ้านใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกร
ประชาชนทั่วไป หรือคนในชุมชน มีสภาพความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการที่จะพัฒนาชุมชนนั้น
ต้องเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดและเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนา
ถ้ามนุษย์ได้รับการ
พัฒนา ก็จะทําให้เกิดการพัฒนาในชุมชนตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกร ประชาชนทั่วไป หรือ
คนในชุมชน ให้รู้จักคิดเองทําเอง เป็นการพัฒนาในกระบวนการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การวางแผน ในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนนั้น คนในชุมชนต้องมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผน
ร่วมทุน และร่วมรับผลประโยชน์ โดยการดําเนินการและจัดการของชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน ปัญหาและ
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไปและคนในชุมชน จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้
สําเร็จลุล่วงไป และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งจะทําให้ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพือ่ ให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพของตนเอง
และมีความสามารถในการบริหารและการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนและของตนเองได้
3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานต่างๆในภาคราชการในภาคเอกชน
และในชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์กรของชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถรู้ปัญหาของตนเอง ปัญหาของชุมชน และสามารถ
ร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นได้
2. เกษตรกร ประชาชนทั่วไปหรือคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง
3. เกษตรกร ประชาชนทั่วไปหรือคนในชุมชนจะมีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดํารงชีวิต
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-2พื้นที่เปูาหมาย
ดําเนินการในหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558 - 2560
งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
1. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ (อบต.)
2. เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
4 กรมส่งเสริมการเกษตร
5. กรมพัฒนาที่ดิน
6. กรมปศุสัตว์
7. กรมประมง
8. กรมชลประทาน
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์
10. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ้านใหม่
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สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ข้อมูลทางกายภาพ
สถานที่ตั้งและอาณาเขต พื้นที่
ตําบลบ้านใหม่ เป็นตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของที่ว่าการอําเภอสามพราน แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่
หมู่ที่ 2 บ้านเชิงเลน
หมู่ที่ 3 บ้านบางประแดง
หมู่ที่ 4 บ้านสวนผัก
หมู่ที่ 5 บ้านสวนส้ม
โดยมีเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ บริหารและดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านใหม่ (อบต.บ้านใหม่) บริหารงานดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 รวมมีพื้นที่ทั้งหมด
จํานวน 4,174 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อกับตําบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตําบลท่าข้าม อําเภอนครสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดกับตําบลท่าไม้
อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก
ติดกับตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก
ติดกับตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
2. สภาพภูมิประเทศ
ตําบลบ้านใหม่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ความลาดเอียงเล็กน้อย โดยมี
ลําคลองธรรมชาติ และคลองขุด จํานวนมาก ตําบลบ้านใหม่จึงมีพื้นที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตร
3. สภาพภูมิอากาศ และอุณหภูมิ
ตําบลบ้านใหม่ มีลักษณะภูมิอากาศและอุณหภูมิ ดังนี้

3.1 ภูมิอากาศ ตาบลบ้านใหม่ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
3.2 อุณหภูมิ ตําบลบ้านใหม่ มีอุณหภูมิทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังแผนภูมิ
3.3 ความชื้น ตําบลบ้านใหม่ มีความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุดประมาณ 92% และความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุด
ประมาณ 62 %
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4. แหล่งน้ํา และปริมาณน้ําฝนในรอบปี
ตําบลบ้านใหม่ มีแหล่งน้ํา และปริมาณน้ําฝนในรอบปีประมาณ ดังนี้
4.1 แหล่งน้ํา ตําบลบ้านใหม่ เป็นตําบลที่มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน โดยมีโครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ
โดยมีคลองที่สําคัญดังนี้
- แม่น้ําท่าจีน
- แม่น้ําและลําคลอง
- คลองสวนผัก
- คลองโพธิ์ทอง
- คลองสาธารณะอื่น ๆ
4.2 ปริมาณน้าฝน ตาบลบ้านใหม่

- คลองบางประแดง
- คลองโรงเรียน

-

มีปริมาณน้าฝนในช่วง 700 – 1,200 มิลลิเมตร

จานวนวัน
ฝนตกประมาณ 70 – 114 วัน ต่อ ปี
5. การคมนาคม ตําบลบ้านใหม่ มีการคมนาคม 2 ทางคือ
5.1 การคมนาคมทางบก ในตําบลบ้านใหม่ มีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ซึ่งสามารถ
ใช้สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี และทั่วถึงทุกหมู่บ้านในตําบลบ้านใหม่ และในการติดต่อกับอําเภอ และจังหวัด โดยมีถนน
สายที่สําคัญ ดังนี้
 ถนนสายเทียนดัด - ซอยหมอศรี
- ถนนเพชรเกษม
 ถนนสายเทียนดัด - คลองใหม่
 ถนนสายสะแกเสา - บางประแดง - ถนนเพชรเกษม
5.2 การคมนาคมทางน้ํา ในตําบลบ้านใหม่ มีแม่น้ําและลําคลองต่าง ๆ มากมาย ซึ่งใช้ใน
การคมนาคมสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี
6. กลุ่มชุดดิน

ตาบลบ้านใหม่ มีกลุม่ ชุดดิน จานวน 1 ชุด คือกลุ่มชุดดินที่ 8 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
กลุ่มชุดดินที่ 8
ลักษณะทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆ ของดิน
และอินทรียวัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ํา ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณ
ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ทําการขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชผลต่าง ๆ ทําให้สภาพพื้นผิวดิน
เดิมเปลี่ยนแปลงไปตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH 6.0 - 7.0 ได้แก่
ชุดดิน ธนบุรี สมุทรสงคราม ดําเนินสะดวก
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การจัดการดิน

พืชไร่

ไม่เหมาะสม

นาข้าว

ไม่เหมาะสม

ไม้ผลและไม้ยืนต้น

ระบายน้ําออกบ่อยๆ เพื่อลดความเค็ม ไม้ผลที่เหมาะสม
ได้แก่ มะม่วง มะขาม ขนุน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่
มะพร้าว โกโก้

7 . ระบบสาธารณูปโภค
ตําบลบ้านใหม่มีสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ดังนี้
7.1 ไฟฟูา ตําบลบ้านใหม่ มีไฟฟูาใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99 ของครัวเรือน
ทั้งหมด โดยมีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
7.2 ประปา ตําบลบ้านใหม่ มีน้ําประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจินดาเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
7.3 โทรศัพท์ ตําบล คลองจินดา มีโทรศัพท์ใช้กันหลายครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด โดยมีองค์การโทรศัพท์เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
7.4 การขนส่ง ตําบลคลองจินดา มีรถประจําทางที่ประชาชนใช้เดินทางติดต่อกันระหว่าง
ตําบล อําเภอ จังหวัดและสถานที่อื่นๆ
งานก่อสร้างต่าง ๆ
ตําบลบ้านใหม่ จะมีลักษณะการจัดตั้งบ้านเรือน และลักษณะโครงสร้างของชุมชน คือ
จะตั้งบ้านเรือน กระจายอยู่ตามสองฝั่งคลอง และถนน โดยมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุของตําบลดังนี้
 ถนน สะพาน
 บ่อบาดาล หอถังประปา
 วัด โรงเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
9. ภัยธรรมชาติ
9.1
อุทกภัย (น้ําท่วม)
9.2 โรคแมลงศัตรูพืชระบาด
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ข้อมูลทางชีวภาพ
1. พืชที่ปลูก /

สัตว์เศรษฐกิจ

พืช 1.1 ข้าว
1.2 ฝรั่ง
กล้วยไม้
สัตว์ 1.1ไก่ 1.2 ปลา
เทคโนโลยีการผลิต

/ เทคโนโลยีการผลิต
1.3 มะนาว

1.4 มะม่วง

1.5 มะพร้าวอ่อน

1.6

ข้าว
วิธีทา
ฤดูปลูก

หว่านนาตมแผนใหม่
นาปี พฤษภาคม – กันยายน
นาปรัง ตุลาคม – เมษายน ทํานาปรัง 2 ครั้ง
เกษตรกรจะทํานาหมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนบางครั้งไม่รู้ว่านาปีหรือนาปรัง
พันธุ์
สุพรรณบุรี 1 , สุพรรณบุรี 2 , พิษณุโลก 2
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการทําแปลงขยายพันธุ์ แต่คัดจากแปลงนาที่เห็นว่าข้าวมีความ
สมบูรณ์ ไว้สําหรับทําพันธุ์และไม่มีการทดสอบความงอกโดยวิธีทางวิชาการ เช่น ผ่านน้ําเกลือ จะนําข้าวที่เตรียมไว้มา
ใส่กระสอบปุ๋ยแช่น้ําแล้วนํามาหุ้มไว้ และสังเกตเมล็ดข้าวว่า ถ้ามีรากงอกมาประมาณ 1 ซม. ก็จะนําไปหว่านในแปลง
ที่เตรียมไว้
การเตรียมดิน ใช้ลุกทุบๆ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจึงเริ่มไถดะ ไถแปร ทําเทือก
จะหมักเทือก
ไว้ 1-3 วัน แล้วลูบเทือกทําการชักร่องโดยใช้ไห และรถไถลากต้นกล้วยเว้นไว้ 1 วัน แล้วจึงหว่านข้าว
วัชพืช ที่พบเห็นส่วนใหญ่มีพวก หญ้าข้าวนก กก และผัดบอด
การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
ส่วนใหญ่จะใช้ยาฉีดหลังจากหว่านข้าวแล้ว 1 – 5 วัน เช่น พวกโซพิต แซทเทอนนิส เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีก
หลายรายที่ใช้แบบชนิดหว่าน เช่น เอวิโรซาน รอนสตาร์ เป็นต้น แต่ชนิดนี้ต้องใช้หลังหว่านข้าวแล้วประมาณ 15
– 20 วัน คือส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะใช้ตามฉลาดที่เขียนไว้
การใส่ปุ๋ย
ใช้สูตร 46-0-0 ใส่ก่อน คือ หลังจากหว่านข้าวประมาณ 15-30 วัน แต่เกษตรกรจะใช้ในอัตราส่วน 2
กก. / ไร่ และใช้สูตร 16-20-0 ใส่ตอนข้าวจะเริ่มตั้งท้อง แต่ก็มีหลายรายที่ใส่กลับสูตรจากตัวอย่างแรก คือ นําเอา
สูตร 16-20-0 มาใส่ครั้งที่ 1 และสูตร 46-0-0 มาใส่ครั้งที่ 2 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรตัวอย่างแรกจะใส่ผิดหลัก
วิชาการและมองว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ ขาดความรู้ทางด้านวิชาการ แต่แท้ที่จริงมีความรู้วิชาการแต่ไม่ทําตาม
ศัตรูข้าวที่สาคัญ
ค. โรค เช่น โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่าแมลง เช่น หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แมลงดําหนาม แมลงสิง หนอนม้วนใบข้าว จิ้งหรีด ตั๊กแตน
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ค. ประเภทโรค ใช้พวก ฮีโนซาน บลาเอส ซาพรอล
ง. ประเภทแมลง ใช้พวก มาลาไธออน ไดเมทโธเอท มิพซิน
การเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวเริ่มจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวหรือเรียกว่าระยะพลับพลึง เกษตรกรจะไปติดตรับจ้างเกี่ยว
ข้าวมาจากท้องถิ่นอื่น เกษตรกรที่ไม่ได้ไปติดต่อผู้รับจ้างเกี่ยวหรือที่เกษตรกรนิยมเรียกกันว่า แขกเกี่ยวข้าว ก็จะต้อง
คอยคิวจากเกษตรกรรายอื่น บางครั้งต้องรอจนข้าวสุกงอมมาก ซึ่งปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจําในการเก็บเกี่ยวราคา
ตั้งแต่ไร่ละ300 - 350 บาท
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
นาปี สุพรรณบุรี 1 800 กก.
พิษณุโลก 2 800
กก.
นาปรัง สุพรรณบุรี 2 900 กก.

พิษณุโลก 2

900

กก.

การขาย
เกษตรกรก่อนจะนวดข้าวจะต้องไปติดต่อโรงสีหรือพ่อค้ารับซื้อข้าว และตกลงราคาซื้อขายแล้วให้โรงสีนํา
กระสอบมาไว้สําหรับใส่ข้าวแล้วจึงจะทําการเกี่ยวนวดในนาเลย แต่ก็มีเกษตรกรที่เป็นหนี้สินอยู่กับโรงสีจะไปติดต่อขอ
กระสอบมาเลย โดยไม่ได้ตกลงราคาข้าว ถึงโรงสีแล้วจึงตกลงราคา
ฝรั่ง
ฤดูปลูก
ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
พันธุ์
กลมสาลี่ แปูนสีทอง ไร้เมล็ด
แหล่งพันธุ์
เกษตรกรในพื้นที่
วิธีการปลูก ปลูกแบบยกร่องสวนขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ระยะปลูกระหว่างต้น
3- 4 เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว หรือ 2 แถว โดยใช้กิ่งชําหรือกิ่งตอน ประมาณ 120 - 150 ต้น/ไร่
การดูแลรักษา ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , สูตร 16-16-16 , สูตร12- 24- 12 , สูตร13- 13- 21 ในอัตรา 1
กิโลกรัม /ต้น/ครั้ง
น้ําและการใช้น้ํา ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง, ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง หรือสังเกตุความชุ่มชื่นของดิน
ควรเว้นการให้น้ําในช่วงที่ฝรั่งกําลังออกดอก
การตัดแต่งกิ่ง หลังการเก็บผลผลิต ตัดกิ่งก้านออกประมาณ 25 –30%
การห่อผล
เมื่อผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร
การปูองกันกาจัดโรค โรคแอนแทรคโนสหรือผลเน่า โค่นเน่า ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด,แมลงวันทอง ปูองกัน
โดยการห่อผล หรือ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด, เพลี้ยแปูง ทําลายใบอ่อน ใช้สารเคมีปูองกันกําจัดเพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยง
ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัดการเก็บเกี่ยวควรเก็บในช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้วระวังอย่าให้ผลผลิตช้ําหรือ
เสียหาย
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มะนาว
ฤดูปลูก
ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
พันธุ์
มะนาวแปูน มะนาวไข่ มะนาวหนัง
แหล่งพันธุ์
เกษตรกรในพื้นที่
วิธีการปลูก ปลูกแบบยกร่องสวนขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ระยะปลูกระหว่างต้น5- 5
เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว โดยใช้กิ่งชํา หรือกิ่งตอน ประมาณ 60- 70 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม/ไร่/ปี,ปุ๋ยเคมี มีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 ,สูตร 16-16-16 ,สูตร 12- 24- 12,สูตร 13- 13- 21 ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง
น้ําและการใช้น้ํา ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง
หรือสังเกตุความชุ่มชื่นของดินในช่วงออกดอกและกําลังติดผลอ่อน มะนาวต้องการน้ํามาก
การตัดแต่งกิ่ง หลังการเก็บผลผลิต
การปูองกันกาจัดโรคแมลง โรคแคงเกอร์ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด , หนอนชอนใบ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
หนอนกินใบ หรือ หนอนแก้ว ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด , เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด
การเก็บเกี่ยว ควรเก็บในช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้ว หรือใช้มือปลิดทีละขั้ว หรือใช้ตะกร้อในการเก็บ
เกี่ยวทีละผล ระวังอย่าให้ผลผลิตช้ําหรือเสียหาย เก็บเกี่ยวผลที่มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป
มะม่วง
ฤดูปลูก
ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
พันธุ์
น้ําดอกไม้ เขียวเสวย
แหล่งพันธุ์
เกษตรกรในพื้นที่
วิธีการปลูก ปลูกแบบยกร่องสวนขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ระยะปลูกระหว่างต้น4- 6
เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว โดยใช้กิ่งทาบ ประมาณ 40 - 50 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม / ไร่ / ปี , ปุ๋ยเคมี
มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 ,สูตร16-16-16 ,สูตร12- 24- 12 ,สูตร13- 13- 21 ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี
น้ําและการใช้น้ํา ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง , ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง หรือสังเกตุความชุ่มชื่นของดิน
การตัดแต่งกิ่ง ปี ละ 1 ครั้ง หลังการเก็บผลผลิต
การปูองกันกาจัดโรคแมลง โรคแอนแทรคโนสหรือผลเน่า ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด โรคราแปูงขาว , โรคจุด
ดํา ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด , แมลงวันทอง ปูองกันโดยการห่อผล หรือ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัดหนอนกินดอกมะม่วง
ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด , เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด, เพลี้ยจั๊กจั่น ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้
สารเคมีในการปูองกันกําจัดการเก็บเกี่ยว ควรเก็บในช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้ว หรือใช้มือปลิดทีละขั้ว หรือ ใช้
ตะกร้อในการเก็บเกี่ยวทีละผล ระวังอย่าให้ผลผลิตช้ําหรือเสียหาย

118
-9มะพร้าวอ่อน
ฤดูปลูก
ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
พันธุ์
น้ําหอม น้ําหวาน ก้นจีบ
แหล่งพันธุ์ เกษตรกรในพื้นที่
วิธีการปลูก ปลูกแบบยกร่องสวนขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ระยะปลูกระหว่างต้น5-6
เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว โดยใช้หน่อพันธุ์ ประมาณ 40 - 50 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม/ไร่/ปี ปุ๋ยเคมี มี
การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15–15–15 สูตร 16-16-16 สูตร 12–12-17 ในอัตรา 1 –2 กิโลกรัม /ต้น ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง
น้ําและการใช้น้ํา ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง
หรือสังเกตความชุ่มชื่นของดิน
การตัดแต่ง ควรมีการแต่งคอมะพร้าว ปี ละ 1 ครั้ง
การปูองกันกาจัดโรคแมลง ด้วงงวง และด้วงแรด ทําความสะอาดคอมะพร้าว และใช้ทรายหยอด
บนคอมะพร้าว หนู กระรอก ทําความสะอาดคอมะพร้าว
การเก็บเกี่ยว ตัดทะลายมะพร้าว ระวังอย่าให้ผลผลิตเสียหาย
กล้วยไม้
ฤดูปลูก ปลูกได้ตลอดทั้งปี
พันธุ์
สกุลหวาย สกุลมอคคารา และอื่น ๆ ( กล้วยตัดดอก , กล้วยไม้ขายต้น)
แหล่งพันธุ์ เกษตรกรในพื้นที่หรือเกษตรกรผู้ผสมพันธุ์ใหม่ ๆ
วิธีการปลูก สร้างโรงเรือนสูงประมาณ 3 – 4 เมตร หลังคาขึงด้วยตาข่ายพรางแสง (ซาแลน) ความ
เข้มของแสงประมาณ 50 – 60 % , สร้างโต๊ะปลูกขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 50 – 60 เซนติเมตร ปูด้วยกาบ
มะพร้าว ปลุกต้นระยะห่าง 25x25 เซนติเมตร หรือปลูกในกระบะกาบมะพร้าวขนาด 24x32 เซนติเมตร กระบะ
ละ 4 ต้น
การดูแลรักษา ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยระยะเจริญเติบโตให้ปุ๋ยสูตร 21-21 -21,30–10–10,30–20–10
ระยะออกดอกให้ปุ๋ยสูตร10-20–30,16–21–17 ,ระยะตัดดอกให้ปุ๋ยสูตร 21–21–21 อัตรา 200–250 กรัม
ต่อน้ํา 100 ลิตร ทุก 7 วัน
น้ําและการใช้น้ํา ให้น้ําวันละ 1 ครั้ง โดยใช้สายยางพ่นให้เป็นฝอยหรือใช้ระบบน้ํา
แบบสปริงเกอร
การปูองกันกาจัดโรคแมลง โรคที่สําคัญบนคอมะพร้าว หนู กระรอก ทําความสะอาดคอมะพร้าว
การเก็บเกี่ยว ตัดเมื่อดอกบาน 3 ใน 4 ของช่อดอก ใช้กรรไกรตัดที่ก้านช่อดอกติดลํา ต้น
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3. ระบบการผลิต
รายการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย
ก.ค.
.

ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ

ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
ไม้ผลไม้ยืนต้น
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชผัก
การเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงสัตว์น้ํา
4.ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืช
รายการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ข้าวนาปี

มิ.ย
ก.ค. ส.ค.
.

ปลูก

ข้าวนาปรัง

เก็บ
เกี่ยว

เก็บ
เกี่ยว
เก็บ
เกี่ยว

ปลูก

ไม้ผลไม้ยืนต้น

ตลอ
ดปี

ไม้ดอกไม้ประดับ

ตลอ
ดปี

พืชผัก

ตลอ
ดปี

การเลี้ยงสัตว์

ตลอ
ดปี

การเลี้ยงสัตว์น้ํา

ตลอ
ดปี

ปลูก

-115. ปริมาณผลผลิตรวมทั้งตําบล
ชนิดพืช

พื้นที่ปลูก

ผลผลิตเฉลี่ย

ผลผลิตรวม

120
ชมพู่

16 ไร่

2,000 ก.ก./ไร่

112 ตัน

ฝรั่ง
360 ไร่
3,500 ก.ก./ไร่
2100 ตัน
มะนาว
124 ไร่
1,500 ก.ก/ไร่
120 ตัน
มะม่วง
317 ไร่
1,500 ก.ก./ไร่
555 ตัน
มะพร้าวอ่อน
122 ไร่
1,500 ก.ก./ไร่
387 ตัน
ไม้ผลอื่นๆ
200 ไร่
2,000 ก.ก./ไร่
2365 ตัน
กล้วยไม้
363 ไร่
100,000ช่อ/ไร่
36,000,000 ช่อ
ไม้ดอกอื่นๆ
10 ไร่
100,000 ดอก/ไร่
1,000,000 ดอก
พืชผักอื่นๆ
20 ไร่
1,500 ก.ก./ไร่
60 ตัน
ข้าว
105 ไร่
900 ก.ก./ไร่
900 ก.ก.
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
1. การประกอบอาชีพ
ตําบลคลองจินดา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้
 อาชีพทําการเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 30
 อาชีพรับจ้าง
ประมาณร้อยละ 30
 อาชีพค้าขาย
ประมาณร้อยละ 10
 อาชีพรับราชการ
ประมาณร้อยละ 30
2. การถือครองที่ดิน ตําบลบ้านใหม่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิทธิประเภทโฉนด เกษตรกรมีการถือครอง
ที่ดินเพื่อการเกษตร ดังนี้
 มีที่ดินเป็นของตนเอง
ประมาณร้อยละ 60
 มีที่ดินเป็นของตนเองและต้องเช่าเพิ่ม
ประมาณร้อยละ 10
 ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และต้องเช่าที่ดินทํากิน ประมาณร้อยละ 30
3. แรงงาน ตําบลบ้านใหม่ มีการใช้แรงงานในครอบครัว และแรงงานจ้าง ดังนี้
 แรงงานในครอบครัว ปัจจุบันในครอบครัวที่ทําการเกษตรจะมีแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ไม่เพียงพอกับงานในไร่นาจะต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มในบางช่วงโดยเฉลี่ยในหนึ่งครอบครัว จะมีแรงงานในครอบครัว
2-3 คน
 แรงงานจ้าง ค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม ประมาณวันละ 100-200 บาท/คน/วัน
 การอพยพแรงงาน แรงงานส่วนใหญ่จะนิยมการไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม
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4. รายได้/รายจ่าย ของครัวเรือน
 รายได้ จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพและขนาดของกิจการ
รายได้ ในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 50,000 บาท/ปี
รายได้ นอกภาคเกษตรกรรม ประมาณ 70,000 บาท/ปี
 รายจ่าย ประชาชนส่วนใหญ่ มีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
5. เครื่องจักรกลการเกษตร ตําบลบ้านใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรใช้กันเกือบ
ทุกครัวเรือน เช่น เครื่องสูบน้ํา เครื่องพ่นสารเคมี และยังมีเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น
6. ต้นทุนการผลิต
ตารางแสดงต้นทุนการผลิตไม้ผล
ปีที่ 1
(บาท)

ปีที่ต่อไป
(บาท)

- ค่าพันธุ์ไม้

1,000

-

- ค่าปุ๋ย

1,000

1,000

- ค่าสารเคมี

1,000

1,000

500

500

5,000

-

- ค่าจ้างปลูก

200

-

- ค่าจ้างพ่นสารเคมี

500

500

- ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต

-

(เริ่มเก็บผลปีที่ 4 ) 500 บาท

- ค่าปรับปรุงร่องน้ํา

-

500

-

(เริ่มปีที่ 4) 1,000 บาท

9,200

5,500

รายการลงทุน

(ไร่)
ค่าวัสดุ

- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างแรงงาน

- ค่าจ้างเตรียมดิน (ยกร่องสวน)

ค่าอื่นๆ

- ค่าขนส่ง
รวม
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ปีที่ 1
(บาท)

ปีที่ต่อไป
(บาท)

- สร้างโรงเรีอน

120,000

-

- ค่าพันธุ์

50,000

-

- ค่าปุ๋ยและสารเคมี

30,000

30,000

- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

5,000

5,000

รายการลงทุน

(ไร่)
ค่าวัสดุ

ค่าจ้างแรงงาน

- ค่าจ้างแรงงาน
5,000
7. การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ตําบลบ้านใหม่ มีกลุ่มต่างๆ ดังนี้
7.1 กลุ่มที่ไม่เป็นนิติบุคคล
 กลุ่มกล้วยไม้บ้านใหม่
ตั้งอยู่ ตําบลบ้านใหม่
 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ตั้งอยู่ทุกหมู่บ้าน

-

8.แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตรของเกษตรกร
 ทุนตนเอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
9.ข้อมูลการตลาด/วิถีการตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิต
ข้าวเปลือก
พืชผัก
โรงสี

พ่อค้า

พ่อค้า

ขายเอง

ไม้ผล
พ่อค้า

ตลาด

ผู้บริโภค
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 พ่อค้า , ญาติพี่น้อง
ไม้ดอก

บริษัท
หรือพ่อค้า

ขายเอง
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10. ภาวะหนี้สิน

ตําบลบ้านใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

( ธกส. ) จํานวนเงินที่เป็นหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท/ครัวเรือน
11.กองทุนหมู่บ้าน และผลการดําเนินการ ตําบลบ้านใหม่ มีทั้งหมด 5 กองทุน หมู่บ้านละ 1 กองทุนฯ
ละ 1 ล้านบาท ผลการดําเนินการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการและมีการกู้ยืมและชําระหนี้คืนกองทุน
เป็นไปตามระเบียบกองทุน
ข้อมูลด้านสังคม
1. จํานวนประชากรและครัวเรือน
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด ประชากรเกษตร
ทั้งหมด
เกษตรกร
1 บ้านใหม่
2,259
23
4,209
69
2 บ้านเชิงเลน
881
63
2,187
189
3 บ้านบางประแดง
322
100
935
300
4 บ้านสวนผัก
252
83
971
249
5 บ้านสวนส้ม
789
117
1,938
351
2. พื้นที่/สภาพการถือครอง ตําบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ ดังนี้
 พื้นที่ทั้งหมด 4,174 ไร่
 พื้นที่การเกษตร 2,109 ไร่
 พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 2,065 ไร่
ตําบลบ้านใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิทธิประเภทโฉนด โดยประชาชนมีการถือครอง
ที่ดินทั้งหมด ยกเว้นที่สาธารณะ เช่น ถนนและริมคลอง
3. ประวัติความเป็นมาของตําบลบ้านใหม่ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ตําบลบ้านใหม่ เป็นตําบลเก่าแก่มี
ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานประมาณ 100 ปี เดิมบ้านใหม่ในสมัยก่อนไม่มีบ้านเรือนราษฎรมาปลูกอาศยอยู่
ต่อมามีชาวต่างชาติมาปลูกอ้อยทําน้ําตาลและได้ผลดี มีโจรจากคลองสวนผักมาปล้นอยู่เสมอ ๆ ชาวต่างชาติ
อยู่ไม่ไดจึงหนีไป ที่ดินบริเวณนี้จึงว่างเปล่าในเวลาต่อมามีราษฎรจากที่อื่นมาปลูกบ้านเรือนและทํากิน ต่อมามี
บ้านเรือนมากขึ้นชาวบ้านจึงเรียกที่นี้ว่า ”บ้านใหม่” มาจนทุกวันนี้
4. ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อถือ ค่านิยม อิทธิพลทางสังคมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตําบลบ้านใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ไว้
เช่น ประเพณีสงการณ์ ประเพณีลอยกระทง การทําบุญ ฟังเทศน์ รักษาศิลที่วัด ในวันพระ แต่ประเพณี
และวัฒนธรรมบางอย่างก็จางหายไป เช่น การลงแขก ช่วยเหลือกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
ชื่อหมู่บ้าน
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4.1 พิธีกรรม และความเชื่อถือ ตําบลบ้านใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติ หรือจัดทําพิธีกรรม
ต่างๆ อยู่ เช่น การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ การทําขวัญ การเคารพเจ้าที่เจ้าทาง
4.2 ค่านิยม / อิทธิพลทางสังคม ตําบลบ้านใหม่ ประชากรยังคงมีค่านิยมดังเดิมอยู่บ้าง เช่น การบวช
เรียนในพระพุทธศาสนา แต่ในปัจจุบันอิทธิพลทางสังคม เข้ามามากทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป และภาวะทางสังคม
ที่มีการแข่งขันกัน ในการสร้างฐานะ ในการดํารงชีวิต และอื่น ๆ เมื่อมีการขยายตัวของเมืองเข้ามา ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
5. ศาสนา ตําบลบ้านใหม่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยจะไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านและใส่
บาตรในตอนเช้า หรือไปทําบุญที่วัดและฟังเทศน์ ในตําบลบ้านใหม่ มีวัด จํานวน 2 วัด คือ
5.1 วัดเทียนดัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
5.2 วัดกัลยาณีทรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
6. การศึกษา
ตําบลบ้านใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับสามารถอ่านออกเขียนได้
และมีบางส่วนก็ไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
ในตําบลบ้านใหม่ มีสถานศึกษาในระดับต่างๆ จํานวน 6 แห่ง คือ
 โรงเรียนเทียนดัด
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1
 โรงเรียนบ้านบางประแดง
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3
7. การสาธารณสุข
ตําบลบ้านใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ จะได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน จาก
สถานีอนามัย โรงพยาบาล ในตําบลบ้านใหม่ มีสถานีอนามัย 2 แห่ง คือ
 สถานีอนามัย บ้านสวนผัก
 สถานีอนามัยบ้านใหม่
8. ผู้นํา
 ผู้นําแบบทางการ ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
 ผู้นําตามธรรมชาติ ได้แก่ ผู้อาวุโสที่ชาวบ้านนับถือ ผู้นํากลุ่มอาชีพต่างๆ
9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตําบลคลองจินดา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเป็นจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ภูมิปัญญาด้านการเกษตรเพราะตําบลคลองจินดาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงมีการสืบทอดกันอย่างต่อเนื่อง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังขาดการส่งเสริมเชิดชูจากสังคม ก่อให้เกิดค่านิยมที่มองว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นด้อยค่าดังนั้น
หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลคลองจินดาหันมาพึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่นจะทําให้เกิด
การเรียนรู้ในชุมชนเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และมีความเข้มแข็ง
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สถานการณ์ของชุมชน
ปัญหาของชุมชนในหมู่บ้าน
กายภาพ

- ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์
- น้ําท่วม
- น้ําเน่าเสีย

กายภาพ

- ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์
- น้ําท่วม
- น้ําเน่าเสีย

กายภาพ

- ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์
- น้ําท่วม
- น้ําเน่าเสีย

หมู่ที่ 1 บ้านใหม่
ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- เทคโนโลยีการผลิต
(พืช)
- โรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี
(พืช)

- ราคาผลผลิตตกต่ํา
- ผลตอบแทนไม่คุ้ม
กับการลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน
หมู่ที่ 2 บ้านเชิงเลน

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- เทคโนโลยีการผลิต
(พืช)
- โรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี
(พืช)

- ราคาผลผลิตตกต่ํา
- ผลตอบแทนไม่คุ้ม
กับการลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน
หมู่ที่ 3 บ้านบางประแดง

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- เทคโนโลยีการผลิต
(พืช)
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี
(พืช)
- โรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด

- ราคาผลผลิตตกต่ํา
- ผลตอบแทนไม่คุ้ม
กับการลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน

สังคม
- ยาเสพติด
- เป็นชุมชนเมือง

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม
- เป็นชุมชนเมือง

สังคม
- ยาเสพติด
- เป็นชุมชนเมือง
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กายภาพ

- ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์
- น้ําท่วม

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- เทคโนโลยีการผลิต
(พืช)
- โรคและแมลง

- ราคาผลผลิตตกต่ํา
- ผลตอบแทนไม่คุ้ม
กับการลงทุน

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม
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- น้ําเน่าเสีย

กายภาพ

- ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์
- น้ําท่วม
- น้ําเน่าเสีย

ศัตรูพืชระบาด
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี
(พืช)

- ขาดแรงงาน
- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง
- มีหนี้สิน
หมู่ที่ 5 บ้านสวนส้ม

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- โรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด
- เทคโนโลยีการผลิต
(พืช)

- ราคาผลผลิตตกต่ํา
- ผลตอบแทนไม่คุ้ม
กับการลงทุน
- มีหนี้สิน
- ขาดแรงงาน
- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง

- เป็นชุมชนเมือง

สังคม
- ยาเสพติด
- เป็นชุมชนเมือง

สรุปปัญหาของชุมชนตาบลบ้านใหม่
กายภาพ

- ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์
- น้ําท่วม
- น้ําเน่าเสีย

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- เทคโนโลยีการผลิต
(พืช)
- โรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี
(พืช)

- ราคาผลผลิตตกต่ํา
- ผลตอบแทนไม่คุ้ม
กับการลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน
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สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม
- เป็นชุมชนเมือง
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ลาดับความสาคัญของปัญหาในชุมชนตาบลบ้านใหม่
1. ราคาผลผลิตตกต่ํา
2.ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการลงทุน
3. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
4.เทคโนโลยีการผลิตพืช
5. โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด
6.น้ําเน่าเสีย
7. น้ําท่วม
8.ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
9.ขาดการรวมกลุ่ม
10.ขาดแรงงาน
11.มีหนี้สิน
12.ขาดแหล่งพันธุ์ดี (พืช)
13. ยาเสพติด
ศักยภาพของชุมชน
1.ด้านกายภาพ
2.ด้านชีวภาพ
& มีแหล่งน้ํา
& ผลิตพืชได้หลากหลายชนิด
& การคมนาคมสะดวก
& สภาพภูมิประเทศเหมาะสม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4.ด้านสังคม
& มีแหล่งเงินกู้
& มีกองทุนหมู่บ้าน
& มีพ่อค้ามารับซื้อ
& มีการรวมกลุ่ม
& อยู่ใกล้ตลาดจําหน่ายผลผลิต
วิสัยทัศน์ของชุมชน
1. ฝันของบุคคล
& อยากขายผลผลิตให้ได้ราคาดี
& อยากให้ปัจจัยการผลิตราคาถูกลง
& อยากประสบความสําเร็จในอาชีพเกษตรกรรม
2. ฝันของชุมชน
& อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจดี
& อยากให้มีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ
& อยากให้มีสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดี
3. ฝันที่เป็นไปได้
&เป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ &ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน &มีคุณภาพชีวิตที่ดี
&มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและขาย
สรุปวิสัยทัศน์ชุมชน ตาบลบ้านใหม่
1.
2.
3.
4.

พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตและตลาดสินค้าเกษตร
ส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
พัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
การประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลบ้านใหม่ เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 384 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่จะ
ทําสวนผลไม้เป็นหลัก โดยมีการทําอาชีพอื่นๆ คือ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล ซึ่งเกษตรกรมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จพอสมควร และยังมีเกษตรกรอยู่
จํานวนหนึ่ง ที่มีปัญหาในด้านการเพาะปลูกพืช และเทคโนโลยีการผลิต
ลักษณะของการผลิต เทคนิค ระบบ
ตําบลบ้านใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชหลายชนิด หรือทําการเกษตรหลายอย่าง และใน
ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มให้ความสําคัญในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต โดยนําสารชีวภาพ มาใช้ในแปลง เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนแต่ยังมีจํานวนน้อย
ปัจจัยเงื่อนไข ในการผลิต ผลตอบแทนที่ใช้
ตําบลบ้านใหม่ เกษตรกรจะประสบกับปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิต เนื่องจากมีราคาสูงส่วนราคา
ผลผลิตนั้นต่ํา บางทีมีภัยธรรมชาติรบกวนทําให้ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ ไม่คุ้มกับการลงทุน
กลยุทธ์ทางเลือก
ตําบลบ้านใหม่ เกษตรกรจะให้ความสําคัญเรื่อง การปลูกไม้ผล ฉะนั้นทางเลือกที่จะพัฒนาเกษตรกร
ควรจะเป็นการส่งเสริมการใช้ที่ดิน การเพิ่มผลผลิต และควรส่งเสริมการผลิตในเรื่องคุณภาพของผลผลิตให้ได้
มาตราฐาน ควรมีการดําเนินการดังนี้
1. แผนการผลิต
1.1ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ได้แก่การใช้พันธุ์ดีและเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นทีต้องการของตลาด
1.2ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยหันมาใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือวัตถุดิบที่ราคาถูกส่งเสริม
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปผลผลิต
1.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงและสามารถมีรายได้ตลอดปี
1.4 ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของศัตรูพืช แผนถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
1.5 ให้ความรู้ เรื่องการจัดการผลิตพืช สัตว์
1.6 ให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชที่ถูกวิธี
1.7 ให้ความรู้ เรื่องปรับปรุงบํารุงดิน

-20บทที่ 5แนวทางการพัฒนาชุมชน
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แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตาบลบ้านใหม่
ปัญหา

สาเหตุ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ราคาผลผลิตตกต่ํา

- ผลผลิตไม่ได้คณ
ุ ภาพตาม
มาตราฐานของตลาด
- เกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวกัน
มากเกินความต้องการของตลาด
2. ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการลงทุน - ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
- ผลผลิตไม่ได้คณ
ุ ภาพตาม
มาตราฐานของตลาด
3. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

- ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน

4.เทคโนโลยีการผลิตพืช

- เกษตรกรยังขาดเทคโนโลยี

5. โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด

- ปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็น
เวลานานและติดต่อกันเป็นพื้นที่
กว้าง
- การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ํา ลํา
คลอง
- น้ําหลาก
- พื้นที่ราบลุ่ม
- ขาดผู้นํา
- ขาดบุคคลผู้เสียสละในการ ทํางาน
เพื่อส่วนรวม
- แรงงานด้านการเกษตรมี
น้อยลง
- ใช้จ่ายฟุุมเฟือย
- จัดทําแปลงขยายพันธุ์พืช

6.น้ําเน่าเสีย
7.น้ําท่วม
8.ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
9. ขาดการรวมกลุม่
10.ขาดแรงงาน
11.หนี้สิน
12. ขาดแหล่งพันธุ์ดี
13.ยาเสพติด
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- ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
- ปลูกพืชหลากหลายชนิด
- ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันไป
- ใช้สารชีวภาพหรือวัสดุ ธรรมชาติที่ทําขึ้นเองแทน
ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
- ใช้อินทรีย์วัตถุแทนปุ๋ยเคมี
เช่นปุ๋ยคอก , ปุ๋ยหมัก
- ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
- ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ ดีขนึ้ โดยใช้
อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
- อบรมเกษตรกร
- เปิดโรงเรียนเกษตรกร
- ปลูกพืชหมุนเวียน
ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด โดยวิธีผสมผสาน
- รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะให้ถูกที่หรือเผาทําลายขยะ
มูลฝอย
ทําคันกันน้ําในพื้นที่
- ลดต้นทุนการผลิต
- กระตุน้ ให้เกิดการรวมกลุม่ หรือกิจกรรมในหมู่บา้ น
- ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย
- ลดรายจ่าย
- จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พชื
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

130
แผนพัฒนาการเกษตร
1. แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
 อบรมเกษตรกร โดยการให้ความรู้ เรื่องต่างๆ เช่น เรื่อง เกษตรผสมผสาน
 จัดทําแปลงขยายพันธุ์ในหมู่บ้าน หรือแปลงส่งเสริม
2. แผนการลงทุน
 รวมกลุ่มเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิต
 ระดมเงินทุนของกลุ่มเพื่อใช้ดําเนินธุรกิจ
3. แผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 พัฒนาแหล่งน้ํา
 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของดิน
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-22สรุปโครงการพัฒนาและงบประมาณการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2557– 2559 )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ การเกษตร
ประเภท
แผน
หน่ว
(โครงการ ยนับ
/กิจกรรม)
1.
ราย
โครงการ
ส่งเสริมการ
ผลิตน้าํ
หมัก
ชีวภาพ
เพื่อ
ทดแทน
การใช้
เคมีภณ
ั ฑ์

งบประมา
ณ
ต่อหน่วย

2558

2559

2560

รวม

800

เปูาหมา
ย
40

งบประมา
ณ
40,000

เปูาหมา
ย
40

งบประมา
ณ
40,000

เปูาหมา
ย
40

งบประมา
ณ
40,000

เปูาหมา
ย
40

งบประมา
ณ
40,000

ราย

800

40

40,000

40

40,000

40

40,000

40

4,000

-

-

80

80,000

80

80,000

80

80,000

80

80,000

2.
โครงการ
ส่งเสริม
และรณรงค์
การใช้
สารเคมี
อย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัย

รวมทั้งสิ้น

132

แผนพัฒนาการเกษตรตาบล
ปี 2558 - 2560
ตาบลท่าข้าม อาเภอสามพราน

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
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สารบัญ
บทที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชน
บทที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- ข้อมูลทางกายภาพ
- ข้อมูลด้านชีวภาพ
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ข้อมูลด้านสังคม
บทที่ 3 สถานการณ์ของชุมชน
- ปัญหาของชุมชน
- ศักยภาพของชุมชน
-วิสัยทัศน์ของชุมชน
บทที่ 4 สังเคราะห์ข้อมูล
- ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
- ลักษณะของการผลิต เทคนิค ระบบ
- ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิตผลตอบแทนที่ได้
บทที่ 5 แนวทางการพัฒนาชุมชน
- แนวทางการแก้ไขปัญหา
- แผนพัฒนาการเกษตรของตําบล

หน้า
1
2
2-3
3-5
5-7
8
9
9
9-10
11
11
11
12
13

134
-1บทที่ 1
แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการพัฒนาชุมชนตําบลท่าข้าม อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม

หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกร ชาวบ้าน
หรือชุมชน มีสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการพัฒนาชุมชนมีพัฒนาการมาจากแนวคิด
ที่ว่า มนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของธรรมชาติและเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนา ถ้ามนุษย์ได้รับการพัฒนาก็จะเกิด
การพัฒนาชุมชนตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกร ชาวบ้าน ให้รู้จักคิดเองทําเอง บนพื้นฐานของการรัก
ถิ่นกําเนิน เป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านจากกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่
ในการวางแผนด้วยตนเอง ฉะนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ชุมชนต้องมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ การร่วม
คิด ร่วมทํา ร่วมวางแผน ร่วมทุนและร่วมรับผลประโยชน์ โดยการบริการและจัดการโดยชุมชนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ถ้าชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็จะได้รับการแก้ไขในทางที่ถูกต้อง
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง และมีความสามารถในการบริหารและ
จัดการทรัพยากรของตนเองและชุมชนได้
3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริง ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภาคราชการและชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การของชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถรู้ปัญหาของตนเองและสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้
2. เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้อง
3. เกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดารงชีพ
พื้นที่เป้าหมาย
- ดาเนินการในพื้นที่ตาบลท่าข้าม จานวน 6 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ปี 2558 - 2560
งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
1. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
3. กรมพัฒนาที่ดิน
5. กรมปศุสัตว์

2. กรมส่งเสริมการเกษตร
4. กรมชลประทาน
6. กรมประมง
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลท่าข้าม

บทที่ 2
สภาพพื้นที่ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
1. ข้อมูลทางกายภาพ
1.1 สถานที่ตั้งและอาณาเขตและพื้นที่
ตําบลท่าข้ามเป็นตําบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองอําเภอสามพราน อยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอสามพราน แบ่ง
การปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมดของตําบลจํานวน 3,532 ไร่ ( 5.65 ตารางกิโลเมตร ) มีพื้นที่ติดต่อกับ
ตําบลข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบล
ยายชา
อาเภอสามพราน
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบล
บ้านใหม่
อาเภอสามพราน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบล
ไร่ขิง
อาเภอสามพราน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบล
สามพราน
อาเภอสามพราน
1.2 สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่าน
1.3 แหล่งน้าและทางน้า
พื้นที่ทั้งหมดของตาบลท่าข้ามใช้น้าจากแหล่งธรรมชาติ โดยมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านและมีคลองซอยแยกไป
ตามพื้นที่ ซึ่งมีคลองสาคัญได้แก่ คลองลัดท่านา , คลองตัน , คลองไหลหล่า , คลองท่านา
1.4 ระบบสาธารณูประโภค
- ประปา มีระบบประปาใช้ตลอดปี เกือบทุกครัวเรือนจานวน 8 แห่ง
- ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน
- การโทรคมนาคม มีตู้ไปรษณีย์ 1 แห่ง , โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง
1.5 เส้นทางคมนาคม
ตาบลท่าข้ามมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอาเภอ 2 สาย และถนนภายในหมู่บ้าน 5 สาย ประชาชนสามารถ
เดินทางติดต่อกับอาเภอสามพรานได้สะดวกระยะทาง 8 กิโลเมตร และสามารถติดต่อกับจังหวัดนครปฐมระยะทาง
30 กิโลเมตรได้สะดวก
2. สภาพทางกายภาพ
ในข้อมูลนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของสภาพทางกายภาพของตําบลท่าข้ามซึ่งได้แก่ ดิน แหล่งน้ํา
ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ
2.1 ดิน ตําบลท่าข้ามมีดิน 3 ชุด คือ ดินชุดบางเขนซึ่งเป็นชุดดินส่วนใหญ่ของตําบล คือ มีประมาณ ร้อยละ
45 รองดินชุดธนบุรี และดินชุดบางกอกตามลําดับ ซึ่งรายละเอียดของดินแต่ละชุด และการใช้ประโยชน์ปรากฏตาม
ตารางที่ 5 ชุดดิน
ชุดดิน เนือ้ ที่ ร้อยละ สมรรถนะของดิน
( ไร่ )

ความเหมาะสม
ต่อการเกษตร

การใช้ประโยชน์
ในปัจจุบัน
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ธนบุรี

1,059 30

บางกอก 833

25

บางเขน 1,589 45

การระบายน้ําค่อนข้างดีเนื้อดินเป็นดิน
เหนียว มีสีน้ําตาลจุดสีเทาpH 5.5 – 6.5
เป็นกรดแก่ถึงกรดเล็กน้อยมีอินทรีย์วัตถุสูง
ปานกลางและมีธาตุฟอสฟอรัสต่ําปานกลาง
มีธาตุโปรแตสเซียมสูง มีคุณสมบัติทาง
กายภาพดี
มีการระบายน้ําเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว ,
ดินเหนียวปนทรายสีเทาเข้มถึงสีเข้มของ
น้ําตาลปนเทา pH 6.0 – 7.0 เป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง มีธาตุฟอสฟอรัสต่ํา
มีธาตุโปรแตสเซียมสูง มีคุณสมบัติทาง
กายภาพค่อนข้างเลว
มีการระบายน้ําเลวเนื้อดินเป็นดินเหนียวสี
เทาเข้มถึงสีดําpH6.0 – 6.5 เป็นกรดปาน
กลางถึงกรดเล็กน้อย มีอินทรีย์วัตถุปาน
กลาง มีธาตุฟอสฟอรัสต่ํามีธาตุโปรแต
สเซียมสูง มีคุณสมบัติทางกายภาพเลว

เหมาะแก่การ
ปลูกไม้ผล ,ปลูก
ผัก , พืชไร่

ไม้ผล – ไม้ยืนต้น
และเลี้ยงสัตว์

เหมาะแก่การทํา
นา, พืชไร่

เลี้ยงสัตว์และไม้
ผล - ไม้ยืมต้น

เหมาะแก่การทํา
นา

เลี้ยงสัตว์และไม้
ผล - ไม้ยืมต้น

2.2 แหล่งน้า พื้นที่ทั้งหมดของตําบลท่าข้ามใช้น้ําจากแหล่งธรรมชาติ โดยมีแม่น้ําสายหลักคือแม่น้ําท่าจีน โดยมี
คลองซอยแยกไปตามพื้นที่ ซึ่งคลองที่สําคัญได้แก่ คลองลัดท่าคา , คลองตัน , คลองไหลหลํา , คลองนา ฯลฯ ดัง
รายละเอียดตามรูปที่ 2
2.3 ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างร้อนมีอุณภูมิที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชผัก
และไม้ผล โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 21 – 25 องศาเซลเซียส ด้านความชื้นสัมพัทธ์ พบว่ามีความสม่าเสมอตลอดปี
เนื่องจากพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีแหล่งน้าธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปส่วนการกระจายตัวของน้าฝนปรากฏ
ว่าเฉลี่ยปีละ 1,022 มิลลิลิตร โดยเดือนที่ปริมาณน้าฝนมีการกระจายมากกว่า 120 มิลลิลิตร ตุลาคม และเดือน
ที่ฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน
2.4 ภัยธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏภัยธรรมชาติด้านฝนแล้งและน้าท่วม
สภาพทางชีวภาพ
ในข้อมูลนี้กล่าวถึงรายละเอียด ที่ประกอบด้วยการผลิตพืชและวิวัฒนาการทางการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งเป็น
การศึกษาข้อมูลจากข้อมูลการเกษตรประจําตําบล ข้อมูลกกช 2 ค. และจากการสัมภาษณ์เกษตรกร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 สัตว์
2.1.1 ชนิด ปริมาณและแหล่งน้ําของสัตว์ที่เลี้ยงในตําบล จากผลการศึกษาซึ่งปรากฏรายละเอียดตาม ตารางที่ 6
แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่มีพื้นที่เลี้ยงมากที่สุดคือ สุกร ซึ่งมีพื้นที่ 530 ไร่ รองลงมาคือ โคเนื้อและโคนม ซึ่ง
มีพื้นที่เลี้ยง 156 ไร่ และ 53 ไร่ ตามลําดับ โดยพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดได้แก่ สุกร
พันธุ์ลาร์จไวท์ , แลนด์เรซ , ดูรอชเจอร์ซี่ ( ลูกผสม 2 – 3 สายเลือด ) โคเนื้อพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน
กับปราห์มัน โคนมพันธุ์ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซียนกับพันธุ์พื้นเมือง มีผลผลิตเฉลี่ย 100 กก. , 280
กก. และ 280 กก. ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่าสัตว์เลี้ยงทั้ง 3 ชนิด นี้มีพื้นที่เลี้ยงกระจายอยู่
ทั่วไปทุกหมู่บ้าน
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2.1.2 กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ของตาบลท่าข้ามจะมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
การขยายพันธุ์จะเริ่มประมาณเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ และมีการฉีดวัคซีนปูอนกันโรค
สาหรับรายละเอียดกิจกรรมและการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดปรากฏตาม
ชนิดปริมาณและแหล่งของสัตว์ที่เลี้ยงในตาบล
ชนิดสัตว์
พันธุ์
พื้นที่เลี้ยง ผลผลิตเฉลี่ย / ไร่ แหล่งเลี้ยง (หมู่ที่)
สุกร
ลาร์จไวท์ , แลนด์เรซ
530
100
1–6
โคเนื้อ
โฮลสไตน์ฟรีเซียน , บราห์มัน
156
280
4-6
โคนม
ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซียน , พื้นเมือง
53
280
4-6
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์
ชนิด
ม
ก
มี
เ
พ
มิ
ก
ส
ก
ต
พ
ธ.
สัตว์
.ค.
.พ. .ค. ม.ย. .ค.
.ย.
.ค.
.ค. .ย.
.ค.
.ย
ค.
สุกร
การขยายพันธุ์
การทําวัคซีน
การขยายพันธุ์
โคเนื้อ
การตรวจสุขภาพตลอด
ฉีด
ตรวจโรคแท้ง
ปี
วัคซีน
ติดต่อ
โคนม
การตรวจสุขภาพตลอด
ฉีด
ตรวจโรคแท้ง
ปี
วัคซีน
ติดต่อ
2.1.3 การใช้เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
การเลี้ยงสุกร
โรงเรือน ควรเป็นพื้นคอนกรีต มีความยาวขวางแสงอาทิตย์ พื้นลาดเอียงขนาดตามความเหมาะสมกับจํานวน
และประเภทสัตว์เลี้ยง มีรางอาหารและรางน้ําอยู่ด้านหน้า ซึ่งโรงเรือนสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบยกพื้นและ
แบบพื้นคอนกรีต ส่วนมากจะเป็นการเลี้ยงแบบยกพื้นประมาณ 80 %
พันธุ์ ได้แก่ ลาจไวท์ , แลนเรซ , ดูล๊อคเจอร์ซี่ สาหรับการเลี้ยงเพื่อเป็นสุกรพันธุ์ขุน ควรเลี้ยงลูกผสม 2 หรือ
3 สายเลือด เพราะโตเร็วและแข็งแรงกว่าลูกพันธุ์แท้
สุกรขุน แต่ละฟาร์มโดยมากจะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เอง ไม่ต้องซื้อลูกสุกรจากแหล่งอื่น ๆ เป็นการลดต้นทุน
การดูแลลูกสุกร ฉีดธาตุเหล็ก เมื่ออายุ 2 – 3 วัน ประมาณ 2 ซีซี. / ตัว ฝึกให้กินอาหารเมื่ออายุ 5 – 7 วัน
ทาการตอนเมื่อสุกรอายุ 21 – 28 วัน อย่านมเมื่ออายุ 28 – 35 วัน ถ่ายพยาธิเมื่ออายุ 42 วัน ฉีดวัคซีนปูองกัน
อหิวาต์และปากเท้าเปื่อย เมื่ออายุ 2 เดือน
อาหารและการใช้อาหาร เกษตรกรจะให้อาหารสุกรตลอดเวลา โดยใช้รางอาหารกล โดยจะให้ตามวัยและขนาด
ของสุกร เช่น สุกรเล็ก สุกรขุน และสุกรโต หรืออาหารสาหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยบริษัทที่จาหน่ายอาหารได้แก่ บ.
เจริญโภคภัณฑ์ , บ. เซ็นทาโก้ , บ. กรุงไทย , บ. เจียไต๋ , บ. แหลมทอง , บ. คาร์กึล , บ. ป.เจริญภัณฑ์
การตลาด เมื่อสุกรมีอายุได้ประมาณ 4 – 5 เดือน หลังจากการหย่านมแล้วจะมีน้าหนักประมาณ 110 – 120 กก.
ซึ่งอยู่ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการมาก คือขนาดไม่เล็กหรือโตจนเกินไป และเป็นระยะที่ผู้เลี้ยงจะได้ผลกาไรก็จะมี
พ่อค้าในท้องถิ่นหรือพ่อต่างจังหวัดมารับซื้อ เพื่อชาแหละขายภายในจังหวัดและตลาดกลางกรุงเทพฯในราคาซื้อขาย
ประมาณ กก. ละ 25 – 27 บาท
การเลี้ยงโคเนื้อ
พันธุ์ อเมริกันบรามัน , ลูกผสมบรามันและลูกโคพันธุ์โฮลสไคน์ฟรีเซียน และโคพันธุ์พื้นเมือง
อาหาร อาหารหยาบเป็นอาหารที่มีเยื่อใยสูงได้แก่ หญ้า ใบพืชหรือพืชตระกูลถั่ว เปลือกสับปะรด ต้นข้าวโพดฝัก
อ่อน เป็นต้น อาหารข้น มีเยื่อใยต่ามีคุณค่าทางอาหารสูงประกอบด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆ ครบถ้วน เช่น เดียวกับ
อาหารเลี้ยงสุกรหรือไก่
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การให้อาหารโคขุน เกษตรกรจะให้ควบคู่กันไปทั้ง
อาหารข้นและอาหารหยาบ
การดูแล ลูกโคจะฝึกกินหญ้า เมื่ออายุ 1-2 เดือน และหย่านมเมื่ออายุ 7 เดือน เมื่อหย่านมใหม่ๆ ควรให้กิน
อาหารผสมควรมีน้าสะอาดให้กินตลอดเวลา มีเกลือแร่ให้กินตลอดเวลาให้กินหญ้าและอาหารจนอิ่ม ถ้าเป็นหญ้าสด
ควรมีน้าหนัก 20-50 กก./วัน/ตัว อาหารผสมควรให้กินอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 1-2 วัน ใช้ฮอร์โมนเร่ง
การเจริญเติบโต โดยฝังใต้ผิวหนังใต้ใบหู
การปูองกันและกําจัดโรค ฉีดวัคซีนปูองกันและกาจัดโรคเฮโมรายิกเซฟติกเมีย ,โรคปากและเท้าเปื่อยและโรคแอน
แทรกซ์ เมื่อขนย้ายเข้าฟาร์มประมาณ 1 สัปดาห์ ถ่ายพยาธิหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว 1 สัปดาห์ ทาการตอนตัวผู้ทุก
ตัวการทาคอกควรมีที่บังแดดและฝน
การตลาด เมื่อโคเนื้อโตเต็มที่จะมีแขกหรือพ่อค้าขายเนื้อในท้องถิ่นมารับซื้อ ซึ่งรับซื้อจากัดและให้ราคาต่า ฉะนั้น
เกษตรกรควรจาหน่ายให้บริษัทซึ่งรับซื้อทีละมากๆ เช่น บริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์และบริษัทบางกอกมีทบอล
ด้านปศุสัตว์
- ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ , สุกร , ไก่ไข่ , ไก่พื้นเมือง
ด้านประมง

- มีการเลี้ยงปลานิล , ปลาตะเพียน , ปลาแรด
ข้อมูลด้านชีวภาพ
2.2.1 พันธุ์พืชที่ปลูก
ด้านพืช
- กล้วยไม้
พันธุ์ สกุลหวายลูกผสมและออร์ซิเดี่ยม
- มะม่วง
พันธุ์ เขียงเสวย
2.2.2 การใช้ดิน
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของตําบล
ชนิดพืช
พันธุ์
พื้นที่ปลูก ( ไร่ ) ผลผลิตเฉลี่ย / ไร่
มะม่วง
10
กล้วยไม้
สกุลหวาย , สกุลออซิเดียม
2
80,000 ช่อ
2.2.3 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืช
ชนิดพืช
ม.ค.,ก.พ. , มี.ค.
มะม่วง
กล้วยไม้

เม.ย. , พ.ค.

เก็บเกี่ยว
ตัดแต่งกิ่ง
ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้ง
ใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 1 ครั้ง
พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 ใส่ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง
วัน

แหล่งปลูก ( หมู่ )
4
5

มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. , ก.ย. , ต.ค. , พ.ย. ,
ธ.ค.
พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน
พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน
เก็บเกี่ยวทุก 25 – 30 วัน
พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน

2.2.4 เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร
กล้วยไม้
พันธุ์
สกุลหวาย และสกุลออซิเดี่ยม
การปลูก
ใช้หน่อ และบั่นตา อัตรา 12,000 ต้น/ไร่
การใช้ปุ๋ย
ช่วงเล็กใช้ปุ๋ยเกร็ด สูตร 30-20-10 ช่วงใหญ่ใช้สูตร 20-20-20
และช่วงออกดอกใช้สูตร 10-40-10, 15-52-13 หรือ 10-20-30
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ศัตรูพืช
การปูองกันกาจัด
ผลผลิต
การขาย

โดยใช้อัตรา 30-40 กรัม/น้า 20 ลิตร ฉีดพ่น 5-7 วัน/ครั้ง
โรคแอนแทรคโนต, ราดา, เพลี้ยไฟ, ไร, หนอนผีเสื้อ,
แมลงวันดอกกล้วยไม้
สารเคมีที่ใช้ ไดเทนเอ็ม 45 ไทเดนแอลเอ็ฟ ออร์โธไซด์ แคปเทน
เมทโธมิล, ไซเปอร์เมทธิน, ทวินไซด์, ฟอสซ์
ให้ผลผลิตมากช่วง ม.ค., ก.พ., มี.ค. และ ก.ย., ต.ค., พ.ย.
เฉลี่ย 60,000 – 80,000 ช่อ/ไร่/ปี
บริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อ โดยกาหนดดอกบานประมาณ 5 ดอก/1 ช่อ
ราคาช่อละ 1 บาท ส่วนไม้ที่ตกเกรด เกษตรกรจะนาไปขายที่ปากคลองตลาด

มะม่วง

ฤดูปลูก
ช่วงต้นฤดูฝน
พันธุ์
ฟูาลั่น เขียวเสวย น้าดอกไม้ หนองแซง
การปลูก
ปลูกตามร่องสวน และตามคันสวน โดยใช้กิ่งทาบ
ระยะระหว่างต้น
4-5 เมตร
การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปุ๋ยคอกใส่ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรูพืช
แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินใบ โรคแอนแทรคโนส ราดา เพลี้ยจั๊กจั่น
การปูองกันกาจัด
ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน ไดเมทโธเอท แคปเทน
ผลผลิต
เฉลี่ย 1,500 กก./ไร่/ปี
การขาย
ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น ราคา 15-50 บาท (แล้วแต่ชนิดพันธุ์)
2.2.5 ปริมาณผลผลิตรวมทั้งตําบล
กล้วยไม้
ผลผลิต
360,000
ช่อ / ปี มูลค่า
1.36
ล้านบาท
มะม่วง
ผลผลิต
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ต้น / ปี มูลค่า
1.45
ล้านบาท
2.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.3.1 ขนาดการถือครองที่ดิน
- เกษตรกรมีที่ดินทากินเฉลี่ยครอบครัวละ 1 – 48 ไร่
2.3.2 สิทธิ์ในที่ดินทํากิน
- ของตนเอง
822 ครัวเรือน
- ของตนเองและเช่าเพิ่ม
409 ครัวเรือน
- เช่าผู้อื่น
691 ครัวเรือน
2.3.3 จํานวนแรงงาน
- เกษตรกรมีแรงงานเฉลี่ย 3 คน ต่อ 1 ครอบเรือน
2.3.3 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
- กาลังจัดตั้ง
2.3.4 วิถีการตลาด
- ผลไม้ – พืชผัก
- พ่อค้าท้องถิ่นรับซื้อ 80 %
- ส่งขายในตลาดกรุงเทพฯ 10 %
- ส่งขายในตลาดนครปฐม 10 %
- กล้วยไม้
- บริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อ 80 %
- ส่งขายในตลาดกรุงเทพ 20 %

2.3.6 ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
รายการ
ฝรั่ง
1. ค่าเตรียมดิน
300
2. ค่าพันธุ์
600
3. ค่าปุ๋ยคอก
1,00
4. ค่าปุ๋ยเคมี
0
5. ค่าสารเคมี
3,80
6. ค่าเก็บเกี่ยว
0
7. ค่าแรงงาน
2,50
8. ค่าเบ็ดเตล็ด
0
9. ค่าเช่าที่ดิน
1,20
0
3,00
0
2,00
0
800
รวมต้นทุน / ไร่( บาท ) 15,2
00
ผลผลิตเฉลี่ย ( กก. )
5,00
0
ราคาขาย/หน่วย(บาท )
7
รายได้ / ไร่ ( บาท )
35,0
00
ผลตอบแทน / ไร่ (บาท) 19,8
00
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ชมพู่ มะนาว มะม่วง
300 300 300
700 600 600
1,00 1,00 1,00
0
0
0
3,50 1,50 1,50
0
0
0
2,50 2,00 2,00
0
0
0
1,20 500 500
0
2,00 2,00
3,00
0
0
0
1,00 1,00
2,00
0
0
0
800 800
800
15,0 15,1 9,70
70
00
0
2,50 6,00 1,50
0
0
0
15
6
15
37,5 36,0 22,5
00
00
00
22,5 20,9 12,8
00
00
00

2.4 ข้อมูลด้านสังคม
2.4.1 จํานวนประชากรและครัวเรือน
- ประชากรทั้งหมด
10,199
คน
ชาย
หญิง
หมู่ที่ 1
963
1,080
หมู่ที่ 2
647
756
หมู่ที่ 3
97
83
หมู่ที่ 4
1,357
1,480
หมู่ที่ 5
1,072
1,171
หมู่ที่ 6
753
740
- ครัวเรือนเกษตร
120 ครัวเรือน
2.4.2 พื้นที่และสภาพการถือครอง

มะพร้าว
300
600
2,500
500
800

กล้วยไม้
80,000
60,000
18,000
15,000
1,200
3,500
1,500
800

4,700

180,000

3,500

80,000 ช่อ

2
7,000

1.50
120,000

2,300

ปีแรกยังมี ปีต่อไปรายได้ลบ
ต้นทุนโดยหักค่าเตรียมดิน
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- พื้นที่ทั้งหมด
3,531 ไร่
- พืน้ ที่ทาการเกษตร 1,010 ไร่
เลี้ยงสัตว์
998 ไร่
ไม้ผล – ไม้ยืมต้น 10 ไร่
ไม้ดอก – ไม้ประดับ 2
ไร่
- อื่นๆ
2,521
2.4.3 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
3
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
2
- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง
2.4.4 สถาบันและองค์การทางศาสนา
- วัด 2
แห่ง
2.4.5 สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจาตาบล

ไร่
แห่ง
แห่ง
1

แห่ง

1

แห่ง

บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน
3.1 ปัญหาของชุมชน
ด้านกายภาพ
- น้าเสียกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านชีวภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
- วัคซีนสัตว์ขาดแคน - ผลผลิตเกษตรราคาตกต่า
- ปัจจัยการผลิตราคาแพง
- ขาดแหล่งเงินทุนในการ
ดาเนินงาน
- พื้นที่การเกษตรมีจากัดไม่
สามารถขยายพื้นที่ได้

ลาดับความสาคัญของปัญหา
1. ผลผลิตเกษตรตกต่า
2. โรคแมลงระบาดในสวนราคาผลไม้
3. ปัจจัยการผลิตราคาแพง

ด้านสังคม
- เกษตรกรยังขาดการ
รวมกลุ่มผลิตทางการ
เกษตร
- ประชาชนติดยาเสพติด
- ประชาชนติดการพนัน
- การลักขโมยภายใน
หมู่บ้าน
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4. น้าในการเกษตรเน่าเสีย
5. เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มกันผลิต
6. สภาพดินขาดการปรับปรุงโครงสร้าง
7. ผลไม้ยังขาดการปรับปรุงคุณภาพ
8. มีสารพิษตกค้างในผัก – ผลไม้
9. ปัญหาน้าท่วมเกิดจากคลองตื่นเขินและน้าทะเลหนุน
3.2 ศักยภาพของชุมชน
- พื้นที่อยู่ใกล้ตลาดในกรุงเทพฯ และโรงงานแปรรูปผลผลิตในพื้นที่
- สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
- สภาพดินมีความสมบูรณ์ดี ถ้ามีการปรับโดยสร้างดินให้เหมาะสม
- แรงงานในการเกษตรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือนจึงมีปัญหาน้อย
3.3 วิสัยทัศน์ของชุมชน
3.3.1 ฝันของบุคคล
1. อยากมีบ่อ ก๊าซชีวภาพลดต้นทุนการผลิตภายในฟาร์ม
2. อยากมีรายได้จากเกษตรต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. อยากให้มีปัจจัยการผลิตมีคุณภาพดีราคาถูก
3.3.2 ฝันของชุมชน
1. อยากให้ผลผลิตมีคุณภาพและขายได้ราคาแพง
2. ให้มีหน่วยงานควบคุมดูเรื่องการตลาดผลผลิตการเกษตร
3. ให้ทางราชาการควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและราคาให้ถูกลง
4. ให้ทางการควบคุมการปล่อยน้าเสียของโรงงานอุสาตหกรรมในพื้นที่ให้เข้มงวดกว่านี้
3.3.3 ฝันที่เป็นไปได้
1. เป็นแหล่งผลิตสุกรรายใหญ่
2. เป็นแหล่งผลิตสุกรที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างสาหรับผู้บริโภคและผู้ผลิต
3. ปรับปรุงทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตรให้สามารถใช้ได้ยั่งยืน
4. มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิต
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บทที่ 4
สังเคราะห์ข้อมูล
4.1 ประวัตการประกอบอาชีพของชุมชน
ตาบลท่าข้ามเดิมมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และทานาเป็นส่วนมาก ส่วนเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยในปัจจุบัน
เลิกเลี้ยงไปเพราะประสบกับการขาดทุน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เหลือส่วนมากจะเป็นเกษตรกรรายใหญ่และจะปลูกไม้
ผลไม้ยืนต้นไว้บริเวณฟาร์ม เกษตรกรทาสวนจะมี 2 ราย ตาบลนี้ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมโรงงานเข้ามามาก
ประชาชนส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้าง
4.2 ลักษณะของการผลิต เทคนิค ระบบ
เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแม่พันธุ์และสุกรขุนภายในฟาร์มพร้อมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นไว้บริเวณฟาร์ม คือ มะม่วง ,
การดูแลรักษาปล่อยแบบธรรมชาติและฉีดสารเคมีบ้าง
4.3 ปัจจัยเงือนไขในการผลิตตอบแทนที่ได้
ส่วนใหญ่มีเงือนไขข้อตกลงในการผลิต แต่ปัญหายังต้องรับภาระในเรื่องราคาปัจจัยการผลิตที่สูงจากเดิม ทา
ให้ผลตอบแทนที่จะได้รับน้อยลง
4.4 แผนการผลิต
- ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ
- ลดต้นทุนการผลิตโดยมาทาบ่อก๊าซชีวภาพใช้ภายในฟาร์มลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ส่งเสริมเกษตรกรใน
ด้านการแปรรูปและการจาหน่าย
4.5 แผนการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
- ส่งเสริมการทาบ่อก๊าซชีวภาพลดต้นทุนการผลิตภายในฟาร์ม
- ส่งเสริมด้านการแปรรูปและการจาหน่าย
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการทาบัญชีฟาร์มแก่เกษตรกร
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บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. น้าเสียในคูคลองทาให้ชุมชนใน
ตาบลมีผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

สาเหตุ
แนวทางการแก้ไข
- เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม - ส่งเสริมการทาบ่อก๊าซชีวภาพ
- เกิดจากการล้างเล้าสุกรโดยไม่ - ส่งเสริมการทาบ่อบาบัดน้าเสีย
เก็บมูลสุกรปล่อยออกมา
- รวมกลุ่มจาหน่ายมูลสุกรแก่ชาสวน
- วัคซีนมีไม่ครบทุกตัว

2. วัคซีนปศุสัตว์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีไม่
ครบทุกตัว

-จัดตั้งกลุ่มมีตัวแทนเพื่อแก้ไขปัญหา
ปัจจัยการผลิต
-ตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาโรคร้าย
แรง

แนวทางพัฒนาเกษตร ( ตาบลท่าข้าม ) อ. สามพราน จ.นครปฐม
ปัญหา

สาเหตุ

น้าเสีย ( 5 กลุม่ )

- มูลสัตว์

วัคซีนปศุสัตว์ที่ใช้อยู่
ปัจจุบันมีไม่ครบทุกตัว

- วัคซีนไม่ครบทุก
ตัว

แนวทางแก้ไขในกลุ่มและที่ประชุม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ปศุสัตว์ , เกษตร

-เก็บมูลสัตว์ , ทาบ่อบาบัดน้าเสีย ,
บ่อก๊าซชีวภาพ
-ยังไม่มีกลุ่มตั้งตัวแทนให้จัดตั้งกลุ่ม - ปศุสัตว์ , เกษตร
เพื่อแก้ปัญหา
- ปัจจัยการผลิตตั้งงบประมาณแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( แผน 3 ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าข้าม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ การเกษตร
ประเภทแผน / ( โครงการ /
กิจกรรม )
1. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจาตาบลท่าข้าม

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ งบประมาณ
ต่อหน่วย

-

10,000

-

10,000

2559
เปูาหมาย งบประมาณ
10,000

-

10,000

2559

2560

รวม

เปูาหมาย

งบประมาณ

เปูาหมาย

งบประมาณ

เปูาหมาย

งบประมาณ

-

10,000

-

10,000

-

30,000

-

10,000

-

10,000

-

30,000
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลคลองจินดา
ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

โดย
สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. 2558 - 2560

คานา
การพัฒนาการเกษตรในปัจจุบันต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเกษตรกร ประชาชนทั่วไปหรือคนในชุมชน ให้มีสภาพความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้มี
ส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการด้วยตนเอง
การจัดทําเอกสารเล่มนี้เป็นความร่วมมือกันของคนในชุมชน รวมทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วน
ราชการอื่น ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรผู้รับผิดชอบประจําตําบลคลองจินดา เป็นผู้รวบรวมและสรุปเรียบเรียง
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จนสําเร็จเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเกษตรปี 2558 – 2560
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประตําบลคลองจินดา ปี 2557

สารบัญ
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หน้า
บทที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชน
บทที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ข้อมูลทางกายภาพ
ข้อมูลทางชีวภาพ
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางสังคม
บทที่ 3 ปัญหาของชุมชนในหมู่บ้าน
ปัญหาของชุมชน
ศักยภาพของชุมชน
วิสัยทัศน์ของชุมชน
บทที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 แนวทางการพัฒนาชุมชน
- แนวทางแก้ไขปัญหา
- แผนพัฒนาการเกษตร
บทที่ 6 โครงการ / กิจกรรม
ภาคผนวก
กระบวนการจัดทําเวทีชุมชน

บทที่ 1

โครงการพัฒนาชุมชนตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกร
ประชาชนทั่วไปหรือคนในชุมชน มีสภาพความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการที่จะพัฒนาชุมชนนั้น
ต้องเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดและเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนา ถ้ามนุษย์ได้รับการ
พัฒนา ก็จะทําให้เกิดการพัฒนาในชุมชนตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกร ประชาชนทั่วไปหรือ
คนในชุมชน ให้รู้จักคิดเองทําเอง เป็นการพัฒนาในกระบวนการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การวางแผน ในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนนั้น คนในชุมชนต้องมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
วางแผน ร่วมทุน และร่วมรับผลประโยชน์ โดยการดําเนินการและจัดการของชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไปและคนในชุมชน จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นให้สําเร็จลุล่วงไป และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งจะทําให้ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพของตนเอง และมีความสามารถในการบริหารและการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนและของตนเองได้
6. เพื่ อ ให้ เ กิด การประสานความร่ ว มมื อ กัน อย่า งแท้ จ ริ งระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในภาคราชการ ใน
ภาคเอกชนและในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. องค์กรของชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถรู้ปัญหาของตนเอง ปัญหาของชุมชน และสามารถ
ร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นได้
5. เกษตรกร ประชาชนทั่วไปหรือคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
6. เกษตรกร ประชาชนทั่วไปหรือคนในชุมชนจะมีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดํารงชีวิต

พื้นที่เปูาหมาย
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ดําเนินการในหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 14 ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558 – 2560

งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
3. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองจินดา (อบต.)
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
3 กรมส่งเสริมการเกษตร
7. กรมพัฒนาที่ดิน
8. กรมปศุสัตว์
9. กรมประมง
10. กรมชลประทาน
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์
12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองจินดา

บทที่ 2
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ข้อมูลทางกายภาพ
สถานที่ตั้งและอาณาเขต พื้นที่
ตําบลคลองจินดาเป็นตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอําเภอสามพราน แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านคลองจินดา
หมู่ที่ 2 บ้านบึงบางช้าง
หมู่ที่ 3 บ้านปรีดาราม
หมู่ที่ 4 บ้านคลองจินดา
หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ําขาว
หมู่ที่ 6 บ้านพาดหมอน
หมู่ที่ 7 บ้านสี่แยก
หมู่ที่ 8 บ้านคลองจินดา
หมู่ที่ 9 บ้านพาดหมอน
หมู่ที่ 10 บ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ
หมู่ที่ 11 บ้านรางสังกะสี
หมู่ที่ 12 บ้านวังน้ําขาว
หมู่ที่ 13 บ้านแหลมอาจารย์เผือก
หมู่ที่ 14 บ้านคลองจินดาพัฒนา
โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจินดา (อบต.คลองจินดา) บริหารงานดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ มีพื้นที่
ทั้งหมด จํานวน 16,378 ไร่ หรือ 26.2048 ต.ร.ม. มีพื้นที่ติดต่อกับตําบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตําบลโคกพระเจดีย์ อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดกับตําบลเกษตรพัฒนา อําเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
ติดกับตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก
ติดกับตําบลบางช้าง
อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ติดกับตําบลคลองใหม่
อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก
ติดกับตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
4. สภาพภูมิประเทศ
ตําบลคลองจินดามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําความลาดเอียงเล็กน้อย โดยมี
ลําคลองธรรมชาติ และคลองขุด จํานวนมาก ตําบลคลองจินดาจึงมีพื้นที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตร

5. สภาพภูมิอากาศ และอุณหภูมิ
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ตําบลคลองจินดา มีลักษณะภูมิอากาศและอุณหภูมิ ดังนี้
3.1 ภูมิอากาศ ตําบลคลองจินดา มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
3.2 อุณหภูมิ ตําบลคลองจินดา มีอุณหภูมิทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังแผนภูมิ
อุณหภูมิ จังหวัดนครปฐม
หน่วย : องศาเซลเซียส
ปี พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

อุณหภูมิสูงสุด
38.6
39.0
39.4
39.0
38.0
38.0
39.1
37.8
38.6

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด อุณหภูมิเฉลี่ย
33.1
15.4
23.6
28.3
33.1
13.5
23.0
28.1
33.5
14.3
22.9
28.2
33.3
12.6
23.6
28.5
33.2
11.1
23.3
28.3
33.2
11.1
23.3
28.3
33.1
12.8
23.2
28.2
32.7
14.7
22.6
27.7
33.3
10.3
22.9
28.1

ที่มา สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม อําเภอกําแพงแสน
3.3 ความชื้น ตําบลคลองจินดา มีความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุดประมาณ 92% และความชื้นสัมพัทธ์
ต่ําสุดประมาณ 62 %
4. แหล่งน้ํา และปริมาณน้ําฝนในรอบปี
ตําบลคลองจินดา มีแหล่งน้ํา และปริมาณน้ําฝนในรอบปีประมาณ ดังนี้
4.3 แหล่งน้ํา ตําบลคลองจินดา เป็นตําบลที่มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน โดยมีโครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ
โดยมีคลองที่สําคัญดังนี้ คลองจินดา คลองลาดบัว
คลองสี่แยก คลองผู้ใหญ่โต๊ะ คลองตาฟูอน คลองวัดปรีดาราม คลองลาว คลองเจ็ดริ้ว คลองพาด
หมอน คลองรางสังกะสี คลองโรงเรียน คลองบึงบางช้าง คลองสาธารณะอื่น ๆ
4.4 ปริมาณน้ําฝน ตําบลคลองจินดา มีปริมาณน้ําฝนในช่วง 900 – 1,400 มิลลิเมตร จํานวนวันที่
ฝนตกประมาณ 70 – 114 วัน ต่อ ปี

สถิติน้ําฝนจังหวัดนครปฐม
หน่วย : มิลลิเมตร

ปี พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

ปริมาณน้ําฝนทั้งปีจํานวน วันที่ฝนตก ช่วงเดือนที่ฝนตกมากที่สุด
1067.6
104
พฤศจิกายน
947.7
98
กันยายน
712.8
78
กันยายน
1038.5
115
กันยายน
990.7
114
กันยายน
908.7
72
กันยายน
905.7
78
กันยายน
975.4
114
กันยายน
1404.2
68
กันยายน

ปริมาณน้ําฝน
226.9
259.3
188.2
300.4
338.2
259.3
188.2
300.4
338.2

ที่มา สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม อําเภอกําแพงแสน
5. การคมนาคม
ตําบลคลองจินดา มีการคมนาคม 2 ทางคือ
5.1 การคมนาคมทางบก ในตําบลคลองจินดา มีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
และถนนลูกรัง ซึ่งสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี และทั่วถึงทุกหมู่บ้านในตําบลคลองจินดา
และในการติดต่อกับอําเภอ และจังหวัด โดยมีถนนสายที่สําคัญ ดังนี้
 ถนนสายสามพราน - ปรีดาราม
- เชื่อมถนนสายนครปฐม - บ้านแพ้ว
 ถนนสายปรีดาราม - โคกพระเจดีย์
- เชื่อมถนนเพชรเกษม
 ถนนสายวังน้ําขาว - คลองทางหลวง - เชื่อมถนนเพชรเกษม
5.3 การคมนาคมทางน้ํา ในตําบลคลองจินดา มีลําคลองต่าง ๆ มากมาย ซึ่งใช้ใน
การคมนาคมสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี
6. กลุ่มชุดดิน

ตําบลคลองจินดา มีกลุม่ ชุดดิน จํานวน 1 ชุด คือกลุ่มชุดดินที่ 8 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลุ่มชุดดินที่ 8
ลักษณะทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆ ของดิน
และอินทรีย์วัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ํา ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณ
ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ทําการขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชผลต่าง ๆ ทําให้สภาพพื้นผิวดิน
เดิมเปลี่ยนแปลงไปตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH 6.0 -7.0 ได้แก่
ชุดดิน ธนบุรี สมุทรสงคราม ดําเนินสะดวก

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินยกร่องบางแห่งในพื้นที่ ที่ยกร่องใหม่ ๆ จะมีปัญหาเรื่องดินเค็ม
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การจัดการดิน

พืชไร่

ไม่เหมาะสม

นาข้าว

ไม่เหมาะสม

ไม้ผลและไม้ยืนต้น

ระบายน้ําออกบ่อยๆ เพื่อลดความเค็ม ไม้ผลที่เหมาะสม
ได้แก่ มะม่วง มะขาม ขนุน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่
มะพร้าว โกโก้

7 . ระบบสาธารณูปโภค
ตําบลคลองจินดามีสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ดังนี้
7.3 ไฟฟูา ตําบลคลองจินดามีไฟฟูาใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99 ของครัวเรือน
ทั้งหมด โดยมีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
7.4 ประปา ตําบลคลองจินดามีน้ําประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99ของ
ครัวเรือนทั้งหมด โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจินดาเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
7.3 โทรศัพท์ ตําบลคลองจินดามีโทรศัพท์ใช้กันหลายครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด โดยมีองค์การโทรศัพท์เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
7.4 การขนส่ง ตําบลคลองจินดา มีรถประจําทางที่ประชาชนใช้เดินทางติดต่อกันระหว่าง
ตําบล อําเภอ จังหวัดและสถานที่อื่นๆ ดังนี้
รถประจําทางสาย สามพราน - ปรีดาราม
รถประจําทางสาย นครปฐม - ตลาดจินดา - ปรีดาราม
รถประจําทางสาย นครปฐม - โคกพระเจดีย์ - ปรีดาราม
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ตําบลคลองจินดา จะมีลักษณะการจัดตั้งบ้านเรือน และลักษณะโครงสร้างของชุมชน คือ
จะตั้งบ้านเรือน กระจายอยู่ตามสองฝั่งคลอง และถนน โดยมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุของตําบลดังนี้
 ถนน สะพาน
 บ่อบาดาล หอถังประปา
 วัด โรงเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
9. ภัยธรรมชาติ
9.1
อุทกภัย (น้ําท่วม)
9.3
โรคแมลงศัตรูพืชระบาด

ข้อมูลทางชีวภาพ
2. พืชที่ปลูก /

สัตว์เศรษฐกิจ

/ เทคโนโลยีการผลิต

3. พืช
3.1 ชมพู่
1.4 มะม่วง

1.2 ฝรั่ง
1.5 มะพร้าวอ่อน

1.3 มะนาว
1.6 ข้าว

สัตว์
1.1 ไก่

1.2 ปลา

เทคโนโลยีการผลิต
ชมพู่
ชมพู่ ฤดูปลูก
พันธุ์
แหล่งพันธุ์
วิธีการปลูก

ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
ทับทิมจันทร์ เพชรสามพราน ทูลเกล้า
เกษตรกรในพื้นที่
ปลูกแบบยกร่องสวน ขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่
ระยะปลูกระหว่างต้น 4 - 6 เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว
โดยใช้กิ่งชํา หรือกิ่งตอน ประมาณ 40 - 50 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา 1. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
- ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
- ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , สูตร 16-16-16 , สูตร
12- 24- 12, สูตร 13- 13- 21 ในอัตรา 1 กิโลกรัม./ ต้น /ครั้ง
2. น้ําและการให้น้ํา
- ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง
- ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง หรือสังเกตุความชุ่มชื่นของดิน
3. การตัดแต่งกิ่ง ปี ละ 1 ครั้ง หลังการเก็บผลผลิต
4. การห่อผล เมื่อดอกบานประมาณ 5 – 7 วัน
5. การปูองกันกําจัดโรคแมลง
- โรคแอนแทรคโนสหรือผลเน่า ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- แมลงวันทอง ปูองกันโดยการห่อผล หรือ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- หนอนแดงเจาะผลในช่วงดอกตูม ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด
การเก็บเกี่ยว หลังดอกบาน 30 – 35 วัน ควรเก็บในช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้ว
หรือใช้มือปลิดทีละขั้วระวังอย่าให้ผลผลิตช้ําหรือเสียหาย

ฝรั่ง

ฝรั่ง

ฤดูปลูก
พันธุ์
แหล่งพันธุ์
วิธีการปลูก
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ปลูกได้ตลอดทั้งปี
แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
กลมสาลี่ แปูนสีทอง ไร้เมล็ด
เกษตรกรในพื้นที่
ปลูกแบบยกร่องสวน ขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่
ระยะปลูกระหว่างต้น 3- 4 เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว หรือ
2 แถว โดยใช้กิ่งชําหรือกิ่งตอน ประมาณ 120 - 150 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา 1. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
- ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
- ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , สูตร 16-16-16 , สูตร
12- 24- 12 , สูตร13- 13- 21 ในอัตรา 1 กิโลกรัม / ต้น / ครั้ง
2. น้ําและการใช้น้ํา
- ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง
- ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง หรือสังเกตุความชุ่มชื่นของดิน
ควรเว้นการให้น้ําในช่วงที่ฝรั่งกําลังออกดอก
3. การตัดแต่งกิ่ง หลังการเก็บผลผลิต ตัดกิ่งก้านออกประมาณ 25 –30 %
4. การห่อผล เมื่อผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร
5. การปูองกันกําจัดโรคแมลง
- โรคแอนแทรคโนสหรือผลเน่า โค่นเน่า ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- แมลงวันทอง ปูองกันโดยการห่อผล หรือ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- เพลี้ยแปูง ทําลายใบอ่อน ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด
การเก็บเกี่ยว ควรเก็บในช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้วระวังอย่าให้ผลผลิตช้ําหรือเสียหาย

มะนาว
มะนาว ฤดูปลูก
พันธุ์
แหล่งพันธุ์
วิธีการปลูก

ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
มะนาวแปูน มะนาวไข่ มะนาวหนัง
เกษตรกรในพื้นที่
ปลูกแบบยกร่องสวน ขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่
ระยะปลูกระหว่างต้น 5- 5 เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว โดย
ใช้กิ่งชํา หรือกิ่งตอน ประมาณ 60- 70 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา
1. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
- ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
- ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , สูตร 16-16-16 ,
สูตร 12- 24- 12, สูตร 13- 13- 21 ในอัตรา 1 กิโลกรัม / ต้น / ครั้ง
2. น้ําและการใช้น้ํา
- ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง
- ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง หรือสังเกตุความชุ่มชื่นของดิน
ในช่วงออกดอกและกําลังติดผลอ่อน มะนาวต้องการน้ํามาก

การเก็บเกี่ยว

3. การตัดแต่งกิ่ง หลังการเก็บผลผลิต
4. การปูองกันกําจัดโรคแมลง
- โรคแคงเกอร์ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- หนอนชอนใบ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- หนอนกินใบ หรือ หนอนแก้ว ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด
ควรเก็บในช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้ว หรือใช้มือปลิดทีละขั้ว หรือใช้
ตะกร้อในการเก็บเกี่ยวทีละผล ระวังอย่าให้ผลผลิตช้ําหรือเสียหาย
เก็บเกี่ยวผลที่มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป

มะม่วง
มะม่วง ฤดูปลูก
พันธุ์
แหล่งพันธุ์
วิธีการปลูก

ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
น้ําดอกไม้ เขียวเสวย
เกษตรกรในพื้นที่
ปลูกแบบยกร่องสวน ขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่
ระยะปลูกระหว่างต้น 4- 6 เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว โดย
ใช้กิ่งทาบ ประมาณ 40 - 50 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา 1. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
- ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
- ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , สูตร 16-16-16 , สูตร
12- 24- 12 , สูตร13- 13- 21 ในอัตรา 1 กิโลกรัม / ต้น / ปี
2. น้ําและการใช้น้ํา
- ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง
- ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง หรือสังเกตุความชุ่มชื่นของดิน
3. การตัดแต่งกิ่ง ปี ละ 1 ครั้ง หลังการเก็บผลผลิต
4. การปูองกันกําจัดโรคแมลง
- โรคแอนแทรคโนสหรือผลเน่า ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- โรคราแปูงขาว , โรคจุดดํา ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- แมลงวันทอง ปูองกันโดยการห่อผล หรือ ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- หนอนกินดอกมะม่วง ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด
- เพลี้ยจั๊กจั่น ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด
การเก็บเกี่ยว ควรเก็บในช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้ว หรือใช้มือปลิดทีละขั้ว หรือใช้
ตะกร้อในการเก็บเกี่ยวทีละผล ระวังอย่าให้ผลผลิตช้ําหรือเสียหาย

มะพร้าวอ่อน
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มะพร้าวอ่อน ฤดูปลูก
พันธุ์
แหล่งพันธุ์
วิธีการปลูก

ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
น้ําหอม น้ําหวาน ก้นจีบ
เกษตรกรในพื้นที่
ปลูกแบบยกร่องสวน ขนาดร่องสวนตามความเหมาะสมของพื้นที่
ระยะปลูกระหว่างต้น 5 - 6 เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว โดย
ใช้หน่อพันธุ์ ประมาณ 40 - 50 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา 1. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
- ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
- ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15 –1 5 –15 สูตร 16-16-16
สูตร 12 –12- 17 –2 ในอัตรา 1 –2 กิโลกรัม /ต้น / ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง
2. น้ําและการใช้น้ํา
- ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง
- ต้นใหญ่ให้น้ําสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง หรือสังเกตความชุ่มชื่นของดิน
3. ควรมีการแต่งคอมะพร้าว ปี ละ 1 ครั้ง
4. การปูองกันกําจัดโรคแมลง
- ด้วงงวง และด้วงแรด ทําความสะอาดคอมะพร้าว และใช้ทรายหยอด
บนคอมะพร้าว หนู กระรอก ทําความสะอาดคอมะพร้าว
การเก็บเกี่ยว ตัดทะลายมะพร้าว ระวังอย่าให้ผลผลิตเสียหาย

องุ่น
องุ่น

ฤดูปลูก
พันธุ์
แหล่งพันธุ์
วิธีการปลูก

ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน
ไวท์มะละกา คาร์ดินัล
เกษตรกรในพื้นที่
ปลูกแบบยกร่องสวน ขนาดร่องสวนตามความเหมาะของพื้นที่
ระยะปลูกระหว่างต้น 2- 3 เมตรต่อต้น โดยปลูกร่องละ 1 แถว โดย
ใช้กิ่งตอน ประมาณ 100 -120 ต้น / ไร่
การดูแลรักษา 1. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
- ปุ๋ยคอก มีการใส่ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 1000 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , สูตร 16-16-16 , สูตร
13- 13-21 ในอัตรา 2 - 3 กิโลกรัม / ต้น / ปี
2. น้ําและการใช้น้ํา
- ต้นเล็กเริ่มปลูกให้น้ําวันละครั้ง
- ต้นใหญ่ให้น้ําวันเว้นวัน หรือทุกวัน หรือสังเกตความชุ่มชื่นของดิน
3. การตัดแต่งกิ่ง การปลิดผล
4. การปูองกันกําจัดโรคแมลง
- โรคราแปูง และโรคราน้ําค้าง ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- โรคแอนแทรคโนส ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด

- หนอนกระทู้หอม ใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
- เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยง ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด
การเก็บเกี่ยว ควรเก็บในช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้ว หรือใช้มือปลิดทีละขั้ว
ระวังอย่าให้ผลผลิตช้ําหรือเสียหาย
การเลี้ยงสัตว์
 ไก่ เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองตามบริเวณบ้าน เพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนและ
มีบางส่วนที่เหลือก็จะขาย
 ปลา เกษตรกรจะเลี้ยงกันในร่องสวน เพื่อบริโภคในครัวเรือน และมีบางส่วนที่เหลือก็จะขาย
และบางรายจะเลี้ยงในบ่อ
2. การใช้ที่ดิน ตําบลคลองจินดา มีการใช้พื้นที่ดังนี้
หมู่ที่

หมู่ที่ 1 บ้านคลองจินดา
หมู่ที่ 2 บ้านบึงบางช้าง
หมู่ที่ 3 บ้านปรีดาราม
หมู่ที่ 4 บ้านคลองจินดา
หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ําขาว
หมู่ที่ 6 บ้านพาดหมอน
หมู่ที่ 7 บ้านสี่แยก
หมู่ที่ 8 บ้านคลองจินดา
หมู่ที่ 9 บ้านพาดหมอน
หมู่ที่ 10 บ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ
หมู่ที่ 11 บ้านรางสังกะสี
หมู่ที่ 12 บ้านวังน้ําขาว
หมู่ที่ 13 บ้านแหลมอาจารย์เผือก
หมู่ที่ 14 บ้านคลองจินดาพัฒนา
รวม

พื้นที่
ทั้งหมด

ข้าว

ไม้ผล /
ไม้ยืนต้น

1,200
1,200
1,270
2,780
1,066
1,532
850
800
644
1,100
980
762
905
1,289
16,378

120
30
40
60
80
60
80
50
40
110
70
10
40
70
860

830
920
900
2,500
675
1,245
555
560
475
755
675
540
655
1,000
12,285

พื้นที่การเกษตร
ไม้ดอก
/ ไม้ พืชผัก
ประดับ
30
20
30
60
30
15
10
20
15
15
10
10
10
15
10
25
10
25
5
15
50
15
25
15
225 260

อื่นๆ

รวม

10
10
15
15
5
15
10
10
10
10
10
10
10
10
150

1,010
990
1,045
2,590
790
1,350
665
630
540
910
790
580
770
1,120
13,780

3. ระบบการผลิต
รายการ
ข้าวนาปี

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ
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ข้าวนาปรัง
ไม้ผลไม้ยืนต้น
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชผัก
การเลีย้ งสัตว์
การเลีย้ งสัตว์น้ํา

4.ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืช

รายการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ

ปลูก

ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง

เก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว

ปลูก

เก็บเกี่ยว

ไม้ผลไม้ยืนต้น

ตลอดปี

ไม้ดอกไม้ประดับ

ตลอดปี

พืชผัก

ตลอดปี

การเลีย้ งสัตว์

ตลอดปี

การเลีย้ งสัตว์น้ํา

ตลอดปี

ปลูก

5. ปริมาณผลผลิตรวมทั้งตําบล
ชนิดพืช

ชมพู่
ฝรั่ง

ผลผลิตเฉลี่ย

ผลผลิตรวม

3,900ไร่

2,000 ก.ก./ไร่

7,800,000 ก.ก.

3,700 ไร่

2,000 ก.ก./ไร่

7,400,000 ก.ก.

พื้นที่ปลูก

มะนาว
มะม่วง
องุ่น
มะพร้าวอ่อน
ไม้ผลอื่นๆ
กล้วยไม้
ไม้ดอกอื่นๆ
พืชผักอื่นๆ
ข้าว

830 ไร่
750 ไร่
90 ไร่
1,200 ไร่
1,815 ไร่
200 ไร่
25ไร่
210 ไร่
860ไร่

2,000 ก.ก/ไร่
2,000 ก.ก./ไร่
2,500 ก.ก./ไร่
2,000 ก.ก./ไร่
2,000 ก.ก./ไร่
100,000 ช่อ/ไร่
100,000 ดอก/ไร่
1,500 ก.ก./ไร่
800 กก./ไร่

1,660,000 ก.ก.
1,500,000 ก.ก.
225,000 ก.ก.
2,400,000 ก.ก.
3,630,000 ก.ก.
20,000,000 ก.ก.
2,500,000 ดอก
390,000 ก.ก.
688,000 ก.ก.

6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตําบลคลองจินดา
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร คือ ล่องเรือชมสวนคลองจินดา ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองจินดา ชมสวนฝรั่ง สวนองุ่น สวนชมพู่
สวนไม้ผลผสมผสานและการขยายพันธุ์ไม้ผล

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
2. การประกอบอาชีพ
ตําบลคลองจินดาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้
 อาชีพทําการเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 75
 อาชีพรับจ้าง
ประมาณร้อยละ 16
 อาชีพค้าขาย
ประมาณร้อยละ 6
 อาชีพรับราชการ
ประมาณร้อยละ 3

2. การถือครองที่ดิน
ตําบลคลองจินดา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิทธิประเภทโฉนด เกษตรกรมีการถือครองที่ดิน
เพื่อการเกษตร ดังนี้
 มีที่ดินเป็นของตนเอง
ประมาณร้อยละ 30
 มีทดี่ ินเป็นของตนเองและต้องเช่าเพิ่ม
ประมาณร้อยละ 20
 ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และต้องเช่าที่ดินทํากิน
ประมาณร้อยละ 50
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3. แรงงาน
ตําบลคลองจินดา มีการใช้แรงงานในครอบครัว และแรงงานจ้าง ดังนี้
 แรงงานในครอบครัว ปัจจุบันในครอบครัวที่ทําการเกษตรจะมีแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ไม่เพียงพอกับงานในไร่นา จะต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มในบางช่วง โดยเฉลี่ยในหนึง่ ครอบครัว จะมี
แรงงานในครอบครัว 3-4 คน
 แรงงานจ้าง ค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม ประมาณวันละ 100-200 บาท/คน/วัน
 การอพยพแรงงาน แรงงานส่วนใหญ่จะนิยมการไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม
4. รายได้/รายจ่าย ของครัวเรือน
 รายได้ จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพและขนาดของกิจการ
รายได้ ในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 50,000 บาท/ปี
รายได้ นอกภาคเกษตรกรรม ประมาณ 70,000 บาท/ปี
 รายจ่าย ประชาชนส่วนใหญ่ มีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
5. เครื่องจักรกลการเกษตร
ตําบลคลองจินดาเกษตรกรส่วนใหญ่ มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรใช้กันเกือบทุกครัวเรือน
เช่น เครื่องสูบน้ํา เครื่องพ่นสารเคมี และยังมีเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น

6. ต้นทุนการผลิต

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตไม้ผล
รายการลงทุน

(ไร่)
ค่าวัสดุ

ปีที่ 1
(บาท)

ปีที่ต่อไป
(บาท)

- ค่าพันธุ์ไม้

2,000

-

- ค่าปุ๋ย

3,000

3,000

- ค่าสารเคมี

3,000

3,000

- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

1,000

1,000

- ค่าจ้างเตรียมดิน (ยกร่องสวน)

6,000

-

- ค่าจ้างปลูก

1,000

-

500

500

- ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต

-

(เริ่มเก็บผลปีที่ 4 ) 1,000
บาท

- ค่าปรับปรุงร่องน้ํา

-

1,000

-

(เริ่มปีที่ 4) 2,000 บาท

16,500

11,500

ค่าจ้างแรงงาน

- ค่าจ้างพ่นสารเคมี

ค่าอื่นๆ

- ค่าขนส่ง
รวม

7. การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ตําบลคลองจินดา มีกลุ่มต่างๆ ดังนี้
7.1 กลุ่มที่เป็นนิติบุคคล
 กลุ่มเกษตรกรทําสวนคลองจินดา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตําบลคลองจินดา
7.2 กลุ่มที่ไม่เป็นนิติบุคคล
 กลุ่มแม่บ้านลําลาดบัวพัฒนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลคลองจินดา
 กลุ่มผู้ปลูกผักผลไม้ปลอดภัยสารพิษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลคลองจินดา
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนปรีดารามตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลคลองจินดา
 กลุ่มกล้วยไม้คลองจินดา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลคลองจินดา
 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี่ชีวภาพ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลคลองจินดา
 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านพาดหมอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลคลองจินดา
 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ตั้งอยู่ทุกหมู่บ้าน
8.แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตรของเกษตรกร
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ทุนตนเอง




ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)



พ่อค้า , ญาติพี่น้อง

9.ข้อมูลการตลาด/วิถีการตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิต
ข้าวเปลือก
โรงสี

พ่อค้า

พืชผัก
พ่อค้า

ไม้ผล

ขายเอง

พ่อค้า

ขายเอง

ไม้ดอก
บริษัท
หรือพ่อค้า

ขายเอง

ตลาด

ผู้บริโภค

10. ภาวะหนี้สิน
ตําบลคลองจินดาเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
( ธกส. )จํานวนเงินที่เป็นหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท/ครัวเรือน
11.กองทุนหมู่บ้าน และผลการดําเนินการ
ตําบลคลองจินดามีทั้งหมด 14 กองทุน หมู่บ้านละ 1 กองทุน
ผลการดําเนินการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการและมีการกู้ยืมและชําระหนี้คืนกองทุน
เป็นไปตามระเบียบกองทุน

ข้อมูลด้านสังคม
4. จํานวนประชากรและครัวเรือน
ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านคลองจินดา
2 บ้านบึงบางช้าง
3 บ้านปรีดาราม

จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด
244
223
462

จํานวนครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด
เกษตรกร
126
838
84
798
107
1,522

ประชากรเกษตร
504
336
428

4 บ้านคลองจินดา
5 บ้านวังน้ําขาว
6 บ้านพาดหมอน
7 บ้านสี่แยก
8 บ้านคลองจินดา
9 บ้านพาดหมอน
10บ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ
11บ้านรางสังกะสี
12บ้านวังน้ําขาว
13บ้านแหลมอาจารย์เผือก
14บ้านคลองจินดาพัฒนา
รวม

233
336
234
233
138
108
175
242
235
135
239
3,241

5. พื้นที่/สภาพการถือครอง
ตําบลคลองจินดามีพื้นที่ ดังนี้
 พื้นที่ทั้งหมด
16,378
 พื้นที่การเกษตร
13,780
 พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 2,598

83
67
70
98
61
52
111
92
51
62
80
1,144

689
1,293
787
769
510
424
697
926
794
506
995
11,548

332
268
280
392
244
208
444
368
204
248
320
4,568

ไร่
ไร่
ไร่

ตําบลคลองจินดา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิทธิประเภทโฉนด โดยประชาชนมีการถือครอง
ที่ดินทั้งหมด ยกเว้นที่สาธารณะ เช่น ถนนและริมคลอง
6. ประวัติความเป็นมาของตําบลคลองจินดา รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ตําบลคลองจินดา ใช้ชื่อเรียกตามชื่อคลอง เป็นคลองหลักของตําบลที่แยกมาจากแม่น้ํา
ท่าจีน คือ คลองจินดา ที่มาของชื่อ คลองจินดา ตามประวัติเล่ากันว่าขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เสด็จประพาสต้น
ต่อมามีชาวจีนที่มีอาชีพค้าขาย ได้พายเรือเข้ามาในคลองเพื่อทําการค้าขาย แต่เนื่องจากคลองนี้มีลักษณะคดเคี้ยว ทํา
ให้การพายเรือไม่สะดวกและลําบากมาก ชาวจีนจึงร้องบ่นและด่าออกไปสารพัดต่าง ๆ นานา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริม
คลองได้ยินเสียงบ่นเสียงด่าของคนจีนอยู่บ่อย ๆ จึงเรียกคลองนี้ว่า คลองจีนด่า และได้เรียกกันเรื่อย ๆ มา จนเสียง
เรียกเพี้ยนไป เป็น คลองจินดา อย่างในปัจจุบัน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ตําบลคลองจินดามีลักษณะการจัดตั้งบ้านเรือน กระจายอยู่ตามสองฝั่งคลองและ
ถนน
7. ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อถือ ค่านิยม อิทธิพลทางสังคม
7.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตําบลคลองจินดาประชากรส่วนใหญ่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมต่างๆ ไว้ เช่น ประเพณีสงการณ์ ประเพณีลอยกระทง การทําบุญ ฟังเทศน์ รักษาศิลที่วัด ในวันพระ
แต่ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างก็จางหายไป เช่น การลงแขก ช่วยเหลือกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
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7.2 พิธีกรรม และความเชื่อถือ
ตําบลคลองจินดาประชากรส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติ หรือจัดทําพิธีกรรมต่างๆ อยู่ เช่น
การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ การทําขวัญ การเคารพเจ้าที่เจ้าทาง
4.3 ค่านิยม / อิทธิพลทางสังคม
ตําบลคลองจินดาประชากรยังคงมีค่านิยมดังเดิมอยู่บ้าง เช่น การบวชเรียนในพระ
พุทธศาสนา แต่ในปัจจุบันอิทธิพลทางสังคม เข้ามามากทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป และภาวะทางสังคมที่มีการ
แข่งขันกัน ในการสร้างฐานะ ในการดํารงชีวิต และอื่น ๆ เมื่อมีการขยายตัวของเมืองเข้ามา ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
5. ศาสนา
ตําบลคลองจินดาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยจะไปทําบุญที่วัดใกล้บ้าน
และใส่บาตรในตอนเช้า หรือ ไปทําบุญที่วัดและฟังเทศน์ ในตําบลคลองจินดามีวัด จํานวน 2 วัดคือ
5.1 วัดวังน้ําขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
5.2 วัดปรีดาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
6. การศึกษา
ตําบลคลองจินดาประชากรส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับสามารถอ่านออกเขียนได้
และมีบางส่วนก็ไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
ในตําบลคลองจินดามีสถานศึกษาในระดับต่างๆ จํานวน6แห่ง คือ
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3
โรงเรียนวัดปรีดาราม
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3
โรงเรียนบ้านคลองจินดา
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4
โรงเรียนวัดวังน้ําขาว
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5
โรงเรียนบ้านพาดหมอน
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6
โรงเรียนบ้านฉาง
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7
7. การสาธารณสุข
ตําบลคลองจินดาประชากรส่วนใหญ่ จะได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน จาก
สถานีอนามัย โรงพยาบาล ในตําบลคลองจินดามีสถานีอนามัย 2แห่ง คือ
 สถานีอนามัยคลองจินดา
 สถานีอนามัยบ้านคลองจินดา
8. ผู้นํา
ผู้นําแบบทางการ ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
ผู้นําตามธรรมชาติ ได้แก่ ผู้อาวุโสที่ชาวบ้านนับถือ ผู้นํากลุ่มอาชีพต่างๆ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตําบลคลองจินดา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเป็นจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ภูมิปัญญาด้านการเกษตรเพราะตําบลคลองจินดาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงมีการสืบทอดกันอย่างต่อเนื่อง

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังขาดการส่งเสริมเชิดชูจากสังคม ก่อให้เกิดค่านิยมที่มองว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นด้อยค่า
ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลคลองจินดาหันมาพึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่นจะทําให้เกิด
การเรียนรู้ในชุมชนเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และมีความเข้มแข็ง

บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน
1. ปัญหาของชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านคลองจินดา
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กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
- น้ําท่วม
ลงทุน
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี(พืช)
- น้ําเน่าเสีย
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน

สังคม
- ยาเสพติด

หมู่ที่ 2 บ้านบึงบางช้าง
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี (พืช)
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม

หมู่ที่ 3 บ้านปรีดาราม
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - ขาดแหล่งพันธุ์ดี (พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
- น้ําเน่าเสีย
ลงทุน
- โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- ขาดแรงงาน

สังคม
- ยาเสพติด

- มีหนี้สิน

หมู่ที่ 4 บ้านคลองจินดา
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี(พืช)
- ขาดแรงงาน
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- มีหนี้สิน

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม

หมู่ที่ 5 บ้านวังน้าขาว
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
- น้ําเน่าเสีย
ลงทุน
- มีหนี้สิน
- ขาดแรงงาน
- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม

หมู่ที่ 6 บ้านพาดหมอน
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - ขาดแหล่งพันธุ์ดี
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- มีหนี้สิน

สังคม
- ยาเสพติด
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- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง

หมู่ที่ 7 บ้านสี่แยก
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
- น้ําท่วม
ลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- มีหนี้สิน
- ขาดแรงงาน

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม

หมู่ที่ 8 บ้านคลองจินดา
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดกานรวมกลุ่ม

หมู่ที่ 9 บ้านพาดหมอน
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพง
- มีหนี้สิน

สังคม
- ยาเสพติด

- ขาดแรงงาน

หมู่ที่ 10 บ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- มีหนี้สิน
- ขาดแรงงาน

สังคม
- ยาเสพติด

หมู่ที่ 11 บ้านรางสังกะสี
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - ขาดแหล่งพันธุ์ดี
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- มีหนี้สิน
- ขาดแรงงาน
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม

หมู่ที่ 12 บ้านวังน้าขาว
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- มีหนี้สิน
- ขาดแรงงาน

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม
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หมู่ที่ 13 บ้านแหลมอาจารย์เผือก
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
ลงทุน
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม

หมู่ที่ 14 บ้านคลองจินดาพัฒนา
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
- น้ําเน่าเสีย
ลงทุน
- มีหนี้สิน
- ขาดแรงงาน
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม

สรุปปัญหาของชุมชนตาบลคลองจินดา
กายภาพ

ชีวภาพ

เศรษฐกิจ

- ดินขาดความ - เทคโนโลยีการผลิต(พืช)
- ราคาผลผลิตตกต่ํา
อุดมสมบูรณ์ - โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด - ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการ
- น้ําท่วม
ลงทุน
- ขาดแหล่งพันธุ์ดี(พืช)
- น้ําเน่าเสีย
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- ขาดแรงงาน
- มีหนี้สิน

สังคม
- ยาเสพติด
- ขาดการรวมกลุ่ม

ลาดับความสาคัญของปัญหาในชุมชนตาบลคลองจินดา
2. ราคาผลผลิตตกต่ํา
3. ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการลงทุน
4. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
5. เทคโนโลยีการผลิตพืช
6. โรค และแมลงศัตรูพืชระบาด
7. น้ําเน่าเสีย
8. น้ําท่วม
9. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
10. ขาดการรวมกลุ่ม
11. ขาดแรงงาน
12. มีหนี้สิน
13. ขาดแหล่งพันธุ์ดี (พืช)
14. ยาเสพติด

ศักยภาพของชุมชน
1. ด้านกายภาพ
 มีแหล่งน้ํา
 การคมนาคมสะดวก
2. ด้านชีวภาพ
 ผลิตพืชได้หลากหลายชนิด
 สภาพภูมิประเทศเหมาะสม
3. ด้านเศรษฐกิจ
 มีแหล่งเงินกู้
 มีพ่อค้ามารับซื้อ
 อยู่ใกล้ตลาดจําหน่ายผลผลิต
4. ด้านสังคม
 มีกองทุนหมู่บ้าน
 มีการรวมกลุ่ม

วิสัยทัศน์ของชุมชน
4. ฝันของบุคคล
 อยากขายผลผลิตให้ได้ราคาดี
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 อยากให้ปัจจัยการผลิตราคาถูกลง
 อยากประสบความสําเร็จในอาชีพเกษตรกรรม
5. ฝันของชุมชน
 อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจดี
 อยากให้มีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ
 อยากให้มีสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดี
6. ฝันที่เป็นไปได้
 เป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ
 ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและขาย

สรุปวิสัยทัศน์ชมุ ชน ตาบลคลองจินดา
5.
6.
7.
8.

พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตและตลาดสินค้าเกษตร
ส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
พัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บทที่ 4
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลคลองจินดาเกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 1,260ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่
จะทําสวนผลไม้เป็นหลัก โดยมีการทําอาชีพอื่นๆ คือ ปลูกผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล ซึ่ง
เกษตรกรมีความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จพอสมควร และยังมี
เกษตรกรอยู่จํานวนหนึ่ง ที่มีปัญหาในด้านการเพาะปลูกพืช และเทคโนโลยีการผลิต
ลักษณะของการผลิต เทคนิค ระบบ
ตําบลคลองจินดาเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชหลายชนิด หรือทําการเกษตรหลายอย่าง
และในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มให้ความสําคัญในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต
โดยนําสารชีวภาพ มาใช้ในแปลง
เพื่อเป็นการลดต้นทุน แต่ยังมีจํานวนน้อย

ปัจจัยเงื่อนไข ในการผลิต ผลตอบแทนที่ใช้
ตําบลคลองจินดาเกษตรกรจะประสบกับปัญหาเรื่อง ปัจจัยการผลิต เนื่องจากมีราคาสูง ส่วน
ราคาผลผลิตนั้นต่ํา บางทีมีภัยธรรมชาติรบกวนทําให้ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ ไม่คุ้มกับการลงทุน
กลยุทธ์ทางเลือก
ตําบลคลองจินดาเกษตรกรจะให้ความสําคัญเรื่อง การปลูกไม้ผล
ฉะนั้นทางเลือกที่จะพัฒนา
เกษตรกรควรจะเป็นการส่งเสริมการใช้ที่ดิน การเพิ่มผลผลิต และควรส่งเสริมการผลิตในเรื่องคุณภาพของผลผลิต
ให้ได้มาตราฐาน ควรมีการดําเนินการดังนี้
1. แผนการผลิต
1.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ได้แก่การใช้พันธุ์ดี และเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นที
ต้องการของตลาด
1.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยหันมาใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือวัตถุดิบ
ที่ราคาถูกส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปผลผลิต
1.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงและสามารถมีรายได้
ตลอดปี
1.4 ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของศัตรูพืช
2. แผนถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
2.1 ให้ความรู้ เรื่องการจัดการผลิตพืช สัตว์
2.2 ให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชที่ถูกวิธี
2.3 .ให้ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน

บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตาบลคลองจินดา
ปัญหา
1. ราคาผลผลิตตกต่ํา

สาเหตุ
- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตาม
มาตราฐานของตลาด

แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
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2. ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการลงทุน

- เกษตรกรปลูกพืชชนิด
เดียวกันมากเกินความ
ต้องการของตลาด
- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง

3. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตาม
มาตราฐานของตลาด
- ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน

4.เทคโนโลยีการผลิตพืช

-

5. โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด

-

6.น้ําเน่าเสีย

-

7.น้ําท่วม

ปัญหา

10.ขาดแรงงาน
11.หนี้สิน
12.ขาดแหล่งพันธุ์ดี
13.ยาเสพติด
แผนพัฒนาการเกษตร
4. แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ใช้สารชีวภาพหรือวัสดุ ธรรมชาติที่
ทําขึ้นเองแทน ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
- ใช้อินทรีย์วัตถุแทนปุ๋ยเคมี
เช่นปุ๋ยคอก , ปุ๋ยหมัก
- ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต

- ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้
ดีขึ้น
โดยใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอก
เกษตรกรยังขาดเทคโนโลยี - อบรมเกษตรกร
- เปิดโรงเรียนเกษตรกร
ปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็น - ปลูกพืชหมุนเวียน
เวลานานและติดต่อกัน
ใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัด โดย
เป็นพื้นที่กว้าง
วิธีผสมผสาน
การทิ้งขยะมูลฝอยลงใน - รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะให้ถูกที่หรือเผา
แม่น้ํา ลําคลอง
ทําลายขยะมูลฝอย
น้ําหลาก
- ทําคันกันน้ําในพื้นที่
พื้นที่ราบลุ่ม
สาเหตุ

8.ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
9.ขาดการรวมกลุ่ม

- ปลูกพืชหลากหลายชนิด
- ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันไป

- ขาดผู้นํา
- ขาดบุคคลผู้เสียสละในการ
ทํางานเพื่อส่วนรวม
- แรงงานด้านการเกษตรมี
น้อยลง
- ใช้จ่ายฟุุมเฟือย
- จัดทําแปลงขยายพันธุ์พืช
-

แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ลดต้นทุนการผลิต
- กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม หรือ
กิจกรรมในหมู่บ้าน
- ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย
- ลดรายจ่าย
- จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืช
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 อบรมเกษตรกร โดยการให้ความรู้ เรื่องต่างๆ เช่น เรื่อง เกษตรผสมผสาน
 จัดทําแปลงขยายพันธุ์ในหมู่บ้าน หรือแปลงส่งเสริม
5. แผนการลงทุน
 รวมกลุ่มเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิต
 ระดมเงินทุนของกลุ่มเพื่อใช้ดําเนินธุรกิจ
6. แผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 พัฒนาแหล่งน้ํา
 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของดิน

.
สรุปแผนพัฒนาชุมชนในแต่ละด้าน
แผน
แผน
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการอบรม
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เหตุผล
เพื่อให้ความรู้ด้าน
การผลิตมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในชุมชน
ของตน

วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เกษตรกรหมู่ที่ 1- สํานักงานปลัด
14 ตําบลคลอง
จินดาจํานวน 100
ราย

งบประมาณ(บาท)
แหล่งงบประมาณ

ตัวชี้วัด

ปี 58

ปี 59

ปี 60

70,000

-

-

เกษตรกร
ได้รับความรู้
ด้านการ
ผลิตชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนของตน
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แผนการ
ลงทุน

1.โครงการแปรรูป
สินค้าเกษตรของตําบล
คลองจินดา(ผักและ
ผลไม้)

แผนพัฒนา
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม

1.โครงการอบรมการ
ทําปุ๋ยหมัก ปุย๋ ชีวภาพ

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร
เพื่อสร้างความรู้ใน
การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร
เพื่อส่งเสริมการทําปุ๋ย
หมัก ปุย๋ ชีวภาพใน
ครัวเรือน
เพื่อลดการใช้สารเคมี
ในการทําเกษตรใน
ตําบล

เกษตรกรหมู่ที่ 1- สํานักงานปลัด
14 ตําบลคลอง
จินดาจํานวน 100
ราย

-

50,000

-

เพิ่มมูลค่า
สินค้าและ
สร้างรายได้
ให้แก่
เกษตรกร

เกษตรกรหมู่ที่ 1- สํานักงานปลัด
14 ตําบลคลอง
จินดาจํานวน 100
ราย

-

50,000

-

เกษตรกรมี
การทําปุย๋ หมัก
ปุ๋ยชีวภาพใน
ครัวเรือน
และลดการใช้
สารเคมีในการ
ทําเกษตรใน
ตําบล

บทที่ 6
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักงานปลัด
ชี้ให้เห็นผลดีของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ความรู้ด้านการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และเพื่อนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตน

เปูาหมาย

เกษตรกร จํานวน 100 ราย

พื้นที่ดาเนินการ

หมู่ที่ 1 - 14 ตําบลคลองจินดา

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2558– 2560

แผนการดาเนินงาน

จัดการอบรมปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน จํานวนผู้เข้าอบรม ครั้งละ 100 ราย

วิธีการดาเนินการ

รายละเอียดโครงการ

คัดเลือกเกษตรกร จัดการอบรม และศึกษาดูงาน

การบริหารโครงการ

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลคลองจินดา

งบประมาณ

70,000 บาท / ปี

ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง (OUT PUT หรือ PRODUCT)
- เกษตรกรมีความรู้ความในการประกอบอาชีพ
- เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผลกระทบ/ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยทางอ้อม (OUT COMES หรือ EFFECTS)
เกษตรกรอยู่อย่างมีความสุข
- ชุมชนสงบสุข ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจ

โครงการ

การแปรรูปผักและผลไม้

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองจินดา

หลักการและเหตุผล

ผลผลิตที่มีในท้องถิ่น ราคาต่ําเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน
เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพื่อสร้างความรู้ในการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตร

เปูาหมาย

ดําเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน 30 คน /ปี

พื้นที่ดาเนินการ

หมู่ที่ 1 - 14

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2558 – 2560

แผนการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการ

ตําบลคลองจินดา

จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ผู้เข้าอบรมครั้งละ 30 ราย
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รายละเอียดโครงการ

1. จัดหาวิทยากร
2. จัดหาตลาด
3. สนับสนุนเงินทุน

การบริหารโครงการ

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลคลองจินดา

งบประมาณ

ฝึกอบรม

วัสดุอุปกรณ์/แผนการใช้เงิน
งบประมาณ
50,000 บาท / ปี
ค่าฝึกอบรม วัสดุ อุปกรณ์
32 ,000 บาท / ปี
ค่าอาหาร
5,000 บาท / ปี
ค่าพาหนะ
3.000 บาท / ปี

ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง (OUT PUT หรือ PRODUCT)
- เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
- เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่ม
ผลกระทบ/ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยทางอ้อม (OUT COMES หรือ EFFECTS)
- เกษตรกรมีงานทํา
- แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด
โครงการ

การทาปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองจินดา

หลักการและเหตุผล

เกษตรกรทําการเกษตรอย่างต่อเนื่องและมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต

วัตถุประสงค์

จึงทําให้ต้นทุนการผลิตสูง
- เพื่อส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือน
- เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทําเกษตรในตําบล

เปูาหมาย

เกษตรกร 100 คน /ปี

พื้นที่ดาเนินการ

หมู่ที่ 1 - 14 ตําบลคลองจินดา

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2558– 2560

แผนการดาเนินงาน

จัดอบรมปีละ 2 ครั้ง ๆ 1 วัน ผู้เข้าอบรมครั้งละ 50 ราย

วิธีการดาเนินการ
รายละเอียดโครงการ

คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
จัดอบรมเกษตรกร และสาธิตวิธีทํา

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การบริหารโครงการ

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เกษตรประจําตําบล
งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ์/แผนการใช้เงิน
งบประมาณ
50,000 บาท / ปี
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
23,000 บาท / ปี
ค่าอาหาร
22,000 บาท / ปี
ค่าพาหนะ
5,000 บาท / ปี

ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง (OUT PUT หรือ PRODUCT)
- เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพได้เอง
- มีการนําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพไปใช้ปรับปรุงดิน
ผลกระทบ/ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยทางอ้อม (OUT COMES หรือ EFFECTS)
- ดินมีโครงสร้างดีขึ้น
- ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
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ภาคผนวก

กระบวนการจัดทาเวทีชุมชน
ครั้งที่

วัตถุประสงค์/เปูาหมาย

จํานวนชาวบ้าน
ที่เข้าร่วมทั้งหมด
(คน)

1

บ้านคลองจินดา

70

2

บ้านบึงบางช้าง

50

3

บ้านปรีดาราม

79

4

บ้านคลองจินดา

48

5

บ้านวังน้ําขาว

56

6

บ้านพาดหมอน

60

7

บ้านสี่แยก

55

จํานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ชื่อหน่วยงาน
จํานวน
(คน)

จํานวนผู้นําชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตําแหน่ง)
ผลที่ได้รับ

สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน

1

1.นายอําพล ผ่องสวน

1

1. นายเชาว์ เอี่ยมจินดา

1

1. นายศิริวัช ชูสวุ รรณ

1

1.นายณรงค์ มกรเสน

1

1.นายสุชิน ขําขาว

1

1.นายสละ ลี้จินดา
2. นายพิชยั คัมภีร์ศาสตร์
1. นางอนงค์ น้อยนารถ

1

ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข

8

บ้านคลองจินดา

30

9

บ้านพาดหมอน

50

10

บ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ

65

11

บ้านรางสังกะสี

50

12

บ้านวังน้ําขาว

62

13

บ้านแหลมอาจารย์เผือก

35

14

บ้านคลองจินดาพัฒนา

63

15

วัดวังน้ําขาว

122

16

วัดปรีดาราม

135

สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน
สํานักงานเกษตร
อ . สามพราน

1

1.นายนิมิต แก่นสวาท

1

1.นายกําธร เนียมแสง

1

1.นายสุรัตน์ ถ้ํากระแสร์

1

1.นายประสงค์ ปานเย็นสงวน

1

1.นายสินธ์ เล็กจินดา

1

1.นายศรีพันธ์ ปานเจริญ

1

1.นายประสงค์ จรดล

1

1. นายสุชิน ขําขาว
2.นายอําพล ผ่องสวน
1. นายสุชิน ขําขาว
2.นายอําพล ผ่องสวน

1

ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
ได้รู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2558 – 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แผนงาน / โครงการ

ปี 2558
จํานวนโครงการ
งบประมาณ
( บาท )

ปี 2559
จํานวนโครงการ งบประมาณ
( บาท )

ปี 2560
จํานวนโครงการ งบประมาณ
( บาท )

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
( บาท )

แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี

1

70,000

-

-

-

-

1

70,000

แผนการลงทุน

-

-

1

60,000

1

-

1

60,000

แผนพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

-

1

70,000

1

70,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2558– 2560)
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ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่

1.แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
( ผลผลิตโครงการ)

1

โครงการอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อให้ความรู้
ด้านการผลิตมา
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
และเพื่อนํา
ความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนของตน

เกษตรกร
140 ครัวเรือน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
( บาท )
( บาท )
( บาท )
70,000

60,000

70,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เกษตรกรสามารถนําไป
ปฏิบัติได้

สํานักงานเกษตรอําเภอ
สามพราน

186

ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2558– 2560 )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. แผนการลงทุน ( ธุรกิจชุมชน)
งบประมาณและที่มา
เปู
า
หมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
( ผลผลิตโครงการ)
( บาท )
( บาท )
( บาท )
1 โครงการแปรรูปสินค้า
เพิ่มมูลค่าสินค้า แม่บ้านเกษตรกร
50,000
แม่บ้านเกษตรกร
50
ราย
การเกษตรของตําบลคลอง และสร้างรายได้
สามารถนําไปปฏิบัติได้
จินดา(ผักและผลไม้)
ให้แก่เกษตรกร
และเพื่อสร้าง
ความรู้ในการ
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
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ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2550 – 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3. แผนปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากร
งบประมาณและที่มา
เปู
า
หมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
( ผลผลิตโครงการ)
( บาท )
( บาท )
( บาท )
1 โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการ
เกษตรกร
100,000
เกษตรกรสามารถนําไป สํานักงานปลัด
หมักและปุ๋ยชีวภาพ
ทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
100 ครัวเรือน
ปฏิบัติได้
ชีวภาพ ใช้ใน
ครัวเรือน และลด
การใช้สารเคมีใน
การทําเกษตรใน
ตําบล
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลอ้อมใหญ่

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. 2558 - 2560

190
สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 แผนพัฒนาการเกษตร
บทที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลทางกายภาพ
- ข้อมูลชีวภาพ
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
- ข้อมูลด้านสังคม
บทที่ 3 สถานการณ์ของชุมชน
- ปัญหาของชุมชน
- ศักยภาพของชุมชน
บทที่ 4 สังเคราะห์ข้อมูล
- ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
- ลักษณะของการผลิต เทคนิค ระบบ
- ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิตผลตอบแทนที่ได้
- กลยุทธ์ทางเลือก
บทที่ 5
แนวทางพัฒนาชุมชน
18
- แนวทางการแก้ไข
- แผนพัฒนาการเกษตรแต่ละหมู่บ้าน
- สรุปแผนพัฒนาชุมชนในแต่ละด้าน
- แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล (แผน 3 ปี)

บทที่ 1

1
3-9

10
11

12 -
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แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการพัฒนาชุมชนตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกร
ชาวบ้านหรือชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการพัฒนาชุมชนมีพัฒนา
มาจากแนวคิดที่ว่า มนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของธรรมชาติและเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาถ้ามนุษย์
รับการพัฒนาก็จะเกิดการพัฒนาชุมชนตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงเกษตรกร ชาวบ้านให้รู้จักคิดเอง
ทําเอง บนพื้นฐานของการรักถิ่นกําเนิด เป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน จากการกระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ในการวางแผนตัวเอง ฉะนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ชุมชน
ต้องมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือการรวมความคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผนร่วมทุนและร่วมรับผลประโยชน์
โดยการบริการและจัดการ โดยชุมชนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ถ้าชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็จะได้รับการแก้ไขในทางที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่ยั่งยืน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเอง ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง และมีความสามารถในการบริหาร
และจัดการทรัพยากรของตนเอง และมีความสามารถในการบริหารและจัดการทรัพยากรของตนเอง
และชุมชนได้
3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคราชการและชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การของชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถรู้ปัญหาของตนเองและสามารถร่วมกันแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้
2. เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้อง
3. เกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดํารงชีวิต
พื้นที่เปูาหมาย
- ดําเนินการในพื้นที่ตําบลอ้อมใหญ่ จํานวน 8 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2558 - 2560
งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
1. เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
3. กรมพัฒนาที่ดิน
4. กรมชลประทาน
5. กรมปศุสัตว์
6. กรมประมง
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลอ้อมใหญ่

บทที่ 2
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สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

2.1 ข้อมูลทางกายาภาพ
2.1.1 สถานที่ตั้งและอาณาเขตและพื้นที่
ตําบลอ้อมใหญ่เป็นตําบลที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาว่านานประมาณ 100 ปี เดิมอ้อมใหญ่
สมัยก่อนราษฎรเดินทางไปไหนมาไหนใช้แม่น้ําในการสัญจรหลัก การเดินทางก็เป็นไปด้วยความลําบาก เมื่อมาถึง
พื้นที่แห่งนี้แม่น้ําจะไหลอ้อมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านในพื้นที่นี้ว่า “อ้อมใหญ่” มาจนทุกวันนี้
2.1.2 สภาพภูมิศาสตร์
ตําบลอ้อมใหญ่อยู่ห่างจากอําเภอสามพรานประมาณ 3.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดตําบลไร่ขิง , ตําบลท่าข้าม , อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
จดตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก จดตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก จดตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.1.3 สภาพภูมิประเทศ
- ตําบลอ้อมใหญ่สภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม
2.1.4 แหล่งน้าและทางน้า
- ตําบลอ้อมใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ําจากคลองธรรมชาติ จึงมีคลองสายสําคัญจากแม่น้ําท่าจีนเข้า
สู่พื้นที่ ได้แก่ คลองอ้อมใหญ่ , คลองอ้อมน้อย , คลองลัด
2.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
- ประปา มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ได้ตลอดปี เกือบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 95 %
- ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์ มีระบบโทรศัพท์พื้นฐานใช้ในครัวเรือนประมาณ 70 %
2.1.6 เส้นทางคมนาคม
ตําบลอ้อมใหญ่มีเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ํา ประชากรส่วนใหญ่ใช้คมนาคมทางบกมี
ถนนสายหลักลาดยางผ่าน 2 เส้น คือถนนสายเพชรเกษม – วัดอ้อมใหญ่ , สายหมอศรี – วัดคลองอ้อมใหญ่ , ยัง
มีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังบ้างเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน สามารถใช้ได้ตลอดปี ส่วนทางน้ําใช้เรือพายและเรือยนต์
หางยาว
2.1.7 กลุ่มชุดดิน
ตําบลอ้อมใหญ่ประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินที่ 8 ซึ่งลักษณะ : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวดินบน
มีลักษณะการทับถมกันเป็นชั้น ๆ ของดินและอินทรียวัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ํา ดินล่างมีสีเทาบางแห่งมี
เปลือกหอยปะปนอยู่ด้วยพบบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ทําการขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชผลต่าง
ๆทําให้สภาพพื้นผิวดินเปลี่ยนแปลงไปจากปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติถึงสูงเหมาะแก่การปลูกไม้
ผลไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง ขนุน มะพร้าว ฝรั่ง
2.1.8 ภัยธรรมชาติ
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ตําบลอ้อมใหญ่จะประสบปัญหาในฤดูฝนที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน และมีระดับน้ําทะเล
หนุนสูงก็จะทําให้น้ําท่วมเนื่องจากการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําท่าจีนไม่ทัน
2.1.9 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25 -37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและสม่ําเสมอ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปี 92.20 มม.

2.2 ข้อมูลชีวภาค
2.2.1 พันธุ์พืชที่ปลูก
เกษตรกรตําบลอ้อมใหญ่ ส่วนมากประกอบอาชีพการปลูกต้นไม้ผลไม้ยืนต้น ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่
แปูนสีทอง ชมพู่พันธุ์ทูลเกล้า เพชรสามพราน ทับทิมจันทร์ มะนาวพันธุ์แปูน มะพร้าวอ่อนพันธุ์น้ําหวาน
น้ําหอม มะพร้าวพันธุ์ใหญ่ กลาง มะม่วงน้ําดอกไม้ ฟูาสั่น และกล้วยไม้พันธุ์สกุลหวาย
2.2.2 การใช้ที่ดินปลูกไม้ผล – ไม้ยืนต้น (จํานวน/ ไร่) (ตารางที่ 2)
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน
ม.1 บ้านอ้อมใหญ่
ม.2 บ้านอ้อมใหญ่
ม.3 บ้านคลองอ้อมใหญ่

ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8

บ้านอ้อมใหญ่
บ้านอ้อมใหญ่
บ้านสวนหมาก
บ้านคลองลัด
บ้านสามพราน
รวม

ข้าว

ไม้ผล
ไม้ยืนต้น

60
60

370
120
170
150
200
330
310
50
1,700

พื้นที่การเกษตร
ไม้ดอก
พืชผัก
ไม้ประดับ

50
10
20
10
30
20
10
150

20
5
10
10
10
20
20
5
100

อื่นๆ

10
10
10
10
10
10
10
10
80

รวม

450
145
210
180
350
440
240
75
2,090

2.2.3 ระบบการผลิต
ชนิดพืช

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ฝรั่ง

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค หมายเหตุ
.
ทําตลอดปี

ชมพู่

ทําตลอดปี

มะนาว

ทําตลอดปี

กล้วยไม้

ทําตลอดปี
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มะพร้าว
อ่อน
มะพร้าว
แก่
มะม่วง

ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี

2.2.4 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเทคโนโลยีการผลิต
ชนิดพืช

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ฝรั่ง

ใส่ปุ๋ย
คอก

ตัดแต่ง
กิ่ง

ใส่
ปุ๋ยเคมี

พ่น
สารเคมี

ชมพู่

ใส่ปุ๋ย
คอก

ใส่
ปุ๋ยเคมี

พ่น
สารเคมี

ใส่ปุ๋ย
คอก

ใส่
ปุ๋ยเคมี

พ่น
สารเคมี

พ่น
สารเคมี

ใส่
ปุ๋ยเคมี

เก็บ
เกี่ยว
ผลผลิต

มะนาว

ม.ค. ก.พ.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กล้วยไม้

มะพร้าวอ่อน

ใส่ปุ๋ย
คอก

เก็บ
เกี่ยว
ผลผลิต

พ.ย.

ธ.ค.
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ใส่ปุ๋ย
คอก

มะพร้าวแก่

มะม่วง

เก็บ
เกี่ยว

เก็บ
เกี่ยว
ผลผลิต
ตัดแต่ง
กิ่ง

ดูแล
รักษา

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตพืช
ที่
1.

รายการต้นทุนการผลิต/ไร่/บาท
ค่าวัสดุ
ค่าพันธุ์

2.

ค่าปุ๋ยเคมี , ปุ๋ยคอก

3.

ค่าสารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืช

4.

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5.

ค่าจ้างแรงงาน
ค่าเตรียมดินยกร่องปลูก

6.

ค่าปลูก

7.
8.
9.

ค่ากําจัดศัตรูพืช
ค่าห่อผล
ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10. ค่าตัดแต่งกิ่ง
11. ค่าเรือนโรง
รวมต้นทุนการผลิต

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ฝรั่ง

ชมพู่

มะม่วง มะนาว

3,00
0
3,00
0
4,00
0
2,00
0

1,50
0
3,00
0
3,50
0
2,00
0

7,50 7,50
0
0
1,00 210
0
400 50
500 500
1,00 500
0

มะพร้าวอ่อน

มะพร้าวแก่

1,500 1,500 18,000

1,500

1,200

2,000 4,000 10,000

2,000

1,500

2,000 5,000 15,000

1,000

500

3,000

500

500

1,000 3,000

กล้วยไม้

500

7,500

-

7,500

-

200

300

1,000

400

400

840
400
500

500
300

1,200
600

300
400

200
300

13,600

4,600

600 200 250 400
65,500
23,0 18,9 9,190 22,50 114,30
00
60
0
0
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2.3.1 ขนาดการถือครองที่ดิน
- เกษตรกรมีที่ดินทํากินเฉลี่ยครอบครัวละ 8 ไร่
2.3.2 สิทธิในที่ดินทากิน
- ที่ดินของตนเอง 70 %
- ที่ดินเช่า 25 %
- อื่น ๆ 5 %
2.3.3 จานวนแรงงาน
- ครอบครัวเกษตรกร 1 ครอบครัวจะมีแรงงานเฉลี่ย 3 คนต่อ 1 ครอบครัว

2.3.4 รายได้รายจ่ายของครอบครัว
- เกษตรกรมีอาชีพทําสวนผลไม้เป็นหลักและปลูกกล้วยไม้เพื่อตัดดอก เกษตรกรส่วนใหญ่จะ
มีรายได้ตลอดปี รายจ่ายของเกษตรกร 60 เปอร์เซ็นต์จํานํามาใช้จ่ายในครอบครัว และอีก 40 เปอร์เซ็นต์
จะเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
2.3.5 เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องสูบน้ํา
156 เครื่อง
เครื่องพ่นสารเคมี 148 เครื่อง
2.3.6 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้านตําบลอ้อมใหญ่มี 8 หมู่บ้าน 8 กลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียนหมู่บ้านละ
1 ล้านบาท ขณะนี้กําลังดําเนินการส่งเงินครบชําระและจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกอยู่
2.3.7 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
- เกษตรกรตําบลอ้อมใหญ่ใช้แหล่งเงินทุนจากตนเอง 47 เปอร์เซ็นต์ จากธนาคารเพื่อ
การเกษตร 27 เปอร์เซ็นต์ จากธนาคารพาณิชย์ 15 เปอร์เซ็นต์ จากแหล่งอื่นๆ 10 เปอร์เซ็นต์
2.3.8 ข้อมูลการตลาด ( วิธีการตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิต )
ผลผลิตไม้ผล
- มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
- มีพ่อค้าท้องถิ่นรวบรวมผลผลิต
- เกษตรกรนําไปจําหน่ายในตลาด
- เกษตรกรนําไปจําหน่ายในตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท
ผลผลิตกล้วยไม้
- มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจําหน่ายต่างประเทศ
- จําหน่ายในตลาดอําเภอ จังหวัด
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- จําหน่ายตลาดปากคลองตลาด

2.4 ข้อมูลด้านสังคม
2.4.1 จานวนประชากรและครัวเรือน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
1,488
1,309
1,136
3,464
660
424
190
7,355
16,028

จํานวนครัวเรือนเกษตรกร
30
3
3
2
24
22
24
8
116

ประชากรทั้งหมด
1,071
1,588
1,404
3,204
1,028
696
341
7,759
17,208

ประชากรเกษตร
90
9
9
6
72
66
72
24
348

2.4.2 ศาสนา,การศึกษา,สิ่งยืดเหนี่ยวของประชาชน
ประชากรของตําบลอ้อมใหญ่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัดอ้อมใหญ่ , วัดคลองอ้อมใหญ่ , วัด
สิรินธร มีโรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ , โรงเรียนบ้านคลองลัด , โรงเรียนอนุบาลวัดสิรินธร

บทที่ 3
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สถานการณ์ของชุมชน
สรุปปัญหาของเกษตรกรตาบลอ้อมใหญ่
กายภาพ
ชีวภาพ
1). ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 1). มีศัตรูพืชระบาดตลอด
2). น้ําท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก
ปี
หนักติดต่อกันหลายวันและ
มีน้ําทะเลหนุนสูง
3). น้ําเน่าเสีย
4). ขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร
ในฤดูแล้ง
5). ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ชุมชนของตาบลอ้อมใหญ่
1. ให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตแน่นอน
2. ให้มีราคาที่ดี
3. ให้มีปัจจัยการผลิตที่ดีตามมาตรฐานและราคาถูก
4. ให้มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้น

เศรษฐกิจ
1). ราคาผลผลิตตกต่ํา
2). ปัจจัยการผลิตมีราคา
สูง
3). ไม่สามารถกําหนดราคา
ผลผลิตได้

สังคม
1). ขโมย
ผลผลิต
2). ยาเสพติด
3). การพนัน
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บทที่ 4
สังเคราะห์ข้อมูล
4.1 ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลอ้อมใหญ่ เกษตรกรจะยึดอาชีพทําสวนผลไม้เป็นหลักมีบางส่วนที่ปลูกกล้วยไม้เพื่อตัดดอก
ออกจําหน่าย เนื่องจากพื้นที่ตําบลอ้อมใหญ่สภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
แม่น้ําท่าจีนไหลผ่าน มีลําคลอง 3 คลอง ไหลกระจ่ายไปทั่วตําบล

มี

4.2 ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิตผลตอบแทนที่ได้
ปัจจัยการผลิตนั้นเกษตรกรต้องรับอาสาในเรื่องของราคาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นจากเดิม แต่ราคา
ผลผลิตนั้นยังคงที่และไม่แน่นอนทําให้ผลตอบแทนที่ได้นั้นลดลง
4.3 กลยุทธ์ทางเลือก
เน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้มีตลาดกลางเพื่อจําหน่าย
ผลผลิตได้โดยตรง
4.4 แผนการผลิต
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
5. ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน
4.5 แผนถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องของการจัดการผลิตการบริหารศัตรูพืชที่ถูกวิธี และการใช้เทคโนโลยีที่ลด
ต้นทุนการผลิต

บทที่ 5
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แนวทางการพัฒนาชุมชน
ปัญหา
1). ผลผลิตมีราคาตกต่ํา

สภาพปัญหา / สาเหตุ
1). มีผลผลิตจํานวนมาก รวมทั้งมีผลผลิต
จากแหล่งปลูกอื่นๆ เข้าสู่ระบบตลาดมาก
2). ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตรงตามตลาด
ต้องการ

2). ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 1). ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง
2). สารเคมีปูองกันกําจัดโรคและแมลงมี
ราคาสูง
3). โรคและแมลงศัตรูพืช
1). ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
ระบาด
กําจัดโรคและแมลงอย่างถูกต้องและถูกวิธี
2). แมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติถูกทําลาย
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
4). น้ําเน่าเสีย
1). จากโรงงานอุตสาหกรรม
2). จากฟาร์มของเกษตรกร
3). จากบ้านเรือนของเกษตรกร
5). น้ําท่วม

1). พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

6). ขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง

1). ลําคลอง คูคลองตื้นเขิง
2). ผักตบชวาและวัชพืชมาก

7). ขโมยผลไม้ตามสวน

1). ยาเสพติด
2). การพนัน

การแก้ไข
1). จัดหาตลาดกลางเพื่อจําหน่ายผลผลิต
โดยตรง
2). จัดหาตลาดต่างประเทศโดยตรง
3). รวมกลุ่มเพื่อแปรรูปและถนอมอาหาร
4). ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
1). รวมกลุ่มเพื่อซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
2). เลิกใส่สารเคมี
3). อบรมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
1). จัดอบรมเกษตรกร
2). ทัศนะศึกษาดูงานสถานที่ประกอบการ
ประสบผลสําเร็จ
1). รณรงค์ให้รักษาความสะอาดของคูคลอง
2). ออกกฎหมายคุ้มครองพร้อมกับการ
อนุรักษ์
3). ทําตามกฎหมายที่ให้อํานาจไว้
1). ทําคันกั้นน้ําให้สูงขึ้น
2). เตรียมเครื่องสูบน้ําและน้ํามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นไว้เป็นส่วนกลาง
1). ขุดลอกคูคลอง
2). ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ํารักษาความ
สะอาดคูคลอง
3). รวมกลุ่มผู้ใช้น้ํา
1). รณรงค์ให้เลิกยาเสพติด
2). รณรงค์ให้เลิกการพนัน
3). ใช้หลักศาสนา
4). ใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2558 - 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แผนงาน / โครงการ

ปี 2558
จํานวนโครงการ งบประมาณ
( บาท )

ปี 2558
จํานวนโครงการ งบประมาณ
( บาท )

ปี 2560
จํานวนโครงการ งบประมาณ
( บาท )

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
( บาท )

แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี

-

-

1

50,000

-

-

1

50,000

แผนการลงทุน

-

-

1

30,000

-

-

1

30,000

แผนพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

-

-

1

100,000

-

-

1

100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2558 - 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่

1.แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
( ผลผลิตโครงการ)

1

โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ความรู้
ด้านการนํา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
และเพื่อนํา
ความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนของตน

เกษตรกร
50 ครัวเรือน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
( บาท )
( บาท )
( บาท )
50,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เกษตรกรสามารถนําไป
ปฏิบัติได้

สํานักงานเกษตรอําเภอ
สามพราน

204
รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2558 - 2560 )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. แผนการลงทุน ( ธุรกิจชุมชน)
ที่
1

โครงการ
โครงการแปรรูปสินค้า
การเกษตรของตําบล
อ้อมใหญ่ (ผักและผลไม้)

วัตถุประสงค์
เพิ่มมูลค่าสินค้า
และสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร
และเพื่อสร้าง
ความรู้ในการ
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร

เปูาหมาย
( ผลผลิตโครงการ)
แม่บ้านเกษตรกร
30 ราย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
( บาท )
( บาท )
( บาท )
30,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
แม่บ้านเกษตรกร
สามารถนําไปปฏิบัติได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอ
สามพราน
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รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( พ.ศ.2558 - 2560)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3. แผนปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากร
ที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ย
หมักและปุ๋ยชีวภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการ
ทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ ใช้ใน
ครัวเรือน และลด
การใช้สารเคมีใน
การทําเกษตรใน
ตําบล

เปูาหมาย
( ผลผลิตโครงการ)

เกษตรกร
50 ครัวเรือน

งบประมาณและที่มา
2558
2558
2560
( บาท )
( บาท )
( บาท )
100,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกษตรกรสามารถนําไป
ปฏิบัติได้

สํานักงานเกษตรอําเภอ
สามพราน

206
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ปี 2558 - 2560
ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

208

บทที่ 1
แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการพัฒนาชุมชนตาบลไร่ขิง
อาเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม

หลักการและเหตุผล

การจัดทาแผนพัฒนาตาบล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวยการพัฒนาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้เกษตรกรชาวบ้านหรือชุมชน มีสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานการดารงชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการ
พัฒนาชุมชนมีพัฒนาการมาจากแนวคิดที่ว่า มนุษย์เป็นปัจจัยที่สุดของธรรมชาติและเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดใน
การพัฒนา ถ้ามนุษย์ได้รับการพัฒนาก็จะเกิดการพัฒนาชุมชนตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิดของ
เกษตรกร ชาวบ้าน ให้ความรู้จักคิดเองทาเอง บนพื้นฐานของการรักถิ่นกาเนิด เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของชาวบ้านจากกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ในการวางแผนด้วย
ตนเอง ฉะนั้นในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน ชุมชนต้องมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ การร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมวางแผน ร่วมทุนและร่วมรับผลประโยชน์ โดยการบริการและจัดการโดยชุมชนเพื่อ
ผลประโยชน์ของชุมชน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ถ้าชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ก็จะได้รับการแก้ไขในทางที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง และมีความสามารถใน
การบริการและจัดการทรัพยากรของตนเองและชุมชนได้
3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริง ระหว่างหน่อยงานต่างๆในภาค
ราชการและชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การของชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถรู้ปัญหาของตนเองและสามารถ
ร่วมกันแก้งไขปัญหาของชุมชนได้
2. เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนเป็นไป
อย่างถูกต้อง
3. เกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดารงชีพ
พื้นที่เปูาหมาย
- ดาเนินการในพื้นที่ตาบลไร่ขิง จานวน 14 หมู่บ้าน
-

ระยะเวลาดาเนินการ
- ปี 2558 - 2560
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งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จานวน 397,545 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลไร่ขิง
2. สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
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บทที่ 2
1. สภาพทั่วไป
ประวัตคิ วามเป็นมาของตาบลไร่ขิง
ไม่มีผู้ใดทราบเป็นที่แน่ชัด รูแ้ ต่เพียงว่าชื่อไร่ขิง ผู้เขียนสันนิษฐานว่า สมัยก่อนอาจจะมี
การปลูกขิงเป็นอาชีพหลักของประชาชนในตาบลนี้ก็ได้ เพราะส่วนมากจะมีพื้นเพเดิมจากคนจีนที่
อพยพ
มาอยู่ในประเทศไทย

ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง
ตาบลไร่ขิงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอสามพราน อยู่ห่างจากอาเภอประมาณ
7 กิโลเมตร
- ทิศเหนือจดตาบลบางเตยและตาบลบางกระทึก
- ทิศใต้จดตาบลท่าข้ามและตาบลอ้อมใหญ่
- ทิศตะวันออกจดตาบลกระทุ่มล้ม
- ทิศตะวันตกจดตาบลท่าตลาดและตาบลทรงคนอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 13,591 ไร่ ( 21.75 ตารางกิโลเมตร )
หมู่ที่ 1
บ้านไร่ขิง
มีพื้นที่
260
ไร่
หมู่ที่ 2
บ้านวัดไร่ขิง
มีพื้นที่
1,140
หมู่ที่ 3
บ้านคลองใหม่
มีพื้นที่
301
หมู่ที่ 4
บ้านคลองมะนาว
มีพื้นที่
460
หมู่ที่ 5
บ้านคลองบางพร้าว มีพื้นที่
1,155
หมู่ที่ 6
บ้านคลองตาจุ่น
มีพื้นที่
316
หมู่ที่ 7
บ้านถ่าน
มีพื้นที่
758
หมู่ที่ 8
บ้านคลองผีเสื้อ
มีพื้นที่
320
หมู่ที่ 9
บ้านคลองวัดท่าพูด
มีพื้นที่
2,307
หมู่ที่ 10 บ้านคลองบางซื่อ
มีพื้นที่
1,408 ไร่
หมู่ที่ 11
บ้านท่าเกวียน
มีพื้นที่
1,020
หมู่ที่ 12 บ้านคลองฉาง
ไร่
หมู่ที่ 13
บ้านคลองบางยาง
มีพื้นที่
875
หมู่ที่ 14 บ้านคลองรางเตย มีพื้นที่
1,300 ไร่

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
มีพื้นที่
ไร่

1,970
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ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านและมีคลองต่างๆ เป็นคลองซอยคล้ายเป็น
คลอง
ส่งน้าของชลประทาน แต่เป็นคลองธรรมชาติ จึงเหมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
เดิม
ประชาชนส่วนใหม่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ทานา ทาสวนผลไม้ แต่ปัจจุบันพื้นที่
การเกษตร
ลดลง เนื่องจากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์

ประชากร
ประชากรทั้งหมด
แยกเป็นชาย
แหล่งที่มา
:
ข้อมูล ณ
:

26,100
คน
12,323
คน หญิง 13,792
คน
สานักงานทะเบียนอาเภอสามพราน
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ครัวเรือน
ครัวเรือทั้งหมด
17,798ครัวเรือน
แยกเป็นครัวเรือนเกษตร
440 ครัวเรือน
แหล่งที่มา
:
สานักทะเบียนอาเภอสามพรานและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูล ณ
:
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การคมนาคม
ถนนดิน
ถนนลูกรังหินคลุก
ถนนลาดยาง
ถนน คสล.

2
26
7
25

สาย
สาย
สาย
สาย

การโทรคมนาคม
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข

1

แห่ง ( ที่ทาการไปรษณีย์ไร่ขิง )

การไฟฟูา
มีไฟฟูาใช้ 100 เปอร์เซ็นต์
ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟูาใช้ 10,477

ครัวเรือน

แหล่งน้ํา
1. แหล่งน้าธรรมชาติแม่น้าไหลผ่านจานวน 1 สาย คือ แม่น้าท่าจีนและมีคลอง
ธรรมชาติ

212
ต่าง ๆ จานวน 15 คลอง ( รายละเอียดภาคผนวก 1 )
2. แหล่งน้าที่สร้างขึ้น มีบ่อบาดาลจานวน 16 บ่อ ( ดูรายละเอียดภาคผนวก 2 )

ภูมิอากาศ
มี 3 ฤดูกาล คือ
1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน
2. ฤดูหวาน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม
3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ( ดูรายละเอียดภาคผนวก 2 ก. )

ปริมาณน้ําฝน
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยในรอบ 6 ปี 983 มม. / 6 ปี โดยมีการกระจายตัวของน้าฝน
มากกว่า
120
มม. อยู่ 3 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม , กันยายน และ ตุลาคม เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือ
เดือน
กันยายน ( ดูรายละเอียดภาคผนวก 3 )
กลุ่มดิน
ตาบลไร่ขิงมีองค์ประกอบของดินลักษณะเป็นดินเหนียวอยู่ในกลุ่มดินที่ 8 และ 8/2
ซึ่งประกอบด้วยดินชุดบางเลน ทีต่ กตะกอนทับถมผิวดิน ดินชุดบางกอกและชุดธนบุรี ( ดูรายละเอียด
ภาคผนวก 4 )

ภัยธรรมชาติ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ คือ จะมีน้าท่วมขังพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดู
ฝน
และมีน้าทะเลหนุนจึงเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้าลงสู่แม่น้าท่าจีน

2. สภาพทางชีวภาพ

การปลูกพืชเศรษฐกิจตาบล
ชื่อพืช

ข้าว
ฝรั่ง
ส้มโอ
มะพร้าวอ่อน

พันธุ์

กข.41,พิษณุโลก2
กลมสาลี่ , แปูงสีทอง
ขาวทองดี , ขาวน้าผึ้ง
ก้นจีบ

พื้นที่ปลูก
( ไร่ )
2,598
466
542
457

ผลผลิตเฉลี่ย /
ไร่
( กก. / ผล / ช่อ
)
900
5,000
1,720
3,400

ฤดูกาลที่
ปลูก

หมู่บ้านปลูก

ตลอดปี
“
“
“

2,4,5,7,9,10,11,1
2,13
2,3,4,5,7,8,9,10
1,3,4,6,8,11

21311 213 กล้วยไม้

หวาย,ม็อคคาร่า,แวนด้า,แคทรียา

160.50

91,000

“

1ถึง14
5,7,9,10,11,12,1
3
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ปฏิทินการปลูกพืช

ายการ

นาข้าว

ม.ค.

ก.พ.
ดูแลรักษา

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

เก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว

เตรียมดิน

ปลูก

ก.ค.

ส.ค.

ดูแลรักษา

ก.ย.

ต.ค.

เก็บเกี่ยว

เตรียมดิน

พ.ย.

ธ.ค.
ปลูก

ไม้ผล
ดูแลรักษา
เตรียมดิน

ปลูก

เก็บเกี่ยว
เตรียมดิน

ตัดแต่งกิ่ง
เตรียมดิน

พืชผัก
เตรียมดิน

ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว

ปลูก

ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว

กไม้ประดับ
ดูแลรักษา - เก็บเกี่ยวตลอดปี

ปลูก

ดูแลรักษา

ปลูก

ดูแลรักษา
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สภาพทางชีวภาพ
การใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรในการผลิตพืช ประมง ของตําบลไร่ขิง

ข้าว
วิธีทา
ฤดูปลูก

หว่านนาตมแผนใหม่
นาปี พฤษภาคม – กันยายน
นาปรัง ตุลาคม – เมษายน ทานาปรัง 2 ครั้ง
เกษตรกรจะทานาหมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนบางครั้งไม่รู้ว่านาปีหรือนาปรัง
กข.41 ,พิษณุโลก2

พันธุ์

การเตรียมเมล็ดพันธุ์
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการทาแปลงขยายพันธุ์ แต่คัดจากแปลงนาที่เห็นว่าข้าวมีความสมบูรณ์
ไว้สาหรับทาพันธุ์ และไม่มีการทดสอบความงอกโดยวิธีทางวิชาการ เช่น ผ่านน้าเกลือ จะนาข้าวที่
เตรียมไว้มาใส่กระสอบปุ๋ยแช่น้าแล้วนามาหุ้มไว้ และสังเกตเมล็ดข้าวว่า ถ้ามีรากงอกมาประมาณ 1 ซม.
ก็จะนาไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้

การเตรียมดิน
ใช้ลุกทุบๆ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจึงเริ่มไถดะ ไถแปร ทาเทือก จะหมักเทือกไว้ 1 – 3
วัน แล้วลูบเทือกทาการชักร่องโดยใช้ไห และรถไถลากต้นกล้วยเว้นไว้ 1 วัน แล้วจึงหว่านข้าว

วัชพืช
ที่พบเห็นส่วนใหญ่มีพวก หญ้าข้าวนก กก และผัดบอด

การใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช
ส่วนใหญ่จะใช้ยาฉีดหลังจากหว่านข้าวแล้ว 1 – 5 วัน เช่น พวกโซพิต แซทเทอนนิส เป็นต้น แต่ก็ยัง
มีอีกหลายรายที่ใช้แบบชนิดหว่าน เช่น เอวิโรซาน รอนสตาร์ เป็นต้น แต่ชนิดนี้ต้องใช้หลังหว่านข้าวแล้ว
ประมาณ 15 – 20 วัน คือส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะใช้ตามฉลาดที่เขียนไว้

การใส่ปุ๋ย
ใช้สูตร 46 – 0 – 0 ใส่ก่อน คือ หลังจากหว่านข้าวประมาณ 15 – 30 วัน แต่เกษตรกรจะใช้
ในอัตราส่วน 2 กก. / ไร่ และใช้สูตร 16 – 20 – 0 ใส่ตอนข้าวจะเริ่มตั้งท้อง แต่ก็มีหลายรายที่ใส่กลับ
สูตรจากตัวอย่างแรก คือ0 นาเอาสูตร 16 – 20 – 0 มาใส่ครั้งที่ 1 และสูตร 46 – 0 – 0 มาใส่ครั้ง
ที่ 2
จะเห็นได้ว่าเกษตรกรตัวอย่างแรกจะใส่ผิดหลักวิชาการและมองว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ ขาดความรู้
ทางด้านวิชาการ แต่แท้ที่จริงมีความรู้วิชาการแต่ไม่ทาตาม

ศัตรูข้าวที่สําคัญ
ง. โรค เช่น โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า
จ. แมลง เช่น หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล แมลงดาหนาม แมลง
สิง หนอนม้วนใบข้าว จิ้งหรีด ตั๊กแตน

การใช้สารเคมีปูองกันกําจัด
จ. ประเภทโรค ใช้พวก ฮีโนซาน บลาเอส ซาพรอล
ฉ. ประเภทแมลง ใช้พวก มาลาไธออน ไดเมทโธเอท มิพซิน
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การเก็บเกี่ยว
เมื่อข้าวเริ่มจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวหรือเรียกว่าระยะพลับพลึง เกษตรกรจะไปติดต่อรถที่รับจ้างเกี่ยว
ข้าวมา
จากท้องถิ่นอื่น เกษตรกรที่ไม่ได้ไปติดต่อผู้รับจ้างเกี่ยวหรือที่เกษตรกรนิยมเรียกกันว่า แขกเกี่ยวข้าว ก็จะต้อง
คอยคิวจากเกษตรกรรายอื่น บางครั้งต้องรอจนข้าวสุกงอมมาก ซึ่งปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจําในการเก็บ
เกี่ยว ราคาตั้งแต่ไร่ละ 300 - 350 บาท

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
นาปี
นาปรัง

กข.41,พิษณุโลก2
กข.41,พิษณุโลก2

850 กก.
950 กก.

การขาย
เกษตรกรก่อนจะนวดข้าวจะต้องไปติดต่อโรงสีหรือพ่อค้ารับซื้อข้าว และตกลงราคาซื้อขายแล้วให้
โรงสีนากระสอบมาไว้สาหรับใส่ข้าวแล้วจึงจะทาการเกี่ยวนวดในนาเลย แต่ก็มีเกษตรกรที่เป็นหนี้สินอยู่กับ
โรงสีจะไปติดต่อขอกระสอบมาเลย โดยไม่ได้ตกลงราคาข้าว ถึงโรงสีแล้วจึงตกลงราคา

ส้มโอ
วิธีทา
ฤดูปลูก
พันธุ์

นิยมยกร่องกว้างขนาด 6 เมตร และให้มีท้องร่องกว้างขนาด 1.5 เมตร
นิยมปลูกทุกฤดูกาลยึดหลักความสะดวก
ขาวทองดี ขาวพวง ขาวแปูน ขาวน้าผึ้ง

การเตรียมแปลงและปลูก
ยกร่องเตรียมดิน ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ลึก 50 ซม. แยกดินบนและดินล่างกองไว้ปากหลุมแล้ว
ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 เดือน ใช้ปุ๋ยคอกผสมดินที่ขุดขึ้นมาแล้วกลบลงไปในหลุมจนเต็มปากหลุมแล้วจึง
นากิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูกลงไปกลางหลุม โดยให้ระดับดินอยู่เหนือตุ้มกาบมะพร้าวเล็กน้อย ถ้าเป็นกิ่งตอนที่ชา
แล้วให้ระดับดินพอดีกับกิ่งชาแล้วใช้ไม้ปักใช้เชือกผูกกับลาต้นเพื่อกันลมพัดโยก แล้วรดน้าให้ชุ่ม ใช้
ทางมะพร้าวมาบังแสงไว้

การปฏิบัติดูแลรักษา
ตอนปลูกใหม่ๆ ต้องหมั่นให้นาเสอม จนกว่าจะตั้งตัวได้ เกษตรกรจะรดน้าเช้าเย็น

การใส่ปุ๋ย
เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 ในระยะส้มตั้งตัวได้ใหม่ๆ และสลับสูตร 16 – 16 – 16
เป็นบางครั้งพอส้มอายุได้ 1 ปี จะงดใช้สูตร 46 – 0 – 0 หรือถ้าใส่ก็นานๆครั้งแต่จะยึดหลักปุ๋ยสูตร เสอม ใส่
มากน้อยแล้วแต่ความต้องการของส้ม จนกระทั่ง 3 ปี เมื่อส้มโอให้ผลแล้ว หรืออายุ 4 ปีขึ้นไป จะมีการใส่ปุ๋ย
สูตร 15 – 15 – 15 หรือ สูตร 16 – 16 – 16 คือใส่ก่อนออกดอก พอติดผลแล้วสัก 3 – 6 เดือน
เกษตรกรจะเลือกใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง และจะใช้สูตร 13 – 13 – 21 เมื่อผลส้มเริ่มจะแก่ เพื่อบารุงรสชาด
ต่อจากนั้นเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยอีกเมื่อเก็บผลเสร็จพร้อมตัดกิ่งไปด้วยในตัวจึงจะเริ่มใส่สูตรเสมออีกครั้ง

การให้น้ํา
ให้น้าตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตอนบ่าย หยุดทางอาหารมื้อเที่ยง 2 ชั่วโมง ประมาณ 14.00 น. จึง
จะเริ่มอีกเกษตรกรใช้วิธีสังเกตความชื้นในดิน มีบางรายสังเกตใบของส้ม

การให้ผล
ส้มโอจะเริ่มให้ผลเมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไป

การกําจัดวัชพืช
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ใช้แรงงานคนดาย และใช้สารเคมี แต่บางสวนนิยมใช้เครื่องตัดเพราะเชื่อว่ามีหญ้าไว้สาหรับ
คลุมดินควบคุมความชื้น

การตัดแต่งกิ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีเก็บผลและตัดแต่งกิ่งไปด้วย

การเก็บผล
ตั้งแต่ออกดอกจนกระทั่งเก็บผลได้ ใช้เวลา 8 – 9 เดือน ปกติจะเก็บได้ประมาณเดือน
สิงหาคม - ตุลาคม เกษตรกรจะทยอยเก็บผลที่แก่เต็มที่ก่อน

ตารางการแสดงผลผลิตของส้มโอ
อายุต้นส้มโอ
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 – 8 ปี
8 – 10 ปี

ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น
โดยประมาณ (ผล)
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 -50
50 - 60

ตําบลไร่ขิง
ผลผลิตต่อไร่ประมาณ
(ผล)
850 - 500
500 - 750
750 – 1,000
1,000 – 1,250
1,250 – 1,500

ศัตรูส้มโอทีส่ าคัญ
แมลง
หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยอ่อน เพี้ยหอย
แมลงวันทอง
มวนเขียว มวนหวาน
โรค
โรคยางไหล โรคใบแก้ว โรคแคงเกอร์ โรครากน่าสําหรับโรครากน่า ส้มจะ
แสดงอาการแคระแกรน ใบเหี่ยวเฉา แล้วค่อยๆตายไปในที่สุด ซึ่งเกษตรกรกําลังมีปัญหามากใน
ปัจจุบันนี้ เพราะใช้สารเคมีก็ไม่หาย เกษตรกรจะทําการขุดทิ้งและปลูกใหม่ทดแทน ซึ่งเป็นที่นาสังเกต
ว่าถ้าหากเป็นระบาดมากๆจะทําความเสียหายให้เกษตรกรไม่น้อยเลยทีเดียว

การใช้สารเคมี
เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักเลือกใช้สารเคมีที่ถูกต้องตรงกับเหตุที่เกิดเป็นอย่างดี เช่น แมลง ใช้พวก
คอนฟิดอร์ แอ๊ดไมร์ โอไม อะบาเม็กติน ไดเมธโธเอธ เมธโธมิล ไดโคฟอล กามะถันผง เป็นต้น
โรค ใช้พวก คูบราวิท คอร์ปเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด์ อาลีเอท เป็นต้น
โดยนาตัวสารเคมีหลาย ๆ อย่างมาผสมรวมกันและฉีดไปในครั้งเดียวกัน และยังผสมยาจับใบ
และปุ๋ยทางใบไปด้วยแทบทุกครั้ง

การขาย
เกษตรกรจะนําส้มโอไปขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นและบางครั้งพ่อค้าก็จะเข้าไปรับซื้อถึงที่สวน โดยการ
จัดเป็นเกรดส้ม
ส้ม 1 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 17 นิ้ว ขึ้นไป
ส้ม 2 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 16 – 17 นิ้ว
ส้ม 3 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 – 16 นิ้ว
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และมีการแถมส้มให้กับพ่อค้า คือ 100 ผล แถม 6 ผล ซึ่งเกษตรกรก็ต้องยอมขายให้ เพราะ
ไม่มีพ่อค้าจากที่อื่นมารับซื้อ

มะพร้าวแกง
การปลูก
พันธุ์

ปลูกตามคันล้อม
มะพร้าวใหญ่ โดยทาการคัดจากต้นที่ผลดก ผลโต เนื้อกล้ามหนา

การดูแลรักษา ปล่อยตามธรรมชาติ แต่ก็ใช้ดินแลนจากการลอกท้องร่องสวนขึ้นกลบโคนต้น
ผลผลิตเฉลี่ย
มะพร้าวน้าหอม
การปลูก
พันธุ์

60ผล / ต้น / ปี
เป็นแบบค้นล้อมร่องสวน
น้าหอมก้นจีบ

การดูแลรักษา ปล่อยตามธรรมชาติ
การเก็บเกี่ยว

45 วัน จะเก็บผลอ่อนได้ 2 ครั้ง
ผลผลิตเฉลี่ย 70 – 80 ผล / ต้น / ปี
การขาย จะมีพ่อค้าท้องถิ่นมารับซื้อ โดยวิธีนาคนรับจ้างมาตัดที่ต้นเอง เจ้าของสวนจะคอย

นับ
จํานวนผลแล้วรับเงิน

มะม่วง
การปลูก
พันธุ์

ปลูกตามคันล้อม
ฟูาลั่น เขียวเสวย
การขยายพันธุ์ โดยวิธีทาบกิ่ง
การใช้ปุ๋ยเคมี จะใช้ปุ๋ยแบบเดียวกับการปลูกส้มโอ ถ้าปลูกแบบสวนหลังบ้านจะไม่มีการดูแลรักษา
ศัตรูพืช แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินใบ แทนแทรคโนส ราดา เพลี้ยจั๊กจั่น
การปูอนกันและกําจัด ใช้สารเคมีพวก เมธโธมิล เซพวิน 85
ผลผลิตเฉลี่ย 8 – 10 กก. / ต้น / ปี
การขาย พ่อค้าท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น

ฝรั่ง
การปลูก
พันธุ์

ยกร่องเป็นสวน
กลมสาลี่
การขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง และ ชายอด
การใช้ปุ๋ย มีการใช้ปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 16 หรือสูตร 15 – 15 – 15 พอผลเริ่มจะแก่ใช้สูตร
13 – 13 - 21 และมีการใส่ปุ๋ยคอก
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ปัญหาโรคแมลง
1. เกิดโรคฝรั่งตายต้นระบาดมากและยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่จะยุติปัญหาเรื่องนี้ได้
2. แมลงวันทอง จะใช้ถุงพลาสติกและกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว
3. แอนแทรกโนส จะมีเกิดก็ตอนหน้าฝน
ผลผลิตเฉลี่ย 50 กก. / ต้น / ปี
การขาย มีพ่อค้ามารับซื้อ ราคากิโลกรัมละ 2.50 – 3.00 บาท โดยเฉลี่ยตลอดปี
3. สภาพด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ
เนื่องจากพื้นที่การเกษตรลดลงและมีประชากรหนาแน่นซึ่งอพยพมาจากต่างจังหวัด เพื่อมา
ประกอบอาชีพรับจ้างให้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจึงพอจะแบ่งอาชีพได้ดังนี้
- อาชีพค้าขาย
10 เปอร์เซ็นต์
- อาชีพรับราชการ
10 เปอร์เซ็นต์
- อาชีพเกษตรกรรม
30 เปอร์เซ็นต์
- อาชีพรับจ้างทั่วไปและ
50 เปอร์เซ็นต์
โรงงานอุตสาหกรรม

ภาคเกษตร
ทานาข้าว 118 ครัวเรือน รายได้ 10,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
สวนส้มโอ 200 ครัวเรือน รายได้ 30,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
สวนฝรั่ง 103 ครัวเรือน รายได้ 30,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
พืชผัก
12 ครัวเรือน รายได้ 80,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
กล้วยไม้
12 ครัวเรือน รายได้ 150,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่

นอกภาคเกษตร
ค้าขาย 2,234 ครัวเรือน รายได้ 108,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
รับจ้าง 4,913 ครัวเรือน รายได้ 72,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
รับราชการ 2,234 ครัวเรือน รายได้ 144,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่

แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
ส่วนตัว 10%

สหกรณ์ 3%

เกษตรกร
10%

พ่อค้า
ธ.ก.ส 77%

ธนาคารพาณิชย์ 2%

หน่วยธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม
ปั้มน้ามันและก๊าซ
ห้องแถว,บ้านเช่า,ตึกให้เช่า
โรงสีข้าว
ร้านขายวัสดุการเกษตร

430
6
406
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
โรง
ร้าน
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แหล่งที่มา

: ส่วนการคลัง เทศบาลเมืองไร่ขิง

สัดส่วนการใช้ที่ดินเพือ่ การเกษตร
ข้าว
ไม้ผล
ไม้ดอก
พืชผัก

ข้าว

48
47
4
1

2,598

%
%
%
%
ข้าวนาปรัง

2,598 ไร่

ไร่
ข้าวนาปี

2,598 ไร่

มะพร้าวอ่อน 457 ไร่
ส้มโอ
200 ไร่ 60 ราย
ฝรั่ง
145 ไร่ 28 ราย
ชมพู่
74 ไร่
มะนาว
140 ไร่

ไม้ผลยืนต้น 1,016 ไร่

กล้วยไม้

160.50 ไร่

12 ราย

ไม้ดอก 190 .50 ไร่
ไม้ประดับ

30

ไร่

พืชผัก 34 ไร่
ประมง -

ไร่

ปศุสัตว์ 1 ไร่
สิทธิในที่ดินทํากิน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

การถือครองที่ดิน
เช่า
ของตนเอง
60
12
67
32
19

57
105
244
239
237
151

5 ราย
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7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

467
33
495
439
475
435
375
2,909

เป็นพื้นที่เช่า
เป็นพื้นที่ของตนเอง

147
138
362
463
86
315
256
2,800
2,909 ไร่
2,800 ไร่
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เกษตรกรส่วนใหญ่ของตาบลมีที่ทากินเป็นของตัวเองหรือเป็นของบรรพบุรุษตกทอดกันมา ซึ่ง
เกษตรกรส่วนนี้ส่วนมากจะประกอบอาชีพทาสวนผลไม้ หรือไม่ก็สวนผัก แต่ยังมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
ทานาของตาบลส่วนใหญ่จะไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองประมาณ 74 % ของเกษตรกรทานา หรือ
ประมาณ 36 % ของเกษตรกรทั้งตาบลส่วนใหญ่เจ้าของที่ดินจะอยู่นอกท้องถิ่น : ที่มา ข้อมูล กชช 2
ค และการสารวจข้อมูลการเกษตรของตาบลไร่ขิง
แรงงานและการเคลื่อนย้าย การใช้แรงงานในด้านการเกษตร เฉลี่ยแล้วครัวเรือนละ 3 คน
และมีการจ้างแรงงานนอกส่วนใหญ่จะจ้างเฉพาะเป็นครั้งคราว เช่น ฉีดพ่นสารเคมี เตรียมดิน การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต
แหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่จะใช้แหล่งเงินทุนของตนเอง และกู้เงิน ธกส.

เครื่องจักรกลการเกษตร
1. เครื่องสูบน้า
2. เครื่องพ่นสารเคมี
3. เรือรดน้า
4. รถไถเดินตาม
5. เรือฉีดพ่นสารเคมี

500
450
250
100
250

เครื่อง
เครื่อง
ลา
คัน
ลา

ผลผลิเฉลี่ยและต้นทุนการผลิต
ข้าว
รายการ
1. ค่าเมล็ดพันธุ์
2. ค่าเตรียมดิน
3. ค่าสารเคมีคุมวัชพืช
4. ค่าสารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืช
5. ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
6. ค่านวด / ขนส่ง
7. ค่าเช่าที่ดิน ( 10 ถัง / ไร่ / ปี )
8. ค่าปุ๋ยเคมี
รวมค่าใช้จ่าย
ผลผลิตเฉลี่ย กก. / ไร่
รายได้เฉลี่ย

ข้าวนาปี
( บาท / ไร่ )
80
200
90
60
300
200
195
250
1,425
700
3.600

ข้าวนาปรัง
( บาท / ไร่ )
80
250
90
50
300
200
195
300
1.465
850
3.900
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ส้มโอ
รายการ
1. ค่าเตรียมดิน
2. ค่าพันธุ์
3. ค่าปุ๋ยคอก
4. ค่าปุ๋ยเคมี
5. ค่าลอกเลน
6. ค่าเก็บเกี่ยว
7. ค่าแรงงาน
8. ค่าเบ็ดเตล็ด
9. ค่าเช่าที่ดิน
รวมค่าใช้จ่าย
ผลผลิตเฉลี่ย ผล / ไร่
ราคาขาย / หน่วย บาท / ผล
รายได้เฉลี่ย บาท / ไร่

คําอธิบาย

ปีที่ 1
2,800
720
500
350
300
1,000
1,000
500
7,520
-

ส้มโอเก็บเกี่ยวได้อายุ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
รายได้เฉลี่ย

ปีที่ 2
500
700
300
1,000
1,000
500
4,700
5
6
2

ปีที่ 3
1,000
1,000
500
1,000
1,000
500
6,000
-

ปีที่ 4
1,000
1,500
700
1,000
1,000
1,000
500
7,900
-

ปีที่ 5
1,000
2,000
700
1,000
1,000
1,000
500
8,700
1,400
18
25,200

ปีขึ้นไป
ปี
7,386 บาท / ไร่
ปี
26,600
บาท / ไร่

ปีที่ 6
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
9,500
1,400
20
28,00
0
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ฝรั่ง
รายการ

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
( บาท / ไร่ ( บาท / ไร่ ( บาท / ไร่
)
)
)
2,800
300
520
520
600
570
700
700
1,800
2,200
2,500
500
500
500
3,000
3,000
3,500
2,00
2,000
2,000
700
700
700
12,190
9,600
10,550
3,750
8,000
10,000
4
4
4
15,000
32,000
50,000

1. ค่ายกร่องเตรียมดิน
2. ค่าพันธุ์
3. ค่าปุ๋ยคอก
4. ค่าปุ๋ยเคมี
5. ค่าสารเคมี
6. ค่าเก็บเกี่ยว
7. ค่าแรงงาน
8. ค่าเบ็ดเตล็ด
9. ค่าเช่าที่ดิน
รวมค่าใช้จ่าย
ผลผลิตเฉลี่ย กก. / ไร่
ราคาขาย / หน่วย บาท / กก.
รวมรายได้
คําอธิบาย

ฝรั่งเก็บเกี่ยวได้อายุ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
รายได้เฉลี่ย

3
3
3

ปี
ปี
ปี

แล้วเกษตรกรนิยมตัดทิ้ง
10,780
บาท / ไร่
32,330
บาท / ไร่

สภาพการผลิต ส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวและมีไม้ผลแบบหัวไร่ปลายนาและมีการทาสวนผลไม้อยู่
เป็นกลุ่มๆ

สภาพกรตลาด จะขายข้าวให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่นเพราะมีความสัมพันธ์กันด้านเงินทุนและการมี
บุญคุณ ยกเว้นเกษตรกรที่มีเงินทุนเป็นของตนเองและกู้เงินจาก ธกส. จะขายให้กับพ่อค้าที่ให้
ราคาสูงสุดและความพอใจ
ส่วนส้มโอ ก็มีพ่อค้าท้องถิ่นตั้งตัวเป็นพ่อค้าคนกลาง รับซื้อตามจุดต่างๆในตาบล

ข้อจํากัด เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากการทานาไปปลูกพืชอย่างอื่น เนื่องจากไม่
มีที่เป็นของตนเองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของนายทุน ซื้อขายที่ดินไม่มีความแน่นอนในการเช่า เพราะมี
การเปลี่ยนมือผู้ถือครองอยู่ตลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้เกษตรกรที่มีลูกหลานได้พยายาม
ผลักดันให้ได้รับการศึกษาเพื่อจะได้รับราชการหรือให้ไปทางานตามโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีรายได้ที่
แน่นอนกว่า
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ปัญหา 1. เกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ทํานาใช้หลักวิชาการไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีการสํารวจตนับ
แมลงศัตรูก่อนการใช้สารเคมีและมีการใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตรและช่วงเวลา
2. เกษตรกรที่ทําสวนผลไม้ ไม่มีความคิดว่าอยากจะรวมกลุ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
3. น้ําเสีย เป็นปัญหาที่น่าจับตามอง ไม่ทราบว่าเสียจริงหรือเปล่าเพราะชาวบ้านจะยึดหลัก
สังเกตน้ําเสียจากสีและกลิ่นของน้ําและปฏิกิริยาที่พืชแสดงออกเวลาได้รับน้ํานั้นๆ แต่หน่วยงานของ
ราชการบางหน่วยที่รับผิดชอบ ใช่เครื่องมือที่ถือว่าใช้สําหรับตรวจวัด ในการตรวจสอบหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่นํากฎหมายบังคับใชอย่างเที่ยงธรรม

กลุ่มเกษตรกร มีกลุ่มเกษตรกร จํานวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรทําสวนไร่ขิงมีสมาชิก
จํานวน 176 คน มีเงินทุน 36,000 บาท

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่
ขิง
มีสมาชิก
-

จานวน 47 คน มีเงินทุนแบ่งเป็น 3 ประเภท
เงินกองกลางของกลุ่ม
23,857
บาท
เงินออมทรัพย์
323,200 บาท
เงินทุนหมุนเวียน
43,110
บาท

กลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านคลองวัดท่าพูด มีสมาชิก จานวน 31 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 80,000
บาท

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ มี 15 กลุ่ม
1. กลุ่มส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 9 สมาชิก 19 คน
2. กลุม่ ส่งเสริมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร หมู่ 3 สมาชิก 24 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
3. กลุ่มส่งเสริมอาชีพและพัฒนาไม้ยืนต้น หมู่ 4 สมาชิก 22 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนบ้านคลองพร้าว หมู่ 5 สมาชิก 7 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรทาสวนคลองตาจุ่น หมู่ 6 สมาชิก 24
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร หมู่ 7 สมาชิก 13 คน เงินทุนหมุนเวียน
1000,000 บาท
7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร หมู่ 8 สมาชิก 17 คน เงินทุนหมุนเวียน
100,000 บาท
8. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพัฒนา หมู่ 9 สมาชิก 39 คน เงินทุนหมุนเวียน
100,000 บาท
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9. กลุ่มผู้ผลิตข้าวและร้านค้าชุมชนคลองบางซื่อ หมู่ 10 สมาชิก 16 คน
เงินทุนหมุนเวียน 1000,000 บาท
10. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรคลองบางซื่อ หมู่ 10 สมาชิก 10 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
11. กลุ่มส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระตัดเย็บเสื้อผ้าโหลและเย็บถุงเท้า หมู่ 11 สมาชิก 8
คน เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
12. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท่าเกวียน หมู่ 11 สมาชิก 10 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
13. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทานา – ทาสวน หมู่ 12 สมาชิก 12 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
14. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบางยาง หมู่ 13 สมาชิก 24 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
15. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงไก่ , ปลา หมู่ 14 สมาชิก 21 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท

สภาวะหนี้สิน เกษตรกรมีหนี้สินแยกตามแหล่งสินเชื่อ
- มีหนี้สินกับ ธกส.
77 %
- มีหนี้สินกับ สหกรณ์
3 %
- มีหนี้สินกับ พ่อค้า
10 %
- มีหนี้สินกับ ธนาคารพาณิชย์
2%
- ใช้เงินทุนตนเอง
10 %
4. สภาพด้านสังคม

การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนอาชีวะศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
การศึกษานอกโรงเรียน

1
1

3
3
แห่ง
14
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง

สถาบันและองค์การศาสนา วัด 2 แห่ง ( วัดท่าพูด , วัดไร่ขิง )
สาธารณสุข โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง
1 แห่ง ( รพ. เมตตาประชารักษ์ )
สถานีอนามัย

1 แห่ง ( โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาลบไร่ขิง

)
สถานพยาบาลเอกชน
3 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ 6
แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า
100
เปอร์เซ็นต์
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลาดนัด

มีปูอมสายตรวจ

5

แห่ง

มีการจัดจาหน่ายสินค้า
1. ตลาดนัดคลองถม 2 จัดที่หมู่ที่ 2 วัดไร่ขิง ทุกวันจันทร์ , วันพฤหัสบดี
2. ตลาดนัดวัดท่าพูด จัดที่หมู่ที่ 9 ทุกเช้าวันอังคาร , วันศุกร์
3. ตลาดนัดวัดไร่ขิง จัดที่หมู่ที่ 2 เช้าวันอาทิตย์ , เย็นวันศุกร์ , เย็นวันพุธ
4. ร้านค้าหมู่บ้านทั่วไป

การรวมกลุ่มของประชาชน

กลุ่มทั้งหมดมี 18 กลุม่

1. กลุ่มเกษตรกรทาสวนไร่ขิง
จานวนสมาชิก 176 คน
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ขิง
จํานวนสมาชิก 50 ค
3. กลุ่มส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
จํานวนสมาชิก 19 คน
4. กลุ่มผู้ใช้น้าคลองวัดท่าพูด หมู่ที่ 9
จานวนสมาชิก 31 คน
5. กลุ่มส่งเสริมเงินทุนแก่เกษตรกร หมู่ที่ 3
จานวนสมาชิก 24 คน
6. กลุ่มพัฒนาไม้ยืนต้น หมู่ที่ 4
จานวนสมาชิก 22 คน
7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจบ้านคลองพร้าว หมู่ที่ 5
จานวนสมาชิก 7 คน
8. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทาสวนบ้านคลองตาจุ่น หมู่ที่ 6 จานวนสมาชิก 24 คน
9. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หมู่ที่ 7
จานวนสมาชิก 13 คน
10. กลุ่มเกษตรกรทาสวน หมู่ที่ 8
จานวนสมาชิก 17 คน
11. กลุ่มเกษตรกรพัฒนา หมู่ที่ 9
จานวนสมาชิก 39
คน
12. กลุ่มผู้ผลิตข้าวและร้านค้าชุมชนคลองบางซื่อ หมู่ที่ 10
จานวนสมาชิก 16
คน
13. กลุ่มเกษตรกรคลองบางซื่อ หมู่ที่ 10

จานวนสมาชิก 10

คน
14. กลุ่มอาชีพอิสระตัดเย็บเสื้อผ้าโหลและถุงเท้า
15. กลุ่มเกษตรกรท่าเกวียน หมู่ที่ 11
16. กลุ่มเกษตรกรทานา หมู่ที่ 12

จานวนสมาชิก 8 คน
จานวนสมาชิก 10 คน
จานวนสมาชิก 10

17. กลุ่มเกษตรกรบางยาง หมู่ที่ 13
18. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลา หมู่ที่ 14

จานวนสมาชิก 24 คน
จานวนสมาชิก 21 คน

คน

สภาพทางสังคม
วิธีการดําเนินชีวิตของเกษตรกร
1. สภาพความเป็นอยู่ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีร้านค้าสาหรับขายเครื่องอุปโภค บริโภคในตาบล
และมีตลาดนัดเกือบทุกวัน สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกบ้านคอนกรีตครึ่งไม้ สาหรับ
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เกษตรกรที่ทานาส่วนใหญ่จะปลูกเป็นไม้ชั้นเดียว คล้ายโรงเรือนเก็บผลผลิตซึ่งอาศัยได้ด้วย มีเครื่องอานวย
ความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม วิทยุเทป ตามสมควร ส่วนน้าที่ใช้อุปโภค บริโภค ใช้
น้าประปามีการกรองรับน้าฝนใส่โอ่งไว้สาหรับดื่ม มีคลองส่งน้าเข้าถึงสวน สามารถทาการเพาะปลูกได้
ตลอดปี
2. ค่านิยม ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีความเชื้อสายจีน
นับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้นจึงมีประเพณีต่างๆ เช่น ตรุษจีน สารทจีน งานบวชนาค เข้าพรรษา ออก
พรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องพระภูมิเจ้าที่อีกด้วย
3. การแต่งกาย เกษตรกรจะแต่งกายตายสมัยนิยมปกติทั่วไป แต่เวลาทางานผู้ชายนิยมนุ่งกางเกง
ขาก๊วยสีน้าเงิน สวมเสื้อแขนยาง สาหรับผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาง และ
ใช้ผ้าคลุมศรีษะ
ใบหน้าและสวมหมวก
ผู้นํา 1. ประเภทของผู้นา
- ผู้นาทางการที่สาคัญ คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรกานัน
เกษตรกรผู้นา ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรตาบล ครู สาธารณสุขตาบล
- ผู้นาไม่เป็นทางการ คือ พระ เกษตรกรผู้ประสบความสาเร็จในด้านอาชีพการเกษตร
2. บทบาทผู้นา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและสามารถชักจูงเกษตรกรทั่วไปให้ปฏิบัติ
ตามผู้นา
และแจ้งข่าวสารของทางราชการและส่วนรวม

ข้อมูลท้องถิ่นด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ศิลปะพื้นบ้าน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ ทํานา คนงานใน
โรงงาน ค้าขายและรับจ้างทั่วไป สถานที่ของตําบลไร่ขิงตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ผลงานด้านศิลปะกรรมมีมาก
ซึ่งนอกจากประวัติอันยาวนานและศิลปะกรรมแสดงถึงภูมิปัญญาของประชากรในท้องถิ่นมากมายซึ่งจะนํามากล่าว
ดังนี้
1. การทาบายศรี / การเย็บกระทง
2. การสานเสื่อเตย
3. การผูกผ้าประดับอาคาร
4. การเล่นดนตรี วงปี่พาทย์
หัตถกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ของคนไทยผู้ซึ่งมีความสามารถในงาน
ช่าง
ต่างๆ ด้วยมือ เพื่อสนองประโยชน์ความจําเป็นในชีวิตประจําวันเพื่อความพึงพอใจและมีคุณค่าต่อการใช้งาน
ปัจจุบันงานหัตถกรรมพื้นบ้านตําบลไร่ขิงนับวันจะเลือนหายไปจากความทรงจําเพราะความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในเขตตําบลไร่ขิงเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นโรงงาน
ความเป็นอยู่วิถีชีวิตชนบทกลายเป็นสังคมเมือง แต่ยังมีศิลปะกรรมหลายอย่างที่ยังคงไว้ให้เราได้ภาคภูมิใจและ
บางอย่างเป็นอาชีพที่มั่นคง ได้แก่
1. การทําเบญจรงค์
2. การประดิษฐ์ของใช้จําลอง
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3.
4.
5.
6.

การสานเสื่อเตย
การสานกระบุง ตะกร้า จากไม้ไผ่และทางมะพร้าว ฯลฯ
การถักตะกรุด การประกอบเสาธงในขวด
การทําขนมหวาน เช่น การทําขนมทองหยอด การทําขนมชั้น การทําขนมเม็ดขนุน การ
ทําขนมทองหยิบ การทําขนมฝอยทอง

บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน
ปัญหาของชุมชน
กายภาพ
1. สภาพดินเสื่อมโทรม
เนื่องจากมีการปลูกพืช
ตลอดเวลา
2 . มีน้ําท่วมขังในช่วงมีฝน
ตกชุกและมีน้ําทะเล
หนุนเป็นบางเวลา
3. มีน้ําเน่าเสีย

ชีวภาพ
1. ขาดเทคโนโลยีในด้าน
การผลิตพืช

เศรษฐกิจ
1. ขาดแหล่งเงินทุน

สังคม
1. ขาดแรงงานใน
ด้านการเกษตร

2. มีศัตรูพืชระบาด
ตลอดเวลา
3. วัสดุการเกษตรมีราคาสูง

ลาดับความสาคัญของปัญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขาดเทคโนโลยีในด้านการผลิตพืช
สภาพดินเสื่อมโทรม
ขาดแหล่งเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิต
ขาดแรงงานในด้านการเกษตร
น้าท่วมขังและมีน้าทะเลหนุนบางเวลา
วัสดุการเกษตรมีราคาสูง
น้าเน่าเสีย
มีศัตรูพืชระบาด

ปัญหาเร่งด่วน ขาดเทคโนโลยีในด้านการผลิตพืช จะต้องดาเนินการรอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ต่างๆ
ให้แก่เกษตรกรและสนับสนุนให้เกษตรกรนําเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเครื่องทุ่นแรงมาใช้แทนแรงงานหนุ่มสาวที่นิยม
เข้าไปเป็นลูกจ้างบริษัท , ห้างร้าน และโรงงานต่างๆ

ปัญหาที่ชุมชนสามารถแก้ไขได้
-

สภาพดินเสื่อมโทรม
แรงงานด้านการเกษตร
ศัตรูพืชระบาด
น้าท่วมขังและมีน้าทะเลหนุนบางเวลา

23111 231 -

จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตําบล )
1.
2.
3.
4.

แม่น้าท่าจีนไหลผ่านและมีลาคลองส่งน้าหลายสาย
มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 337 โรง ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานในท้องถิ่น
มีพื้นที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ สะดวกแก่การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจาหน่าย
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ 2 แห่ง คือ วัดไร่ขิง วัดท่าพูด ซึ่งแต่ละปีมีประชาชนมา
ท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก

วิสัยทัศน์ของชุมชน
ความเห็นของชุมชน
1. อยากจะให้หน่วยงานของราชการช่วยเหลือทาถนนเป็นแนวยาวเลียบริมฝรั่งแม่
น้าท่าจีน และทาประตู ปิด – เปิด ระบายน้าได้สะดวก ปูองกันน้าท่วมสวน
ผลไม้
2. อยากให้สินค้าด้านการเกษตรมีผลผลิตสูง ราคาดี
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บทที่ 4
1. ผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้าน
ด้านกายภาพ ตาบลไร่ขิงมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้า คือ มีถนนลาดยาง 7 สาย
ถนน คสล. 25 สาย ถนนลูกรังหินคลุก 26 สาย ถนนดิน 2 สาย มีแหล่งน้า 1 สาย มีคลอง 15
คลอง
ด้านชีวภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาข้าวและปลูกไม้ผลโดยเฉพาะส้มโอ ฝรั่ง
ตามลาดับ เกษตรกรทานาข้าวส่วนมากจะเช่าที่ทากิน ชุดดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืช คือ ดินชุด
บางกอก บางเลน และบางเขน เหมาะสาหรับปลูกข้าว มีน้าตลอดปี สามารถปรับปรุงบารุงดินให้เหมาะกับ
การปลูกไม้ผลและพืชผักได้ดี
ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 50 อาชีพ
การเกษตรมีเพียนร้อยละ 30 แต่สามารถทารายได้เฉลี่ย 80,000 บาท / ครัวเรือน / ปี
ด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความนับถือผู้นาท้องถิ่น มีการพบปะสังสรร ปรึกษาหรือในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การทาประชาคมหมู่บ้าน ตาบล และให้ความร่วมมือกับทางราชการทุก
หน่วยงานเป็นอย่างดี

ศักยภาพของพื้นที่ สามารถผลิตข้าวได้ตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง สามารถปลูกข้าวได้ 5 ครั้ง ใน
เวลา 2 ปี
เนื่องจากมีน้ําชลประทานและสามารถปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะกับการปลูกผัก ผลไม้สามารถปลูกผลไม้ผลแบบ
หัวไร่ปลายนา หรือแบบไร่นาสวนผสมได้บางส่วน เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเองส่วนใหญ่จะปลูกไม้ผล ส่วน
เกษตรกรที่เช่าที่ดินทํากินจะปลูกข้าว

2. ปัญหาด้านการเกษตร

ข้าว 1. คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานความต้องการของตลาด
2. ใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามระยะเวลา
3. ขาดความรู้ในด้านการใช้สารเคมี
4. เกษตรไม่มียุ้งฉางสาหรับเก็บผลผลิต
5. วัสดุการเกษตรมีราคาสูง
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ไม้ผล 1. คุณภาพยังไม่ได้มาตราฐานการส่งออก
2. มีการเอารัดเอาเปรียบในด้านการซื้อขาย
3. น้าเสีย ทาให้เกษตรกรขาดความมั่นใจที่จะพัฒนาสวน
4. ศัตรูพืชนับวันจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสารเคมีที่ผลิตออกมา หรือที่เรียกว่า ดื้อยา
5. ขาดทรัพยากรบุคคล ที่มีอายุวัยหนุ่ม วัยสาว ในการพัฒนาด้านการเกษตร
6. น้าท่วมพื้นที่ในช่วงที่มีฝนตกมากและน้าทะเลหนุน
7. วัสดุการเกษตรมีราคาสูง
3. แนวทางการพัฒนาการเกษตร

ข้าว 1. ส่งเสริมให้มีการจัดทาแปลงขยายพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่อการปลูก
2. ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
3. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบารุงดินในแปลงมากขึ้น
4. ส่งเสริมให้สมาชิกซื้อวัสดุการเกษตรผ่านกลุ่มมากขึ้น
5. ขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจาก เทศบาลเมืองฯ โดยผ่านกลุ่ม

ไม้ผล 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติบารุงรักษาไม้ผล ปรับปรุงให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น
2. แนะนาให้นาเทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงานมาใช้มากขึ้น
3. แนะนาให้ปูอนกันกาจัดโรคแมลงโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารสมุนไพรเพิ่มขึ้น
4. ทาถนนเลียบแม่น้า และทาประตู ปิด - เปิดน้าเพื่อปูองกันน้าขัง
5. ขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจาก เทศบาลเมืองฯ โดยผ่านกลุ่ม

สถาบันเกษตรกรและองค์กรต่างๆ
1. แนะนาให้คัดเลือกกรรมการบริหารกลุ่มที่มีความเหมาะสม มีเวลาในการพัฒนากลุ่มอย่าง
จริงจัง
2. สมาชิกต้องมีความรู้ความเข้าใจกติกาของกลุ่มและให้ความร่วมมือในการพัฒนากลุ่ม และ
ทากิจ กรรมกับกลุ่ม
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บทที่ 5
แนวทางในการพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาการเกษตรของตําบล
- แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แผนการลงทุน
- แผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สรุปแผนแต่ละด้าน
แผน
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

แผนการลงทุน

แผนพัฒนา
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการกิจกรรม
- โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
พืชอย่างเหมาะสม
- โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงบารุงดิน
- โครงการจัดหา
เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
- โครงการปรับปรุง
บารุงดิน

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ

- เพื่อให้เกษตรกรได้รับ - จัดอบรม
ความสามารถนาไป
ถ่ายทอด
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ความรู้
และเหมาะสม
- ปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น
- ดินเสื่อมสภาพมีความ
เป็นกรดสูง

แหล่ง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
สนง.เกษตรอาเภอ เทศบาลเมือง ผลผลิต
เทศบาล
ไร่ขิง
เพิ่มขึ้นไร่ละ
เมืองไร่ขิง
20 %

- จัดซื้อเมล็ด สนง.เกษตรอาเภอ
พันธุ์จากศูนย์ เทศบาล
พัฒนาพันธุ์พืช เมืองไร่ขิง
- จัดซื้อปุ๋ยคอก
สนง.เกษตรอาเภอ
เทศบาลเมืองไร่ขิง

- โครงการทาประตู - ปูองกันน้าท่วมและน้า - สร้างประตู
กั้นน้าและคลองต่าง ทะเลหนุน
ปิด เปิด
ๆ

ชลประทาน
เทศบาล
เมืองไร่ขิง

บทที่ 6
โครงการสนับสนุนแผน

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี

เทศบาลเมือง ผลผลิต
ไร่ขิง
เพิ่มขึ้นไร่ละ
80,000
20 %
บาท
100,000
บาท
ชลประทาน สามารถ
เทศบาลเมือง แก้ปัญหาน้า
ไร่ขิง
ท่วมขังและน้า
5,000,000 ทะเลหนุนใน
บาท
เนื้อที่ 1,500
ไร่
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1. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไร่ขิง ส่วนใหญ่ได้ประสบ
ปัญหาผลผลิตข้าวตกต่าและไม่มีคุณภาพ สาเหตุพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกอยู่ในปัจจุบันนั้นได้ใช้ปลูกติดต่อกัน
หลายครั้งเป็นเวลานาน โดยขาดการคัดเลือกพันธุ์จึงทาให้พันธุ์ข้าวที่ปลูกเกิดการกลายพันธุ์และเสื่อม
คุณภาพเป็นผลทาให้ผลผลิตต่อไร่ต่ากว่าที่ควรจะเป็น ทั้งยังอ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรูพืชอีกด้วย
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดีที่เป็นพันธุ์หลักจากสถานีทดลอง
ข้าวของกรมวิชาการเกษตรหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุง
คุณภาพข้าวให้ดียิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวดีที่บริสุทธิ์ไว้เพาะปลูก
2. เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดียิ่งขึ้น ขายได้ราคาสูง

4. เปูาหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตเทศบาลเมืองตาบลไร่ขิง จานวน 89 ราย

5. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตาบลไร่ขิง

6. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2558-2559

7. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกร
2. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร
3. เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรออกติดตาม

8. งบประมาณ
ขอสนับสนุนจากกรส่งเสริมการเกษตร จานวน 37,500 บาท เพื่อเป็นค่าเมล็ดพันธุ์
ข้าว จานวน 2,500 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 15 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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1. สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
2. เทศบาลเมืองไร่ขิง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อไว้ขยายพันธุ์ต่อไป
2. ทาให้มีพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ ประมาณ 2,500 กิโลกรัม ปลูกในพื้นที่ 166
ไร่ ซึ่งสามารถจะขยายพื้นที่ปลูกในฤดูกาลต่อไปได้ประมาณ 149,400 ไร่

11. ผู้เสนอโครงการ
คณะทางานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร ประจาตาบลไร่ขิง
( ลงชื่อ )……………………………
( นาย สนั่น พลศรี )
เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลไร่ขิง

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ( แผน 3 ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านการอาชีพ
ประเภทแผน/(โครงการ/กิจกรรม)
1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ ( ศบกต )
2. โครงการปูองกันกาจัดศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์
3.โครงการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี
4. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการ (ศบกต) และค่าชื้อวัสดุสานักงาน
และ
ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง คณะกรรมการศูนย์ฯ
- เพื่อปูองกันและกาจัดโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว และ
ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิด
- เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ไว้ทาการ
ขยายพันธุ์
และเพาะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนและแก้ไขปัญหาผู้
ตกงาน
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆและทบทวนความรู้เดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2558
2559
2560
เปูาหมาย
งบประมาณ เปูาหมาย
งบประมาณ เปูาหมาย
งบประมาณ
16
27,600
18
27,600
18
27,600
เกษตรกรทั่วไป

100,000 เกษตรกรทั่วไป

เกษตรกรทั่วไป

200,000 เกษตรกรทั่วไป

เกษตรกรทั่วไป
กลุ่มองค์กร
ต่างๆ

300,000 เกษตรกรทั่วไป

-

กลุ่มองค์กร
ต่างๆ

627,600

-

100,000

เกษตรกรทั่วไป

100,000

เกษตรกรทั่วไป

200,000

300,000

เกษตรกรทั่วไป
กลุ่มองค์กร
ต่างๆ

300,000

627,600

-

627,600

200,000
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล

ปี 2558– 2560
ตาบลบางเตย อาเภอสามพราน

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

242
บทที่ 1

โครงการพัฒนาชุมชน ตาบลบางเตย อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม รัฐบาลจึงได้พยายามมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการเกษตร โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดา้ นการเกษตรแผนใหม่ไปสู่เกษตรกรเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่การพัฒนาการเกษตรที่ผ่าน ๆ มา ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และความ
ต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง จึงมักเกิดช่องว่างระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตรอยู่เสมอ
ดังนั้นสํานักงานการเกษตรอําเภอสามพรา ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตําบลจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทาง
พัฒนาการเกษตรระดับตําบลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบระบบการผลิตและการตลาดด้านการเกษตรของเกษตรกร
2. เพือ่ จัดทําแนวทางพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร
3. เพือ่ นําแนวทางพัฒนาการเกษตรไปเสนอเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตพืชที่เหมาะสม
2. เกษตรกรทราบกลไกของตลาดเพือ่ เป็นแนวทางในการผลิต
3. เกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลาย ลดความเสี่ยงในด้านการผลิต

พื้นที่เปูาหมาย
ตําบลบางเตย จํานวน 7 หมู่บ้าน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558-2560

งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 360,045 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน, ศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
บางเตย

บทที่ 2

1. สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของตาบลบางเตย

24311 243 ที่มาของตําบลบางเตยกล่าวกันว่าเป็นท้องที่มีต้นเตยเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะสองริมฝั่งแม่น้ําท่าจันซึ่งเป็นแม่น้ํา
ที่ไหลผ่านตําบลบางเตย ประชาชนโดยทั่วไปนิยมตัดใบเตยมาทําเสื่อปูนอนและประโยชน์อย่างอื่น จึงเป็นแหล่งที่มาของการซื้อ
ขายเตยกันมาก จึงเป็นที่มาของตําบลบางเตยและเรียกติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง
ตําบลบางเตยตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอสามพราน อยู่ห่างจากอําเภอประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
จดอําเภอนครชัยศรี
ทิศตะวันออก
จดตําบลบางกระทึกและตําบลไร่ขงิ
ทิศตะวันตก
จดตําบลทรงคนอง
ทิศใต้
จดตําบลไร่ขิง
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 6,407 ไร่
หมู่ที่ 1
บ้านคลองสามบาท มีพื้นที่ 1,453 ไร่
หมู่ที่ 2
บ้านคอราง
มีพื้นที่ 1,399 ไร่
หมู่ที่ 3
บ้านคลองหลวง
มีพื้นที่ 670 ไร่
หมู่ที่ 4
บ้านบางเตย
มีพื้นที่ 703 ไร่
หมู่ที่ 5
บ้านคลองโพธิ์
มีพื้นที่ 784 ไร่
หมู่ที่ 6
บ้านบางเตย
มีพื้นที่ 796 ไร่
หมู่ที่ 7
บ้านคลองผีเสื้อ
มีพื้นที่ 602 ไร่

สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านและมีลําคลองต่าง ๆ เป็นคลองซอยคล้ายเป็นคลองส่ง
นําของชลประทาน แต่เป็นคลองธรรมชาติ จึงเหมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เดิม
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ทํานา ทําสวนผลไม้ แต่ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรลดลง
เนื่องจากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์

จานวนประชากร
ประชากรทั้งหมด 4,675
คน
ชาย
2,255
คน
หญิง
2,420
คน
แหล่งที่มา
สํานักทะเบียนอําเภอสามพราน
ข้อมูล ณ
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จานวนครัวเรือน
ครัวเรือนทั้งหมด
2,703
ครัวเรือน
แยกเป็นครัวเรือนเกษตร 427
ครัวเรือน
แหล่งที่มา
สํานักทะเบียนอําเภอสามพรานและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูล ณ
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เส้นทางคมนาคม
ถนนลูกรังหินคลุก

4

สาย

ถนนลาดยาง
ถนน คสล.
ถนนดิน

2
8
-
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สาย
สาย
สาย

การโทรคมนาคม
ที่ทําการไปรษณียโ์ ทรเลข

การไฟฟูา
มีไฟฟูาใช้
100 เปอร์เซ็นต์
ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟูาใช้ 841 ครัวเรือน

แหล่งน้า
1. แหล่งน้ําธรรมชาติมีแม่น้ําไหลผ่านจํานวน 1 สาย คือ แม่น้ําท่าจีนและมีคลองธรรมชาติ
ต่างๆ จํานวน 13 คลอง
สภาพภูมิอากาศ
มี 3 ฤดูกาล คือ
1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน
2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม
3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

ปริมาณน้าฝน
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 6 ปี 983 มม. / 6 ปี โดยมีการกระจ่ายตัวของน้ําฝนมากกว่า 120
มม. อยู่ 3 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม , กันยายน และ ตุลาคม เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน

กลุ่มดิน
ตําบลบางเตยมีองค์ประกอบของดินเหนียวอยูใ่ นกลุ่มดินที่ 8 และ 8/2 ซึ่งประกอบด้วยดินชุดบาง
เลน ที่ตกตะกอนทับถมผิดดิน ดินชุดบางกอกและชุดธนบุรี

ภัยธรรมชาติ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม จึงเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ คือ จะมีน้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตรในช่วยฤดูฝน
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สภาพทางชีวภาพ
การปลูกพืชเศรษฐกิจตาบล
ชื่อพืช

พันธุ์

ข้าว
ฝรั่ง
ส้มโอ
มะพร้าวอ่อน
กล้วยไม้

สพ. 1 สพ. 2
กลมสาลี่
ขาวทองดี ,ขาวน้ําผึ้ง
ก้นจีบ
ตระกูลหวาย ( เอกพล ,ซอนเนีย,
วอล , วอลเตอร์โอมาย ,บอบ 17 แดง
บอบ เค , ซากุระ ,แอนนา
พื้นเมือง

ผักกระเฉด

พื้นที่ปลูก
( ไร่ )
854
1,100
57
180

ผลผลิตเฉลีย่ / ไร่
( กก. / ผล / ช่อ )
900 กก.
1,720 ผล
3,400 ผล
91,000 ช่อ

ฤดูกาลที่ปลูก

หมู่บ้านปลูก

ตลอดปี
“
“
“

1,2
1–7
1–7
1,2

“

1,2
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การใช้เทคโนโลยีในของเกษตรกรในการผลิตพืช ประมง ของตาบลบาง
เตย
ข้าว
วิธีทํา
ฤดูปลูก
พันธุ์

หว่านน้ําตมแผนใหม่
นาปี พฤษภาคม – กันยายน
นาปรับ ตุลาคม – เมษายน ทํานาปรับ 2 ครั้ง
สุพรรณบุรี 1,2

การเตรียมเมล็ดพันธุ์
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการทําแปลงขยายพันธุ์ แต่คัดจากแปลงนาที่เห็นว่าข้าวมีความสมบูรณ์ไว้สาํ หรับทําพันธุ์
และไม่มีการทดสอบความงอกโดยวิธีทางวิชาการ เช่น ผ่านน้ําเกลือ จะนําข้าวที่เตรียมไว้มาใส่กระสอบปุ๋ยแช่น้ําแล้วนํามาหุม้ ไว้
และสังเกตเมล็ดข้าวว่า ถ้ามีการงอกมาประมาณ 1 ซม. ก็จะนําไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้

การเตรียมดิน
ใช้ลุกทุบ ทุบทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจึงเริ่มไถดะ ไถแปร ทําเทือก จะหมักเทือกไว้
1 – 3 วัน แล้วลูบเทือกทําการชักร่องโดยใช้ไถ และรถไถลากต้นกล้วยเว้นไว้ 1 วัน แล้วจึงหว่านข้าว

วัชพืช
ที่พบเห็นส่วนใหญ่มีพวก หญ้าข้าวนก กก และผักบอด

การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
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ส่วนใหญ่จะใช้น้ํายาฉีดหลังจากหว่านข้าวแล้ว 1
– 5 วัน เช่นพวกโซพิต แซทเทอนนิส
เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายรายที่ใช้แบชนิดหว่าน เช่น เอวิโรซาน รอนสตาร์ เป็นต้น แต่ชนิดนี้ต้องใช้
หลังหว่านข้าวแล้วประมาณ 15 – 20 วัน คือส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะใช้ตามฉลาดที่เขียนไว้

การใส่ปุ๋ย
ใช้สูตร 46 – 0 – 0 ใส่ก่อน คือหลังจากหว่านข้าวประมาณ 15 – 30 วัน แต่เกษตรกรจะใช้ใน
อัตราส่วน 1 –2 กก. / ไร่ และใช้สูตร 16 – 20 –0 ใส่ตอนข้าวจะเริ่มตั้งท้อง แต่ก็มีหลายรายที่ใส่กลับสูตรจากตัวอย่างแรก
คือ นําเอาสูตร 16 – 20 – 0 มาใส่ครั้งที่ 1 และสูตร 46 – 0 – 0 มาใส่ครั้งที่ 2
จะเห็นได้ว่าเกษตรกรตัวอย่างแรกจะใส่ผิดหลักวิชาการและมองว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ ขาดความ
รู้ทางด้านวิชาการ แต่แท้ที่จริงมีความรู้วิชาการแต่ไม่ทําตาม

ศัตรูข้าวที่สาคัญ
ก. โรค
เช่น โรคใบไหม้
โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า
ข. แมลง
หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แมลงดําหนาม
หนอนม้วนใบข้าว จิง้ หรีด ตั๊กแตน

แมลงสิง

การใช้สารเคมีปูองกันกาจัดโรคแมลง
ก. ประเภทโรค
ข. ประเภทแมลง

ใช้ ฮีโนซาน บลาเอส ซาพรอล
ใช้พวก มาลาไธออน โมโนโครโตฟอส

มิพซิน

การเก็บเกี่ยว
เมื่อข้าวเริม่ จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวหรือเรียกว่าระยะพลับพลึง เกษตรกรจะไปติดต่อรถทีร่ ับจ้างเกี่ยวข้าวจากท้องถิ่นอื่น
เกษตรกรทีไ่ ม่ได้ไปติดต่อผูร้ ับจ้างเกี่ยวหรือที่เกษตรกรนิยมเรียกว่า แขกเกี่ยวข้าว ก็ต้องคอยคิวจากเกษตรกรรายอื่น บางครั้ง
ต้องคอยจนข้าวสุกงอมมาก ซึ่งปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจําในการเก็บเกี่ยว ราคาตั้งแต่ไร่ละ 300 - 350 บาท

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
นาปี กข 23 800 กก.
นาปรัง กข 23 900 กก.

สุพรรณบุรี 1
850
สุพรรณบุรี 2
950 กก.

กก.

การขาย
เกษตรกรก่อนจะนวดข้าวจะต้องไปติดต่อโรงสีหรือพ่อค้ารับซื้อข้าว และตกลงราคาซื้อขายแล้วให้รงสีนํากระสอบมาไว้
สําหรับใส่ข้าวแล้วจึงจะทําการเกีย่ วนวดในนาเลย แต่ก็มีเกษตรกรที่เป็นหนี้สินอยู่กับโรงสีจะไปติดต่อขอกระสอบมาเลย โดย
ไม่ได้ตกลงราคาข้าวถึงโรงสีแล้วจึงตกลงราคา

ส้มโอ
วิธีทํา
ฤดูปลูก
พันธุ์

นิยมยกร่องกว้างขนาด 6 เมตร และให้มีท้องร่องกว้างขนาด 1.5 เมตร
นิยมปลูกทุกฤดูกาลยึดหลักความสะดวก
ขาวทองดี ขาวน้ําผึ้ง
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การเตรียมแปลงและปลูก
ยกร่องเตรียมดิน ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ลึก 50 ซม. แยกดินบนและดินล่างกองไว้ปากหลุมแล้วตากดินทิ้งไว้ประมาณ
1 – 2 เดือน ใช้ปุ๋ยคอกผสมดินทีข่ ุดขึ้นมาแล้วกลบลงไปในหลุมจนเต็มปากหลุม
แล้วจึงนํากิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูกลงไปกลางหลุม โดยให้ระดับดินอยู่เหนือตุ้มกาบมะพร้าวเล็กน้อย ถ้าเป็นกิ่งตอนที่ชําแล้วให้ระดับ
ดินพอดีกับกิ่งชําแล้วใช้ไม้ปักใช้เชือกผูกกับลําต้นเพื่อกันลมพัดโยก แล้ว
รดน้ําให้ชุ่ม ใช้ทางมะพร้าวมาบังแสงไว้

การปฏิบัติดูแลรักษา
ตอนปลูกใหม่ๆ ต้องหมั่นให้นําเสอม จนกว่าจะตั้งตัวได้ เกษตรกรจะรดน้ําเช้าเย็น

การใส่ปุ๋ย
เกษตรกรจะใส่ปยุ๋ สูตร 46 – 0 – 0 ในระยะส้มตั้งตัวได้ใหม่ๆ และสลับสูตร 16 – 16 – 16 เป็นบางครั้งพอส้มอายุ
ได้ 1 ปี จะงดใช้สูตร 46 – 0 – 0 หรือถ้าใส่ก็นานๆครั้งแต่จะยึดหลักปุ๋ยสูตร เสอม ใส่
มากน้อยแล้วแต่ความต้องการของส้ม จนกระทั่ง 3 ปี เมื่อส้มโอให้ผลแล้ว หรืออายุ 4 ปีขึ้นไป จะมีการใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15
หรือ สูตร 16 – 16 – 16 คือใส่ก่อนออกดอก พอติดผลแล้วสัก 3 – 6 เดือน เกษตรกรจะเลือกใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง และจะใช้สูตร
13 – 13 – 21 เมื่อผลส้มเริ่มจะแก่ เพื่อบํารุงรสชาด
ต่อจากนั้นเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยอีกเมือ่ เก็บผลเสร็จพร้อมตัดกิ่งไปด้วยในตัวจึงจะเริม่ ใส่สูตรเสมออีกครั้ง

การให้น้า
ให้น้ําตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตอนบ่าย หยุดทางอาหารมื้อเที่ยง 2 ชั่วโมง ประมาณ 14.00 น. จึง
จะเริม่ อีกเกษตรกรใช้วิธีสังเกตความชื้นในดิน มีบางรายสังเกตใบของส้ม

การกาจัดวัชพืช
ใช้แรงงานคนดาย และใช้สารเคมี แต่บางสวนนิยมใช้เครื่องตัดเพราะเชื่อว่ามีหญ้าไว้สําหรับคลุมดินควบคุมความชื้น

การตัดแต่งกิ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีเก็บผลและตัดแต่งกิ่งไปด้วย

การเก็บผล
ตั้งแต่ออกดอกจนกระทั่งเก็บผลได้ ใช้เวลา 8 – 9 เดือน ปกติจะเก็บได้ประมาณเดือนสิงหาคม ตุลาคม เกษตรกรจะทยอยเก็บผลที่แก่เต็มที่ก่อน

ตารางการแสดงผลผลิตของส้มโอ
อายุต้นส้มโอ
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 – 8 ปี
8 – 10 ปี

ศัตรูส้มโอทีส่ าคัญ

ผลผลิตเฉลีย่ ต่อต้น
โดยประมาณ (ผล)
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 -50
50 - 60

ผลผลิตต่อไร่ประมาณ
(ผล)
850 - 500
500 - 750
750 – 1,000
1,000 – 1,250
1,250 – 1,500
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แมลง
หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟ
ไรแดง เพลี้ยอ่อน เพี้ยหอย
โรค
โรคยางไหล โรคใบแก้ว โรคแคงเกอร์ โรครากน่า
สําหรับโรครากน่า ส้มจะแสดงอาการแคระแกรน ใบเหี่ยวเฉา แล้วค่อยๆตายไปในที่สุด ซึ่ง เกษตรกรกําลังมี
ปัญหามากในปัจจุบันนี้ เพราะใช้สารเคมีก็ไม่หาย เกษตรกรจะทําการขุดทิ้งและปลูกใหม่ทดแทน ซึ่งเป็นที่นาสังเกตว่าถ้าหาก
เป็นระบาดมากๆจะทําความเสียหายให้เกษตรกรไม่น้อยเลยทีเดียว

การใช้สารเคมี
เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จกั เลือกใช้สารเคมีที่ถูกต้องตรงกับเหตุที่เกิดเป็นอย่างดี เช่น
แมลง ใช้พวก ไดเมธโธเอธ อะบาวิสติน เมธโธมิล ไดโคฟอล กํามะถันผง เป็นต้น
โรค ใช้พวก คูบราวิท คอร์ปเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด์ เป็นต้น
โดยนําตัวสารเคมีหลาย ๆ อย่างมาผสมรวมกันและฉีดไปในครั้งเดียวกัน และยังผสมยาจับใบและปุ๋ยทางใบไปด้วย
แทบทุกครั้ง

การขาย
เกษตรกรจะนําส้มโอไปขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นและบางครั้งพ่อค้าก็จะเข้าไปรับซื้อถึงที่สวน โดยการจัดเป็นเกรดส้ม
ส้ม 1 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 17 นิ้ว ขึ้นไป
ส้ม 2 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 16 – 17 นิ้ว
ส้ม 3 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 – 16 นิ้ว
และมีการแถมส้มให้กบั พ่อค้า คือ 100 ผล แถม 6 ผล ซึ่งเกษตรกรก็ต้องยอมขายให้ เพราะไม่มีพ่อค้าจากที่อื่น
มารับซื้อ

มะพร้าวแกง
การปลูก
พันธุ์

การดูแลรักษา
ผลผลิตเฉลี่ย

ปลูกตามคันล้อม
มะพร้าวใหญ่ โดยทําการคัดจากต้นที่ผลดก ผลโต เนื้อกล้ามหนา
ปล่อยตามธรรมชาติ แต่ก็ใช้ดินแลนจากการลอกท้องร่องสวนขึ้นกลบโคนต้น
60 ผล / ต้น / ปี

มะพร้าวน้าหอม
การปลูก
พันธุ์

เป็นแบบค้นล้อมร่องสวน
น้ําหอมก้นจีบ
การดูแลรักษา ปล่อยตามธรรมชาติ
การเก็บเกี่ยว
45 วัน จะเก็บผลอ่อนได้ 2 ครั้ง
ผลผลิตเฉลี่ย
70 – 80 ผล / ต้น / ปี
การขาย จะมีพ่อค้าท้องถิ่นมารับซื้อ โดยวิธีนําคนรับจ้างมาตัดที่ต้นเอง เจ้าของสวนจะคอยนับจํานวนผลแล้วรับเงิน

มะม่วง
การปลูก
พันธุ์

ปลูกตามคันล้อม
ฟูาลั่น เขียวเสวย

การขยายพันธุ์ โดยวิธีทาบกิ่ง
การใช้ปุ๋ยเคมี จะใช้ปุ๋ยแบบเดียวกับการปลูกส้มโอ

ถ้าปลูกแบบสวนหลังบ้านจะไม่มีการดูแลรักษา
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ศัตรูพืช แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินใบ แทนแทรคโนส ราดํา เพลี้ยจั๊กจั่น
การปูอนกันและกาจัด ใช้สารเคมีพวก เมธโธมิล เซพวิน 85
ผลผลิตเฉลี่ย 8 – 10 กก. / ต้น / ปี
การขาย พ่อค้าท้องถิ่น ตลาดท้อง
ฝรั่ง
การปลูก
พันธุ์

ยกร่องเป็นสวน
กลมสาลี่
การขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง และ ชํายอด
การใช้ปุ๋ย มีการใช้ปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 16 หรือสูตร 15 – 15 – 15 พอผลเริ่มจะแก่ใช้สตู ร 13 – 13 - 21
และมีการใส่ปุ๋ยคอก

ปัญหาโรคแมลง
1. เกิดโรคฝรั่งตายต้นระบาดมากและยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่จะยุติปญ
ั หาเรื่องนี้ได้
2. แมลงวันทอง จะใช้ถุงพลาสติกและกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว้
3. แอนแทรกโนส จะมีเกิดก็ตอนหน้าฝน
ผลผลิตเฉลี่ย 50 กก. / ต้น / ปี
การขาย มีพ่อค้ามารับซื้อ ราคากิโลกรัมละ 2.50 – 3.00 บาท โดยเฉลี่ยตลอดปี
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3. สภาพด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
เนื่องจากพื้นที่การเกษตรลดลงและมีประชากรหนาแน่นซึ่งอพยพมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาประกอบอาชีพรับจ้างให้
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจึงพอจะแบ่งอาชีพได้ดังนี้
- อาชีพค้าขาย
10.70 เปอร์เซ็นต์
- อาชีพรับราชการ
10.70 เปอร์เซ็นต์
- อาชีพเกษตรกรรม
41.97 เปอร์เซ็นต์
- อาชีพรับจ้างทั่วไปและ
36.62 เปอร์เซ็นต์
โรงงานอุตสาหกรรม

ภาคเกษตร
ทํานาข้าว 32 ครัวเรือน รายได้ 10,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
สวนส้มโอ 221 ครัวเรือน รายได้ 30,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
สวนฝรั่ง - ครัวเรือน รายได้
บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
พืชผัก
34 ครัวเรือน รายได้ 80,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
กล้วยไม้ 9 ครัวเรือน รายได้ 150,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่

นอกภาคเกษตร
ค้าขาย
90 ครัวเรือน รายได้ 108,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
รับจ้าง 308 ครัวเรือน รายได้ 72,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่
รับราชการ 90 ครัวเรือน รายได้ 144,000 บาท / ครัวเรือน / ปี / ไร่

แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
ส่วนตัว

สหกรณ์

เกษตรกร
ธ.ก.ส.

ธนาคารพานิชย์
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หน่วยธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม
ปั้มน้ํามันและก๊าซ
ห้องแถว
บ้านเช่า
ตึกให้เช่า
โรงสีข้าว
ร้านขายวัสดุการเกษตร
แหล่งที่มา : ส่วนการคลัง อบต. บางเตย

3
-

11
แห่ง
แห่ง
ห้อง
โรง
2

แห่ง
ห้อง
ร้าน

สัดส่วนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ข้าว
ไม้ผล
ไม้ดอกไม้ประดับ
ผักกระเฉด
ปศุสัตว์
ประมง
อื่น ๆ

ข้าว

673.75 ไร่

ไม้ผลไม้ยืนต้น 949 ไร่

24.63
46.56
6.78 %
4.58
0.57
0.57
16.27

%
%
%
%
%
%

ข้าวนาปรัง
ข้าวนาปี

673.75 ไร่
673.75 ไร่

32
32

ราย
ราย

มะพร้าวอ่อน

57

ไร่

38

ราย

ส้มโอ

400 ไร่

70

ราย

มะพร้าวแก่

159 ไร่

18

ราย

มะละกอ

73

ไร่

56

ราย

กล้วย

102 ไร่

36

ราย

หมาก

123 ไร่

122 ราย

ฝรั่ง

35

6

ไร่

ราย

252
ไม้ดอก

250.75

ไร่

กล้วยไม้
ไม้ประดับ

200 ไร่

12

50.75 ไร่

3

ราย

พืชผัก
ประมง
ปศุสัตว์

100
20
20

13
10
12

ราย
ราย
ราย

อื่น ๆ

564 ไร่

ไร่
ไร่
ไร่

ราย
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สิทธิในที่ดินทากิน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
รวม

การถือครองที่ดิน
เช่า
ของตนเอง
742
130
904
339
34
310
24
219
46
271
13
233
8
193
1,771
1,695

- เป็นพื้นที่เช่า
1,771 ไร่
- เป็นพื้นที่ของตนเอง
1,695 ไร่
เกษตรกรส่วนใหญ่ของตําบลมีที่ทาํ กินเป็นของตัวเองหรือเป็นของบรรพบุรุษตกทอดกันมา
ซึ่งเกษตรกรส่วนนี้ส่วนมากจะประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ หรือไม่กส็ วนผัก แต่ยังมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานาของ
ตําบลส่วนใหญ่จะไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองประมาณ 74 % ของเกษตรกรทํานา
ส่วนใหญ่เจ้าของที่ดินจะอยู่นอกท้องถิ่น
ที่มา ข้อมูล กชช 2 ค และการสํารวจข้อมูลการเกษตรของตําบล
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ผลผลิตเฉลี่ยและต้นทุนการผลิต
ข้าว
รายการ
1. ค่าเมล็ดพันธุ์
2. ค่าเตรียมดิน
3. ค่าสารเคมีคุมวัชพืช
4. ค่าสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืช
5. ค่าจ้างเก็บเกีย่ ว
6. ค่านวด / ขนส่ง
7. ค่าเช่าที่ดิน ( 10 ถัง / ไร่ ปี )
8. ค่าปุ๋ยเคมี
รวมค่าใช้จ่าย
ผลผลิตเฉลีย่ กก. /ไร่
รายได้เฉลี่ย

ข้าวนาปี ( บาท / ไร่ )
80
200
90
60
300
200
195
250
1,425
700
3,600

ข้าวนาปรัง ( บาท / ไร่ )
80
250
90
50
300
200
195
300
1,465
850
3,900
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ส้มโอ
รายการ
1. ค่าเตรียมดิน
2. ค่าพันธุ์
3. ค่าปุ๋ยคอก
4. ค่าปุ๋ยเคมี
5. ค่าลอกเลน
6. ค่าเก็บเกีย่ ว
7. ค่าแรงงาน
8. ค่าเบ็ดเตล็ด
9. ค่าเช่าที่ดิน
รวมค่าใช้จ่าย
ผลผลิตเฉลีย่ ผล / ไร่
ราคาขาย / หน่วย บาท
รายได้เฉลี่ย บาท / ไร่
คาอธิบาย

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ปีที่ 6

2,8000
720
500
350
300
1,000
1,000
500
7,520
-

500
700
300
1,000
1,000
500
4,700
-

1,000
1,000
500
1,000
1,000
500
6,000
-

1,000
1,500
700
1,000
1,000
1,000
500
7,900
-

1,000
2,000
700
1,000
1,000
1,000
500
8,700
1,400
18
25,200

1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
9,500
1,400
20
28,000

ส้มโอเก็บเกี่ยวได้อายุ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
รายได้เฉลี่ย

5
6 ปี
2 ปี

ปีขึ้นไป
7,386 บาท / ไร่
26,600 บาท / ไร่
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ฝรั่ง
รายการ
1. ค่ายกร่องเตรียมดิน
2. ค่าพันธุ์
3. ค่าปุ๋ยคอก
4. ค่าปุ๋ยเคมี
5. ค่าสารเคมี
6. ค่าเก็บเกีย่ ว
7.ค่าแรงงาน
8. ค่าเบ็ดเตล็ด
9. ค่าเช่าที่ดิน
รวมค่าใช้จ่าย
ผลผลิตเฉลีย่ กก. / ไร่
ราคาขาย / หน่วย บาท / กก.
รวมรายได้

คาอธิบาย

ปีที่ 1
( บาท / ไร่)
2,800
300
520
570
1,800
500
3,000
2,000
700
12,190
3,750
4
15,000

ฝรั่งเก็บเกี่ยวได้อายุ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
รายได้เฉลี่ย

ปีที่ 2
( บาท / ไร่ )
520
700
2,200
500
3,000
2,000
700
9,600
8,000
4
32,000

ปีที่ 3
( บาท / ไร่ )
600
700
2,500
500
3,500
2,000
700
10,550
10,000
5
50,000

3 ปี แล้วเกษตรกรนิยมตัดกิ่ง
3 ปี 10,780 บาท / ไร่
3 ปี 32,330 บาท / ไร่

สภาพการผลิต
ส่วนใหญ่มีการปลูกข้าว และมีไม้ผลแบบหัวไร่ปลายนา และมีการทําสวนผลไม้อยู่เป็นกลุ่ม

สภาพการตลาด
จะขายข้าวให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น เพราะมีความสัมพันธ์กันด้านเงินทุน และการมีบญ
ุ คุณ ยกเว้นเกษตรกรที่
มีเงินทุกเป็นของตนเอง และกู้เงินจาก ธกส. จะขายให้กับพ่อค้าทีใ่ ห้ราคาสูงสุด และความพอใจ
ส่วนส้มโอ ก็มีพ่อค้าท้องถิ่นตั้งตัวเป็นพ่อค้าคนกลาง รับซื้อตามจุดต่าง ๆ ในตําบล
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ข้อจากัด
เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากการทํานาไปปลูกพืชอย่างอื่น เนื่องจากไม่มีที่เป็นของตนเองพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นของนายทุน ซื้อขายที่ดินไม่มคี วามแน่นอนในการเช่า เพราะมีการเปลี่ยนมือถือครองอยู่ตลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงทําให้เกษตรกรที่มลี ูกหลานได้พยายามผลักดันให้ได้รับการศึกษาเพื่อจะได้รัราชการ หรือให้ไปทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งมีรายได้ที่แน่นอนกว่า

ปัญหา
1. เกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉพาะทีท่ ํานา ใช้หลักวิชาการไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีการสํารวจตรวจนับแมลงศัตรู
ก่อนการใช้สารเคมี และมีการใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตรและช่วงเวลา
2. เกษตรกรที่ทําสวนผลไม้ ไม่มคี วามคิดว่าอยากจะรวมกลุ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
3. น้ําเสีย เป็นปัญหาที่น่าจับตามอง ไม่ทราบว่าเสียจริงหรือเปล่า เพราะชาวบ้านจะยึดหลักสังเกตน้าํ เสีย
จากสีและกลิ่นของน้ํา และปฏิกิรยิ าที่พืชแสดงออเวลาได้รับน้าํ นั้น ๆ แต่หน่วยงานของราชการบางหน่วยที่รับผิดชอบ ใช้
เครื่องมือที่ถือว่าใช้สําหรับตรวจวัด ในการตรวจสอบหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงไม่นํากฎหมายมาบังคับใช้อย่างเที่ยงธรรม

กลุ่มเกษตรกร
มีกลุ่มส้มโอ จํานวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มส้มโอ ตําบลบางเตย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
- ไม่มี -

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
มีกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
จํานวน
มีสมาชิก
จํานวน
45
มีเงินทุนหมุนเวียน
มีเงินกองกลาง

1
คน
บาท

กลุ่ม

มีกลุ่มออมทรัพย์
จํานวน
มีสมาชิก
จํานวน
296
มีเงินออมทรัพย์
จํานวน
มีเงินกองกลาง
จํานวน

1

กลุ่ม

คน
2,000,000
4,707

บาท ( ประมาณ )
บาท

บาท

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน
มีกลุ่มอาสา ฯ ( อปพร. )
อัตรากําลังพล
มีเงินกองกลาง

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
35

รุ่น
คน
บาท

( หมู่บ้านละ 100,000 .- บาท )

1. กลุ่ม
เงินทุนหมุนเวียน

ทํานาบัว
100,000

หมู่ที่ 1 มีสมาชิกจํานวน 15
บาท

คน
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2. กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ
เงินทุนหมุนเวียน
100,000
3. กลุ่ม
เกษตรกรบ้านครองหลวง
เงินทุนหมุนเวียน
100,000
4. กลุ่ม
สวนส้มเพื่อการผลิต
เงินทุนหมุนเวียน
100,000
5. กลุ่ม
เกษตรกรสวนส้ม
เงินทุนหมุนเวียน
100,000
6. กลุ่ม
เกษตรกรรม
เงินทุนหมุนเวียน
100,000
7. กลุ่ม
เกษตรกรบางเตย
เงินทุนหมุนเวียน
100,000

หมู่ที่ 2 มีสมาชิกจํานวน 10

บาท
หมู่ที่ 3 มีสมาชิกจํานวน 15
คน
บาท
หมู่ที่ 4 มีสมาชิกจํานวน 20 คน
บาท
หมู่ที่ 5 มีสมาชิกจํานวน 21 คน
บาท
หมู่ที่ 6 มีสมาชิกจํานวน 28 คน
บาท
หมู่ที่ 7 มีสมาชิกจํานวน 20 คน
บาท

การไหลของตลาดสินค้าเกษตรตาบลบางเตย

ข้าว

ไม้ผล พืชผัก
กล้วยไม้

ไว้ทําพันธุ์ 2 %
พ่อค้าจร
นายทุน
โรงสีตา่ งถิ่น
โรงสีท้องถิ่น
รับประทาน
พ่อค้าท้องถิ่น
ตลาดกรุงเทพฯ

5%
88 %
5 %
10 %
85 %
5%

บริษัทผู้ส่งออก 95%
ขายในท้องถิ่น
2%
ขายตลาดกรุงเทพฯ
ตลาดนครปฐม 3 %

คน
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4. สภาพด้านสังคม
การศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนอาชีวะศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
การศึกษานอกโรงเรียน

1
-

แห่ง
แห่ง
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง

1

แห่ง

สถาบันและองค์การศาสนา
สํานักสงฆ์

จํานวน

สาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง
สถานีอนามัย
สถานพยาบาลเอกชน
ร้านขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ํา

1
แห่ง
100

แห่ง ( สถานีอามัยตําบางเตย )
แห่ง
เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
มีปูอมสายตรวจ

-

แห่ง

การรวมกลุ่มของประชาชน
กลุ่มทั้งหมดมี 11 กลุม่
1. กลุ่มส้มโอ
จํานวนสมาชิก
2. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
จํานวนสมาชิก
3. กลุ่มออมทรัพย์
จํานวนสมาชิก 296
4. กลุ่ม อปพร.
จํานวนสมาชิก
5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม 7 หมู่บ้าน
จํานวนสมาชิก

40
45
คน
35
129

คน
คน
คน
คน
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สภาพทางสังคม
วิธีการดาเนินชีวิตของเกษตรกร

1. สภาพความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ทดี่ ี มีร้านค้าสําหรับขายเครื่องอุปโภค บริโภคในตําบลและมี
ตลาดนัดเกือบทุกวัน สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกบ้านคอนกรีตครึ่งไม้ สําหรับเกษตรกรที่ทํานาส่วนใหญ่จะปลูก
เป็นไม้ชั้นเดียว คล้ายโรงเรือนเก็บผลผลิตซึ่งอาศัยได้ด้วย มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม วิทยุเทป
ตามสมควร ส่วนน้ําที่ใช้อุปโภค บริโภค ใช้น้ําปะปามีการรองรับน้าํ ฝนใส่โอ่งไว้สําหรับดื่ม มีคลองส่งน้ําเข้าถึงสวน สามารถทําการ
เพราะปลูกได้ตลอดปี
2. ค่านิยม ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จะเชื้อสายจีน นับถือศาสนา
พุทธ ฉะนั้นจึงมีประเพณีต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน สารทจีน งานบวชนาค เข้าพรรษา
ออกพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องพระภูมเิ จ้าที่อีกด้วย
3. การแต่งกาย เกษตรกรจะแต่งกายตามสมัยนิยมปกติทั่วไป แต่เวลาทํางานผู้ชายนิยมนุ่งกางเกงขาก๊วยสีน้ํา
เงิน สวมเสื้อแขนยาว สําหรับผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาว และใช้ผ้าคลุมศรีษะ ใบหน้าและสวม
หมวก

ผูน้ า
1. ประเภทของผู้นํา
- ผู้นําทางการที่สําคัญ คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน
เกษตรกรผู้นํา ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรตําบล ครู สาธารณสุขตําบล
- ผู้นําไม่เป็นทางการ คือ พระ เกษตรกรผู้ประสบความสําเร็จในด้านอาชีพการเกษตร
2. บทบาทผู้นํา
เป็นผู้ที่มคี วามรู้ ความสามารถ และสามารถชักจูงเกษตรกรทัว่ ไปให้ปฏิบัตติ ามผู้นํา และแจ้ง ข่าวสารของาทาง
ราชการและส่วนรวม

ข้อมูลท้องถิ่นด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.
4.
5.
6.
7.

การทําบายศรี / การเย็บกระทง
การสานเสื่อเตย
การผูกผ้าประดับอาคาร
การเล่นดนตรี วงปี่พาทย์
การทําขนมหวานต่าง ๆ เช่น ทองหยิบ , ทองหยอด , เม็ดขนุน , หม้อแกง , ฝอยทองและขนมชั้น เป็นต้น
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บทที่ 3

ปัญหาของชุมชน
กายภาพ
1. สภาพดินเสื่อมโทรม
เนื่องจากมีการปลูกพืช
ตลอดเวลา
2. มีน้ําท่วมขังในช่วงมีฝน
ตกชุกและมีน้ําทะเล
หนุนเป็นบางเวลา
3. มีน้ําเน่าเสีย

ชีวภาพ
1. ขาดเทคโนโลยีในด้านการ
ผลิตพืช
2. มีศัตรูพืชระบาดตลอดเวลา
3. วัสดุการเกษตรมีราคาสูง

ลาดับความสาคัญของปัญหา
1. ขาดเทคโนโลยีในด้านการผลิตพืช
2. สภาพดินเสื่อมโทรม
3. ขาดแหล่งเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิต
4.ขาดแรงงานในด้านการเกษตร
5.น้ําท่วมขังและมีน้ําทะเลหนุนบางเวลา
6.วัสดุการเกษตรมีราคาสูง
7. น้ําเน่าเสีย
8.มีศตั รูพืชระบาด

เศรษฐกิจ
1. ขาดแหล่งเงินทุน

สังคม
1. ขาดแรงงานในด้าน
การเกษตร

262

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
1. ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้าน
ด้านกายภาพ
ตําบลบางเตยมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ํา คือ มีถนนลาดยาง 2 สาย ถนนคสล.
8 สาย ถนนลูกรังหินคลุก 4 สาย ถนนดิน 2 สาย มีแหล่งน้ํา 1 สาย มีคลองส่งน้ํา 13 คลอง
ด้านชีวภาพ

เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้โดยเฉพาะส้มโอและนาข้าว เกษตรกรทํานาข้าว
ส่วนใหญ่จะเช่าที่ทํากิน ส่วนเกษตรกรที่ทําสวนจะมีที่ทํากินเป็นของตนเอง
ชุดดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืช คือ ดินชุดบางกอก บางเลน และบางเขน มีน้ําตลอดปี สามารถปรับปรุง
บํารุงดินให้เหมาะกับการปลูกไม้ผลและพืชผักได้ดี
ด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ มีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาท /
ครัวเรือน / ปี
ด้านสังคม
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความนับถือผู้นําท้องถิ่น มีการพบประสังสรร ปรึกษาหารือในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การทําประชาคมหมูบ้าน ตําบล และให้ความร่วมมือกับทางราชการทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี
2. ศักยภาพของพื้นที่
สามารถผลิตไม้ผล , พืชผักและข้าวได้ตลอดทั้งปีอย่างต่อเนือ่ ง สามารถปลูกข้าวได้ 5 ครั้ง ใน
เวลา 2 ปี เนื่องจากมีน้ําชลประทานส่งผ่านมาจากแม่น้ําท่าจีนและเข้าคลองซอยต่าง ๆ
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ปัญหาด้านการเกษตร
ข้าว
1. คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานความต้องการของตลาด
2. ใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามระยะเวลา
3. ขาดความรู้ในด้านการใช้สารเคมี
4.เกษตรกรไม่มยี ุ้งฉางสําหรับเก็บผลผลิต
5. วัสดุการเกษตรมีราคาสูง

ไม้ผล

1. คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานการส่งออก
2. มีการเอารัดเอาเปรียบในด้านการซื้อขาย
3. น้ําเสีย ทําให้เกษตรกรขาดความมั่นใจที่จะพัฒนาสวน
4. ศัตรูพืชนับวันจะสร้างภูมิคมุ้ กันต่อสารเคมีทผี่ ลิตออกมาหรือที่เรียกว่ ดื้อยา
5. ขาดทรัพยากรบุคคล ที่มีอายุวยั หนุ่ม วัยสาว ในการพัฒนาด้านการเกษตร
6. น้ําท่วมพื้นที่ในช่วงที่มีฝนตกมากและน้ําทะเลหนุน
7. วัสดุการเกษตรมีราคาสูง

แนวทางการพัฒนาการเกษตร
ข้าว
1.ส่งเสริมให้มีการจัดทําแปลงขยายพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุภาพต่อ
การเพาะปลูก
2. ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
3. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบํารุงดินในแปลงมากขึ้น
4. ส่งเสริมให้สมาชิกซื้อวัสดุการเกษตรผ่านกลุ่มมากยิ่งขึ้น
5. ขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจาก อบต. โดยผ่านกลุ่ม

ไม้ผล
1. อบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติบํารุงรักษาไม้ผล ปรับปรุงให้ผลผลิตมีคุณภาพ
มากขึ้น
2. แนะนําให้นําเทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงานมาใช้มากขึ้น
3. แนะนําให้ปูอนกันกําจัดโรคแมลงโดยวิธผี สมผสานและการใช้สารสมุนไพรเพิม่ ขึ้น
4. ทําถนนเลียบแม่น้ํา และทําประตูปิด เปิดน้ําเพื่อปูองกันท่วมขัง
5. ขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจาก อบต. โดยผ่านกลุม่

สถาบันเกษตรกรและองค์กรต่าง ๆ
1. แนะนําให้คัดเลือกกรรมการบริหารกลุม่ ที่มีความเหมาะสม มีเวลาในการพัฒนา
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กลุ่มอย่างจริงจัง
2. สมาชิกต้องมีความรูค้ วามเข้าใจกติกาของกลุ่มและให้ความร่วมมือในการพัฒนากลุ่ม
และทํากิจกรรมกับกลุ่ม

แผนพัฒนาการเกษตร
กิจกรรม
1. จัดอบรมการปฏิบัตดิ ู
แลรักษาสวนผลไม้
โดยการตัดแต่งกิ่ง

วิธีดําเนินการ
- จัดอบรม
- ทําแปลงสาธิต
- ศึกษาดูงาน

2. จัดอบรมเรื่องการ
ปรับปรุงบํารุงดิน

ระยะเวลา
12 – 13 กันยายน

งบประมาณ
20,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
อบต. , เกษตร

- จับอบรม
- ทําแปลงสาธิต
- ศึกษาดูงาน

20,000 บาท

อบต. , เกษตร

3. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปลูก

- อบรมให้ความรู้
- ทําแปลงขยายพันธุ์

50,000 บาท

อบต. , เกษตร

4. การให้ปุ๋ยและน้ํา
ส้มโอก่อนเก็บเกี่ยว

- ทําแปลงสาธิต

10,000 บาท

อบต. , เกษตร

5. การปูองกันกําจัดแมลง
วันผลไม้

- อบรมรณรงค์
- ใช้สารล่อ

20,000 บาท

อบต. , เกษตร
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บทที่ 6
โครงการสนับสนุนแผน

โครงการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
หลักการและเหตุผล
จากการที่รัฐบาลและจังหวัดนครปฐมได้มีนโยบายส่งเสริม ให้เกษตรกรมีการผลิตพืชปลอดภัยจาก
สารพิษ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศนั้น อาเภอสามพราน โดยสานักงานเกษตรอาเภอสามพราน จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรม
เกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของ
จังหวัดและรัฐบาล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัย
2. เพือ่ ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีปูองกันกําจัดศัตรูพืชและมีการใช้ที่ถูกวิธี
3. เพือ่ กระตุ้นให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีการกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติให้มากขึ้น
4. เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

เปูาหมาย
ดําเนินการในเขตตําบลบางเตย จํานวน 35 คน 7 หมู่บา้ น ในพืชทุกชนิด

เวลาดําเนินระยะการ
มีนาคม - กันยายน

2551

วิธีการดําเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสําคัญของโครงการและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ
2. จัดฝึกอบรมเกษตรกร จํานวน 35 คน 1 วัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 วัน รวมเป็น 2 วัน
/ รุ่น / ปี รวม 3 ปี 3 รุ่น

งบประมาณ
ขออุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน 360,045 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร เป็นต้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะในการปูองกันกําจัดศัตรูพืชและรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้บริโภค
2. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
3. ทําให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคดีขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางเตย

ลงชื่อ …………………………………
( นาย สนั่น พลศรี )
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางเตย

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ( แผน 3 ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางเตย อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านการอาชีพ
ประเภทแผน/(โครงการ/กิจกรรม)
1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ ( ศบกต )
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตร
3. โครงการปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์

รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการ (ศบกต) และค่าชื้อวัสดุสํานักงานและ
ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง คณะกรรมการศูนย์ฯ
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงพัฒนาแนวทางการผลิต
ให้มีคุณภาพและผลผลิตเพิม่ ขึน้
- เพื่อปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดทางสัตว์
ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

2558
2559
2560
เปูาหมาย
งบประมาณ เปูาหมาย
งบประมาณ เปูาหมาย
งบประมาณ
18
30,600
18
30,600
18
30,600
เกษตรกรทั่วไป
และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ

300,000 เกษตรกรทั่วไป

300,000

เกษตรกรทั่วไป
และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ

300,000

เกษตรกรทั่วไป

100,000 เกษตรกรทั่วไป

100,000

เกษตรกรทั่วไป

100,000

430,600

430,600

-

430,600

-

และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ

-
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แผนพัฒนาการระดับตาบล

ปี 2558 - 2560
ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม
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บทที่ 1
โครงพัฒนาชุมชนตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกร ชาวบ้าน
หรือชุมชน มีสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางในการการพัฒนาชุมชนมีมาจาก
แนวคิดที่ว่า มนุษย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของธรรมชาติและเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนา ถ้ามนุษย์ได้รับ
การพัฒนาก็จะเกิดการพัฒนาชุมชนตามไปด้วย การปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงเกษตรกร ชาวบ้านให้รู้จักคิดเองทํา
เองบนพื้นฐานของการรักถิ่นกําเนิด เป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านจากกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ในการวางแผนตัวเอง ฉะนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ชุมชนต้องมี
ผลบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ การรวมความคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผน ร่วมทุน และร่วมรับผลประโยชน์
โดยการบริการและจัดการโดยชุมชนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ถ้า
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็จะได้รับการแก้ไขในทางที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่ยั่งยืน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง และมีความสามารในการบริหารและ
จัดการทรัพยากรของตนเองและมีความสามารถในการบริหารและจัดการทรัพยากรของตนเองและชุมชนได้
3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภาคราชาการและชุมชน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. องค์การของชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถรู้ปัญหาของตนเองและสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้
2. เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้อง
3. เกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้สูงขึ้นและเพียงพอต่อการดํารงชีวิต
เปูาหมาย
- ดําเนินการในพื้นที่ตําบลบางกระทึก จํานวน 8 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ปี พ.ศ. 2558 - 2560
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งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
1. อบต. บางกระทึก
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
3. กรมพัฒนาที่ดิน
4. กรมชลประทาน
5. กรมปศุสัตว์
6. กรมประมง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางกระทึก
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บทที่ 2

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2.1 ข้อมูลทางกายภาพ
2.1.1 สถานที่ตั้งและอาณาเขตและพื้นที่
ตําบลบางกระทึก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอสามพราน มีพื้นที่ทั้งหมด 7,084 ไร่ ห่างจาก
ที่ว่าการอําเภอประมาณ 15 กิโลเมตร ประชากร 89.91 % ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในตําบลประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตร
2.1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์
ทิศเหนือ
จดตําบลบางเตย อําเภอสามพราน และตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
ทิศตะวันออก จดตําบลไร่ขิง และตําบลกระทุ่มล้ม ( ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ) อําเภอสามพราน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ําท่าจีน และตําบลบางเตย อําเภอสามพราน
ทิศใต้
จดตําบลไร่ขิง และตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน
2.1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไทยมีแม่น้ํานครชัยศรี ( ท่าจีน ) ไหลผ่านบริเวณหมู่ 2 , 4 , 5 , และ 7 มี
ลําคลองธรรมชาติส่งน้ําเข้าสู่พื้นที่เกษตร ทุกหมู่บ้าน
2.1.4 แหล่งน้าและทางน้า
มีแม่น้ําท่าจีนไหล่ผ่าน 1 สาย และมีลําคลองส่งน้ําเข้าทําการเกษตรในพื้นที่ 19 สาย
2.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
- มีประปาหมู่บ้าน 11 บ่อ
- ไฟฟูามีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง มีโทรศัพท์ใช้ในครัวเรือน ประมาณ 90 %

2.1.6เส้นทางคมนาคม
มีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง 4 สาย ถนนหินคลุก 6 สาย ถนนลาดยาง 7 สาย ถนน
คอนกรีต 26 สาย
2.1.7 กลุ่มชุดดิน
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ตําบลบางกระทึกประกอบไปด้วยกลุ่มดินที่ 8,8 / 2 ซึ่งลักษณะทั่งไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวดินบน
มีลักษณะการทับถมกันเป็นชั้นๆ ของดินและอินทรีย์วัตถุที่ได้จาการขุดลอกร่องน้ํา ดินล่างมีสีเทาบางแห่งมี
เปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลปัจจุบันการเกษตรกรได้ทําการขุดยกร่องเพื่อปลูก
พืชผลต่างๆ ทําให้สภาพพื้นผิดเดิมเปลี่ยนแปลงไปตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติถึงสูงเหมาะแก่
การปลุกข้าวและไม้ผล ได้แก่ มะม่วง มะขาม ขนุน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ มะพร้าว
2.1.8 ภัยธรรมชาติ
ตําบลบางกระทึกจะประสบปัญหาในฤดูฝนที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและมีระดับน้ําทะเลหนุนสูงก็
ทําให้น้ําท่วมซึ่งเนื่องจากการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําท่าจีนไม่ทัน
2.1.9 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25 – 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางและสม่ําเสมอ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ทั้งปี 92.20 มม.

2.2 ข้อมูลทางชีวภาพ
2.2.1พันธ์พืชที่ปลูก
เกษตรกรตําบลบางกระทึก ส่วนมากประอาชีพการปลูกข้าว เป็นส่วนใหญ่และมีการปลูกกล้วยไม้
พืชผัก และไม้ผลหลายชนิด เช่น มะพร้าวน้ําหอม มะม่วง ฝรั่ง มะพร้าวแกง ขนุน เป็นต้น
2.2.2การใช้ดิน ( ตารางที่ 1 )
ตําบล
บางกระทึก

ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
472

พืชผัก ไม้ดอก
( ไร่ ) ไม้ประดับ
14
418

นาข้าว
( ไร่ )
1,736

ประมง
( ไร่ )
380

อื่น ๆ
( ไร่ )
464

รวมพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด ( ไร่ )
3,484

รวมพื้นที่ทั้งหมด
(ไร่ )
7,084

2.2.3 ระบบการผลิต
ชนิดพืช
ฝรั่ง
นาข้าว
มะม่วง
กล้วยไม้
มะพร้าวแกง
มะพร้าวอ่อน
ประมง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี

2.2.4 ปฏิทินกิจกรรมในฤดูแลปลูกพืชและเทคโนโลยีการผลิต
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ฝรั่ง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.
ใส่ปุ๋ยคอกปีละ
1 ครั้ง

เม.ย.

นาข้าว
มะม่วง
มะม่วง
กล้วยไม้
มะพร้าว
อ่อน
มะพร้าวแก่

พ.ค.
ใส่ปุ๋ยเคมีเดือน
ละ 1 ครั้ง

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ใส่ปุ๋ยเคมี 2
ครั้ง / ฤดู
เก็บ
เกี่ยว

ตัด
แต่ง
กิ่ง
ใส่ปุ๋ยคอกปี
ละ 1 ครั้ง
พ่นสารเคมี
ทุก10-15วัน
ใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมักปีละ
1 ครั้ง
ใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมักปี
ละ 1 ครั้ง

ปุ๋ยเคมีเดือนละ
1 ครั้ง
ใส่สารเคมีทุก
7 – 10 วัน

ก.ย.

ต.ค.
พ่นสารเคมีทุก
10–15วัน /
ครั้ง
พ่นสารเคมี 3-4
ครั้ง / ฤดู
ดูแลรักษาการ
ออกดอกติดผล

พ.ย.

พ่นสารเคมีทุก
10 – 15 วัน
เก็บเกี่ยวผล
ผลิตตลอดปี
เก็บเกี่ยวผล
ผลิตตลอดปี
เก็บเกี่ยวผล
ผลิตตลอดปี

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตข้าวนาปี – นาปรัง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการลงทุน ( ไร่ )
ค่าเตรียมดิน
ค่าพันธุ์ข้าวปลูก
ค่าจ้างหว่านข้าว
ค่าสารเคมีคุมฆ่าหญ้า
ค่าจ้างฉีดพ่นสารเคมีคุมหญ้า
ค่าปุ๋ยเคมี
สูตร 16 – 20 – 0
สูตร 46 – 0 – 0
ค่าหว่านปุ๋ย
ค่าสารเคมีกําจัดโรค – แมลง
ค่าพ่นสารเคมี
ค่าน้ํามันขึ้นน้ํา
ค่ารถเกี่ยว

นาปี ( บาท )

นาปรัง ( บาท )

190
240
30
40
20

190
240
30
40
20

600
180
10
42
50
100
300

600
180
10
42
50
170
300

ธ.ค.
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12.
13.

ค่าเช่า
ค่าขนข้าวไปโรงสี

500
30
2,332
800
3,520
1,180

รวมต้นทุน
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาขาย
กําไร

500
30
2,402
850
3,570
1,168

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตพืชผัก
ลาดับ

รายการลงทุน ( ไร่ )

จํานวนเงิน ( บาท )

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าเตรียมดิน
ค่าพันธุ์พืช
ค่าแรงปลูก
ค่าปุ๋ยเคมี
ค่าสารเคมี
ค่าแรงกําจัดวัชพืช
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าเก็บเกี่ยว

500
200
100
500
1,000
100
500
500

รวมต้นทุน ( บาท )
ผลผลิต ( กก. / ไร่ )
ราคาขาย ( บาท )
กําไร ( บาท )

3,400
2,000
14,000
10,600

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตสัตว์น้า
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รายการลงทุน ( ไร่ )

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ปรับสภาพพื้นที่เป็นบ่อ
ค่าพันธุ์

ค่าอาหาร
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
รวมต้นทุนในปีแรก ( บาท )
ผลผลิต / ไร่
ราคาผลผลิตได้
กําไร

ปลาน้ําจืด ( บาท )
8,000
1,050
3,000
1,000
13,050
1,000
15,000
19,500

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตไม้ผล
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการลงทุน ( ไร่ )
ค่าพันธุ์
ค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ( เครื่องสูบน้ํา , เครื่องพ่นยา )
ค่าดูแลรักษา
-ดายหญ้า
-ฉีดสารเคมีกําจัดโรค / แมลง
ค่าวัสดุปัจจัยต่าง
-ปุ๋ยคอก
-ปุ๋ยเคมี
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าสารเคมีปูองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
ค่าพ่นสารเคมี
รวมต้นทุนการผลิต ( บาท )
ผลผลิตเฉลี่ย ( กก. )
รายได้ต่อไร่ ( บาท )
กําไร / ไร่ ( บาท )

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.3.1 ขนาดการถือครองที่ดิน
- เกษตรกรมีที่ดินทํากินเฉลี่ยครอบครัวละ 8 ไร่

จํานวนเงิน ( บาท )
900
410
100
500
250
150
250
1,000
420
3,980
2,200
22,000
18,020
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2.3.2 สิทธิในที่ดินทากิน
- เช่าของผู้อื่น
80 %
- เป็นของตนเอง
17 %
- อื่นๆ
3%
2.3.3 จานวนแรงงาน
- ครอบครัวเกษตรกร 1 ครอบครัวจะมีแรงงานเฉลี่ย 3 ครอบครัว

2.3.4 รายได้รายจ่ายของครอบครัว
- เกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าว ทําสวนผลไม้ และเลี้ยงปลาและปลูกกล้วยไม้เพื่อตัดดอกไม้เป็นหลัก
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีรายได้ตลอดปีรายจ่ายของเกษตรกร 60 % จะนํามาใช้จ่ายในครอบครัว และอีก 40
% จะเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
2.3.5 เครื่องจักรกลการเกษตร
- เครื่องสูบน้ํา 211 เครื่อง
- เครื่องพ่นสารเคมี 186 เครื่อง
2.3.6 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
1. กลุ่มเกษตรกรทํานา ตําบลบางกระทึก ตั้งอยู่ทหี่ มู่ที่ 3 ตําบลบางกระทึก มีสมาชิกจํานวน 38
ราย มีเงินทุนหมุนเวียน 5,000 บาท
2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ
- กลุ่มกล้วยไม้บางกระทึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลบางกระทึก มีสมาชิกจํานวน 1 ราย มีเงินทุน
หมุนเวียน 72,000 บาท
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- ตําบลบางกระทึก มี 8 หมู่บ้าน 8 กลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ขณะนี้กําลัง
ดําเนินการส่งเงินครบชําระและจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกอยู่
2.3.7 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
- เกษตรกรตําบลบางกระทึกใช้แหล่งเงินทุนจากตนเอง 56 % จากธนาคารเพื่อการเกษตร 10 %
จากธนาคารพาณิชย์ 26 % จากแหล่งอื่นๆ 8 %
2.3.8 ข้อมูลการตลาด ( วิธีการตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิต )
ผลผลิตไม้ผล
- มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
- มีพ่อค้าท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตต่างถิ่นเป็นผู้รวบรวมผลผลิตไปจําหน่าย
ข้าวปลา
- มีพ่อค้าคนกลางและพ่อค้าต่างถิ่นเป็นผู้รวบรวมผลผลิตไปจําหน่าย
ผลผลิตกล้วยไม้

- มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจําหน่ายต่างประเทศ
- จําหน่ายในตลาด อําเภอ จังหวัด
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- จําหน่ายตลาดปากคลองตลาด

2.4 ข้อมูลด้านสังคม
2.4.1 จานวนประชากรและครัวเรือน

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด

จํานวนครัวเรือนเกษตรกร

324
302
451
353
555
337
414
303
3,039

53
57
17
24
5
39
21
30
246

2.4.2 ศาสนา การศึกษา สิ่งยึดเหนี่ยวของประชาชน
ประชากรของตําบลบางกระทึก ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัดดอนหวายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและ
โรงเรียนวัดดอนหวายเป็นสถานศึกษาในตําบล แต่เกษตรกรส่วนมากนยมส่งบุตรหลานไปศึกษาที่อื่น เช่น ตําบล
วัดไร่ขิง สามพราน และบ้านใหม่ เป็นต้น
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บทที่ 3
สถานะการณ์ชุมชน

1.
2.
3.
4.
5.

สรุปปัญหาของเกษตรกรตาบลบางกระทึก
กายภาพ
ชีวภาพ
เศรษฐกิจ
สังคม
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 1. มีศัตรูพืชระบาดตลอด 1. ราคาผลผลิตตกต่ํา
1. ขโมยผลผลิต
น้ําท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก
ปี
2. ปัจจัยการผลิตมีราคา 2. ยาเสพติด
หนักติดต่อกันหลายวัน
สูง
3. การพนัน
และมีน้ําทะเลหนุน
3. ไม่สามารถกําหนด
น้ําเน่าเสีย
ราคาผลผลิตได้
ขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์ชุมชนของตาบลบางกระทึก
1. ให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตแน่นอน
2. ให้มีราคาที่ดี
3. ให้มีปัจจัยการผลิตที่ดีตามมาตรฐานและราคาถูก
4. ให้มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้น
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4

สังเคราะห์ข้อมูล
ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลบางกระทึกเกษตรกรจะยึดอาชีพทําสวนผลไม้เป็นหลักมีบางส่วนที่ปลูกกล้วยไม้เพื่อตัดดอกจําหน่าย
เนื่องจากพื้นที่ตําบลบางกระทึกสภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมีน้ําไหลผ่าน มีลํา
คลอง 19 คลอง ไหลกระจายไปทั่วตําบล
ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิตผลตอบแทนที่ได้
ปัจจัยการผลิตนั้นเกษตรกรต้องรับอาสาในเรื่องของราคาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นจากเดิม แต่ค่า
ผลผลิตนั้นยังคงที่และไม่แน่นอนทําให้ผลตอบแทนที่ได้นั้นลดลง
กลยุทธ์ทางเลือก
เน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและให้มีคุณได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้มีตลาดกลางเพื่อจําหน่ายผลผลิต
ได้โดยตรง
แผนการผลิต
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
5. ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน
แผนถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องของการจัดการผลิตการบริหารศัตรูพืชที่ถูกวิธี และการใช้เทคโนโลยีที่ ลดทุน
การผลิต
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บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน
ปัญหา
1. ผลผลิตมีราคาตกต่ํา

2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
3. โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด

4. น้ําเน่าเสีย
5. น้ําท่วม
6. การติดต่อสื่อสาร

สภาพปัญหา / สาเหตุ
1. มีผลผลิตจํานวนมาก รวมทั้งมีผล
ผลิตจากแหล่งปลูกอื่นๆ เข้าสู่ระบบ
ตลาดมาก
2. ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตรงตาม
ตลาดต้องการ
1. ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง
2. สารเคมีปูองกันกําจัดโรคและแมลงมี
ราคาสูง
1. ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
กําจัดโรคและแมลงอย่างถูกต้อง
2. แมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติถูก
ทําลายโดยรูเ้ ท่าไม่ถึงการ
1. จากโรงงานอุตสาหกรรม
2. จากฟาร์มของเกษตรกร
3. จากบ้านเรือนของเกษตรกร
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

การแก้ไข
1. จัดตลาดกลางเพื่อจําหน่ายผลผลิตโดยตรง
2. จัดหาตลาดต่างประเทศโดยตรง
3. รวมกลุ่มเพื่อแปรรูปและถนอมอาหาร
4. ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
1. รวมกลุ่มเพื่อซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
2. เลิกใส่สารเคมี
3. อบรมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
1. จัดอบรมเกษตรกร
2 ทัศนศึกษางานสถานที่ประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จ

1. รณรงค์ให้รักษาความสะอาดของคูคลอง
2. ออกกฎหมายคุ้มครองพร้อมกับการอนุรักษ์
3. ทําตามกฎหมายที่ให้อํานาจไว้
1. ทําคันน้ํากั้นน้ําให้สูงขึ้น
2.เ ตรียมเครื่องสูบน้ําและน้ํามันเชื่อเพลิงและ
หล่อลื่นไว้เป็นส่วนกลาง
1. เกษตรกรไม่สามารถติดต่อซื้อ ขาย 1. ควรจะมีไกด์คอยช่วยเหลือเกษตรกรในการ
กับชาวต่างชาติได้
ติดต่อกับชาวต่างชาติ
2. เกษตรกรอาจถูกไกด์หรือผู้ที่มาติดต่อ 2. ควรมีการส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้าน
หลอก
ภาษาอังกฤษให้แก่เกษตรกร
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ( แผน 3 ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ การเกษตร
ประเภทแผนงาน ( โครงการ / กิจกรรม )

หน่วย

งบประมาณ
2558
ต่อหน่วย เปูาหมาย งบประมาณ

2559
เปูาหมาย งบประมาณ

2560
เปูาหมาย งบประมาณ

รวม
เปูาหมาย งบประมาณ

1.โครงการอบรมเกษตรกรทํานาข้าว

ราย

300

100

30,000

100

30,000

100

30,000

300

90,000

2.โครงการสํารวจข้อมูลการเกษตร

หมู่

1,000

8

8,000

8

8,000

8

8,000

24

24,000

3. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ

ศูนย์

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

3

30,000

รวมทั้งสิ้น

48,000

48,000

48,000

144,000

28511 285 -

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล

ปี 2558 - 2560
ตาบลกระทุม่ ล้ม อาเภอสามพราน

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

286
บทที่ 1

โครงการพัฒนาชุมชน ตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม รัฐบาลจึงได้พยายามมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการเกษตร โดย
ให้มีเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตรประจําตําบล ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรูด้ ้านการเกษตรแผนใหม่ไปสู่เกษตรกรเพื่อยก
ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่การพัฒนาการเกษตรที่ผ่าน ๆ มา ยังไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย และความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง จึงมักเกิดช่องว่างระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรอยูเ่ สมอ
ดังนั้นสํานักงานการเกษตรอําเภอสามพราน ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตําบลจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน
พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตําบลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์
8. เพื่อทราบระบบการผลิตและการตลาดด้านการเกษตรของเกษตรกร
9. เพื่อจัดทําแนวทางพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร
10. เพื่อนําแนวทางพัฒนาการเกษตรไปเสนอเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตพืชที่เหมาะสม
5. เกษตรกรทราบกลไกของตลาดเพือ่ เป็นแนวทางในการผลิต
6. เกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลาย ลดความเสี่ยงในด้านการผลิต

พื้นที่เปูาหมาย
ตําบลกระทุ่มล้ม จํานวน 9 หมูบ่ ้าน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558 - 2560

งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน, ศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
กระทุ่มล้ม
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บทที่ 2

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

2.1 ข้อมูลทางกายภาพ
2.2.1 สภาพที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลกระทุ่มล้ม มีพื้นที่ทั้งหมด 7,084 ไร่ มี 9 หมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอําเภอประมาณ 22
กิโลเมตร
2.1.2 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิประเทศ

ตําบลกระทุ่มล้ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอสามพราน เป็นทําเลที่ไม่มีแม่น้ําไหล
ผ่าน แต่มีคลองธรรมชาติเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ําท่วมขังในฤดูฝน ลักษณะเป็นแอ่งคล้าย
ก้นกระทะ
ทิศเหนือ
จดตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน
ทิศตะวันออก
จดเขตอําเภอพุทธมณฑล
ทิศตะวันตก
จดตําบลอ้อมใหญ่ และกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้
จดกรุงเทพมหานคร
2.1.3 แหล่งน้าและทางน้า
ตําบลกระทุ่มล้ม เป็นตําบลทีไ่ ม่มีแม่น้ําไหลผ่าน แต่มีลําคลองไหลผ่านทุกหมู่บ้าน จํานวน 8 สาย
จึงไม่มีปญ
ั หาในเรื่องน้ําที่ใช้ทําการเกษตรเพราะทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตชลประทาน 100 %
2.1.4 เส้นทางคมนาคม
ตําบลกระทุ่มล้มมีเส้นทางคมนาคมทางบก ที่สะดวกสบาย ไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและการขน
ถ่ายสินค้า
2.1.5 ข้อมูลชุดดิน, ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน
ดินของตําบลกระทุ่มล้มประกอบไปด้วยดินจํานวน 3 ชุด คือ
- ดินชุดบางกอก ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้ทํานาข้าวและปลูกไม้ผล สําหรับพืชไร่ก็อาจจะปลูกได้แต่
มักมีปัญหาด้านการระบายน้ํา
- ดินชุดบางเลน ดินชุดนี้ไม่เหมาะในการทําพืชไร่เนื่องจากน้ําในแม่น้ําท่วมทุกปี แต่ควรจะปลูกไม้
ผลแบบยกร่องสวน
- ดินชุดบางเขน ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้ทํานาแบบนาดํา ทําได้เพียงปีละครั้ง ดินชุดนี้ไม่เหมาะ
สําหรับปลูกพืชไร่ เนื่องจากน้ําท่วมถึงและการระบายน้ําไม่ดี
2.1.6 ระบบสาธารณูปโภค
- ประปา มีประปาใช้ทุกหมู่บ้านตลอดปี
- ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์ มีระบบโทรศัพท์เข้าถึงทุกหมู่บ้าน
2.1.7 ภัยธรรมชาติ
ตําบลกระทุ่มล้ม จะประสบปัญหาในฤดูฝนที่มฝี นตกหนักติดต่อกันหลายวันและมีระดับน้ําทะเลหนุนสูง
ทําให้น้ําท่วม ซึ่งสาเหตุเกิดจากการระบายน้ําไม่ดีเพราะสภาพพื้นทีเ่ ป็นก้นกระทะ
2.1.8 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25 – 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่
ในเกณฑ์ปานกลางและสม่ําเสมอ มีปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ ทั้งปี 92.20 ม.ม.
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2.2

ข้อมูลทางชีวภาพ
2.1.1 พันธุ์พืชที่ปลูก/พันธุ์สัตว์
ด้านพืช
- กล้วยไม้
- พันธุ์ออร์ซิเดี่ยม
- มะม่วง - พันธุ์ฟูาลั่น, น้ําดอกไม้, เขียวเสวย
- มะพร้าวอ่อน - พันธุ์น้ําหวาน
ด้านปศุสัตว์
- เลี้ยงไก่แบบหลังบ้านแทบทุกครัวเรือน

ด้านปะมง
- ส่วนใหญ่เลี้ยงปลาน้าํ จืด เช่น ปลาแรด
2.2.2 การใช้ที่ดิน
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของตําบลกระทุ่มล้ม
ตําบล

นาข้าว( ไร่ ไม้ผล ( พืชผัก ( ไม้ดอก
)
ไร่ )
ไร่ ) ,กล้วยไม้(
ไร่ )

กระทุ่มล้ม

1,323

94

8

156

เม.ย. พ.ค.

มิ.ค.

ปศุสัตว์ (
ตัว )

ประมง (
ไร่ )

อื่นๆ (
ไร่ )

รวมพื้นที่
การเกษตร
ทั้งหมด(ไร่ )

รวมพื้นที่
ทั้งหมด
( ไร่ )

326

77

-

1,984

6,784

2.2.3 ระบบการผลิต
ชนิดพืช
นาข้าว
ไม้ผล
กล้วยไม้
พืชผัก
ประมง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี
ทําตลอดปี

2.2.4 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเทคโนโลยีการผลิต
ชนิดพืช
นาข้าว

ม.ค.

มะม่วง

เก็บ
เกี่ยว

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
ใส่ปุ๋ยเคมี
2 ครั้ง/ฤดู

ตัด
แต่งกิ่ง

มะม่วง

ใส่ปุ๋ยคอกปี
ละ1ครั้ง

กล้วยไม้

พ่นสารเคมี

ปุ๋ยเคมี
เดือนละ1
ครั้ง
ใส่สารเคมี

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.
พ่นสารเคมี 3
– 4 ครั้ง/ฤดู
ดูแลรักษาการ
ออกดอกติด
ผล
พ่นสารเคมีทุก
10-15วัน
เก็บเกี่ยว

พ.ย.

ธ.ค.
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ทุก10-15
วัน
ใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ย
หมักปีละ1
ครั้ง

มะพร้าว

ทุก7-10
วัน

ผลผลิตตลอด
ปี
เก็บเกี่ยว
ผลผลิตตลอด
ปี

2.2.5 เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร

กล้วยไม้
พันธุ์
การปลูก
การใช้ปุ๋ย

สกุลหวาย และสกุลออซิเดี่ยม
ใช้หน่อ และบั่นตา อัตรา 12,000 ต้น/ไร่
ช่วงเล็กใช้ปุ๋ยเกร็ด สูตร 30-20-10 ช่วงใหญ่ใช้สูตร 20-20-20
และช่วงออกดอกใช้สูตร 10-40-10, 15-52-13 หรือ 10-20-30
โดยใช้อัตรา 30-40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่น 5-7 วัน/ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแอนแทรคโนต, ราดํา, เพลี้ยไฟ, ไร, หนอนผีเสื้อ,
แมลงวันดอกกล้วยไม้
การปูองกันกําจัด
สารเคมีที่ใช้ ไดเทนเอ็ม 45 ไทเดนแอลเอ็ฟ ออร์โธไซด์ แคปเทน
เมทโธมิล, ไซเปอร์เมทธิน, ทวินไซด์, ฟอสซ์
ผลผลิต
ให้ผลผลิตมากช่วง ม.ค., ก.พ., มี.ค. และ ก.ย., ต.ค., พ.ย.
เฉลี่ย 60,000 – 80,000 ช่อ/ไร่/ปี
การขาย
บริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อ โดยกําหนดดอกบานประมาณ 5 ดอก/1 ช่อ
ราคาช่อละ 1 บาท ส่วนไม้ที่ตกเกรด เกษตรกรจะนําไปขายที่
ปากคลองตลาด

มะม่วง
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ช่วงต้นฤดูฝน
ฟูาลั่น เขียวเสวย น้ําดอกไม้ หนองแซง
ปลูกตามร่องสวน และตามคันสวน โดยใช้กิ่งทาบ
ระยะระหว่างต้น 4-5 เมตร
การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปุ๋ยคอกใส่ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรูพืช
แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินใบ โรคแอนแทรคโนส ราดํา
เพลี้ยจั๊กจั่น
การปูองกันกําจัด
ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน ไดเมทโธเอท แคปเทน
ผลผลิต
เฉลี่ย 1,500 กก./ไร่/ปี
การขาย
ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น ราคา 15-50 บาท (แล้วแต่ชนิดพันธุ)์

มะพร้าวอ่อน
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ช่วงต้นฤดูฝน
หอมก้นจีบ ,ผลกลม, น้ําหวาน
ส่วนใหญ่ปลูกตามคันสวน ระยะระหว่างต้น 5-6 เมตร
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การดูแลรักษา
ผลผลิต
การขาย

ส่วนใหญ่ปล่อย
ตามธรรมชาติ
เฉลี่ย 3,500 กก./ไร่/ปี
ขายพ่อค้าท้องถิ่น ราคา 1.5-2.50 บาท (แล้วแต่ชนิดพันธุ)์

มะนาว
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ช่วงต้นฤดูฝน
แปูน, หนัง
ปลูกเป็นร่องสวน ใช้กิ่งพันธุ์ อัตรา 60-70 ต้น/ไร่ โดยปลูกร่องละ
1 แถว ระยะระหว่างต้น 3-4 เมตร
การใส่ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 16-16-16 ปุ๋ยคอกใส่ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแคงเกอร์, หนอนชอนใบ
การปูองกันกําจัด
ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน เมทโธมิล คอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ แคปเทน
ผลผลิต
ให้ผลเฉลี่ย 80,000-12,000 ผล/ไร่/ปี
การขาย
ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น ราคาเฉลี่ย .30-1.00 บาท/ผล

29111 291 2.2.6 ต้นทุนการผลิต

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตข้าวนาปี – นาปรัง
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการลงทุน
( ไร่ )
ค่าเตรียมดิน
ค่าพันธุ์ข้าวปลูก
ค่าจ้างหว่านข้าว

ค่าสารเคมีคมุ ฆ่าหญ้า
ค่าจ้างฉีดพ่นสารเคมีคุมหญ้า
ค่าปุ๋ยเคมี
สูตร 16-20-0
สูตร 46-0-0
ค่าหว่านปุ๋ย
ค่าสารเคมีกําจัดโรค-แมลง
ค่าพ่นสารเคมี
ค่าน้ํามันขึ้นน้ํา
ค่ารถเกี่ยว
ค่าเช่า
ค่าขนข้าวไปโรงสี

รวมต้นทุน
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคาขาย

กาไร

นาปี
( บาท )
190
240
30
40
20

นาปรัง
( บาท )
190
240
30
40
20

600
180
10
42
50
100
300
500
30

600
180
10
42
50
170
300
500
300

2,332
800
3,520
1,180

2,402
850
3,570
1,168

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตพืชผัก

ลําดับ
ที่
1. ค่าเตรียมดิน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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รายการลงทุน
( ไร่ )

จํานวนเงิน
( บาท )

500

ค่าพันธุ์พืช
ค่าแรงปลูก
ค่าปุ๋ยเคมี
ค่าสารเคมี
ค่าแรงกําจัดวัชพืช
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าเก็บเกี่ยว

200
100
500
1,000
100

รวมต้นทุน
ผลผลิต
ราคาขาย

3,400
2,000
14,000
10,600

500
500

กาไร

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตสัตว์น้า
รายการลงทุน
( ไร่ )

ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ปรับสภาพพื้นที่เป็นบ่อ
ค่าพันธุ์
ค่าอาหาร
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

รวมต้นทุนในปีแรก
ผลผลิตต่อไร่
ราคาผลผลิตได้
กาไร

ปลาน้ําจืด
( บาท )

กุ้งน้ําจืด
( บาท )

8,000
1,050
3,000
1,000
13,050
1,000
15,000
1,950

8,000
2,400
40,000
3,000
53,400
1,200
120,000
66,600

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตไม้ผล

ลําดับ
ที่
1.
2.
3.

รายการลงทุน
( ไร่ )
ค่าพันธุ์
ค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ( เครื่องสูบน้ํา , เครื่องพ่นยา )
ค่าดูแลรักษา

จํานวนเงิน
( บาท )

900
410
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4.
5.
6.
7.

- ดายหญ้า
- ฉีดสารเคมีกําจัดโรค/แมลง
ค่าวัสดุปัจจัยต่างๆ
- ปุ๋ยคอก
- ปุ๋ยเคมี
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าสารเคมีปูองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
ค่าพ่นสารเคมี

รวมต้นทุนการผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
รายได้ต่อไร่
กาไรต่อไร่

100
500
250
150
250
1,000
420
3,980
2,200
22,000
18,020

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.3.1 ขนาดการถือครองที่ดิน
- เกษตรกรมีที่ดินทํากินเฉลีย่ ครอบครัวละ 20 ไร่
2.3.2 สิทธิ์ในที่ดินทากิน
- ของตนเอง
20 %
- ของตนเองและเช่าเพิ่ม
3%
- เช่าผู้อื่น
77 %
2.3.3 จานวนแรงงาน
เกษตรกรมีแรงงานเฉลี่ย 4 คน ต่อ 1 ครอบครัว
2.3.4 รายได้รายจ่ายของครอบครัว
เกษตรกรมีอาชีพทํานาปลูกข้าว ทําสวนผลไม้ เลี้ยงปลาและปลูกกล้วยไม้เป็นหลัก และบางส่วน
ทํางานเสริมโดยรับจ้างและทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีรายได้ตลอดปี รายจ่ายของเกษตรกร
70 %จะนํามาใช้จ่ายในครอบครัวและอีก 30 % จะเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
2.3.5 เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องสูบน้ํา
110 เครื่อง
เครื่องพ่นสารเคมี 96 เครื่อง
2.3.6 วิถีการตลาด
ผลไม้-พืชผัก - พ่อค้าท้องถิ่นรับซื้อ 80 %
- ส่งขายในตลาดกรุงเทพฯ 10 %
- ส่งขายในตลาดนครปฐม 10 %
กล้วยไม้
- บริษัทผูส้ ่งออกมารับซื้อ 80 %
- ส่งขายในตลาดกรุงเทพ 20 %
2.3.7 การรวมกลุม่ เกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
1. กลุ่มเกษตรกรทํานา ตําบลกระทุ่มล้ม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตําบลกระทุ่มล้ม มีสมาชิกจํานวน
25 คน ไม่มเี งินทุนหมุนเวียน
2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ
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กลุ่มสวนข้างชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตําบล
หมุนเวียน 140,000 บาท

กระทุ่มล้ม มีสมาชิกจํานวน 19 ราย มีเงินทุน

3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
ตําบลกระทุ่มล้ม มี 9 หมู่บ้าน 9 กลุม่ มีเงินทุนหมุนเวียนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ขณะ
นี้กําลังดําเนินการส่งเงินครบชําระและจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกอยู่

2.4 ข้อมูลด้านสังคม
2.4.1 ศาสนา,การศึกษา,สิ่งยึดเหนี่ยวของประชาชน
ประชากรของตําบลกระทุม่ ล้ม ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัดนครชื่นชุมและวัดเพลินเพชรเป็นที่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจ สําหรับการศึกษาส่วนมากจะส่งบุตรหลานไปศึกษาที่อื่น ทั้งๆที่มีโรงเรียนในเขตตําบลกระทุ่มล้ม เช่น
โรงเรียนวัดนครชื่นชุม เป็นต้น

2.4.2 จานวนประชากรและครัวเรือน

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รวม

จานวนครัวเรือนทั้งหมด
78
134
411
1,471
526
220
670
1,651
951
6,690

จานวนครัวเรือนเกษตรกร
21
32
12
7
5
6
18
11
20
132

2.4.3 ผู้นา
1. ประเภทของผู้นํา
- ผู้นําทางการที่สําคัญ คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน สารวัตรกํานัน เกษตรกรผูน้ ํา ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรตําบล ครู สาธารณสุขตําบล
- ผู้นําไม่เป็นทางการ คือ พระ เกษตรกรผู้ประสพความสําเร็จในด้านอาชีพการ
เกษตร
2. บทบาทผู้นํา
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถชักจูงเกษตรกรทั่วไปให้ปฏิบัติตามผู้นํา และแจ้ง
ข่าวสารของทางราชการและส่วนรวม

บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน

3.1 สรุปปัญหาของเกษตรกรตาบลกระทุ่มล้ม
1.
2.

3.
4.
5.

ด้านกายภาพ
ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์
น้ําท่วมขังเมื่อเกิด
ฝนตกหนักติดต่อกัน
หลายวันและมีน้ํา
ทะเลหนุน
น้ําเน่าเสีย
ขาดแคลนน้าํ เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง

ด้านชีวภาพ
1. มีศัตรูพืชระบาด
ตลอดปี

ด้านเศรษฐกิจ
1. ราคาผลผลิตตกต่าํ
2. ปัจจัยการผลิตมี
ราคาสูง
3. ไม่สามารถกําหนด
ราคาผลผลิตได้

ด้านสังคม
1. ขโมยผลผลิต
2. ยาเสพติด
3. การพนัน

3.2 วิสัยทัศน์ของชุมชน
1. ให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตแน่นอน
2. ให้มีราคาผลผลิตที่ดี
3. ให้มีปัจจัยการผลิตที่ดตี ามมาตรฐานและราคาถูก
4. ให้มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้น

บทที่ 4
สังเคราะห์ข้อมูล

4.1 ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลกระทุ่มล้มมีประชากรเพียงส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนมากที่ทําการเกษตรก็ทําเป็นอาชีพ
รอง ที่ทํามากที่สุดก็คือ นาข้าว รองลงมาทําสวนผลไม้และเลี้ยงปลา

4.2 ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิตผลตอบแทนที่ได้
ปัจัยการผลิตนั้นเกษตรกรต้องรับอาสาในเรื่องของราคาและปัจจัยการผลิตที่มรี าคาสูงขึ้นจากเดิม
ผลผลิตนั้นยังคงที่และไม่แน่นอนทําให้ผลตอบแทนที่ได้นั้นลดลง

4.3 แผนการผลิต
- ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ

แต่ค่า
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- ลดต้นทุนการผลิต โดยหันมาใช้วัตถุดิบที่มี
อยู่ในท้องถิ่นแทน
- ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่องของราคาผลผลิต
- ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของโรค-แมลง
- เพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยการแปรรูปเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น

4.4 แผนการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
- ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ถ่ายทอดความรู้การปูองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธผี สมผสาน
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน

4.5 กลยุทธ์ทางเลือก
เน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและให้มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้มีตลาดกลางเพื่อจําหน่ายผลผลิต
ได้โดยตรง
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บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง

สภาพปัญหา / สาเหตุ
1. ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง
2. สารเคมีปูองกันกําจัดโรคและ
แมลงมีราคาสูง
2. ผลผลิตมีราคาตกต่ํา
1. มีผลผลิตจํานวนมาก รวมทั้งมี
ผลผลิตจากแหล่งปลูกอื่นๆ เข้าสู่
ระบบตลาดมาก
2. ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตรงตาม
ตลาดต้องการ
3. ไม่สามารถกําหนดราคาและ 1. เกษตรกรผูผ้ ลิตไม่สามารถกําหนด
ผลผลิตทางการเกษตรได้
ราคาผลผลิตได้
2. ผลผลิตมีจํานวนมาก
4. น้ําเน่าเสีย
1. จากโรงงานอุตสาหกรรม
2. จากฟาร์มของเกษตรกร
3. จากบ้านเรือนของเกษตรกร
5. คูคลองและที่รกร้าง
1. เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้นํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์
2. เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษ

แนวทางการแก้ไข
1. รวมกลุ่มเพื่อซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
2. เลิกใส่สารเคมี
3. อบรมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
1. จัดหาตลาดกลางเพื่อจําหน่ายผลผลิตโดยตรง
2.จัดหาตลาดต่างประเทศโดยตรง
3. รวมกลุ่มเพื่อแปรรูปและถนอมอาหาร
4. ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
1. รวมกลุ่มเพื่อขายผลผลิต
2. แบ่งเขตการผลิต
1. รณรงค์ให้รักษาความสะอาดของคูคลอง
2. ออกกฎหมายคุ้มครองพร้อมกับการอนุรักษ์
3. ทําตามกฎหมายที่ให้อํานาจไว้
1. ปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นที่โล่งไม่รกร้าง
2. ปรับปรุงคูคลองให้เป็นบ่อเลี้ยงปลาและที่ดินให้เป็น
แปลงเกษตร
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ( แผน 3 ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ การเกษตร
ประเภทแผนงาน ( โครงการ / กิจกรรม )

หน่วย

งบประมาณ
2558
ต่อหน่วย เปูาหมาย งบประมาณ

2559
เปูาหมาย งบประมาณ

2560
เปูาหมาย งบประมาณ

รวม
เปูาหมาย งบประมาณ

1.โครงการอบรมเกษตรกรทํานาข้าว

ราย

500

30

15,000

30

15,000

30

15,000

90

45,000

2.โครงการอบรมเกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ข้าว

ไร่

250

1,400

35,000

1,400

35,000

1,400

35,000

4,200

105,000

3. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ

ศูนย์

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

3

30,000

4. โครงการสํารวจข้อมูลการเกษตร

หมู่

1,000

9

10,000

9

10,000

9

10,000

27

30,000

5. โครงการรณรงค์ไม่เผาตอซัง

ครั้ง

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

3

45,000

รวมทั้งสิ้น

85,000

85,000

85,000

255,000
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304
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล

ปี ๒๕58 - ๒๕60
ตาบลยายชา อาเภอสามพราน

เกษตรสานักงานอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
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บทที่ ๑

แผนพัฒนาการเกษตรตาบลยายชา

อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โครงการพัฒนาชุมชนตาบลยายชา
หลักการและเหตุผล
ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการเกษตรมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจาตาบล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ความสาเร็จจะบรรลุได้
ต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรด้วย โดยการประชุมร่วมกัน ระดมความคิดในการวางแผนแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ปรับกลยุทธทางด้านการตลาด มีการรวมกลุ่ม รวมทุนเพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรและชุมชน
ให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนรู้จักวางแผนการพัฒนา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
๒. เพื่อจัดทาแนวทางพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการบริหารจัดการทรัพยากร
ของเกษตรกรและชุมชน
๓. เพื่อทราบระบบการผลิต การตลาด ของเกษตรกร
๔. เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
๕. เพื่อนาแนวทางพัฒนาการเกษตรไปเสนอเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และเกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้เอง
๒. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. เกษตรกรและชุมชนมีความสามัคคี

พื้นที่เป้าหมาย
ดาเนินการในพื้นที่ตาบลยายชา จานวน ๖ หมู่บ้าน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี พ.ศ. 2558 - 2560
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งบประมาณ
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- องค์การบริหารส่วนตาบลยายชา
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมปศุสัตว์
- กรมประมง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลยายชา
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บทที่ ๒
สภาพทั่วไปพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑. ข้อมูลทางกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง
ตาบลยายชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอาเภอสามพรานประมาณ
๗ กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหาร
ตาบลยายชา ดังนี้
หมู่ที่ ๑
บ้านบางภาษีจาก
หมู่ที่ ๒
บ้านโรงหีบ
หมู่ที่ ๓
บ้านสวนส้ม
หมู่ที่ ๔
บ้านยายชา
หมู่ที่ ๕
บ้านคลองสรรเพ็ชร
หมู่ที่ ๖
บ้านใต้วัด
๑.๒ อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลไร่ขิง
อาเภอสามพราน
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลท่าข้าม
อาเภอสาพราน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลอ้อมใหญ่
อาเภอสามพราน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลสามพราน
อาเภอสามพราน
๑.๓ ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น ๑๑,๓๐๙ คน แยกเป็น
ชาย
หญิง
หมู่ที่ 1
๑,๔๗๗ ๑,๖๘๖
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

2
3
4
5
6

๓๙๓
๔๗๘
๓๐๓
๓๑๙
๔๔๕ ๕๒๖
๒๘๑
๓๒๑
๔๖๔
๕๒๘

๑.๔ เนื้อที่ถือครอง
มีพื้นที่ ๗.๔๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๖๗๘ ไร่ แยกเป็นพื้นที่การเกษตร ๔,๐๒๘ ไร่ ที่อยู่
อาศัย ๑,๔๕๐ ไร่ พื้นที่อื่นๆ ๗๓๕ ไร่
๑.๕ ภูมิประเทศ
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โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านและมีคลองส่งน้าซึ่งแยกจากแม่น้าท่าจีน ๗ สาย
เหมาะแก่การทาการเกษตรกรรม
๑.๖ แหล่งน้าธรรมชาติ
แม่น้าท่าจีน
๑
สาย
ลาคลอง
๗
สาย
บ่อบาดาลสาธารณะ
๑๐
แห่ง
บ่อบาดาลเอกชน
๑๔
แห่ง
๑.๗ เส้นทางคมนาคม
ถนนสายหลักเพชรเกษมตัดผ่านบริเวณหมู่ที่ ๑,๒และ๓
ถนนแยก ร.ร นายร้อย-ซอยนาวิน
ถนนสายไร่ขิง - ถนนเพชรเกษม
ถนนคอนกรีต
จานวน ๑๒ สาย
ถนนลาดยาง
จานวน ๗ สาย
ถนนลูกรัง , หินคลุก
จานวน ๒ สาย
๑.๘ สาธารณูปโภค
ประปา
มีใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ %
ไฟฟ้า
มีใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ %
โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะ ๑๕ แห่ง
โทรศัพท์ใช้ตามบ้าน ๑๐๐ %
๑.๙ หน่วยธุรกิจในตาบล
ปั๊มน้ามัน
๑
แห่ง
โรงงานบรรจุก๊าซ ๑
แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
๔
แห่ง
หมู่บ้านจัดสรร
๒
แห่ง
โรงแรม
๑
แห่ง
๑.๑๐ สภาพทางสังคมการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
๒
แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
๔
แห่ง
๑.๑๑ สถาบันและองค์การทางศาสนา
วัด / สานักสงฆ์
๒
แห่ง
ศาลเจ้า
๑
แห่ง
โรงเจ
แห่ง
๑.๑๒ สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจาตาบล ๑
แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน
๒
แห่ง
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๑.๑๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ/ป้อมตารวจ
๑
แห่ง
ศูนย์ อปพร.
๑
แห่ง
๑.๑๔ ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลยายชาอยู่ในเขตอิทธิพลของอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน มีฝนตกในฤดูฝน ฤดูหนาว
ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เดือนพฤษภาคม ๓๙ องศาเซลเซียส
และต่าสุด ๒๐ องศาเซลเซียส
๑.๑๕ ปริมาตรน้าฝน
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๘๐๗.๖ มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ ๒๑ เปอร์เซ็นต์
๑.๑๖ ภัยธรรมชาติ
ตาบลยายชาติดน้าแม่ท่าจีน จึงมักมีปัญหาเรื่องน้าท่วมขังในฤดูฝนที่ตกหนัก หรือน้าเหนือไหลบ่าน้า
ทะเลหนุน ปัญหาน้าเค็มและน้าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
๑.๑๗ กลุ่มชุดดิน
ตาบลยายชา มีชุดดินทั้งหมด ๕ ชุด ประกอบด้วย
๑. ชุดดินบางเลน
๒. ชุดดินบางเลนที่มีตะกอนทับถมผิวดิน
๓. ชุดดินธนบุรี
๔. ชุดดินบางกอก
๕. ชุดดินบางเขน
ดินชุดบางเลน มีเนื้อที่ ๗๑๕ ไร่ เกิดจากตะกอนน้ากร่อยที่ถูกพัดมาทับถมสภาพพื้นที่ราบเรียบมีความ
ลาดชัน ๐ – ๑ % เป็นดินลึก การระบายน้าเลว มีความสามารถให้น้าซึมผ่านได้ช้าตลอดทุกชั้น ดินบนลึกไม่
เกิน ๓๐ ซม. เป็นดินเหนียวสีเป็นสีเทาเข้มมากถึงดา มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ ๖.๕ – ๗.๐๐ มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการทานาข้าวแบบนาหว่านและนาดา ดินชุดนี้ไม่เหมาะสมในการทาพืชไร่เนื่องจากน้าท่วม
ขังทุกปี
ดินชุดบางเลนที่มีตะกอนทับถมบนผิดดิน มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๘๐๐ ไร่ เกิดจากตะกอนของลาน้าทับ
ถมอยู่บนตะกอนของน้ากร่อย สภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ ๑ % เป็นดินลึก การ
ระบายน้าเลว น้าซึมผ่านได้ช้า มีการไหล่บ่าของน้าฝนผิวดินช้า ระดับน้าใต้ดินลึก ๑๒๐ เซนติเมตรในช่วงฤดู
แล้งความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH ) ๗.๕ – ๘.๐ สีดินเป็นสีเทาถึงสีเทาปนเขียวมะกอก มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง
ปานกลาง เป็นดินเหนียวจัดเหมาะแก่การทานา ไม้ผล พืชผัก
ดินชุดธนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๙๑๕ ไร่ เกิดจากตะกอนลาน้าที่พัดพามาทับถมและภายหลังถูกยก
ร่องเพื่อใช้ปลูกผักและทาสวนผลไม้ สภาพพื้นที่เป็นลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน ดินชุดนี้เป็นดินลึก การ
ระบายน้าค่อนข้างดี น้าซึมผ่านได้ดีปานกลาง ระดับน้าใต้ดินลึกประมาณ ๕๐ – ๗๐ ซ.ม. เนื้อดินเป็นดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแห้ง เป็นสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดสีน้าตาลปนเหลือง ความเป็นกรด –
ด่าง (pH) ๘.๐ – ๘.๕ มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงปานกลาง มีปริมาณธาตุโปรแตสเซียมที่มีประโยชน์ต่อพืชสูง ดิน
ชุดนี้ส่วนใหญ่เหมาะสมในการทาสวนผลไม้และใช้ปลูกผัก
ดินชุดบางกอก มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๒๐ ไร่ เกิดจากที่ราบน้าทะเลเคยท่วมถึงเกิดจากตะกอนน้าทะเล
และน้ากร่อยที่มีอายุน้อย สภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบมีความลาดชันประมาณ ๑ % ดินชุดนี้เป็นดินลึกมาก
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มีการระบายน้าเลว น้าซึ่งผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้าบนผิวดินช้า ระดับน้าใต้ดินต่ากว่า ๑.๕ เมตร ในช่วง
ฤดูแล้งดินบนลึกไม่เกิน ๓๐ ซม. มีปริมาณอินทรีย์วัตถุต่าปานกลาง มีปริมาณธาตุโปเตลเซี่ยมที่เป็นประโยชน์
ต่อพืชสูงมาก มีธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่า ดินชุดนี้เหมาะในการทานาข้าว ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
สาหรับพืชไร่อาจปลูกได้แต่มีปัญหาเรื่องการระบายน้า

ดินชุดบางเขน มีเนื้อที่ประมาณ ๗๖๐ ไร่ เกิดจากตะกอนน้าทะเลและน้ากร่อยที่อาจน้อย สภาพพื้นที่บนมี
ลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ ๑ % ดินชุดนี้เป็นดินลึกมาก การระบายน้าเลวความสามารถให้
น้าซึมผ่านได้ช้าทุกชั้น ระดับน้าใต้ดินอยู่ต่ากว่า ๑๐๕๐ เมตร ในช่วงฤดูแล้งดินลึกไม่เกิน ๓๐ ซม. เนื้อดิน
เป็นดินเหนียว สีพื้นที่เป็นสีเทาเข้มมากถึงดา มีจุดประสีน้าตาลแก่ ความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) ๖.๐ – ๗.๐
จะพบผลึกของยิบซั่ม ส่วนบนของดินชั้นนี้มีธาตุโปรเตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงและธาตุฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชต่า ดินชุดนี้เหมาะกับการทานาแบบนาดา ไม้ผล พืชผัก

๒. ข้อมูลทางชีวภาพ
พืช การปลูกพืชของเกษตรกรในตาบลยายชาส่วนใหญ่จะทาแบบผสมผสานกล่าวโดยภายในส่วนนั้นจะ
มีการปลูกพืชอยู่ ๔ – ๕ ชนิด เช่นคันล้อมของสวนก็จะปลูกมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ ภายในร่องสวนก็จะ
ปลูกฝรั่ง มะนาว ชมภู่ หรือปลูกมะม่วง ภายในร่องสวนก็เลี้ยงปลาควบไปด้วย ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ทา
การปลูกปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเกษตรกรภายในตาบลยายชาไม่มีการปลูกข้าว จะปลูกมากจาพวกไม้ผลเช่น ชมพู่มะ
เหมียว มะม่วง มะพร้าว ฝรั่ง มะนาว และกล้วยไม้

พันธุ์ที่ปลูกและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในการผลิต
ข้าว
วิธีทา
ฤดูปลูก พันธุ์

-

มะม่วง
พันธุ์
ฟ้าลั่น เขียวเสวย น้าดอกไม้ หนองแซง
การขยายพันธุ์ ทาบกิ่ง
การปลูก ยกร่องสวน และตามคันสวน โดยใช้กิ่งทาบ ระยะระหว่างต้น ๔- ๕ เมตร
การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ

ปลูกตาม ๑๖-๑๖-๑๖ ปุย๋ คอกใส่ปีละ ๑ ครั้ง

ศัตรูพืช

แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินใบ โรคแอนแทรคโนส ราดา เพลี้ยจั๊กจั่น

การป้องกันกาจัด ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน ไดเมทโธเอท แคปเทน
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ผลผลิตเฉลี่ย

เฉลี่ย ๑,๕๐๐ กก./ไร่/ปี

มะพร้าวอ่อน
พันธุ์
หอมก้นจีบ ,ผลกลม, น้าหวาน
การขยายพันธุ์ เพาะผล โดยการคัดเลือกจากต้นที่ให้ผลผลิตสูงและต้นพันธุ์ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
การปลูก ส่วนใหญ่ปลูกตามคันสวน ระยะระหว่างต้น ๕-๖ เมตร
การดูแลรักษา ส่วนใหญ่ปล่อยตามธรรมชาติ
ผลผลิตเฉลี่ย เฉลี่ย ๓,๕๐๐ กก./ไร่/ปี

มะนาว
พันธุ์
แป้น, หนัง
การขยายพันธุ์ ตอนกิง่
การปลูก
ปลูกเป็นยกร่องสวนใช้กิ่งพันธุ์ อัตรา ๖๐ - ๗๐ ต้น / ไร่ โดยปลูกร่องละ ๑ แถว ระยะ
ระหว่างต้น ๓-๔ เมตร
การใส่ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๖-๑๖-๑๖ ปุ๋ยคอกใส่ปีละ ๑ ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแคงเกอร์, หนอนชอนใบ
การป้องกันกาจัด ใช้สารเคมีพวกไซเบอร์เมทธิน เมทโธมิล คอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ แคปเทน
ผลผลิตเฉลี่ย ให้ผลเฉลี่ย ๘,๐๐๐- ๑๒,๐๐๐ ผล/ไร่/ปี

มะพร้าวใหญ่
การปลูก ปลูกตามคันล้อม
พันธุ์
มะพร้าวใหญ่ โดยทาการคัดจากต้นที่ผลดก ผลโต เนื้อกล้ามหนา
การดูแลรักษา
ผลผลิตเฉลี่ย

ปล่อยตามธรรมชาติ แต่ก็ใช้ดินแลนจากการลอกท้องร่องสวนขึ้นกลบโคนต้น
๖๐ ผล / ต้น / ปี

ฝรั่ง
การปลูก
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การใช้ปุ๋ย

ยกร่องเป็นสวน
กลมสาลี่
ตอนกิ่ง และ ชายอด
มีการใช้ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ หรือสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ พอผลเริ่มจะแก่ใช้สูตร ๑๓ – ๑๓ – ๒๑
และมีการใส่ปุ๋ยคอก
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ปัญหาโรคแมลง

ผลผลิตเฉลี่ย
การขาย

1. เกิดโรคฝรั่งตายต้นระบาดมากและยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่จะยุติปัญหาเรื่องนี้ได้
2. แมลงวันทอง จะใช้ถงุ พลาสติกและกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว
3. แอนแทรกโนส จะมีเกิดก็ตอนหน้าฝน
ประมาณ ๕,๐๐๐ กก. / ไร่ / ปี
มีพ่อค้ามารับซื้อ ราคากิโลกรัมละ ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ บาท โดยเฉลี่ยตลอดปี

หมาก
พันธุ์
หมากเขียว
การขยายพันธุ์ เพาะผล
การปลูก ปลูกแซมคู่กับส้มโอ
การใส่ปุ๋ย
มีการใส่ปุ๋ยพร้อมกับการใส่ปุ๋ยส้มโอ
ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ ๑,๒๐๐ – ๑,๖๐๐ ผล / ต้น /ปี

พืชผัก
พันธุ์
เกษตรกรที่ปลูกโดยมากได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ พริก มะเขือ ผักชี
การปลูก ปลูกแบบยกร่องสวน
การใช้ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ใช้ตามแต่ชนิดผักที่ปลูก
ศัตรูพืช
พืชผักเป็นพืชที่มีการทาลายของโรคและแมลงสูง ถึงแม้อายุการเก็บเกี่ยวจะสั้น โรคแมลงที่
พบได้แก่ หนอนเจาะฝัก หมัดกระโดด หนอนใยผัก โรคโคนเน่าในผัก โรคเน่าเละ
การป้องกันกาจัด ใช้สารเคมีพวกไฟรีทรอย คูปราวิท ออร์โซไซต์

กล้วยไม้
พันธุ์
การปลูก
การใช้ปุ๋ย

สกุลหวาย และสกุลออนซิเดี่ยม
ใช้หน่อ และปั่นตา อัตรา ๑๒,๐๐๐ ต้น/ไร่
ช่วงเล็กใช้ปุ๋ยเกร็ด สูตร ๓๐-๒๐-๑๐ ช่วงใหญ่ใช้สูตร ๒๐-๒๐-๒๐ และช่วงออกดอกใช้
สูตร ๑๐ – ๔๐ - ๑๐, ๑๕ - ๕๒ - ๑๓ หรือ ๑๐ – ๒๐ – ๓๐ โดยใช้อัตรา ๓๐ - ๔๐ กรัม/
น้า ๒๐ ลิตร ฉีดพ่น ๕ - ๗ วัน/ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแอนแทรคโนต, ราดา, เพลี้ยไฟ, ไร, หนอนผีเสื้อ, แมลงวันดอกกล้วยไม้
การป้องกันกาจัด สารเคมีที่ใช้ ไดเทนเอ็ม ๔๕ ไทเดนแอลเอ็ฟ ออร์โธไซด์ แคปเทนเมทโธมิล,
ไซเปอร์เมทธิน, ทวินไซด์, ฟอสซ์
ผลผลิต
ให้ผลผลิตมากช่วง ม.ค., ก.พ., มี.ค. และ ก.ย., ต.ค., พ.ย.เฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐
ช่อ/ไร่/ปี
การขาย
บริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อ โดยกาหนดดอกบานประมาณ ๕ ดอก/๑ ช่อราคาช่อละ ๑ บาท
ส่วนไม้ที่ตกเกรด เกษตรกรจะนาไปขายที่ปากคลองตลาด
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ตาราง เทคโนโลยีด้านการเกษตรของตาบลยายชา
ฝรั่ง

ชมพู่

มะม่วง

มะพร้าวน้าหอม

มะนาว

เทคโนโลยี

๑. พันธุ์
- ใช้พันธุ์ส่งเสริม
- ไม่ใช้พันธุ์ส่งเสริม
๒. ปุย๋
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
- ใช้ปุ๋ยเคมี
ใส่ ๑ ครั้ง
ใส่มากกว่า ๑ ครั้ง
- ใช้ปุ๋ยทั้ง ๒ ชนิด
- ไม่ใช้ปุ๋ยทั้ง ๒ ชนิด
๓. สารเคมี
- สารกาจัดวัชพืช
ใช้
ไม่ใช้
- สารกาจัดแมลง
ใช้
ไม่ใช่
- สารป้องกันกาจัดโรคพืช
ใช้
ไม่ใช่
๔. ระยะปลูก
- ถูกต้อง
- ไม่ถูกต้อง

ราย

คิดเป็น
ร้อยละ

ราย

คิดเป็น
ร้อยละ

ราย

คิดเป็น
ร้อยละ

ราย

คิดเป็น
ร้อยละ

ราย

คิดเป็น
ร้อยละ

๒๗
-

๑๐๐
-

๓๖๖
-

๑๐๐
-

๑๔
-

๑๐๐
-

๑๐๐
-

๑๐๐
-

๒๓
-

๑๐๐
-

๒๗
๒๗
-

๑๐๐
๑๐๐
-

๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

๔
๗
๗
๓
-

๒๘.๕๗
๕๐
๕๐
๒๑.๔๒
-

๑๐๐
-

๑๐๐
-

๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

๒๗
-

๑๐๐
-

๖๖
๓๐๐

๑๘.๐๓
๘๑.๙๗

-

-

๑๐๐

๑๐๐

-

-

๒๗
-

๑๐๐
-

๒๐๐
๑๖๖

๕๔.๖๔
๔๕.๓๖

๔
๑๐

๒๘.๕๗
๗๑.๔๒

๑๐๐

๑๐๐

๒๓
-

๑๐๐
-

-

-

๒๐๐
๑๖๖

๕๔.๖๔
๔๕.๓๖

๑๐
๔

๗๑.๔๒
๒๘.๕๗

๑๐๐

๑๐๐

๒๓
-

๑๐๐
-

๒๗
-

๑๐๐
-

๓๖๖
-

๑๐๐
-

๑๔
-

๑๐๐
-

๑๐๐
-

๑๐๐
-

๒๓
-

๑๐๐
-
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ตาราง เทคโนโลยีด้านการเกษตรของตาบลยายชา

เทคโนโลยี
๕. การดูแลรักษา
- ตัดแต่งกิ่ง
มี
ไม่มี
- การปฏิบัติอื่นๆ ระบุ
ทาความสะอาดคอมะพร้าว
- ทาความสะอาดสวน
๖. การปรับปรุงคุณภาพ
- คัดขนาด
- ปรับปรุงรสชาติ
๗. การแปรเป็นผลิตภัณฑ์
รูปอื่น
๘. กิจกรรมเสริมรายได้

ฝรั่ง
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

ชมพู่
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

มะม่วง
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

มะพร้าวน้าหอม
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

มะนาง
ราย คิดเป็น
ร้อยละ

-

-

๓๖๖
-

๑๐๐
-

๑๔
-

๑๐๐
-

๑๐๐

๑๐๐

๒๓
-

๑๐๐
-

-

-

๓๖๖

๑๐๐

๑๔

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

-

-

-

-

๒๐๐
-

๕๔.๖๔
-

-

-

-

-

๒๓
-

๑๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตาราง วิวัฒนาการทางการเกษตรการเผยแพร่เทคโนโลยี
การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรตาบลยายชา
ฝรั่ง
เทคโนโลยี
๑. การเตรียมดิน
๒. พันธุ์
๓. ปุย๋
๔. การกาจัดวัชพืช
๕. การป้องกันกาจัดโรคพืช
๖. การป้องกันกาจัดแมลง
๗. ระยะการปลูก
๘. การขยายพันธุ์
๙. การดูแลรักษา
๑๐. วิธีปลูก
๑๑. การตัดแต่งกิ่ง
๑๒. การบังคับการออกดอก
๑๓. คุณภาพ
๑๔. อื่นๆ

๑
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
-

ชมพู่
๒
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
-

๑
๒๕
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
-

๒
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
-

มะม่วง
๑
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
-

๒
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
-

มะพร้าวน้าหอม
๑
๒
๒๕ ๓๕๐
๑๐ ๓๕๐
๒๐ ๓๕๐
๑๓ ๓๐๐
๑๐ ๓๐๐
๑๐ ๓๕๐
๑๕ ๓๕๐
-

มะนาว
๑
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๐
๒๓
๒๐
๒๓
-

๒
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
-

หมายเหตุ : ๑. การเผยแพร่ทางเทคโนโลยี หน่วยเป็นครั้ง ที่ได้ดาเนินการในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา
๒. การยอมรับของเกษตรกร หน่วยเป็นราย ( ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ )

๓.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ การประกอบอาชีพของราษฎรตาบลยายชา คือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น
โดยเฉพาะฝรั่ง มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด
๓.๒ จานวนแรงงาน ๑ ครัวเรือนจะมีแรงงานเฉลี่ย ๓ คน / ๑ ครอบครัว
๓.๓ พื้นที่ถือครองและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ๗๐ %
- เช่าผู้อื่น ๓๐ %
๓.๔ แรงงาน จานวนแรงงานในเขตตาบลยายชาแบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมจานวน ๒,๗๖๙
คน มีการจ้างแรงงานในการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืช อัตราค่าจ้างครั้งละ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท
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และค่าจ้างลอกท้องร่องอัตราค่าจ้าง ๑๒ – ๑๕ บาท / ๑ ตารางเมตร ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอวัน
ละ ๓๐๐ – ๔๕๐ บาท / คน

๓.๕ แหล่งเงินทุนของเกษตรกร
แหล่งเงินทุน

จานวนราย
๓๓๐

๑. เงินทุนของตนเอง
๒. แหล่งเงินทุนในตาบลและอาเภอ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- เอกชน
๓.๖ เครื่องจักรกลเกษตร
รายการ
เครื่องสูบน้า
เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง
เครื่องพ่นยาคันโยก
เครื่องพ่นยาสูบชัก
เรือพ่น
รถไถเดินตาม

๑๐๐
๔๐

จานวนเครื่อง
๖๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๐๐
๔๕๐
-

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
เกษตรกรตาบลยายชาส่วนมากปลูกพืชดังต่อไปนี้ คือ ฝรั่ง มะม่วง มะพร้าวอ่อน พลูและมะเหมี่ยว
ซึ่งในการปลูกพืชดังกล่าวจะมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันออกไป จึงพบว่าการปลูกมะนาวและฝรั่งจะเป็นพืชที่
ลงทุนสูง
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แสดงต้นทุนการผลิตพืชต่อหน่วยพื้นที่
รายการ
๑. ค่าแรงงาน
- เตรียมดิน
- ปลูก
- กาจัดวัชพืช
- ฉีดยา
๒. ค่าวัสดุการเกษตร
- พันธุ์
- ปุย๋
- สารเคมีกาจัดวัชพืช
- สารเคมีป้องกันกาจัดแมลง
- สารเคมีโรคพืช
- ค่าเบ็ดเตล็ด
- ค่าเช่าที่
- ค่าขนส่ง
- อื่นๆ ระบุ
รวมต้นทุน / ไร่
ปีที่ให้ผลผลิต
ผลผลิตเฉลีย่ / ไร่
รวม
ราคา บาท / ไร่
มูลค่ารวม บาท / ไร่
กาไรสุทธิ บาท / ไร่

( หน่วย / ไร่ / ปี )

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

ฝรั่ง

ชื่อพืช
มะม่วง มะพร้าวอ่อน

๒๐๐
๓๐
๙๐
๔๐

๒๕๐
๓๐
๙๐
๔๐

๓๐๐
๑๐๐
๑๕๐
๖๐

๒๔๐
๑๐๐
๑๕๐
๔๐

๘๐
๒๐๐
๕๐
๖๐
๖๐
๕๐
-

๘๐
๒๕๐
๖๐
๗๐
๗๐
๖๐
-

๘๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๐
๑๐๐
๑๐๐

๑,๑๐๐
๑
๘๐๐

๑,๒๓๐
๑
๘๐๐

๓.๖๐
๒.๘๘๐
๑,๗๘๐

๓.๔๐
๒.๗๒๐
๑,๔๙๐

ชมพู่

มะเหมี่ยว

พลู

๓๐๐
๑๐๐
-

๓,๐๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๐

๓๐๐
๑๐๐
๕๐
-

๓๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๖๐

๖๐๐
๕๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๑๐๐
๕๐
๕๐

๖๕๐
๔๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๔๐๐
๖๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๔๐๐
๔๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๖,๗๑๐
๕
๑,๕๐๐

๔,๓๙๐
๔
๙๐๐

๑,๗๕๐
๔
๔,๕๐๐

๕,๐๖๐
๑
๙,๐๐๐

๑,๖๕๐
๔
๗๕,๐๐๐

๙,๕๒๐
๑
๔,๐๐๐

๒๐
๓๐,๐๐๐
๒๓,๒๙๐

๑๕
๑๓,๕๐๐
๙,๑๑๐

๒.๕๐
๑๑,๒๕๐
๙,๕๐๐

๔
๓๖,๐๐๐
๓,๐๙๔

๐.๗๐
๕๒,๕๐๐
๕๐,๘๕๐

๙
๓๒,๐๐๐
๒๒,๔๘๐

วิถีการตลาดและการกระจายผลผลิต
เกษตรกรเมื่อได้ผลผลิตแล้ว จะนาผลผลิตเหล่านี้ขายให้กับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นประมาณ ๖๕ %
พ่อค้าคนกลางต่างท้องถิ่น ๑๐ % เกษตรกรจะนาไปขายเองประมาณ ๒๐ % และเก็บเอาไว้บริโภค ๕%
และผลผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตได้ก็กระจายไปตามแต่ละชนิดและพันธุ์ที่ปลูก
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๔.ข้อมูลด้านสังคม
ประวัติตาบลยายชา
ในสมัยก่อนมีพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดาเนินทางน้า มาตามลุ่มน้าท่าจีน โดยเสร็จพระราชดาเนิน
ผ่านมายังบริเวณที่ตั้งชุมชนแห่งนี้ และได้ทรงหยุดพัก ซึง่ ในการเสร็จพระราชดาเนินครั้งนี้มีข้าราชบริพานติดตาม
ขบวนเสร็จด้วย เมื่อครั้นทรงหยุดพักแล้ว พระราชบุตรและพระราชธิดาได้ทรงพระดาเนินเล่นอย่างพระเกษม
สาราญ ทรงหยอกล้อกันเป็นที่สนุกสนาน คึกคนอง และบริเวณริมตลิ่งแม่น้าแห่งนี้เป็นพื้นที่ลาด มีริมตลิ่งสูง
ชาวบ้านจึงพากันเรียกขานว่า “ตาบลยายชา” มาจนถึงปัจจุบัน
๔.๑ ครัวเรือนทั้งหมด
๔,๕๐๘
ครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกร
๖๙
ครัวเรือน
๔.๒ กลุ่มสถาบันเกษตรกร
๔.๓ กลุ๋มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จานวน ๑ กลุ่ม
สมาชิก ๑๒ คน
๔.๔ กองทุนหมู่บ้าน
มี ๖ หมู่บ้านๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๕ วิธีการดาเนินชีวิตของเกษตรกร
๑. สภาพความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีร้านค้าสาหรับขายเครื่องอุปโภค บริโภคใน
ตาบลและมีตลาดนัดเกือบทุกวัน สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกบ้านคอนกรีตครึ่งไม้ สาหรับ
เกษตรกรที่ทานาส่วนใหญ่จะปลูกเป็นไม้ชั้นเดียว คล้ายโรงเรือนเก็บผลผลิตซึ่งอาศัยได้ด้วย มีเครื่องอานวยความ
สะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม วิทยุเทป โทรศัพท์ ตามสมควร ส่วนน้าที่ใช้อุปโภคบริโภค
ใช้น้าประปามีการรองรับน้าฝนใส่โอ่งไว้สาหรับดื่ม มีคลองส่งน้าเข้าถึงสวน สามารถทาการเพราะปลูกได้ตลอดปี
๒. ค่านิยม ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จะเชื้อสายจีน นับถือ
ศาสนาพุทธ ฉะนั้นจึงมีประเพณีต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน สารทจีน งานบวชนาค เข้าพรรษา ออกพรรษา
สงกรานต์ ลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องพระภูมิเจ้าที่อีกด้วย
๓. การแต่งกาย เกษตรกรจะแต่งกายตามสมัยนิยมปกติทั่วไป แต่เวลาทางานผู้ชายนิยมนุ่งกางเกง
ขาก๊วยสีน้าเงิน สวมเสื้อแขนยาว สาหรับผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาว และใช้ผ้า
คลุมศรีษะ ใบหน้าและสวมหมวก
๔.๙ ผู้นา
๑. ประเภทของผู้นา
- ผู้นาทางการที่สาคัญ คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน เกษตรกรผู้นา
ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรตาบล ครู สาธารณสุขตาบล
- ผู้นาไม่เป็นทางการ คือ พระ เกษตรกรผู้ประสบความสาเร็จในด้านอาชีพการเกษตร
๒. บทบาทผู้นา
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เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถชักจูงเกษตรกรทั่วไปให้ปฏิบัติตามผู้นา และแจ้ง
ข่าวสารของาทางราชการและส่วนรวม

ผลการวิเคราะห์
สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันและความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้าน
ด้านกายภาพ
ตาบลยายชาประกอบไปด้วยชุดดินจานวน ๕ ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยดินชุดบางเลนที่มีตะกอนทับถม
กันบนผิวดิน ดินชุดธนบุรี ดินชุดบางกอก และมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านทางด้านบนของตาบลและมีคลองที่แยก
จากแม่น้าท่าจีนถึง ๙ สาย ทาให้มีน้าอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อดูชุดดินและน้าแล้วจะเห็นว่าพื้นที่ในตาบล
ทรงคนองเหมาะสมสาหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ทานาข้าวและพืชผักเป็นอย่างมาก พร้อมกับภายในตาบลมีการ
คมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้าอยู่ใกล้กับตัวอาเภอและใกล้เมืองหลวง ทาให้เกษตรกรรวบรวมผลผลิต
สามารถนาผลผลิตไปขายได้ด้วยตนเองทาให้ได้ราคา แต่ปัจจุบันมีโรงงานซึ่งตั้งใกล้กับลาคลองและ
แม่น้าท่าจีนเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดผลกระทบทางมลภาวะเสียงและกลิ่น โดยเฉพาะน้านั้นจะมีปัญหากระทบ
กับการเกษตรโดยเฉพาะส้มโอ
ด้านชีวภาพ
ตาบลทรงคนองมีพื้นที่ทั้งหมด ๖,๒๑๐ ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตร ๔,๐๒๘ ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่นา
ข้าวจานวน ๔๕๒ ไร่ ไม้ผล – ไม้ยืนต้นจานวน ๓,๔๙๕ ไร่ พืชผักจานวน ๕๗ ไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ
จานวน ๒๔ ไร่ พืชปลูกที่สาคัญมี ส้มโอ ข้าว หมาก มะพร้าวน้าหอม ฝรั่งและพืชผัก และมีการเพาะเลี้ยงไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าเป็นต้น
เศรษฐกิจ
เกษตรกรภายในตาบลยายชาส่วนใหญ่จะนาผลผลิตทางด้านการเกษตรไปจาหน่ายให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่น
และมีบางส่วนนาผลผลิตไปขายเองที่ตลาดในกรุงเทพฯ และมีบางส่วนนาไปขายที่ตลาดนครปฐม ซึ่งผลผลิตของ
เกษตรกรถ้าผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีก็จะได้ราคาดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
สังคม
ตาบลยายชาเป็นตาบลใกล้เมือง กล่าวคือใกล้ทั้งตัวอาเภอสามพรานและใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งสภาพดังกล่าว
ทาให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างสังคมเมือง ได้รับการศึกษาค่อนข้างดีทาให้ได้รับข่าวสารทางด้านการเกษตรทั้ง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จึงทาให้เกษตรกรในตาบลยายชามีการพบปะรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบและ
สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้สะดวก ทาให้ทราบสภาวะการผลิต การตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหาทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตพืช
๑. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
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ตาบลยายชาเป็นตาบลที่ผลิตไม้ผล คือ ส้มโอ มะม่วง ฝรั่ง พืชผักและข้าว ซึ่งปัจจัยการผลิตพืชผล
เหล่านี้ต้องการปุ๋ยและสารเคมีตลอดจนฮอร์โมนในรูปต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้มีราคาสูงขึ้น ทาให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น และทาให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นตามมาด้วย ทาให้ผู้บริโภคซื้อผลผลิตที่แพงขึ้น
๒. ปัญหาแรงงาน
เนื่องจากตาบลยายชา อยู่ใกล้ตัวเมือง มีแหล่งอุตสาหกรรมมากทาให้คนหนุ่มสาวเข้าทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมกันมาก จะมีแต่แรงงานคนกลางคนและคนสูงอายุ ( ๖๕ ปี ขึ้นไป ) ทาให้ขาดแคลนแรงงานใน
บางฤดูกาล เช่น ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและการฉีดสารเคมีเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืช
๓. ปัญหาที่ดนิ
ขณะนี้เกษตรกรตาบลยายชาได้ขายที่ดินไปให้กันผู้อื่น เพื่อที่จะทาโรงงานอุตสาหกรรมและที่อาศัย ทา
ให้มีปัญหาการปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า ทาให้เป็นที่สะสมโรคและแมลงรวมทั้งสัตว์ที่จะมาทาลายพืชผลทางการ
เกษตร หรือเจ้าของที่ดินรายใหม่ได้ให้เกษตรกรเช่าทาการเกษตร เช่น ทาสวน ส่วนมากก็จะไม่ได้ทาสัญญา ถึง
ทาสัญญาก็เป็นสัญญาระยะสั้น ทาให้เกษตรกรไม่สามารถปรับปรุงบารุงดินได้ไม่ดีเท่าที่ควร
๔. ปัญหาน้าเน่าเสีย
ด้วยตาบลยายชามีแม่น้าท่าจีนไหลผ่าน และมีคลองซอยแยกจากแม่น้าถึงจานวน ๙ สาย จึงมีปัญหา
ในช่วงฤดูแล้งเพราะจานวนน้าในแม่น้าลดลง จานวนน้าเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนบ้านเรือนได้
ปล่อยน้าเสียลงในลาคลองและแม่น้า ซึ่งจะทาให้การนาน้าไปใช้ในการเกษตรแทบไม่ได้เลย
๕. ปัญหาด้านการตลาด
ผลผลิตทางด้านการเกษตรของตาบลยายชานั้น ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ก็ยังมีราคาแพงเพราะ
ผลผลิตเหล่านี้กว่าจะถึงมือผู้บริโภค ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางมาหลายขั้นตอนและบางครั้งมีผลผลิตออกมาตรงกันทา
ให้มีผลผลิตมากขึ้น ทาให้ล้นตลาด
๖. ปัญหาความรู้ด้านวิชาการ
เกษตรกรภายในตาบลยายชาส่วนมากจะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูก
พืชหลายๆชนิดรวมกันในแปลง จึงทาการบารุงรักษาโดยการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีอย่างไม่จากัด โดยไม่ได้รู้
รายละเอียดอย่างแน่ชัดว่า ในการใช้สารเคมีนั้นใช้ป้องกันโรคหรือแมลง แต่จะใช้แบบรวมๆ กันและใช้ในอัตรา
ส่วนผสมที่สูง
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บทที่ ๓

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม
๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันตามสาขาอาชีพ เพื่อมีอานาจต่อรองในการขายผลผลิต และซื้อ
ปัจจัยการผลิตกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเพื่อจะได้ราคาที่ถูกลง
๒. ส่งเสริมแนะนาให้เกษตรกรผู้ประสบความสาเร็วในการประกอบอาชีพมีความสาเร็จสูงขึ้นไป เพื่อเป็น
แบบอย่างพร้อมทั้งสร้างทัศนคติให้เยาวชนมีความรักในอาชีพการเกษตรนี้
๓. แนะนาส่งเสริมให้เกษตรกรรู้วิธีป้องกันกาจัดโรคและแมลง รวมทั้งศัตรูพืชชนิดต่างๆ ตลอดจนการ
บรรจุหีบห่อรวมถึงการตลาดด้วย
๔. เป็นผู้ประสานความคิดและสร้างความเข้าใจแก่ผู้นาท้องถิ่น และเกษตรกรทั่วไป เพื่อให้ทราบ
นโยบายและความต้องการของรัฐบาล
แนวทางในการผลิตพืช
ตาบลยายชาเป็นตาลบที่อุดมสมบูรณ์ พืชหลักที่มีความสาคัญ คือ ส้มโอ ซึ่งทารายได้อย่างดีให้กับ
เกษตรกรและคาดว่าในอนาคตก็ยังมีอนาคตที่แจ่มใส ส่วนพืชรองในตาบลทรงคนองที่ยังมีตลาดต้องการอีก คือ
หมาก พลู และมะพร้าวน้าหอมซึ่งเกษตรกรก็นิยมปลูกอยู่และถือว่าเป็นรายได้ประจาก็ได้

แนวทางกระจายการผลิตในระดับไร่นา
การเกษตรผสมผสานซึ่งเกษตรกรในตาบลยายชาก็มีการปลูกพืชหลายๆ ชนิดลงในสวนอยู่แล้ว กล่าวคือ
ในร่องสวนก็ปลูกส้มโอ แซมด้วยหมากหรือพลู และบริเวณรอบๆ คันสวนก็ปลูกมะพร้าวน้าหอมไว้ หรือ
เกษตรกรบางรายที่มีที่ดินมากก็แบ่งการปลูก คือ มีการทานาปีและนาปรัง เสร็จจากการทานาก็ทาสวน
ทาให้ไม่มีเวลาว่างมากนัก

แนวทางพัฒนาการตลาด
๑.การรวมกลุ่มผู้ผลิต ขณะนี้เกษตกรผู้ผลิตส้มโอและข้าวก็ได้รวมตัวกันอยู่โดยเกษตรกรทั้งสองกลุ่มนี้ก็
พบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แล้วนาเอาไปศึกษาทดลองปฏิบัติดู โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้คาแนะนาและปรึกษาอยู่ โดยจัดหาติดต่อประสานงานกับภาคเอกชนและของรัฐ จัดหาปัจจัยการผลิตมาให้
เกษตรในราคาที่ถูกลง
๒. การวางแผนการตลาดและการพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตในด้านการเกษตร เกษตรกรจะ
ขายให้กับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะนาไปขายให้กับผู้รวบรวมส่งออกโดยตรงและ
บางส่วนก็นาไปขายที่ตลาดส่งโดยตรงในด้านการตลาดนั้นผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจะไม่มีปัญหา แต่สาหรับผลผลิตที่
ไม่ได้มาตรฐานจะมีปัญหาในด้านราคา ซึ่งในแนวทางการพัฒนาพอจะจาแนกได้ดังต่อไปนี้
ไม้ผล
๑. รวมกลุ่มผู้ผลิตตามชนิดของพืช เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตหรือวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว ก7ารซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพให้น้อยลง
๒. ส่งเสริมให้มีการกาจัดแมลงวันทองผลไม้ โดยใช้สารล่อแมลงวันผลไม้ให้กว้างขวางขึ้น

322
๓. ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลง โดยการพยากรณ์ศัตรูพืชก่อนการใช้สารเคมี
ไม้ดอก
ให้ความรู้กลุ่มเดิมเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โรค แมลงและการใช้
สารเคมีที่ถูกต้อง
พืชผัก
๑. ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตหรือการซื้อปัจจัยการผลิต
การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
๒. จัดให้มีแปลงพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชก่อนการใช้สารเคมี เพื่อลดการใช้สารเคมีให้
น้อยลง

แนวทางการพัฒนาสถานบันเกษตรกร
สถานบันเกษตรกรนั้นจะต้องมีการกระตุ้นให้มีการรวมตัวกัน และมีกิจกรรมอย่างเด่นชัด โดยมีการเร่ง
เร้าให้เกษตรกรมีความรักในอาชีพ และมีความเชื่อมั่นว่าการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรก็สามารถประสบ
ความสาเร็จในชีวิตได้
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บทที่ ๔

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
๑. ผลผลิตการเกษตรราคาต่า
๒. ปัจจัยการผลิตราคาสูง

๓. โรค – แมลงระบาดในสวน
ผลไม้
๔. น้าใช้ในการเกษตรเน่าเสีย

๕. สารเคมีตกค้างในผัก - ผลไม้

สาเหตุ
- จานวนผลผลิตที่มาก
- ผลผลิตไม่มีคุณภาพ
- ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า
- เกษตรกรขาดความรู้การใช้
ปุ๋ย , สารเคมีอย่างถูกวิธี
- ถูกการเอาเปรียบจากผู้ขาย
- ราคาปุ๋ยและสารเคมีสูงขึ้น
- สภาพดินขาดการปรับปรุง
- ปลูกพืชชนิดเดียวซ้าที่เดิม
- โรค – แมลง ดื้อยา
- ขาดการควบคุมดูแลจาก
ผู้รับผิดชอบ
- คูคลองตื้นเขินและมีวัชพืช
มาก
- มีการใช้สารเคมีมาก
- ใช้สารเคมีไม่ถูกวิธี
- ไม่งดใช้สารเคมีก่อน
การเก็บเกี่ยว

แนวทางการแก้ไข
- ส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน
- ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
- รวมกลุ่มกันขายผลผลิต
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
- แนะนาส่งเสริมการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
- การถ่ายทอดความรู้การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
โดยวิธผี สมผสาน
- ส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน
- ปลูกพืชหมุนเวียน
- ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกาจัดโรค – แมลง
โดยใช้ชวี วิธี
- แจ้งหน่วยงานที่กากับดูแลให้แก้ไข
- พัฒนาแหล่งน้าคูคลอง
- รณรงค์ให้ลดการทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอง
- ส่งเสริมการใช้สารสกัดชีวภาพและพืชสมุนไพร
กาจัดโรค – แมลง
- งดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว
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บทที่ ๕

แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการ / กิจกรรม
๑.จัดอบรมการปฏิบัติดูแล
รักษาสวนผลไม้

วิธีดาเนินงาน
-จัดอบรม
-ทาแปลงสาธิต
-ศึกษาดูงาน

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งประมาณ พ.ท.เป้าหมาย
-ศูนย์ถ่ายทอดฯ
อบต.
หมู่ ๑ – ๖
-สนง.เกษตรอาเภอ

๒.จัดอบรมเรื่องการใช้สารเคมี -จัดอบรม
อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เกษตรกร

-ศูนย์ถ่ายทอดฯ
-สนง.เกษตรอาเภอ

อบต.

หมู่ ๑ – ๖

๓.จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการปรับปรุงบารุงดิน

-จัดอบรม
-ศึกษาดูงาน

-ศูนย์ถ่ายทอดฯ
-สนง.เกษตรอาเภอ
-พัฒนาที่ดิน
จังหวัด

อบต.

หมู่ ๑ – ๖

๔. จัดอบรมการทาบัญชีฟาร์ม

-จัดอบรม

-ศูนย์ถ่ายทอดฯ
-สนง.เกษตรอาเภอ
-สนง.ตรวจบัญชี
จังหวัด

กษ. จังหวัด

หมู่ ๑ - ๖
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ( แผน ๓ ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลยายชา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ
ประเภทแผน / ( โครงการ / กิจกรรม )
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑.๑ โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลยายชาในการ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร
๑.๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
๑.๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่และ
ศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

งบประมาณ
ต่อหน่วย

๒๕๕8
เป้าหมาย งบประมาณ

๒๕๕9
เป้าหมาย งบประมาณ

๒๕60
เป้าหมาย งบประมาณ

รวม
เป้าหมาย งบประมาณ

ราย

๑๐๐๐

๓๐

๓๐,๐๐๐

๓๐

๓๐,๐๐๐

๓๐

๓๐,๐๐๐

๙๐

๙๐,๐๐๐

ราย

๒๐๐๐

๑๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ราย

๑๐๐๐

๓๐

๓๐,๐๐๐

๓๐

๓๐,๐๐๐

๓๐

๓๐,๐๐๐

๙๐

๙๐,๐๐๐

๔๐๐๐

๑๖๐

๒๖๐,๐๐๐

๑๖๐

๒๖๐,๐๐๐

๑๖๐

๒๖๐,๐๐๐

๔๘๐

๗๘๐,๐๐๐
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล

ปี ๒๕๕8 - ๒๕60
ตาบลตลาดจินดา อาเภอสามพราน

เกษตรสานักงานอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
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ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะพัฒนาไปในทิศทางใด จาเป็ นต้องกาหนดวิสยั ทัศน์หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่การ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบดังกล่าว ได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไว้ 2 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแผนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling plan) ที่ตอ้ งการทบทวนและจัดทาทุกปี ซึ่ง
จะนาไปสู่กระบวนการจัดทางบประมาณประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึ งวิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ และ
จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาทีจ่ ดั ทาขึ้น
สาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึง่ มีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพือ่
ปรับปรุงเป็ นประจาทุกปี
จากความหมายดังกล่าว จะทาให้เรามองเห็นว่าลักษณะของแผนพัฒนาสามปี จะเป็ นแผนที่จะต้องทาขึ้นต่อจาก
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา โดยเป็ นการทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.ไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีหลักและแนวความคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่งด้าน จะมีแนวทางการพัฒนา
อบต.ได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งแนวทาง สามารถมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง
โครงการ/กิจกรรม ซึง่ โครงการ/กิจกรรมเหล่านัน้ จะต้องนามาดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
จุดมุง่ หมาย การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและตรงตามวิสยั ทัศน์ทก่ี าหนดไว้ในตอนต้น
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีความสาคัญต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสาม
ปี เป็ นแผนพัฒนาที่มคี วามสัมพันธ์กบั งบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ เป็ นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/กิจ กรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จะทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทา
งบประมาณ เพื่อ ให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็ นไปด้ว ยความรอบคอบและผ่ านขัน้ ตอนการมีส่ว นร่ ว มของ
ประชาชน ทัง้ นี้เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ได้อย่างแท้จริง
328
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แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนาท้องถิน่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
( กาหนดวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา )

นโยบายรัฐบาล
( นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทัว่ ไป )

นโยบายกระทรวง กรม
( นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
( ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ
( ยุทธศาสตร์บูรณาการในเขตพื้นที่ )

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่
( วิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิน่ )

ความเชื่อแผนพั
มโยงของแผนยุ
ธศาสตร์
การพัฒนากั
แผนพั
ฒนาสามปี ขทององค์
กรปกครองส่
วนท้อบงถิ
น่ ฒนาสามปี
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบตั ิ นาไปสู่การทางบประมาณ)
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วิสยั ทัศน์

พันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( เป้ าหมาย / ตัวชี้วดั )
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

โครงการ

กิจกรรม
ขัน้ ตอนการจัดทาแผนสามปี
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
งานวิเคราะห์น โยบายและแผน สานักงานปลัดองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลตลาดจินดา เป็ นหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องพบผูบ้ ริหาร เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์ความสาคัญและความจาเป็ นในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผูบ้ ริหารทราบภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป และดาเนินการเสนอโครงการจั ดทาแผน
สามปี ห้วงปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผูบ้ ริหารอนุมตั โิ ครงการดังกล่าว หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบแจ้งโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทราบ
ขัน้ ตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อ มทัง้ ข้อ มูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการ โดยจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือก
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนาแผนสามปี โดยจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่จะบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ขัน้ ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก ข้อมูลที่
ควรจัดทาได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์
การลงทุน อุตสาหกรรมและข้อมูลงบประมาณ เพื่อเป็ นข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม
ได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสรุปผลการพัฒนาผ่านมา
เสนอที่ป ระชุมซึ่ง ประกอบด้ว ยคณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่น ประชาคมหมู่บ า้ น และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี ท่ผี ่านมาโดยประเมินทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพเพื่อนามาคัดเลือกจัดทา
แผนพัฒนาสามปี รวมทัง้ จัดทาลาดับความสาคัญและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดลาดับความสาคัญมีหลายวิธี ตัง้ แต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บตั ร
ลงคะแนนเพือ่ นาคะแนนมาจัดลาดับความสาคัญเพือ่ เป็ นแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขัน้ ตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสามปี ที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาดาเนินการหลังจากทราบ
ภารกิจแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ทอ่ี งค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องทา
ขัน้ ตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุ น การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ผู ร้ บั ผิดชอบ และตัว ชี้ว ดั ความส าเร็จ โดยเน้น การศึ กษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนิ นการในปี แรกของ
แผนพัฒนาสามปี เพือ่ ให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงการ
ประกอบด้วย 6 ส่วน
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ทผ่ี ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบตั ิ
2. คณะกรรมการการสนับ สนุ น การจัด ท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น จัด เวที ป ระชาคม ซึ่ง ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี ให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับ สนุ น การจัด ท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น น าร่ า งแผนพัฒ นาสามปี ท่ีป รับ ปรุ ง แล้ว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพือ่ พิจารณา
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ขัน้ ตอนที่ 7 การอนุ มตั แิ ละประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จะนาผลที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 1-6
จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯจะนาร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อ พิจ ารณาและปรับปรุ งก่ อนนาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่ วนตาบล
เห็นชอบ
3. นายกองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลจึง พิจารณาอนุ มตั ิแ ละประกาศใช้เสร็จแล้ว ให้ผู บ้ ริห ารท้อ งถิ่น ส่ ง
แผนพัฒนาสามปี ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับอาเภอเพือ่ ดาเนินการต่อไป
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พจิ ารณาแนวทางการดาเนินงานต่างๆ
ที่มคี วามเชื่อมโยงกันอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
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ส่วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตลาดจินดา
ประวัติตาบลตลาดจินดา
ตาบลตลาดจินดา เป็ นตาบลหนึ่งของอาเภอตลาดใหม่เดิม หรืออาเภอสามพรานในปัจจุบนั ก่อนปี
พ.ศ. 2442 พระยาสุนทรบุรศี รีพชิ ยั สงครามรามภักดีพริ ิยะพาหะ (พระทวีประชาชน) ครัง้ ดารงตาแหน่งนายอาเภอตลาด
ใหม่ (อาเภอสามพราน) ได้ขดุ คลองจากสีแ่ ยกคลองจินดา ขุดเข้ามาถึงปลายคลองจินดา มีความสูง 25 เส้น ได้ขดุ คลอง
เป็ นเส้นตรงเพื่อสะดวกแก่การสัญจร เมื่อขุดมาถึงปลายคลองไม่สามารถขุดคลองต่อไปถึงบ้านตากแดดได้ ด้วยเหตุ
เพราะได้ตดิ กับทีด่ นิ ทากินของชาวบ้านในละแวกนัน้ จึงต้องยกเลิกการขุดคลอง ภายหลังตรงบริเวณปลายคลองได้มกี าร
แลกเปลี่ยนสินค้า ผูค้ นนาสินค้ามาจาหน่ าย บางคนก็บรรทุกในเกวียนมา บางคนก็ล่องสินค้ามาทางนา้ จึงได้เรียกชื่อ
”บ้านตลาดจินดา” ตัง้ แต่นนั้ มา
คาว่าจินดา มีทม่ี าตัง้ แต่ครัง้ การสัญจรของพ่อค้าชาวจีนที่ล่องเรือผ่านบ้านคลองจินดาตัง้ แต่ก่อนการ
ขุดคลองผ่านบ้านตลาดจินดา ด้วยเหตุท่ีคลองจินดาบริเวณต้นคลองมีลกั ษณะคดเคี้ยว ทาความลาบากแก่พ่อค้า
โดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีน จึงมักจะได้ยนิ คาบ่นว่าจากพ่อค้าชาวจีน คาว่าจินดาจึงมีท่าจากคาว่าจีนด่า ตัง้ แต่ครัง้ นัน้ มา
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไป
ตาบลตลาดจินดาเป็ นตาบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเป็ นที่ราบลุ่มแม่นา้ มี
เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็ นดินร่วนปนทราย ดินตะกอนที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรียวัตถุ และมีคลองธรรมชาติหลาย
สายไหลผ่าน เหมาะในการเพาะปลูกและทาการเกษตร เลี้ยงกุง้ เลี้ยงปลา เป็ นต้น
ที่ตง้ั
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา จัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 เมือ่ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 123 หมู่ท่ี 2 ตาบลตลาดจินดา อาเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม มีพ้ นื ที่รบั ผิดชอบทัง้ หมด 24.32 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยู่ทิศตะวันตกของอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ทาการอาเภอสามพรานประมาณ 20 กิโลเมตร เป็ นเขตติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
สมุทรสาคร ปัจจุบนั เป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลระดับชัน้ กลาง
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลดอนยายหอม
อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลเจ็ดริ้ว
อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลคลองจินดา
อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลดอนคา
อาเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี
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ตารางภาพ แสดงแผนที่ตาบลตลาดจินดา

ทิศเหนือ
อาณาเขตและพื้นที่ (แสดงที่โดยประมาณเป็ นตารางกิโลเมตรและไร่)
มีเนื้อที่ประมาณ 24.32 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็ น 15,202 ไร่ ตาบลตลาดจินดาเป็ นท้องที่
อยู่ในเขตอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีเขตการปกครองรวม 11 หมูบ่ า้ น คือ
หมูท่ ่ี 1
บ้านคลองจินดา
พื้นที่ 1,300 ไร่ ( 2.08 ตารางกิโลเมตร )
หมูท่ ่ี 2
บ้านตลาดจินดา
พื้นที่
877 ไร่ ( 1.40 ตารางกิโลเมตร )
หมูท่ ่ี 3
บ้านลาเอียก
พื้นที่ 2,149 ไร่ ( 3.44 ตารางกิโลเมตร )
หมูท่ ่ี 4
บ้านตากแดด
พื้นที่ 1,213 ไร่ ( 1.94 ตารางกิโลเมตร )
หมูท่ ่ี 5
บ้านหนองนางแบน
พื้นที่ 1,700 ไร่ ( 2.72 ตารางกิโลเมตร )
หมูท่ ่ี 6
บ้านหนองนางดา
พื้นที่ 1,620 ไร่ ( 2.59 ตารางกิโลเมตร )
หมูท่ ่ี 7
บ้านคลองเขือ่ นขันธ์
พื้นที่ 2,138 ไร่ ( 3.42 ตารางกิโลเมตร )
334
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หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี

8
9
10
11

บ้านตลาดจินดา
บ้านเขือ่ นขันธ์พฒั นา
บ้านตลาดจินดาพัฒนา
บ้านคลองเขือ่ นขันธ์พฒั นาใต้

พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่

805
800
1,107
1,493

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

( 1.29 ตารางกิโลเมตร )
( 1.28 ตารางกิโลเมตร )
( 1.77 ตารางกิโลเมตร )
( 1.39 ตารางกิโลเมตร )

ประชากรตาบลตลาดจินดา
จากข้อมูลสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร์อาเภอสามพราน ณ เดือนมีนาคม 2554 ตาบลตลาด
จินดา มีจานวนประชากรรวมทัง้ สิ้น 7,658 คน แยกเป็ นชาย 3,710 คน หญิง 3,948 คน จานวนครัวเรือน
2,255 ครัวเรือน สามารถแสดงข้อมูล ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดงจานวนครัวเรือนประชากรตาบลตลาดจินดา แยกหมูบ่ า้ น
หมู่ท่ี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม

ครัวเรือน
176
359
255
114
247
267
215
171
88
171
192
2,255

ชาย
283
466
435
226
413
327
356
320
173
372
339
3,710

หญิง
306
552
446
246
447
332
392
340
174
358
355
3,948

รวมประชากร
589
1,018
881
472
860
659
748
660
347
730
694
7,658
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กราฟแสดงข้อมูลประชากรตาบลตลาดจินดา
1200
1000

800

รวม
ชาย

600

หญิง

400
200
0

ตาราง แสดงจานวนประชากรตาบลตลาดจินดา แยกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 5 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี

ชาย (คน)
212
193
244
321
261
295
323
291
287
328
282

หญิง (คน)
153
193
243
266
263
337
307
299
323
345
316

รวม
365
386
487
587
524
632
630
590
610
673
598
336
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55-59 ปี
ช่วงอายุ
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80-84 ปี
85-89 ปี
90-94 ปี
95-100 ปี
มากกว่า 100 ปี
รวมทัง้ หมด

198
ชาย (คน)
155
103
103
55
32
17
6
4
3,710

253
หญิง (คน)
175
134
135
94
54
36
16
5
1
3,948

451
รวม
330
237
238
149
86
53
22
9
1
7,658

ภูมิประเทศ
ภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบลุ่ม ไม่มปี ่ าไม้และภูเขา ที่ดนิ เหมาะสมกับการทาเกษตรกรรมราบลุ่มริมฝัง่
คลองธรรมชาติ และคลองซอยทีข่ ดุ ขึ้นอยู่มากเพื่อการเกษตรและคมนาคมมากมาย ภูมอิ ากาศโดยทัว่ ไป มีฝนตกชุกในฤดู
ฝน ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ส่วนในฤดูรอ้ นอากาศค่อนข้างร้อนโดยฝนจะตกชุกมาก ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคมฤดูรอ้ นเริ่มตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ทัง้ นี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้บา้ งขึ้นอยู่กบั อิทธิพลของลมมรสุมทีพ่ ดั ผ่าน
ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 80 ของผูม้ งี านทาประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพทีท่ ารายได้ให้กบั
ประชากรมากทีส่ ุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชทีน่ ิยมปลูก ได้แก่
1. ผลไม้ เช่น ฝรัง่ ชมพู่ องุน่ มะม่วง และมะพร้าวนา้ หอม
2. พืชผัก เช่น พริก แตงกวา บวบ มะเขือยาว ผักกวางตุง้
3. ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง ขิงแดง
ด้านการเลี้ยงสัตว์
เกษตรส่วนใหญ่มกี ารเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ได้แก่ ปลาต่าง ๆ เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีฟาร์มเลี้ยงกุง้ นา้ จืด
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ด้านอุตสาหกรรม
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็ นเขตปริมณฑลของกรุงเทพ มีพ้ นื ที่ติดต่อหลายอาเภอ เช่น
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประชากรบางส่วนจึง
มีอาชีพรับจ้างเป็ นพนักงานตามโรงงานต่าง ๆ ซึง่ ตาบลตลาดจินดามีโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 13 โรงงาน
1. บริษทั ทาโก้ฟ้ ดู อินดัสที หมูท่ ่ี 3
2. บริษทั ชัยพัฒนาอุตสาหกรรม 1999 หมูท่ ่ี 2
3. บริษทั ไฮเทคไทยคอนกรีต หมูท่ ่ี 2
4. บริษทั วีซเี ค อินดัสเตรียลไลส์ จากัด หมูท่ ่ี 2
5. บริษทั ซิต้ ฟี ้ ดู
หมูท่ ่ี 2
6. บริษทั ดรากอนอล จากัด หมูท่ ่ี 5
7. บริษทั เอฟ – พลัส หมูท่ ่ี 6

8. บริษทั ดีอิแพค หมูท่ ่ี 6
9. บริษทั ฟู้ดสตาร์ จากัด หมูท่ ่ี 6
10. บริษทั ดับเบิ้ลยู จี.ซี หมูท่ ่ี 6
11. บริษทั ธนพูลทวี หมูท่ ่ี 6
12. โรงนา้ แข็งเพชรบ้านแพ้ว หมูท่ ่ี 6
13.บริษทั ยูนิเวอร์แซลแคน หมู่ท่ี 6
14. หจก.ไทยสามพราน โปรดักส์โรปส์ หมูท่ ่ี 6

หน่ วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- สถานีบริการนา้ มัน
3
- หอพัก
13
- ร้านอาหาร
2
- ร้านเสริมสวย
6
- ร้านค้า
51
- อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
4
- อู่ซ่อมรถยนต์
2
- ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต
4
- ร้านจาหน่ายปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 5
ด้านสังคม
การศึกษา
*โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน
1. โรงเรียนบ้านตากแดด
2. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
3. โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
4. โรงเรียนวัดจินดาราม (ขยายโอกาสมัธยมตอนต้น)
*โรงเรียนก่อนปฐมวัย
จานวน
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตลาดจินดา

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4 แห่ง

2 แห่ง
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2. โรงเรียนปัณณวิชญ์
ตารางแสดงข้อมูลจานวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนในตาบลตลาดจินดา
จานวนนักเรียน (คน)
รายชื่อโรงเรียน

ก่อน
ปฐมวัย

อนุ บาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม

โรงเรียนบ้านตากแดด
10
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
27
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
6
โรงเรียนวัดจินดาราม
151
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตลาดจินดา
102
โรงเรียนปัณณวิชญ์
20 10
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนมิถนุ ายน 2554
*ศูนย์ฝึกอาชีพ
*ทีอ่ ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมูบ่ า้ น

10 7 6 6 4 3 - - - 46
18 12 12 19 15 17 - - - 120
6 6 9 8 3 11 - - - 49
95 99 55 78 88 96 94 76 106 938
- - - - - - - - - 102
- - - - - - - - - 30

จานวน 1 แห่ง
จานวน 5 แห่ง

ศาสนา
*วัด
จานวน 2 แห่ง
1. วัดจินดาราม หมูท่ ่ี 2
2. วัดราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ท่ี 5
วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิน่ ทีส่ าคัญ
1. งานปิ ดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็ นระยะเวลา 5 วัน เป็ นงาน
ประเพณีทส่ี าคัญของชาวตาบลตลาดจินดาและตาบลใกล้เคียง
2. งานประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน โดยมีกจิ กรรมสงฆ์นา้ พระ และรดนา้ ขอพรผูใ้ หญ่
3. งานประเพณีไทยทรงดา หมู่ 3,4 เดือนเมษายน
สาธารณสุข
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จานวน 2 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลาดจินดา
หมูท่ ่ี 2
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตากแดด
หมูท่ ่ี 3
* ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
จานวน 1 แห่ง
* อัตราการมีและใช้สว้ มราดนา้
ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
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* สถานีตารวจ / จุดทีพ่ กั สายตรวจประจาตาบล
จานวน 1 แห่ง
* รถยนต์ดบั เพลิง
จานวน 1 คัน จุนา้ ได้ ไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ลิตร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ า
ข้อมูลด้านนา้ แหล่งนา้ ธรรมชาติท่ไี หลผ่านตาบลตลาดจินดาได้แก่ คลองจินดา และข้อมูล
แหล่งนา้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดงข้อมูลนา้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคในตาบลตลาดจินดา
ที่
ประเภทแหล่งน้ า
1 คลองธรรมชาติ
2 บ่อนา้ ตื้น
3 ประปาหมูบ่ า้ น

จานวน
16 สาย
1 บ่อ
15 แห่ง

ครัวเรือนที่ได้รบั ประโยชน์
2,255
267
2,255

ขยะ
1. ปริมาณขยะ 5 ตัน / วัน
2. รถยนต์ทใ่ี ช้จดั เก็บขยะ จานวน 1 คัน ขนาดความจุขยะ 10 ลบ.เมตร
3. ขยะทีเ่ ก็บขนได้ จานวน 10 ลบ.เมตร / วัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทัง้ ภายในและระหว่างตาบล มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มี
การปรับปรุงถนนในเขตตาบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางสายหลัก ดังนี้
1. ถนนสายบ้านแพ้ว – พระประโทน เชื่อมต่อระหว่างอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับ
ถนนสายเพชรเกษม
2. สายตลาดจินดา – วัดปรีดาราม เชื่อมต่อระหว่างตาบลคลองจินดา และตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน
การโทรคมนาคม
ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ

จานวน 10 แห่ง

การไฟฟ้ า
การให้บริการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าในเขตตาบลตลาดจินดา อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคจังหวัดนครปฐม ,การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอสามพรานและการไฟฟ้ าภูมภิ าคอาเภอบ้านแพ้ว มีไฟฟ้ า
ใช้คิดเป็ น 100 % ของจานวนครัวเรือนทัง้ หมด 2,255 ครัวเรือน
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การประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา มีระบบนา้ ประปาจากแหล่งนา้ บ่อบาดาล ระบบหอถัง มี
จานวน 15 แห่ง ได้แก่
1. ศาลา SML
หมูท่ ่ี 1 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
2. บ้านนายกขวัญใจ เขียวอ่อน
หมูท่ ่ี 2 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
3. ข้างสถานีอนามัยตลาดจินดา
หมูท่ ่ี 2 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
4. บ้านนายนวรัฐ สุทธิ์โพธิ์
หมูท่ ่ี 2 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
5. บ้านส.อบต.เสถียร มีดี
หมูท่ ่ี 3 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
6. บ้านนายสาเภา มวนอ่อม
หมูท่ ่ี 3 ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร
7. บ้านอดีตผูใ้ หญ่โกศล เจียมวาง
หมูท่ ่ี 4 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
8. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
หมูท่ ่ี 5 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
9. ทีด่ นิ ของนายฮัว๊ ตรีพงษ์ศิลป์
หมูท่ ่ี 5 ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
10.บ้านอดีตผูใ้ หญ่ณรงค์ เปี่ ยมมีสมบูรณ์ หมูท่ ่ี 6 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
11.บ้านผูใ้ หญ่โยธิน ทองอุทยั
หมูท่ ่ี 7 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
12.บ้านอดีตนายกเพียร สังข์ปรีดา
หมูท่ ่ี 8 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
13.โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
หมูท่ ่ี 9 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
14. บ้านนายประหยัด เนียมมณี
หมูท่ ่ี 10 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
15. ตรงข้ามศาลาประชาคม
หมูท่ ่ี 11 ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
จานวนครัวเรือนการใช้ประโยชน์จากระปาหมู่บา้ นขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา รวม 1,918 ราย แยกดังนี้
หมู่ท่ี
1
2
3
4
จานวนครัวเรือนที่
93
372 231 104
ใช้น้ า (ครัวเรือน)
ปริมาณน้ าที่ใช้
46.73 353.77 105.40 79
เฉลี่ย (ลบ.ม./วัน)
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2554

5

6

7

8

9

10

11

184

139

181

158

137

164

155

101

60

97.57

89.97

47.73

142.17 117.63

ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านัก งานองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลาดจิ น ดา พนัก งานส่ ว นต าบลใช้
คอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิหน้าที่ ประมาณร้อยละ 80 มี web site ของตนเอง (www. taladjinda .com) และมีการใช้
E-Mail พร้อมโปรแกรมติดต่อสือ่ สารทางการไกล (MSN)
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ข้อมูลอืน่ ๆ
กลุ่มมวลชนจัดตัง้
1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
2. อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
3. กลุม่ สตรีอาสาพัฒนา
4. กลุม่ อาชีพเกษตร
5. ชมรมผูส้ ูงอายุ 2 ชมรม
ด้านการเมืองและการบริหาร

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา

ฝ่ ายบริหาร

ฝ่ ายนิ ตบิ ญั ญัติ

ประธานสภาฯ

รองประธานสภาฯ

สมาชิกสภา อบต.

นายก อบต.

รองนายกฯนายก
ฯ

รองนายกฯนายก
ฯ
เลขานุ การนายก อบต.

เลขานุ การสภาฯ
342
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โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. 7)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. 6)

สานักงานปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทัว่ ไป 6 (1 คน)

หัวหน้าส่วนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง 7 (1 คน)

หัวหน้าส่วนโยธา
นักบริหารงานช่าง 7 (1 คน)

หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

 บุคลากร 3-5/6ว (1 คน)
 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1 คน)
 เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ 1-3/4 (1 คน)
 เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล 1-3/4 (1 คน)
 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว
(2 คน)
 นิตกิ ร 3-5/6ว (1 คน)
 นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว (2 คน)
 จนท.ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4
(1 คน)

 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว (1 คน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (1 คน)
 เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ 1-3/4 (1 คน)
 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (1 คน)

 วิศวกรโยธา 3-5/6ว (1 คน)
 นายช่างโยธา 2-4/5 (1 คน)
 ช่างโยธา 1-3/4 (1 คน)
 ช่างสารวจ 1-3/4 (1 คน)
 เจ้าหน้าทีป่ ระปา 1-3/4 (1 คน)
 ช่างไฟฟ้ า 1-3/4 (1 คน)

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม 7 (1 คน)

8o8o
 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2-4/5 (1 คน)
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4/5 (1 คน)
 เจ้าหน้าทีส่ ุขาภิบาล 1-3/4 (1 คน)
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โครงสร้างส่วนการแบ่งส่วนราชการ (พนักงานจ้าง) องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.

ส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนการคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (1 คน)
 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ (1 คน)
 ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน (1 คน)
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1 คน)
 ผูด้ ูแลเด็กเล็ก (4 คน)
พนักงานจ้างทัวไป
่
 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (1 คน)
 นักการภารโรง (2 คน)
 คนงานทัวไป
่ (1 คน)
 ยาม (1 คน)
 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีป่ ้ องกัน ฯ (3 คน)
 ผูด้ ูแลเด็กเล็ก (1 คน)
 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าบันทึกข้อมูล (1 คน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ (1 คน)
พนักงานจ้างทัวไป
่
 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1 คน)
 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ (2 คน)
 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1 คน)

ส่วนโยธา
หัวหน้าส่วนโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 ผูช้ ่วยช่างโยธา (1 คน)
 ผูช้ ่วยช่างสารวจ (1 คน)
 พนักงานผลิตนา้ ประปา (2 คน)
พนักงานจ้างทัวไป
่
 พนักงานจดมาตรวัดนา้ (2 คน)
 พนักงานผลิตนา้ ประปา (1 คน)
 ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้ า (2 คน)
 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีป่ ระปา (1 คน)
 คนงานทัวไป
่ (1 คน)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1 คน)
พนักงานจ้างทัวไป
่
 พนักงานขับรถยนต์ (1 คน)
 คนงานประจารถขยะ (3 คน)
 ผูช้ ่วย จพง. สุขาภิบาล (1 คน)
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ตารางข้อมูลจานวนและระดับการศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ข้อมูล
ชาย

จานวน
หญิง

รวม

ประถมศึกษา

4
22
26

-

4
22
26

1
13
14

ประเภท
คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาฯ
รวม

ข้อมูล

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/
ปริญญาตรี
อาชีวศึกษา
3
8
11

จานวนบุคลากร

ประเภท
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
รวม

สนง.ปลัด ฯ

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนสาธารณสุข ฯ

รวม

ประถมศึกษา

8
12
20

3
5
8

4
7
11

2
4
6

17
28
45

2
2

ปริญญาโท

1
1

-

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/
ปริญญาตรี
อาชีวศึกษา
3
18
21

ปริญญาโท

13
8
21

1
1

ตารางข้อมูลสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ปี งบประมาณ

รายได้ท่ี อบต.จัดเก็บเอง

รายได้จากรัฐบาล

เงินอุดหนุ น

รวม

2551

3,973,436.13

13,359,411.64

9,604,567.22

26,937,414.99

345

346
2552
2553

4,167,892.44
4,902,189.32

13,898,868.88
15,804,787.17

9,352,866.39
8,259,207

27,419,627.70
28,966,183.49
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ข้อมูลเปรียบเทียบ รายรับ รายจ่าย ย้อนหลัง
ข้อมูลรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา ย้อนหลัง 3 ปี แสดงในตารางดังต่อไปนี้
ตาราง แสดงข้อมูลรายรับจริงขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
รายการ

ปี งบประมาณ 52
27,419,627.71
1,184,379.65
375,048.00
104,879.79
2,359,185.00
13,894,468.88
9,352,866.39
9,327,866.39
25,000.00
148,800.00

ปี งบประมาณ 53
36,048,494.49
1,702,300.77
653,0280
67,453.55
2,444,915
15,800,587.17
15,341,518
8,259,207
4,929,000
2,153,311
38,440

รายจ่ายจริง
รายจ่ายประจา
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชัวคราว
่
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายงบกลาง
หมวดรายจ่ายอืน่ ๆ

ปี งบประมาณ 51
17,286,997.14
17,261,997.14
2,047,964.00
1,831,668.00
8,976,001.26
2,476,352.88
272,880.00
416,631.00
1,195,500.00

ปี งบประมาณ 52
18,417,681.46
13,271,922.46
1,064,455.00
1,037,480.00
7,461,456.50
1,200,443.96
183,325.00
1,030,762.00
1,294,000.00

ปี งบประมาณ 53
29,236,232.60
16,098,235.60
1325,023
1,146,906
7,201,547.58
1,751,145.02
411,029
1,542,566
2,720,019

รายการ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ค่าครุภณั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง

ปี งบประมาณ 51
70,000.00
70,000.00

ปี งบประมาณ 52
5,120,759.00
5,120,759.00

ปี งบประมาณ 53
6,055,686
6,055,686

รายการ
รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนไทยเข้มแข็ง

ปี งบประมาณ 51
-

ปี งบประมาณ 52
25,000.00
-

ปี งบประมาณ 53
4,929,000
2,153,311

รายรับจริง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรม
หมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทัวไป
่
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- เงินอุดหนุนไทยเข้มแข็ง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ปี งบประมาณ 51
26,937,414.99
1,016,780.87
485,707.50
61,742,76
2,391,525.00
13,353,011.64
9,604,567.22
9,604,567.22
24,080.00

ตาราง แสดงข้อมูลรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
รายการ
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปี ท่ผี ่านมา
สภาพปัญหา และความต้องการโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา ในช่วงที่ผ่าน
มาครอบคลุมทุกด้าน ส่วนใหญ่เป็ นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า และแนวโน้มว่าปัญหาโครงสร้างพื้นฐานนัน้ จะลด
น้อยลง แต่ปญั หาเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพของชุมชน ที่มกี ารขยายตัว อย่าง
รวดเร็ว ในการดาเนินกิจกรรมตามแผน / โครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาที่ผ่านมานัน้ สามารถดาเนินการได้ในบาง
เรื่องเท่านัน้

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ปี งบประมาณ 2553

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ
ที่เสร็จ

จานวน
โครงการ
ที่อยู่ใน
ระหว่าง
ดาเนิ นการ

จานวน
โครงการที่
ยังไม่ได้
ดาเนิ นการ

จานวน
โครงการที่
มีการยกเลิก

จานวน
โครงการที่
มีการ
เพิ่มเติม

จานวน
โครงการ
ทัง้ หมด

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

การพัฒ นาด้า นการศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

9

75

-

-

3

2.5

-

-

-

-

12

100

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

0

0

-

-

7

100

-

-

-

-

7

100

การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

5

11.11

-

-

40 88.88

-

-

-

-

45

100

12

54.54

-

-

10 45.45

-

-

-

-

22

100

การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม

4

66.66

-

-

2

33.33

-

-

-

-

6

100

การพัฒนาด้านบริหารจัดการทีด่ ี

10

50

1

5

9

45

-

-

-

-

20

100

40 35.71

1

0.89

71 63.39

-

-

-

-

112 100

การพัฒนาด้านสังคม

รวม
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ 2555
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

งบปกติ
เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน
ร้อยละ
4,680,302
191.42
-

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ
-

-

-

-

-

-

-

3,30,086

7.55

637,867.32

15.12

8,766,195.88

23.71

1,744,430.55

83.46

-

-

-

-

5.การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม

499,988

30.67

-

-

-

-

6.การพัฒนาด้านบริหารจัดการทีด่ ี

8,380,116

43.44

980,800

23.26

11,399,029.50

73.36

รวม

18,344,922.55

27.75

1,618,667.32

38.39

20,165,225.38

28.38

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
4.การพัฒนาด้านสังคม

43.44

30.67

83.46

191.42

ยุทธศาสตร์ท่ี1
ยุทธศาสตร์ท่ี2
ยุทธศาสตร์ท่ี3
ยุทธศาสตร์ท่ี4
ยุทธศาสตร์ท่ี5
ยุทธศาสตร์ท่ี6

7.55 0

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555 จาแนกตามยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ได้
ที่ปรากฎอยู่ในแผน
ปฏิบตั ิ
12
9

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7

-

การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

45

3

การพัฒนาด้านสังคม

22

12

การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ ว

6

3

การพัฒนาด้านบริหารจัดการทีด่ ี

20

10

350
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
วิสยั ทัศน์การพัฒนา
“ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ มองไกลการศึกษาและการกีฬา ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ในชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วม การบริหารงานโปร่งใส “

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี (ของ องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง ปรับปรุงองค์กรและการบริการเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
4. การพัฒนาด้านสังคม
5. การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ ว
6. การพัฒนาด้านบริหารจัดการทีด่ ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม
วิสยั ทัศน์
วิสยั ทัศน์ของจังหวัดนครปฐม “เป็ นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเพือ่
การส่งออก ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เป็ นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมมีมาตรฐานสากล และปลอดภัย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
4. การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
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352
นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
มีนโยบายก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษาถนน ทางสาธารณะ ระบบระบายนา้ ให้ได้มาตรฐาน
เพือ่ ป้ องกันนา้ ท่วมขังในตาบล รวมถึงปรับปรุงติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าสาธารณะ และติดตัง้ ระบบประปาให้ได้มาตรฐาน เพียงพอ
กับความต้องการ
2. นโยบายการส่งเสริมอาชีพให้กบั ผูว้ ่างงาน
จะทาการส่ง เสริมอาชีพ ให้กบั ผูว้ ่ างงานให้สามารถประกอบอาชีพ อื่น ๆ ได้นอกเหนื อจากการ
ประกอบอาชีพ รับ จ้า ง โดยจะได้ประสานงานกับ สถาบันพัฒ นาฝี มือแรงงานจัง หวัด นครปฐม ในการที่จะเข้ามา
ดาเนินการฝึ กอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนของตาบลตลาดจินดา ให้สามารถมีทางเลือ กใหม่ในการประกอบ
อาชีพเลี้ยงครอบครัว
3. นโยบายการให้การสงเคราะห์ผูส้ ูงอายุ คนพิการ ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
เนื่องจากตาบลตลาดจินดามีผูพ้ กิ ารจานวนมาก ที่ยงั ไม่ได้รบั เบี้ยยังชีพ และเงินช่วยเหลือ รวมทัง้
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ อีกหลายรายทีย่ งั ไม่มกี ารเปิ ดเผย จึงมีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดสรรงบประมาณ ช่วยเหลือให้กบั ผูท้ ่ยี งั
ไม่ได้รบั เบี้ยยังชีพ และเงินช่วยเหลือ ให้ครบทุกคน
4. นโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด
มีการประสานงาน การทางานร่วมกันกับหน่วยงานทางราชการต่างๆ เพื่อผลักดันการทางานในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุเป้ าหมาย เช่น การให้งบประมาณอุดหนุ นแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยจะมีการสุ่มตรวจเพื่อ
หาสารเสพติดโครงการบาบัดรักษาให้กบั ผูต้ ดิ ยาเสพติด
5. นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา
สาหรับเด็กเล็กจะดูแล ให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และมีการตรวจ
สุขภาพ รวมทัง้ จัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน ให้กบั เด็กทุก ๆ คน นอกจากนี้จะมีการสนับสนุ นงบประมาณ
ช่วยเหลือ ให้กบั โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ของตาบลตลาดจินดา ในการพัฒนายกระดับหลักสูตรการศึกษา ทัง้ ด้านจัดหา
หนังสือสือ่ การเรียนการสอนสนับสนุนการดาเนินงานและกิจกรรมของการพัฒนานอกโรงเรียน
6. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปรับปรุงพัฒนาภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมในตาบลให้ร่มรื่นสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิ ษทาง
สิง่ แวดล้อมในตาบล และบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตาบล
7. นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ดาเนินการสนับสนุ นและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ และพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างทัว่ ถึง
และมีการดาเนินการด้านการป้ องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ รวมทัง้ มีการจัดฝึ กอบรมให้ความรูแ้ ก่ผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าอาหารในตาบลตลาดจินดา
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8. นโยบายด้านการพัฒนาด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญั ญาท้องถิน่
จะสนับสนุ นงบประมาณ ในการแข่งขันกีฬา และศิ ลปวัฒนธรรมประเพณี ที่คนไทยได้กระทากันมา
เช่น การแข่งขันกีฬาทุกประเภท รดนา้ ผูส้ ูงอายุในวันสงกรานต์ ทาบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ เป็ นต้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุ นการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

1

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ท่ี 4

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา และ
เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย

เครื่องออกกาลังกาย หมู่ท่ี 4
จานวน 1 ชุด

2

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ท่ี 2

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา และ
เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย

เครื่องออกกาลังกาย หมู่ท่ี 2
จานวน 1 ชุด

3

จัดซื้ออุปกรณ์กฬี า 11 หมู่บา้ น

เพือ่ ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ จัดซื้ออุปกรณ์กฬี า 11 หมู่บา้ น
สมบูรณ์และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ หมูบ่ า้ นละ 7,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

77,000

77,000

77,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณ์
และใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ลดปัญหา
สังคมต่าง ๆ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณ์
และใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ลดปัญหา
สังคมต่าง ๆ
ประชาชนมีอปุ กรณ์
ออกกาลังกาย มี
สุขภาพกายแข็งแรง

สานักงานปลัด ฯ

สานักงานปลัด ฯ

สานักงานปลัด ฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุ นการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

4

กีฬาต้านยาเสพติดตาบลตลาดจินดา
ครัง้ ที่ 12

เพือ่ ให้มกี ารแข่งขันระหว่างประชาชน
และเยาวชนในเขตตาบล

-จัดการแข่งขันกีฬาสากลและ
กีฬาพื้นบ้าน
-ประชาชนและเยาวชนในตาบล
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
พื้นทีแ่ ละพื้นทีใ่ กล้เคียงเข้าร่วม
กิจกรรม
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในทุกระดับการแข่งขัน

5

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดและอืน่ ๆ

เชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน
และเป็ นการเสริมสร้างสุขภาพ

6

อุดหนุนการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพือ่ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของ เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
อาเภอสามพราน
การแข่งขันกีฬาของอาเภอสาม
พราน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

50,000

-

-

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์

สานักงานปลัด ฯ

นักกีฬาได้เขาร่วมการ
แข่งขันในหลากหลาย
ระดับ
อาเภอดาเนินการจัด
การแข่งขันกีฬาองค์
กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่

สานักงานปลัด ฯ

ท้องถิน่ อาเภอ
สามพราน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุ นการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7

ก่อสร้างลานกีฬาประจาตาบล

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มสี ถานที่
ออกกาลังกาย

8

ก่อสร้างสวนสุขภาพ

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มสี ถานที่
ออกกาลังกาย

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
สนามกีฬาประจาตาบล 2 แห่ง

ก่อสร้างสวนสุขภาพ
จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2590
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
-

-

1,000,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกายเพิม่ ขึ้น

การเคหะแห่งชาติ

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกายเพิม่ ขึ้น

ส่วนโยธา

356
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดายุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณสุข สุขภาพและการอนามัย
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

จัดซื้อวัสดุ ครุภณั ฑ์และเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์

2

รณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์
โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

3

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบ
บูรณาการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและ
ป้ องกันโรคระบาดต่าง ๆ

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภณั ฑ์และเวช
ภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น นา้ ยา
เคมี ฯลฯ
ให้ประชาชนมีความรูใ้ นการป้ องกันโรค จัดอบรมให้ความรูป้ ระชาชน
ติดต่อ เช่นอหิวาตกโรค,ไข้หวัดใหญ่สาย ทัง้ 11 หมู่บา้ น
พันธุใ์ หม่ 2009 ฯลฯ
เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ -ตัง้ คณะทางานเครือข่ายป้ องกัน
เลือดออก
โรคไข้เลือดออก จานวน 1 คณะ
-รณรงค์ป้องกันโรค จานวน
2 ครัง้ /ปี กรณีไม่มกี ารระบาด
-รณรงค์ป้องกันโรคทุกครัง้
ทีม่ กี ารระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่
-ทาแผ่นพับ ใบปลิว เพือ่ ประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและป้ องกัน
โรคระบาดต่าง ๆ
ประชาชนได้รบั ทราบ
ถึงโรคติดต่อและโรค
ไม่ตดิ ต่อ
กาจัดยุงลายและป้ อง
กันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

ส่วนสาธารณสุข ฯ

ส่วนสาธารณสุข ฯ

ส่วนสาธารณสุข ฯ

357

358
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณสุข สุขภาพและการอนามัย
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4

ป้ องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า

ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนขั
บ้า

5

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมออก
กาลังสร้างสุขภาพแบบยังยื
่ น

6

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ
“ตลาดจินดาอยู่เย็นเป็ นสุข”

เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการ
สร้างสุขภาพด้วยตนเองโดยการออกกา
ลังกาย
เพือ่ ปลูกฝังจิตสานึกในการสร้างสุขภาพ
แก่ประชาชน

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัคซีน
และอุปกรณ์สาหรับฉีดป้ องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า
จัดกิจกรรมออกลังกาย
เต้นแอโรบิค,เปตอง
-จัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกาย
-จัดอบรมให้ความรูเ้ รื่องโรคเบา
หวานและความดันโลหิตสูง
-จัดอบรมให้ความรูเ้ รื่องสุขภาพ
จิตแก่ผูป้ ่ วย,ผูพ้ กิ าร,อสม.

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
สามารถป้ องกันโรค
พิษสุนขั บ้า

หน่ วยงานรับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุข ฯ

30,000

-

-

ประชาชนมีสุขภาพร่าง โรงพยาบาลส่งเสริม
กายแข็งแรงขึ้น
สุขภาพบ้านตากแดด

50,000

-

-

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณ์

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตลาดจินดา

358
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณสุข สุขภาพและการอนามัย
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

7

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้ น

เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การดูแลและการ อุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุข
บริการในเบื้องต้น สุขอนามัยและ
มูลฐานหมู่บา้ น จานวน 11
สุขภาวะทีส่ มบูรณ์แข็งแรงมีทกั ษะในการ หมูบ่ า้ น ๆ ละ 10,000 บาท
ดูแลตนเอง

8

สุขาภิบาลอาหารปลอดภัย

9

สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิน่

เพือ่ ส่งเสริมให้ผูป้ ระกอบการด้านอาหาร -อบรมผูป้ ระกอบการด้านอาหาร
มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
จานวน 1 ครัง้
-ตรวจหาสารทีเ่ ป็ นอันตรายใน
อาหาร ปี ละ 1 ครัง้
เพือ่ ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อุดหนุนกองทุนสุขภาพระดับ
และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของภาค
ท้องถิน่ 30%
ประชาชน

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,000
110,000
110,000

10,000

10,000

10,000

100,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชนได้รบั บริการ
สาธารณสุขพื้นฐาน มี
สุขอนามัยและมีสุข
ภาวะทีส่ มบูรณ์
แข็งแรง
ผูป้ ระกอบการอาหาร
และตลาดสดมีมาตร
ฐานและถูกสุขอนามัย

ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานหมู่บา้ น
(ศสมช.)

ประชาชนมีหลัก
ประกันด้านสุขภาพ
และสวัสดิการดีข้นึ

ส่วนสาธารณสุข ฯ

ส่วนสาธารณสุข ฯ

359

360

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณสุข สุขภาพและการอนามัย
ที่

โครงการ / กิจกรรม

10

ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี

11

ตูย้ า อบต.

12

จัดซื้อเครื่องพ่นยากาจัดวัชพืชพร้อม
อุปกรณ์

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพปาก -ตรวจสุขภาพฟันเด็กนักเรียน
และฟันทีด่ ี
โดยแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์
นครปฐม
-ค่าอุปกรณ์ในการแปรงฟัน
เพือ่ จัดเป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงาน,
จัดหาตูย้ า วัสดุ อุปกรณ์ และ
ประชาชนในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เวชภัณฑ์ยาต่าง ๆ
เพือ่ ใช้กาจัดวัชพืชและดูแลรักษาสภาพ
แวดล ้อมให้น่าอยู่

เครื่องพ่นยากาจัดวัชพืชพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

20,000

10,000

10,000

50,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ปากและฟันทีด่ ี

ส่วนสาธารณสุข ฯ
ศพด.ตลาดจินดา

พนักงาน,ประชาชนมี
เวชภัณฑ์ยาไว้รักษา
พยาบาลในเบื้องต้น
วัชพืชในตาบลตลาด
จินดามีปริมาณลดลง

ส่วนสาธารณสุข ฯ

ส่วนสาธารณสุข ฯ

360
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จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้
เลือดออก

เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 1 เครื่อง

90,000

-

-

กาจัดยุงลายและป้ อง
กันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

ส่วนสาธารณสุข ฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

สมาชิก อสม. ได้รบั
การพัฒนาทักษะ
เกิดความรู ้ ความเข้า
ใจ นามาปรับใช้ในการ
ทางานในชุมชน

ส่วนสาธารณสุข ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณสุข สุขภาพการอนามัย
ที่
14

โครงการ / กิจกรรม
ส่งเสริมบทบาทและพัฒนากลุม่ อสม.

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งในการรวม
กลุม่ อสม.ในการแสดงบทบาทการช่วย
เหลือทางราชการดูแลด้านสาธารณสุข
-เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในอานาจ
หน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับท้องถิน่

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
-จัดอบรมให้ความรู ้ จานวน
1 วัน
-จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุข 1 วัน

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

361

362

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 3 ป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และสภาพความเป็ นอยู่ในชุมชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

2

ฝึ กอบรม / ทบทวน สมาชิก อปพร.

3

สนับสนุนการดาเนินงานของ อปพร.

วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ด้านความ
ปลอดภัยของประชาชน
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการป้ องกัน
สาธารณภัยต่าง ๆ

เพือ่ เตรียมความพร้อมในการป้ องกัน
สาธารณภัยต่าง ๆ

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
อาคารศูนย์ อปพร.
-จัดอบรมทบทวน สมาชิก
อปพร. ปี ละ 1 รุ่น
-ดูงานและฝึ กทดสอบกาลังใจ
จานวน 1 ครัง้
-จัดซื้อครุภณั ฑ์ วัสดุต่าง ๆ เช่น
ถังเคมีแห้ง,สายฉีดนา้ ดับเพลิง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ
อพปร.มีความชานาญ
และเชี่ยวชาญการ
ปฎิบตั หิ น้าทีม่ ากขึ้น

สานักงานปลัด ฯ

อปพร.มีความพร้อม
ในการปฏิบตั หิ น้าที่

สานักงานปลัด ฯ

สานักงานปลัด ฯ

362

36311 363 ฯลฯ
-จัดตัง้ คณะทางานเพือ่ ปฏิบตั ิ
งานศูนย์ อปพร.
ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 3 ป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และสภาพความเป็ นอยู่ในชุมชน
ที่
4

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

สงเคราะห์และให้การช่วยเหลือกรณีเกิด -เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
จานวน 11 หมู่บา้ น
สาธารณะภัยในตาบล
สาธารณะภัย
-เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

-ประชาชนได้รบั การ
บรรเทาความ
เดือดร้อนและได้รบั
การช่วยเหลือให้
ปลอดภัย
-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ

สานักงานปลัด ฯ

363

364
5

ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด

-เพือ่ ป้ องกันเหตุรา้ ยและตรวจสอบ
อุบตั เิ หตุต่าง ๆ
-เพือ่ ช่วยดูแลทรัพย์สนิ ภายในสานักงาน
ไม่ให้สูญหาย

-ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดบริเวณ
พื้นทีเ่ สีย่ งในตาบลตลาดจินดา
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 จุด
-ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดทีท่ าการ
อบต. จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 จุด

100,000

-

-

-ใช้เป็ นหลักฐานใน
ฐานในรูปคดีต่าง ๆ
-มีการตรวจสอบการ
ใช้ทรัพยากรของอบต.
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ลดจานวนอุบตั เิ หตุ
และจานวนผูเ้ สียชีวติ
ในช่วงเทศกาล

สานักงานปลัด ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 3 ป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และสภาพความเป็ นอยู่ในชุมชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6

ป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาล

เพือ่ ป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
-จัดกิจกรรม/สอดส่องดูแลให้
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
-ตัง้ จุดตรวจและให้บริการ
ประชาชนในการเดินทางช่วง
เทศกาล วันสงกรานต์ วันปี ใหม่

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

364

36511 365 -

7

อุดหนุนโครงการส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้ องกันปราบ
ปรามอาชญากรรม

เพือ่ ให้ทอ้ งถิน่ และชุมชนร่วมกันแก้ไข
อาชญากรรมและปัญหาอืน่ ๆ

ฯลฯ
สายตรวจชุมชนร่วมกับ อพปร.
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย

30,000

-

-

ลดปัญหาอาชญา
กรรมและยาเสพติด
ในเขตพื้นที่

ตารวจชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ผูส้ ูงอายุมรี ายได้ท่ี
เพียงพอต่อการดารง
ชีพ

สานักงานปลัด ฯ

ผูพ้ กิ ารมีรายได้ท่ี

สานักงานปลัด ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุ นดูแลผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร เด็ก และสตรี อย่างทัว่ ถึง
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

เพือ่ ให้ผูส้ ูงอายุได้มรี ายได้ทเ่ี พียงพอต่อ
การดารงชีพ

2

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ กิ าร

เพือ่ ให้ผูพ้ กิ ารได้มรี ายได้ทเ่ี พียงพอต่อ

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูส้ ูงอายุ
คนละ ๆ 500 บาท
งบ อบต. 60 ราย
งบรัฐบาล 934 ราย
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูพ้ กิ าร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000
360,000
360,000

300,000

300,000

300,000

365

366
การดารงชีพ

3

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยโรคเอดส์

เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยโรคเอดส์มรี ายได้ท่ี
เพียงพอต่อการดารงชีพ

จานวน 50 ราย ๆ ละ 500 บาท
งบ อบต. 47 ราย
งบรัฐบาล 78 ราย
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูป้ ่ วย
โรคเอดส์ จานวน 10 ราย ๆ ละ
500 บาท
งบ อบต. 6 ราย

เพียงพอต่อการดารง
ชีพ
60,000

60,000

60,000

ผูป้ ่ วยโรคเอดส์มี
รายได้ทเ่ี พียงพอต่อ
การดารงชีพ

สานักงานปลัด ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุ นดูแลผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร เด็ก และสตรี อย่างทัว่ ถึง
ที่
4

โครงการ / กิจกรรม
สงเคราะห์ผูย้ ากจน และผูด้ อ้ ยโอกาส

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ ให้ประชาชนทีไ่ ดรับความเดือดร้อน ให้การสงเคราะห์แก่ผูย้ ากจน
ยากจน ด้อยโอกาส ได้รบั การช่วยเหลือ ด้อยโอกาส ทีส่ มควรได้รบั
ให้สามารถดารงชีวติ ได้
ความช่วยเหลือ โดยจัดการช่วย
เหลือเป็ นเงิน สิง่ ของ และอืน่ ๆ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนทีไ่ ด้ความ
เดือดร้อนได้รบั การ
ดูแลให้ดารงชีวติ อยู่
ได้ตามสมควร

หน่ วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัด ฯ

366

36711 367 -

5

อุดหนุนศูนย์พฒั นาครอบครัว
ตลาดจินดา

เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาครอบครัวสามารถ
ดาเนินกิจกรรมป้ องกันช่วยเหลือคนใน
ชุมชนได้มคี รอบครัวทีอ่ บอุ่นและมันคง
่

ตามความจาเป็ นเพือ่ ยังชีพให้
กับประชาชน จานวน 11
หมู่บา้ น
-ดาเนินกิจกรรมป้ องกันช่วย
เหลือคนในชุมชน จานวน 11
หมู่บา้ น
-กิจกรรมพัฒนาครอบครัวเข้ม
แข็ง
-จัดทาแผนพัฒนาครอบครัว
เข้มแข็ง จานวน 11 หมู่บา้ น

30,000

30,000

30,000

-ผูท้ ไ่ี ด้รบั การช่วย
เหลือมีคุณภาพชีวติ ที่
ดีข้นึ
-ศูนย์พฒั นาครอบ
ครัวมีความรู ้ จัดกิจ
กรรมได้อย่างต่อเนื่อง
ยังยื
่ น

สานักงานปลัด ฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ผูส้ ูงอายุมคี ุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ

ชมรมผูส้ ูงอายุ
เพือ่ นช่วยเพือ่ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุ นดูแลผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร เด็ก และสตรี อย่างทัว่ ถึง
ที่
6

โครงการ / กิจกรรม
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูง
ผูส้ ูงอายุตลาดจินดา

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่
ชมรมผูส้ ูงอายุ ทาให้ผูส้ ูงอายุมคี ุณภาพ

-อบรมให้ความรูส้ ่งเสริมสุขภาพ
-จัดทาสมุดบันทึกสุขภาพให้

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

367

368
ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ

7

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพผูส้ ูงอายุ

8

บ้านท้องถิน่ ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์

เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่
ชมรมผูส้ ูงอายุ ทาให้ผูส้ ูงอายุมคี ุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ
เพือ่ ให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสในพื้นทีม่ ี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีทอ่ี ยู่อาศัยเหมาะแก่
การดารงชีพ

สมาชิก
- ตรวจสุขภาพเดือนละ 1 ครัง้
- ออกเยีย่ มบ้านสมาชิกที่
เจ็บป่ วย
จัดกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ
แก่นไม้ จานวน 1 ครัง้
ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่
ประชาชนผูย้ ากไร้ในพื้นทีต่ าบล
ตลาดจินดา

50,000

50,000

50,000

ผูส้ ูงอายุมคี ุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ

50,000

50,000

50,000

ประชาชนผูย้ ากจนใน
พื้นทีม่ ที อ่ี ยู่อาศัย
เหมาะแก่การดารงชีพ

ชมรมผูส้ ูงอายุ
แก่นไม้
ส่วนโยธา
สานักงานปลัด ฯ

368
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุ นดูแลผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร เด็ก และสตรี อย่างทัว่ ถึง
ที่
9

โครงการ / กิจกรรม
จัดตัง้ ชมรมผูพ้ กิ ารตาบลตลาดจินดา

วัตถุประสงค์
-เพือ่ สนับสนุนให้ผูพ้ กิ ารสามารถดารง
ชีวติ ได้อย่างมีความสุข
-เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี ้นึ

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
-จัดตัง้ ชมรมผูพ้ กิ าร สมาชิก
30 คน
-เสริมสร้างให้ผูพ้ กิ ารมีรายได้
เสริม
-เยีย่ มบ้านผูพ้ กิ าร เดือนละ
1 ครัง้

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ผูพ้ กิ ารมีความรู ้ ดูแล
ตนเองได้ มีอาชีพ
เสริม เพิม่ รายได้

สานักงานปลัด ฯ

369

370

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 5 การแก้ไขปัญหาสังคมและจัดระเบียบบ้านเมือง เพือ่ ให้เป็ นสังคมน่ าอยู่
เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

2

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะ เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยาเสพติดตาบลตลาดจินดา

เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด เช่น จัดอบรม
ศึกษาดูงานให้กบั เด็ก เยาวชน
และประชาชน จานวน 1 ครัง้
-จัดประกวดหมู่บา้ นครอบครัว
เข้มแข็ง จานวน 1 ครัง้
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อสูเ้ พือ่
เอาชนะยาเสพติดตาบลตลาด
จินดา

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
50,000
50,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชนเกิดจิตสา
นึกและตระหนักใน
ปัญหายาเสพติด

ส่วนสาธารณสุข ฯ

ปัญหายาเสพติด

ศตส.ต.สามพราน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
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องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน และชุมชน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาคน ชุมชน เพือ่ ยกระดับรายได้กบั ผูว้ ่างงาน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ

-เพือ่ เป็ นการแนะนาอาชีพให้แก่
ประชาชน,เยาวชน
-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูน้ าไป
ประกอบอาชีพเพิม่ รายได้ และเกิด
ผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย

2

จ้างเด็กนักเรียน - นักศึกษาทางานใน
ช่วงปิ ดภาคเรียน

เพือ่ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ให้มรี ายได้ในช่วงปิ ดภาคเรียน

3

จ้างเหมาแรงงานราษฎรในพื้นทีต่ าบล
ตลาดจินดา

-เพือ่ ช่วยเหลือราษฎรทีไ่ ม่มงี านทา
-เพือ่ ให้การทางานด้านบริการประชาชน
ด้านสาธารณะมีประสิทธิภาพ

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
-จัดอบรมแนะนะอาชีพให้กบั
ประชาชน,เยาวชนทีส่ นใจ
-จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยว
ข้อง เช่น พมจ.,วิทยาลัยสารพัด
ช่าง ฯลฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
จ้างนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่
ตาบลตลาดจินดา จานวนไม่
น้อยกว่า 5 คน
จ้างเหมาราษฎรทีม่ ภี ูมลิ าเนา
อยู่ในตาบลตลาดจินดา จานวน
5 อัตรา เป็ นระยะเวลา 1 ปี

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชนและเยาวชน
นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้
ในการประกอบอาชีพ
และก่อให้เกิดรายได้

สานักงานปลัด ฯ

นักเรียน นักศึกษา
มีรายได้ในช่วงปิ ด
ภาคเรียน
ประชาชนได้รบั การ
สนับสนุนให้มรี ายได้
และปฏิบตั ภิ ารกิจด้าน
บริการสาธารณะได้
อย่างทัวถึ
่ ง

สานักงานปลัด ฯ

สานักงานปลัด ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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372
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน และชุมชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุ นด้านการเกษตร และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

1

กาจัดแมลงวันทองในสวนผลไม้

เพือ่ รณรงค์ป้องกันกาจัดแมลงวันทอง
ในพื้นทีเ่ กษตร

จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตร
กรการควบคุมแมลงวันทองใน
สวนผลไม้ จานวน 1 ครัง้

2

อบรมปฏิบตั กิ ารทาปุ๋ยนา้ จุลนิ ทรีย ์
ชีวภาพ

เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ป๋ ยุ
เคมีในการทาการเกษตร

จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร
จานวน 1 ครัง้

22,000

22,000

22,000

3

ส่งเสริมทางการเกษตรอืน่ ๆ

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้

ส่งแสริมกิจกรรมทางการเกษตร
เช่น การปรับปรุงดินและนา้
การปลูกพืชทดแทน ฯลฯ
จานวน 1 ครัง้

40,000

40,000

40,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

เกษตรกรได้รบั ความรู ้
เกี่ยวกับการควบคุม
แมลงวันทองด้วยเทค
โนโลยีทป่ี ลอดภัย
ประชาชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ
และหันมาใช้ป๋ ยุ
ชีวภาพ
ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้

สานักงานปลัด ฯ

ส่วนสาธารณสุข ฯ

สานักงานปลัด ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน และชุมชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุ นด้านการเกษตร และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

4

บริหารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือ่ การเกษตร

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโล สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การ
ยีให้สามารถบริการความรูแ้ ละข่าวสาร ดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีเพือ่ การเกษตรประจา
ตาบล

5

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้

-จัดอบรมการผลิตให้แก่กลุม่
ผูผ้ ลิตสินค้า
-พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย
สินค้า
-จัดพิมพ์เอกสาร คู่มอื แผ่นพับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
-จัดหาตูโ้ ชว์ผลิตภัณฑ์ OTOP
ของตาบล ไว้ ณ ทีท่ าการ อบต.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

-

55,000

55,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโน
โลยี เพือ่ การเกษตร
สามารถบริการประชา
ชนได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ
ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้

สานักงานปลัด ฯ

สานักงานปลัด ฯ
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374
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน และชุมชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุ นให้ชมุ ชนร่วมคิด ร่วมทา ยึดหลักการมีสว่ นร่วมและพึง่ พาตนเอง
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

จัดตัง้ กลุม่ สตรีตาบลตลาดจินดา

2

ส่งเสริมและพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้กลุม่ สตรีได้มสี ่วนร่วมและจัด
กิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
-เพือ่ ให้กลุม่ สตรีได้แสดงออกซึง่ ความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน เช่นวันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
-เพือ่ ส่งเสริมความรูก้ ารแปรรูปด้าน
ผลิตภัณฑ์การเกษตรและการสร้างอาชีพ
เสริม
เพือ่ ส่งเสริมการจัดตัง้ สวัสดิการชุมชนให้
ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการ
ของคนในชุมชน

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
-จัดตัง้ กลุม่ สตรี จานวน 1 กลุม่
-อมรมพัฒนาความรู ้ 1 วัน
-สนับสนุนการดาเนินงานโครง
การสายใยรักแห่งครอบครัว
-จัดกิจกรรมศึกษาดู

สนับสนุนการดาเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 1 กลุม่

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

-กลุม่ สตรีมสี ่วนร่วม
ในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชน
และพัฒนาท้องถิน่
-เกิดการสร้างอาชีพ
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

สานักงานปลัด ฯ

คนในชุมชนมีสวัสดิ
การชุมชนทีต่ อบสนอง
กับความต้องการได้

สานักงานปลัด ฯ

374

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 1 สร้างความสานึ กให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและการมีสว่ นร่วมในด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม

2

วัตถุประสงค์

-เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 ธันวาคม
-ปลูกต้นไม้รมิ ถนน สถานทีร่ าชการหรือ
ทีส่ าธารณะ เพือ่ ให้เกิดความร่มรื่นและ
สวยงาม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างจิตสานึก เพือ่ สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่
และความตระหนักในการอนุรกั ษ์
ประชาชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
ชาติและสิง่ แวดล ้อม

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปี ละ 1
ครัง้

-ฝึ กอบรม
-จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิง่ แวดล ้อม
-จัดทาป้ ายรณรงค์การไม่ท้งิ ขยะ
มูลฝอยหรือสิง่ ปฏิกูลและสาร
พิษลงในแม่นา้ ลาคลอง จานวน
11 ป้ าย
-จัดกิจกรรมฟื้ นฟูแหล่งนา้ ,กาจัด
วัชพืชและสิง่ ปฎิกูล

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
50,000
50,000

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

เกิดความร่มรืน่ และ
มีสภาพแวดล ้อมทีด่ ี

ส่วนสาธารณสุข ฯ

ประชาชนมีจติ สานึก
และความตระหนักใน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวด
ล้อม

ส่วนสาธารณสุข ฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 1 สร้างความสานึ กให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและการมีสว่ นร่วมในด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่
3

โครงการ / กิจกรรม
รณรงค์รกั ษาความสะอาดในชุมชน
“Big Cleaning Day”

วัตถุประสงค์
-เพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาความสะอาด
-เพือ่ ให้สภาพแวดล ้อมในชุมชนสะอาด
น่าอยู่
-เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน
ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
จัดกิจกรรมรณรงค์รกั ษาความ
สะอาด จานวน 11 หมู่บา้ น
ปี ละอย่างน้อย 1 ครัง้

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ประชาชน 11 หมู่บา้ น
มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมรักษาความ
สะอาดและได้รบั
ความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน

ส่วนสาธารณสุข ฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาระบบบาบัดน้ าเสีย และระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

1

ขุดลอกคลองม.เทียมสยาม หมู่ท่ี 2

เพือ่ ให้การระบายนา้ ได้สะดวก ป้ องกัน ขุดลอกคลองกว้าง 5 เมตร
นา้ ในลาคลองเน่าเสียและป้ องกันนา้ ท่วม ยาว 300 เมตร ลึก 1.80 เมตร

2

จัดซื้อถังขยะ

เพือ่ ให้ประชาชนมีถงั ขยะไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ

ถังขยะ จานวนไม่นอ้ ยกว่า
100 ใบ

100,000

100,000

100,000

3

กาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลจาก
เอกชน

เพือ่ กาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
อย่างถูกสุขลักษณะ

จัดหาสถานทีท่ ้งิ ขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกูลจากเอกชน ระยะเวลา
1 ปี

600,000

600,000

600,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

การระบายนา้ สะดวก
ป้ องกันนา้ ในลาคลอง
เน่าเสียและป้ องกันนา้
ท่วม
ประชาชนมีถงั ขยะใช้
เพียงพอถูกสุข
ลักษณะ
มีสถานทีใ่ นการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล

ส่วนโยธา

ส่วนสาธารณสุข ฯ

ส่วนสาธารณสุข ฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง ปรับปรุงองค์กรและการบริการเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการเมืองและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

พัฒนาศักยภาพคณะทางานจัดทาแผน
พัฒนาหมู่บา้ น

เพือ่ ให้คณะกรรมการหมู่บา้ นมีความรู ้
ในการจัดทาแผนชุมชนโดยกระบวน
การประชาคม

อบรมคณะทางานจัดทาแผน
ชุมชนเพือ่ ให้เกิดทักษะและ
ความรูใ้ นการจัดทาแผนชุมชน

2

ส่งเสริมกิจกรรมประชาคมหมู่บา้ น /
ตาบล

ดาเนินการจัดเวทีประชาคม
ตาบล/หมู่บา้ น เดือนละ 1 ครัง้

60,000

60,000

60,000

3

จัดการเลือกตัง้

เพือ่ ให้ประชาชน ผูน้ าทุกภาคส่วนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่
เพือ่ ดาเนินการจัดการเลือกตัง้ กรณี
หมดวาระ ลาออก เสียชีวติ หรือ อืน่ ๆ

ดาเนินการจัดการเลือกตัง้ 11
หมู่บา้ น

300,000

300,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่ วยงานรับผิดชอบ

คณะกรรมการหมู่บา้ น
นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มา
วางแผนพัฒนาหมู่
บ้าน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารและ
พัฒนา
การดาเนินการ
เลือกตัง้ เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อย

สานักงานปลัด ฯ

สานักงานปลัด ฯ

สานักงานปลัด ฯ
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ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนาแผนสามปี ไปปฏิบตั ิ
การติดตาม (Monitoring) จะทาให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบตั ิตามแผนสามปี ถึงระยะใด การดาเนินการตามแผนสามปี มีการดาเนินการในช่วงใด ตรงกาหนด
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้หรือไม่ ในการบริหารจัดการซึง่ เป้ นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ จะต้องประสานความร่วมมือจากทุก
ฝ่ ายให้แผนงานและโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ ต้องมีการติดตามและประเมินผลในทุกระดับขัน้ ตอน สาหรับการติ ดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา ได้กาหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. การติดตามประเมินผล โดยใช้กลไกลขององค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา
1.1 จัดทารายงานทีม่ มี าตรฐานสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านและมีการรับรองแบบรายงานโดยผูร้ บั ผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
1.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการรายงาน
1.3 ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการพัฒนา โดยใช้เวทีประชาคมเป็ นกลไกสะท้อนผลการปฏิบตั งิ าน
1.4 ให้มกี ารจัดทาแผนบริหารงบประมาณ เพือ่ ใช้เป็ นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการบริหารของแผนพัฒนาองค์การบริหารของแผนพัฒนา
1.5 ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทราบความก้าวหน้า
1.6 ให้หน่วยงานสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมวิเคราะห์กาหนดตัวชี้วดั เพือ่ ประโยชน์ในการติดตามและประเมิ นผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ
1.7 ตรวจสอบสภาพการพัฒนาแผนงานโครงการลักษณะรูปแบบให้ถกู ต้อง ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้
1.8 จัดส่งรายงานผลการพัฒนาให้หน่วยงานที่กากับดูแล รวมทัง้ หน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ เป็ นการประสานงานและเป็ นข้อมูลในการขอรับการ
สนับสนุ นเพิม่ เติม
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2. การติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ
เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ประกอบด้วย กาหนดให้ผูบ้ ริหารท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิน่ ที่สภาท้องถิน่ คัดเลือก (จานวน 3 คน)
เป็ นกรรมการ
2. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน่ ที่ประชาคมท้องถิน่ คัดเลือก (จานวน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
3. ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผ่ ูบ้ ริหารท้องถิ่นคัดเลือก (จานวน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
4 . หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ ดั เลือกกันเอง (จานวน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
5 . ผูท้ รงคุณวุฒิทผ่ี ูบ้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือก (จานวน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธาน และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าทีเ่ ลขานุการของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
1.กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2..ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ ทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทัง้ นี้ให้ตดิ ประกาศโดยเปิ ดเผย
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
4.แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ านตามทีเ่ ห็นสมควร

*************************************
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1. สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีส่ ภาท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสามคน
2. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน่ ทีป่ ระชาคมท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสองคน
3. ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทีผ่ ูบ้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสองคน
4. นายสมศักดิ์

1

4. นายสมศักดิ์
5. นางอุทยั
6. นางสาวพรรณทิภา
7. นายสญชัย
8. นายโพธิ์
9. นายโกมล
10. ว่าทีร่ อ้ ยตรี ธนพัฒศ์
11. นางสาวศนิษา

อาจจินดา
บุญส่ง
มณีกลา่
ปันแอ
อินทราเวียง
รัศมีแจ่ม
พลอยเพชร
เขียวมณี
ทรัพย์สนิ
ไพบูลย์อตั ถกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา มีอานาจหน้าที่ คือ
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผล
และเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา ผูบ้ ริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดจินดาทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทัง้ นี้ให้ตดิ ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน

การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปี (2553-2555)
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ไปสู่ การปฏิบัติ
************************
การติดตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2553-2555 และการนาแผนพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ เป็ น
หน้าที่ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นตามกาหนดแนวทางนโยบายในการบริ หารพัฒนาท้องถิ่น ซึ้ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
จาเป็ นต้องกาหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองต่อปั ญหาความต้องการและสภาพของ
เทศบาล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาแบบบูรณาการและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล ดังนั้นการนาแผนพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิจึงสามารถแบ่งออกเป็ น 4
แนวทาง ดังนี้
1. เทศบาลดาเนินการเองโดยการแปลงแนวทางพัฒนาและโครงการพัฒนาแผน 3 ปี นาไปจัดทาแผน
งบประมาณ หรื อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อปฏิบตั ิให้บรรลุจุดประสงค์แผนงานโครงการ
2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น หรื อองค์กรเอกชนเป็ นผูด้ าเนิ นงาน
ในกรณี ที่เทศบาลตาบลไม่มีความพร้อมหรื อมีศกั ยภาพเพียงพอและมีหน่วยงานขององค์กรอื่นมีศกั ยภาพ
และมีความพร้อมที่จะดาเนินการมากกว่า
3. การร่ วมมือกับหน่วยงานหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นหรื อองค์กรเอกชนอื่น ในการดาเนินงานใน
กรณี ที่ปฏิบตั ิงานจะต้องเกียวพันกับหน่วยานหรื อองค์กร โดยอาจดาเนินงานในรู ปแบบหุ น้ ส่ วน สหพันธ์
หรื อคณะทางาน หรื อคณะกรรมการ
4. การประสานหน่วยงานหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อองค์กรเอกชนอื่นๆ เป็ นผูจ้ ดั สรรงบประมาณ
และการดาเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตาบลสี ดา โดยผ่านการเห็นชอบของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสี มา ตามลาดับ

หน่วยงานดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กาหนดหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยการกากับดูแล
โดยคณะผูบ้ ริ หาร และปลัดเทศบาล ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุ ข
5. กองการศึกษา
6. กองประปา
7. กองวิชาการและแผนงาน
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การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา และประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 กาหนดให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ประธานสภาท้องถิ่น
เป็ นประธานคณะกรรมการ
2. ผูแ้ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น(คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
3. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่น(คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
4. ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ที่สภาท้องถิ่นเลือกกันเอง จานวน 2 คน) เป็ นกรรมการ
5. ผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร(ที่คดั เลือกกันเอง จานวน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
6. ผูท้ รงคุณวุฒิ(ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันจานวน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น มีอานาจหน้ าที่ดังนี ้
1.กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้
ให้ติดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร

*************************************
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล

ปี 2558 – 2560
ตาบลท่าตลาด อาเภอสามพราน

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
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บทที่ 1

โครงการพัฒนาชุมชน ตาบลท่าตลาด อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม รัฐบาลจึงได้พยายามมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการเกษตร โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล
ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ไปสู่เกษตรกรเพื่อยกฐานะความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่การพัฒนาการเกษตรที่ผ่าน ๆ มา ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
และความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง จึงมักเกิดช่องว่างระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอยู่เสมอ
ดังนั้นสํานักงานการเกษตรอําเภอสามพราน ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตําบลจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งหา
แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตําบลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์
11. เพื่อทราบระบบการผลิตและการตลาดด้านการเกษตรของเกษตรกร
12. เพื่อจัดทําแนวทางพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร
13. เพื่อนําแนวทางพัฒนาการเกษตรไปเสนอเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7. เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตพืชที่เหมาะสม
8. เกษตรกรทราบกลไกของตลาดเพือ่ เป็นแนวทางในการผลิต
9. เกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลาย ลดความเสี่ยงในด้านการผลิต

พื้นที่เปูาหมาย
ตําบลท่าตลาด จํานวน 10 หมูบ่ ้าน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558 – 2560

งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
เงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน, ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด

ท่าตลาด
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บทที่ 2

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

2.1 ข้อมูลทางกายภาพ
2.2.1 สภาพที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลท่าตลาด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอสามพราน แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด
ของตําบล จํานวน 6,589 ไร่ หรือ 10.54 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
จด
ตําบลหอมเกร็ด , ตําบลทรงคนอง
ทิศตะวันออก
จด
ตําบลไร่ขิง
ทิศใต้
จด
ตําบลยายชา
ทิศตะวันตก
จด
ตําบลคลองใหม่
2.1.2 สภาพภูมิประเทศ

ตําบลท่าตลาด มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเรียบริมแม่น้ําท่าจีน มีคลองธรรมชาติรับน้ําจากแม่น้ําท่าจีน
เพื่อใช้ในทางการเกษตรในพื้นที่ของเกษตรกร
2.1.3 แหล่งน้าและทางน้า
ตําบลท่าตลาด มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของระบบชลประทานเขตภาษีเจริญ มีคลองธรรมชาติและที่ขุดขึ้น
รับน้ําจากแม่น้ําท่าจีนสู่พื้นที่จํานวน 22 สาย
2.1.4 เส้นทางคมนาคม
- ถนนลูกรัง
2
สาย
- ถนนลาดยาง 5
สาย
- ถนนคสล.
8
สาย
- ถนนดิน
สาย
2.1.5 ข้อมูลชุดดิน, ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน
พื้นที่ตําบลท่าตลาด ประกอบด้วยชุดดิน 2 ชุด คือ ดินชุดธนบุรีและดินชุดบางเลนสมรรถนะของดิน ดินชุด
ธนบุรี อยู่ในพื้นที่หมู่ 1-10 เนือ้ ที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด
- มีความลาดชัน 1 % เป็นดินลึก ระบายน้ําค่อนข้างดี น้ําซึมได้ดีปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ําบนดินช้า
ระบายน้ําใต้ดินลึก 50 – 70 ซ.ม. ดินบนลึก 40 – 70 ซ.ม. ดินเหนียว, เหนียวปนทรายแปูง สีพื้นเป็นสีน้ําตาล มีค่า pH
5.5 – 6.5 ดินล่างสีพื้นเป็นสีเทา, เทาปนเขียวมะกอก มีค่า pH 8.0 – 8.5
จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีดินชุดนี้มีปริมาณธาตุอาหาร, แร่ธาตุปานกลางและมีคณ
ุ สมบัติทางกายภาพดี
เนื่องจากการขุดดินยกร่องทําให้การเกาะตัวไม่แน่นเกินไป การซึมของน้ําและอากาศค่อนข้างสะดวก
ดินชุดบางเลน อยู่ในพื้นที่ตอนบนของหมู่ 9 บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด
- มีความลาดชัน 0 – 1 % เป็นดินลึก การระบายน้ําเลว น้ําซึมผ่านได้ช้าทุกชั้น มีการไหลบ่าของน้ําผิวดินช้า
ระดับน้ําใต้ดินต่ํากว่า 120 ซ.ม. ดินบนลึกไม่เกิน 30 ซ.ม. เป็นดินสีเทาเข้มดํา มีจดุ ประสีน้ําตาลเหลืองปนแดง pH 6.5
– 7.0 ดินล่างเป็นดินเหนียว สีพนื้ เทาจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง pH 8.0
- จากผลการวิเคราะห์ทางเคมี ดินชุดนี้มีแร่ธาตุอาหารธรรมชาติสูง
2.1.6 ระบบสาธารณูปโภค
- ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
- น้ําบาดาล มีบอ่ บาดาล และหอถัง คสล. จํานวน 10 แห่ง
2.1.7 ภัยธรรมชาติ
- น้ําท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมถึง หมู่ที่ 7 ,8 , 9
- น้ําเค็ม ที่ผ่านมายังเป็นปัญหาไม่รุนแรง
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2.3

ข้อมูลด้านชีวภาพ
2.1.1 พันธุ์พืชที่ปลูก/พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
ด้านพืช
- ฝรั่ง
- กล้วยไม้
- ชมพู่
- มะนาว - พันธุ์
- มะม่วง - พันธุ์
- มะพร้าวอ่อน
- ข้าว

- พันธุ์ แปูนสีทอง, กลมสาลี่ ,ไทยโบราณ
- พันธุ์ สกุลหวายลูกผสมและออร์ซิเดีย่ ม
- พันธุ์ ทับทิมจันทร์
แปูน
ฟูาลั่น, น้ําดอกไม้, เขียวเสวย
- พันธุ์ หอมก้นจีบ , ผลกลม
- พันธุ์ พิษณุโลก 2 , ปทุมธานี 80

ด้านปศุสัตว์
- ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ,สุกร,ไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง
- มีการเลี้ยงปลาแรด , ปลานิล , ปลาตะเพียน
2.2.2 การใช้ดิน

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของตาบลท่าตลาด

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม

ฝรั่ง
(ไร่)
41
70
3
10
4
16
57
98
104
403

มะพร้าวอ่อน
(ไร่)

ชมพู่
(ไร่)

มะนาว
(ไร่)

มะม่วง
(ไร่)

ส้มโอ
(ไร่)

ข้าว
(ไร่)

12
1
12
15
8
42
18
55
32
28
223

35
11
17
1
10
22
14
110

10
1
10
19
4
8
52

9
14
3
2
3
5
29
65

12
73
126
6
217

62
47
32
141

2.2.3 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืช
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ชนิดพืช
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ฝรั่ง
ชมพู่

ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้ง ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง พ่นสารเคมี 10-15 วัน/ครั้ง เก็บเกี่ยวทุก 10
วัน
ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้ง
ใส่ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง
พ่นสารเคมีทุก 10-15 วัน

มะม่วง

เก็บเกี่ยว

มะนาว

ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้ง

กล้วยไม้
มะพร้าวอ่อน

ตัดแต่งกิ่ง

การดูแลรักษาออกดอกติดผล

ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง

พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน

พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง

พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน

ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 2 ครั้ง

เก็บเกี่ยวทุก 25 – 30 วัน

ปุ๋ยเคมี ปีละ 2 ครั้ง

2.2.4 เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร

กล้วยไม้
พันธุ์
สกุลหวายลูกผสม และสกุลออซิเดี่ยม
การปลูก
ใช้หน่อ และปั่นตา อัตรา 12,000 ต้น/ไร่
การใช้ปุ๋ย ช่วงเล็กใช้ปุ๋ยเกร็ด สูตร 30-20-10 ช่วงใหญ่ใช้สูตร 20-20-20
และช่วงออกดอกใช้สูตร 10-40-10, 15-52-13 หรือ 10-20-30
โดยใช้อัตรา 30-40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่น 5-7 วัน/ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแอนแทรคโนต, ราดํา, เพลี้ยไฟ, ไร, หนอนผีเสื้อ, แมลงวันดอกกล้วยไม้
การปูองกันกําจัด สารเคมีที่ใช้ แมนโคเชป , แคปเทน ,คาร์เบนดาซิมเมโทมิล, ไซเปอร์เมทธิน, คลอ
ไพรีฟอส, อะบาเม็กติน
ผลผลิต
ให้ผลผลิตมากช่วง ม.ค., ก.พ., มี.ค. และ ก.ย., ต.ค., พ.ย.
เฉลี่ย 60,000 – 80,000 ช่อ/ไร่/ปี
การขาย
บริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อ โดยกําหนดดอกบานประมาณ 5-7 ดอก/ช่อ
ราคาช่อละ 1-2 บาท ส่วนไม้ทตี่ กเกรด เกษตรกรจะนําไปขายทีป่ ากคลองตลาด

ฝรั่ง
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ปลูกตลอดปี แต่ที่นิยมปลูกกันมากจะเป็นช่วงต้นฤดูฝน
กลมสาลี,่ แปูนสีทอง ,ไทยโบราณ
ปลูกเป็นร่องสวน โดยใช้กิ่งชํา หรือกิ่งตอน อัตรา 100-150 กิ่ง/ไร่
ระยะการปลูก ร่องละ 1 แถว ระยะระหว่างต้น 2-3 เมตร
การใส่ปุ๋ย - ปุ๋ยคอกใส่ 1,000 กก./ไร่/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง
- ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 16-16-16, 13-13-21
ใส่ 1-2 เดือน/ครั้ง ๆ ละ 50-60 กก./ไร่
ศัตรูพืช
แมลงวันผลไม้ , โรคแอนแทรคโนส , โรคต้นและกิ่งแห้งตาย, โรครากปม
การปูองกันกําจัด
ใช้ถุงพลาสติกและกระดาษห่อผล ใช้สารเคมี มาลาไธออน
คลอไพรีฟอส , เมโทมิล , ไซเปอร์เมทธิน ,คาเบนดาซิม
ผลผลิต
เฉลี่ย 5,500 กก./ไร่/ปี (ไม่แยกเกรด)
การขาย
ขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นพ่อค้าท้องถิ่น และพ่อค้าต่าง
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ตลาดกรุงเทพมหานคร ราคาเฉลีย่ ตลอดปี 7-10 บาท/กก.

ชมพู่
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ปลูกตลอดปี แต่ที่นิยมปลูกกันมากจะเป็นช่วงต้นฤดูฝน
ทับทิมจันทร์
ปลูกเป็นร่องสวน โดยใช้กิ่งชํา หรือกิ่งตอน อัตรา 60-70 กิ่ง/ไร่
ระยะการปลูก ร่องละ 1 แถว ระยะระหว่างต้น 3-4 เมตร
การใส่ปุ๋ย - ปุ๋ยคอกใส่ 1 ครั้ง อัตรา 1,000 กก./ไร่/ปี
- ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 16-16-16, 13-13-21
ใส่ช่วงระยะให้ผล อัตรา 30-50 กก./ไร่/ครั้ง ช่วง 1-2 เดือน/ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแอนแทรคโนส , ผลร่วง, แมลงวันผลไม้ , หนอนเจาะผล
การปูองกันกําจัด
ใช้สารเคมีพวก อะบาเม็กติน, เมโทมิล,ไซเบอร์เมทธิน , คาร์เบนดาซิม,
แมนโคเซป
ผลผลิต
เฉลี่ยตลอดปี 3,500 - 4,500 กก./ไร่/ปี
การขาย
ส่วนใหญ่ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น และพ่อค้าต่างจังหวัด ราคาเฉลี่ย
ตลอดปี 15 -25 บาท/กก.

มะม่วง
ฤดูปลูก
ช่วงต้นฤดูฝน
พันธุ์
ฟูาลั่น, เขียวเสวย , น้ําดอกไม้ ,โชคอนันต์ , หนองแซง
การปลูก
ปลูกตามร่องสวน และตามคันสวน โดยใช้กิ่งทาบ ระยะระหว่างต้น 4-5 เมตร
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปุ๋ยคอกใส่ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรูพืช
แมลงวันผลไม้ , หนอนกัดกินใบ ,โรคแอนแทรคโนส , ราดํา , เพลี้ยจั๊กจั่น
การปูองกันกําจัด ใช้สารเคมีพวกไซเปอร์เมทธิน ,อะบาเม็กติน , คาร์เบนดาซิม
ผลผลิต
เฉลี่ย 1,500 กก./ไร่/ปี
การขาย
ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น ราคา 15-50 บาท (แล้วแต่ชนิดพันธุ์)

มะพร้าวอ่อน
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก
การดูแลรักษา
ผลผลิต
การขาย

ช่วงต้นฤดูฝน
หอมก้นจีบ , ผลกลม
ส่วนใหญ่ปลูกตามคันสวน ระยะระหว่างต้น 6 - 7 เมตร
ส่วนใหญ่ปล่อยตามธรรมชาติ
เฉลี่ย 3,500 กก./ไร่/ปี
ขายพ่อค้าท้องถิ่น ราคา 1.5-2.50 บาท (แล้วแต่ชนิดพันธุ์)

มะนาว
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ช่วงต้นฤดูฝน
แปูน, หนัง
ปลูกเป็นร่องสวน ใช้กิ่งพันธุ์ อัตรา 60-70 ต้น/ไร่ โดยปลูกร่องละ 1 แถว
ระยะระหว่างต้น 3-4 เมตร
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การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 16-16-16 ปุ๋ยคอกใส่ปลี ะ 1 ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแคงเกอร์, หนอนชอนใบ
การปูองกันกําจัด ใช้สารเคมีพวก อะบาเม็กติน,ไซเปอร์เมทธิน , เมโทมิล , คอปเปอร์ อ๊อกซีคลอไรด์
แคปเทน
ผลผลิต
ให้ผลเฉลี่ย 80,000-12,000 ผล/ไร่/ปี
การขาย
ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น ราคาเฉลี่ย 0.30-1.00 บาท/ผล
2.2.5 ปริมาณผลผลิตรวมทัง้ ตาบล
ฝรั่ง
กล้วยไม้
ชมพู่
มะนาว
มะม่วง
มะพร้าวอ่อน
ส้มโอ
ข้าว

ผลผลิต 2,216 ตัน/ปี
ผลผลิต 5,360,000 ช่อ/ปี
ผลผลิต 275 ตัน/ปี
ผลผลิต 260 ตัน/ปี
ผลผลิต
97 ตัน/ปี
ผลผลิต 780 ตัน/ปี
ผลผลิต 325 ตัน/ปี
ผลผลิต 220
ตัน/ปี

มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า

17.73
ล้านบาท
8.04
ล้านบาท
4,13
ล้านบาท
1.56
ล้านบาท
1.46
ล้านบาท
1.56
ล้านบาท
9.76 ล้านบาท
2.20 ล้านบาท

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.3.1 ขนาดการถือครองที่ดิน
- เกษตรกรมีที่ดินทํากินเฉลีย่ ครอบครัวละ
2.3.2 สิทธิ์ในที่ดินทากิน
- ของตนเอง
162
- ของตนเองและเช่าเพิ่ม
- เช่าผู้อื่น
2.3.3 จานวนแรงงาน
เกษตรกรมีแรงงานเฉลี่ย 3 คน ต่อ

8 ไร่
ครัวเรือน
11
ครัวเรือน
55
ครัวเรือน
1 ครอบครัว

2.3.4 ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
รายการ
1. ค่าเตรียมดิน
2. ค่าพันธุ์
3. ค่าปุ๋ยคอก
4. ค่าปุ๋ยเคมี
5. ค่าสารเคมี
6. ค่าเก็บเกี่ยว

ฝรั่ง

ชมพู่

500
800
1,000
3,800
3,500
2,200

500
700
1,000
3,500
3,500
2,200

มะนาว
500
1000
1,500
3,200
3,000
1,200

มะม่วง
500
600
1,000
1,500
2,000
500

มะพร้าว
อ่อน
500
600
2,500

กล้วยไม้
80,000
60,000
18,000
15,000
1,200
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8. ค่าเบ็ดเตล็ด
9. ค่าเช่าที่ดิน
รวมต้นทุน /ไร่ (บาท)
ผลผลิตเฉลีย่ (กก.)
ราคาขาย/หน่วย (บาท)
รายได้/ไร่ (บาท)
ผลตอบแทน/ไร่ (บาท)

3,000
3,000
1,000
19,800
5,000
10
50,000
30,200

3,500
2,500
1,000
18,400
3,500
15
52,500
34,100

3,000
2,000
1,000
16,400
4,500
12
54,000
37,6 00

2,000
1,000
1,000
9,900
1,500
15
22,500
12,600

500
1,000
4,700
3,500
2
7,00
2,300

3,500
1,500
1,000
180,000
80,000 ช่อ
1.50
120,000
ปีแรกยังมีมี ปี
ต่อไปรายได้ลบ
ต้นทุน โดยหักค่า
เตรียมดิน

2.3.5 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรท่าตลาดร่วมใจ
มีสมาชิก 25 คน มีเงินทุน 106,000 บาท
2. กลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1 กลุม่ มีสมาชิก 75 คน
2.3.6 วิถีการตลาด
ผลไม้-พืชผัก - พ่อค้าท้องถิ่นรับซื้อ 80 %
- ส่งขายในตลาดกรุงเทพฯ 10 %
- ส่งขายในตลาดนครปฐม 10 %
กล้วยไม้
- บริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อ 60 %
- ส่งขายในตลาดกรุงเทพ 40 %

2.4 ข้อมูลด้านสังคม
2.4.1 จานวนประชากรและครัวเรือน
- ประชากรทั้งหมด 14,730 คน
ชาย
7,061 คน
หญิง
7,669 คน
- ครัวเรือนทั้งหมด 5,892 ครัวเรือน
- ครัวเรือนเกษตร
228 ครัวเรือน
2.4.2 พื้นที่และสภาพการถือครอง
- พื้นที่ทั้งหมด
6,589
- พื้นที่ทําการเกษตร 1,682
ไร่
นาข้าว
141
ไร่
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1,209
ไร่
ไม้ดอก-ไม้ประดับ 38
ไร่

ไร่
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พืชผัก
การเกษตรอื่น ๆ

76
218

ไร่
ไร่

2.4.3 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
1
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 2 แห่ง

แห่ง

2.4.3 สถาบันและองค์การทางศาสนา
- วัด
1
แห่ง
- ศาลเจ้า 1
แห่ง
2.4.4 การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจําตําบล 1
- สถานพยาบาลเอกชน
- ที่ขายยาแผนปัจจุบัน
1
- อัตราการมีและการใช้ส้วมรดน้ํา

แห่ง
1
แห่ง
100

แห่ง
เปอร์เซ็นต์

2.4.5 สภาพทางสังคม
วิธีการดาเนินชีวิตของเกษตรกร
1. สภาพความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีร้านค้าสําหรับขายเครื่องอุปโภค บริโภคในตําบลและมี
ตลาดนัดเกือบทุกวัน สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกบ้านคอนกรีตครึ่งไม้ สําหรับเกษตรกรที่ทํานาส่วนใหญ่จะ
ปลูกเป็นไม้ชั้นเดียว คล้ายโรงเรือนเก็บผลผลิตซึ่งอาศัยได้ด้วย มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม วิทยุ
เทป ตามสมควร ส่วนน้ําที่ใช้อุปโภค บริโภค ใช้น้ําประปามีการรองรับน้ําฝนใส่โอ่งไว้สําหรับดืม่ มีคลองส่งน้ําเข้าถึงสวน
สามารถทําการเพาะปลูกได้ตลอดปี
2. ค่านิยม ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีน นับถือศาสนา
พุทธ ฉะนั้นจึงมีประเพณีต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน สารทจีน งานบวชนาค เข้าพรรษา ออกพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อพระภูมิเจ้าที่อีกด้วย
3. การแต่งกาย เกษตรกรจะแต่งกายตามสมัยนิยมปกติทั่วไป แต่เวลาทํางานผู้ชายนิยมนุ่งกางเกงขาก๊วยสีน้ํา
เงิน สวมเสื้อแขนยาว สําหรับผูห้ ญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาว และใช้ผ้าคลุมศีรษะ ใบหน้าและสวม
หมวก
2.4.6 ผู้นา
1. ประเภทของผู้นํา
- ผู้นําทางการที่สําคัญ คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน สารวัตรกํานัน เกษตรกรผูน้ ํา ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรตําบล ครู สาธารณสุขตําบล
- ผู้นําไม่เป็นทางการ คือ พระ เกษตรกรผู้ประสพความสําเร็จในด้านอาชีพการ
เกษตร
2. บทบาทผู้นํา
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถชักจูงเกษตรกรทั่วไปให้ปฏิบัติตามผู้นํา และแจ้งข่าวสาร
ของทางราชการและส่วนรวม
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บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน

3.2 ปัญหาของชุมชน
ด้านกายภาพ
- น้ําใช้ในการเกษตรเน่าเสีย
ในบางฤดู
- ดินขาดการปรับปรุง
โครงสร้าง
- ควันไฟจากโรงงาน
ในหมู่บ้าน รบกวน
ทําลายมลภาวะทาง
อากาศ

ด้านชีวภาพ
- โรคแมลงระบาด
ในสวนผลไม้
- สารพิษตกค้างในผล
ผลิตการเกษตร
- ผลไม้ยังไม่มีคุณภาพ
ที่ตลาดต้องการ

ด้านเศรษฐกิจ
- ผลผลิตเกษตร
ราคาตกต่ํา
- ปัจจัยการผลิต
ราคาแพง
- ขาดแหล่งเงินทุน
ในการดําเนินงาน
- พื้นที่การเกษตรมี
จํากัดไม่สามารถ
ขยายพื้นที่ได้

ด้านสังคม
- เกษตรกรยังขาดการรวม
กลุ่มกันผลิตทางการ
เกษตร
- ประชาชนติดยาเสพติด
- ประชาชนติดการพนัน
- การลักขโมยภายใน
หมู่บ้าน

ลาดับความสาคัญของปัญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.3

ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา
โรคแมลงระบาดในสวนผลไม้
ปัจจัยการผลิตราคาแพง
น้ําในการเกษตรเน่าเสีย
เกษตรกรยังขาดการรวมกลุม่ กันผลิต
สภาพดินขาดการปรับปรุงโครงสร้าง
ผลไม้ยังขาดการปรับปรุงคุณภาพ
มีสารพิษตกค้างในผัก-ผลไม้

ศักยภาพของชุมชน
-

พื้นที่อยู่ใกล้ตลาดในกรุงเทพฯ และโรงงานแปรรูปผลผลิตในพื้นที่
สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ถ้ามีการปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสม
แรงงานในการเกษตรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือน จึงมีปัญหาน้อย
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3.3 วิสัยทัศน์ของชุมชน
3.3.1 ฝันของบุคคล
1. อยากขายผลผลิตได้ราคาแพง
2. อยากมีรายได้จากเกษตรต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. อยากให้ปัจจัยการผลิตมีคณ
ุ ภาพดีราคาถูก
3.3.2 ฝันของชุมชน
1.
2.
3.
4.

อยากให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพและขายได้ราคาแพง
ให้มีหน่วยงานควบคุมดูแลเรื่องตลาดผลผลิตการเกษตร
ให้ทางราชการควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและราคาให้ถูกลง
ให้ทางการควบคุมการปล่อยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นทีใ่ ห้เข้มงวดกว่านี้

3.3.3 ฝันที่เป็นไปได้
1.
2.
3.
4.

เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่มคี ุณภาพ
เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างสําหรับผู้บริโภคและผูผ้ ลิต
ปรับปรุงทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตรให้สามารถใช้ได้ยั่งยืน
มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิต
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บทที่ 4
สังเคราะห์ข้อมูล

4.1 ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลท่าตลาดเดิมเกษตรกรมีอาชีพทํานา แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุม่ ประสบปัญหาน้ําท่วม และน้ําเค็ม
ในช่วงฤดูแล้งอยู่เป็นประจํา เกษตรกรจึงมีการขุดพื้นที่นายกร่องเป็นสวนและมีการปลูกพืชผักในช่วงแรก และจะปลูกไม้ผลแซม
ลงไป จึงทําให้ในปัจจุบันพื้นที่ทํานาเกือบหายไปจากพื้นนี้หมดแล้ว เนื่องจากทําสวนมีรายได้ดีกว่าการทํานา

4.2 ลักษณะของการผลิต เทคนิค ระบบ
เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชไม้ผลอย่างเดียวใน 1 แปลง โดยรอบ ๆ คันนล้อมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นคือ มะพร้าวอ่อน
,มะม่วง,ขนุน และกล้วย ในร่องสวนมีการเลี้ยงปลา เพื่อให้ช่วยกําจัดวัชพืชในน้ํา เช่น จอก แหน และสาหร่าย ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการให้น้ําแก่ต้นไม้ ส่วนการให้น้ําจะใช้ระบบปั๊มน้ําใส่เรือลอยในร่องสวนจะสูบพ่นขึ้นบนหลังร่อง

4.3 ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิต ผลตอบแทนที่ได้
ส่วนใหญ่ไม่มีเงื่อนไขข้อตกลงในการผลิต แต่ปัญหายังต้องรับภาระในเรื่องราคา ปัจจัยการผลิตทีส่ ูงจากเดิม ทําให้
ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการผลิตน้อยลง

4.4 แผนการผลิต
-

ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ
ลดต้นทุนการผลิต โดยหันมาใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นแทน
ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่องของราคาผลผลิต
ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของโรค-แมลง

4.5 แผนการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
- ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ถ่ายทอดความรู้การปูองกันกําจัดศัตรูไม้ผล โดยวิธีผสมผสาน
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
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บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ํา

สาเหตุ
- จํานานผลผลิตที่มาก
- ผลผลิตไม่มคี ุณภาพ
- ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า

2. ปัจจัยการผลิตราคาสูง

- เกษตรกรขาดความรู้การใช้ปุ๋ย
และสารเคมีอย่างถูกวิธี
- ถูกการเอาเปรียบจากผู้ขาย

3. โรค-แมลงระบาดในสวนผลไม้

- สภาพดินขาดการปรับปรุง
- ปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําที่เดิม
นาน ๆ
- โรค-แมลง ดื้อยา
- ขาดการควบคุมดูแลจากผู้รับ
ผิดชอบ
- คูคลองตื้นเขินและมีวัชพืชมาก
- มีการใช้สารเคมีมาก
- ใช้สารเคมีไม่ถูกวิธี

4. น้ําใช้ในการเกษตรเน่าเสีย
5. สารเคมีตกค้างในผัก-ผลไม้

แนวทางการแก้ไข
- ส่งเสริมการทําเกษตรแบบ
ผสมผสาน
- ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต
- รวมกลุ่มกันขายผลผลิต
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้อง
- แนะนําส่งเสริมการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
- การถ่ายทอดความรู้การปูองกัน
กําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
- รวมกลุ่มกันซื้อ
- ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
- ปลูกพืชหมุนเวียน
- ถ่ายทอดความรู้การปูองกัน
กําจัดโรค-แมลงในไม้ผลโดยวิธผี สมผสาน
- แจ้งหน่วยงานที่กํากับดูแลให้แก้ไข
- พัฒนาแหล่งน้ําคูคลอง
- ส่งเสริมการใช้สารสกัดชีวภาพ
และพืชสมุนไพรกําจัดโรคแมลง
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แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ
อบต.

พ.ท.
เปูาหมาย
หมู่ 1-10

1. จัดอบรมการปฏิบัตดิ ูแล
รักษาสวนผลไม้

- จัดอบรม
- ทําแปลงสาธิต
- ศึกษาดูงาน

ศูนย์ถ่ายทอดฯ สนง.
เกษตรอําเภอ

2. จัดอบรมเรื่องการใช้สารเคมี
อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

- จัดอบรม
เกษตรกร

ศูนย์ถ่ายทอดฯ สนง.
เกษตรอําเภอ

อบต.

หมู่ 1-10

3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน

- จัดอบรม
- ศึกษาดูงาน

- ศูนย์ถ่ายทอดฯ
- สนง.เกษตร
อําเภอ
- พัฒนาที่ดิน
จังหวัด

อบต.

หมู่ 1-10

4. จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงทางการเกษตร

- จัดอบรม
- ศึกษาดูงาน

- ศูนย์ถ่ายทอดฯ
- สนง.เกษตร
อําเภอ

กษ.จังหวัด,
อบต.

หมู่ 1-10
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
แผนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
การบริหารโครงการ
งบประมาณ

ปูองกันกาจัดโรคและแมลงในสวนผลไม้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าตลาด
เพื่อถ่ายทอดความรูเ้ รื่องโรครากปม,การปูองกันกําจัดแมลงวันผลไม้ในสวนไม้ผล
เพื่อแก้ไขปัญหาโรครากปม และแมลงวันผลไม้
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จํานวน 50 ราย
หมู่ที่ 1 – 10 ตําบลท่าตลาด
ปีงบประมาณ 2556 – 2558 ช่วง เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ปี ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 50 ราย
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและมีปัญหาในเรื่องโรคและแมลงระบาดในพื้นที่
และจัดถ่ายทอดความรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าตลาด
เงินอุดหนุนจาก อบต. ท่าตลาด ปีละ 10,000 บาท ต่อเกษตรกร 50 ราย เพื่อใช้
จ่ายเป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม

ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง
- เกษตรกรรู้จักวิธีปูองกันกําจัดโรครากปมและแมลงวันผลไม้
- สามารถแก้ปัญหาในการผลิตทางการเกษตรที่ทําอยูไ่ ด้สําเร็จ
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนทางอ้อม
- เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
- ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
- เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติดีขึ้น

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย

ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าตลาด
เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) สําหรับพืช
เพื่อส่งเสริมการผลิดพืชให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ,ปลอดศัตรูพืช
และให้ได้ผลผลิตที่มคี ุณภาพเป็นทีต่ ้องการของตลาด
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จํานวน 35 - 50 ราย
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39911 399 พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
แผนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
การบริหารโครงการ
งบประมาณ

หมู่ที่ 1 – 10 ตําบลท่าตลาด
ปีงบประมาณ 2556 – 2558 ช่วง เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ปี ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 กลุ่ม ๆละ 35- 50 ราย
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ตามจํานวนเปูาหมาย จัดถ่ายทอความรู้
ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าตลาด
เงินอุดหนุนจาก อบต. ท่าตลาด ปีละ 5,000 บาท ต่อครั้ง เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม

ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง
- เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ
- สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการตลาดให้ดีขึ้น
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนทางอ้อม
- เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
- เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
- ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
- เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติดีขึ้น

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
แผนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
การบริหารโครงการ

ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงบารุงดิน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าตลาด
ดินมีสภาพเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาให้เหมาะสมในการทําการเกษตร
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักปรับปรุงบํารุงดินด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จํานวน 100 ราย /ครั้ง / ปี
หมู่ที่ 1 – 10 ตําบลท่าตลาด
ปีงบประมาณ 2556 – 2558 ช่วง เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ปี ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 กลุ่ม ๆละ 100 ราย
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ตามจํานวนเปูาหมาย จัดถ่ายทอดความรู้ตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าตลาด
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งบประมาณ

เงินอุดหนุนจาก อบต. ท่าตลาด ปีละ 20,000 บาท ต่อครั้ง เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าอาหาร,ค่าวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม

ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง
- เกษตรกรมีความรู้ในการปรับปรุงบํารุงดินด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
- สามารถแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพของดินให้ดีขึ้น
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนทางอ้อม
- เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
- เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
- ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
- เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติดีขึ้น
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( แผน ๓ ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ
ประเภทแผน / ( โครงการ / กิจกรรม )
1. แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑.๑ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
๑.๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละศึกษาดูงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร
2. แผนการลงทุน (ธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน)
2.1 โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. แผนปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรฯ
3.1 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

งบประมาณ
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ต่อหน่วย เปูาหมาย งบประมาณ เปูาหมาย งบประมาณ เปูาหมาย งบประมาณ

รวม
เปูาหมาย งบประมาณ

ราย

2๐๐

25

5,๐๐๐

25

5,๐๐๐

25

5,๐๐๐

75

15,๐๐๐

ราย

400

5๐

2๐,๐๐๐

5๐

2๐,๐๐๐

5๐

2๐,๐๐๐

15๐

6๐,๐๐๐

กลุ่ม

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,00

3

60,000

ราย

200

100

20,000

100

20,000

100

20,00

300

60,000

-

-

65,000

-

65,๐๐๐

-

65,๐๐๐

-

195,000

402

402

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล

ปี 2558 – 2560
ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน

สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

40511 405 -

บทที่ 1

โครงการพัฒนาชุมชน ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม รัฐบาลจึงได้พยายามมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการเกษตร
โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรูด้ ้านการเกษตรแผนใหม่ไปสู่เกษตรกรเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่การพัฒนาการเกษตรที่ผ่าน ๆ มา ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และความ
ต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง จึงมักเกิดช่องว่างระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตรอยู่เสมอ
ดังนั้นสํานักงานการเกษตรอําเภอสามพราน ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตําบลจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทาง
พัฒนาการเกษตรระดับตําบลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์
14. เพื่อทราบระบบการผลิตและการตลาดด้านการเกษตรของเกษตรกร
15. เพื่อจัดทําแนวทางพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร
16. เพื่อนําแนวทางพัฒนาการเกษตรไปเสนอเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10. เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตพืชที่เหมาะสม
11. เกษตรกรทราบกลไกของตลาดเพือ่ เป็นแนวทางในการผลิต
12. เกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลาย ลดความเสี่ยงในด้านการผลิต

พื้นที่เปูาหมาย
ตําบลคลองใหม่ จํานวน 7 หมูบ่ ้าน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558 – 2560

งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มา
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน, ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
คลองใหม่
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บทที่ 2

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

2.1 ข้อมูลทางกายภาพ
2.2.1 สภาพที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลคลองใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอําเภอสามพราน แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มี
พื้นที่ทั้งหมดของตําบล จํานวน 9,314 ไร่ หรือ 14.9 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ตดิ ต่อกับข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
จด
อําเภอนครชัยศรี
ทิศตะวันออก
จด
ตําบลท่าตลาด, ตําบลสามพราน, ตําบลหอมเกร็ด
ทิศใต้
จด
ตําบลบางช้าง
ทิศตะวันตก
จด
ตําบลคลองจินดา
2.1.2 สภาพภูมิประเทศ

ตําบลคลองใหม่ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ใกล้แม่น้ําท่าจีน มีคลองใหม่เป็นคลองสายหลักรับน้ําจาก
แม่น้ําเพื่อใช้ในทางการเกษตร
2.1.3 แหล่งน้าและทางน้า
ตําบลคลองใหม่ มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของระบบชลประทานเขตแม่กลอง มีคลองรับน้ําจากแม่น้ําท่าจีนสู่
พื้นที่จํานวน 14 สาย
2.1.4 เส้นทางคมนาคม
- ถนนลูกรัง
2
สาย
- ถนนลาดยาง 12
สาย
- ถนนคสล.
8
สาย
- ถนนดิน
2
สาย
2.1.5 ข้อมูลชุดดิน, ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน
พื้นที่ตําบลคลองใหม่ ประกอบด้วยชุดดิน 2 ชุด คือ ดินชุดธนบุรีและดินชุดบางเลน
สมรรถนะของดิน ดินชุดชนบุรี อยู่ในพื้นที่หมู่ 1, 3 และ 7 ในบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 814 ไร่
- มีความลาดชัน 1 % เป็นดินลึก ระบายน้ําค่อนข้างดี น้ําซึมได้ดีปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ําบนดินช้า
ระบายน้ําใต้ดินลึก 50 – 70 ซ.ม. ดินบนลึก 40 – 70 ซ.ม. ดินเหนียว, เหนียวปนทรายแปูง สีพื้นเป็นสีนา้ํ ตาล มีค่า pH
5.5 – 6.5 ดินล่างสีพื้นเป็นสีเทา, เทาปนเขียวมะกอก มีค่า pH 8.0 – 8.5
- จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีดินชุดนี้มีปริมาณธาตุอาหาร, แร่ธาตุปานกลางและมีคุณสมบัติทางกายภาพดี
เนื่องจากการขุดดินยกร่องทําให้การเกาะตัวไม่แน่นเกินไป การซึมของน้ําและอากาศค่อนข้างสะดวก
ดินชุดบางเลน อยู่ในพื้นที่หมู่ 2, 4, 5, 6 ทั้งหมู่ และอยู่ในหมู่ 1, 3, 7 บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 8,500
ไร่
- มีความลาดชัน 0 – 1 % เป็นดินลึก การระบายน้ําเลว น้ําซึมผ่านได้ช้าทุกชั้น มีการไหลบ่าของน้ําผิวดินช้า
ระดับน้ําใต้ดินต่ํากว่า 120 ซ.ม. ดินบนลึกไม่เกิน 30 ซ.ม. เป็นดินสีเทาเข้มดํา มีจุดประสีน้ําตาลเหลืองปนแดง pH 6.5 –
7.0 ดินล่างเป็นดินเหนียว สีพื้นเทาจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง pH 8.0
- จากผลการวิเคราะห์ทางเคมี ดินชุดนี้มีแร่ธาตุอาหารธรรมชาติสูง
2.1.6 ระบบสาธารณูปโภค
- ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ 1,300 ครัวเรือน ไม่มี 30 ครัวเรือน
- ไฟฟูาสาธารณะ 170 จุด
- น้ําบาดาล มีบ่อบาดาล 24 บ่อ
2.1.7 ภัยธรรมชาติ
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40711 407 - น้ําท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมถึง หมู่ที่ 6
- น้าํ ท่วม ที่ผ่านมายังเป็นปัญหาไม่รุนแรง

2.4

ข้อมูลชีวภาพ
2.1.1 พันธุ์พืชที่ปลูก/พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
ด้านพืช
- ฝรั่ง
- พันธุ์แปูนสีทอง, กลมสาลี่ , กิมจู
- กล้วยไม้
- พันธุ.์ สกุลหวาย และสกุลออร์ซิเดี่ยม
- ชมพู่
- พันธุ์ทับทิมจันทร์
- มะนาว - พันธุ์แปูน
- มะม่วง - พันธุ์ฟูาลั่น, น้ําดอกไม้, เขียวเสวย
- มะพร้าวอ่อน - พันธุ์หอมก้นจีบ , พันธุ์ผลกลม และพันธุ์น้ําหวาน
- ข้าว
- พิษณุโลก 2 , ปทุมธานี 80 , สุพรรณบุรี 1
ด้านประมง
- ส่วนใหญ่เลี้ยงปลาน้ําจืด คือ ปลาแรด ,ปลานิล, ปลาตะเพียน
2.2.2 การใช้ดิน
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของตําบลคลองใหม่

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

รวม

ฝรั่ง
( ไร่ )
145
301
403
157
296
110
57
1,469

มะพร้าวอ่อน
( ไร่ )

ชมพู่
( ไร่ )

มะนาว
(ไร่ )

มะม่วง
( ไร่ )

กล้วยไม้
( ไร่ )

นาข้าว
( ไร่ )

150
158
132
75
195
28
93
831

54
64
181
106
102
24
9
540

25
69
54
73
11
15
16
263

52
3
18
2
57
6
9
147

19
36
136
12
25
-

46
116
215
210
245
143
965

288

407

408
2.2.3 ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืช
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ชนิดพืช

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฝรั่ง

ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้ง ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง

พ่นสารเคมี 10-15 วัน/ครั้ง เก็บเกี่ยวทุก 10 วัน

ชมพู่

ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้ง

มะม่วง

เก็บเกี่ยว

มะนาว

ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้ง

ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง

พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน

กล้วยไม้

พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง

พ่นสารเคมีทุก 10 – 15 วัน

มะพร้าวอ่อน

ใส่ปุ๋ยคอก

เก็บเกี่ยวทุก 25 – 30 วัน

ใส่ปุ๋ยเคมีเดือนละ 1 ครั้ง
ตัดแต่งกิ่ง

ปุ๋ยเคมี ปีละ 2 ครั้ง

พ่นสารเคมีทุก 10-15 วัน
การดูแลรักษาออกดอกติดผล

2.2.4 เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร

กล้วยไม้
พันธุ์
การปลูก
การใช้ปุ๋ย

สกุลหวาย และสกุลออซิเดี่ยม
ใช้หน่อ และบั่นตา อัตรา 12,000 ต้น/ไร่
ช่วงเล็กใช้ปุ๋ยเกร็ด สูตร 30-20-10 ช่วงใหญ่ใช้สูตร 20-20-20
และช่วงออกดอกใช้สูตร 15-40-15, 10-52-17 หรือ 10-20-30
โดยใช้อัตรา 30-40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่น 5-7 วัน/ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแอนแทรคโนต, ราดํา, เพลี้ยไฟ, ไร, หนอนผีเสื้อ,
แมลงวันดอกกล้วยไม้
การปูองกันกําจัด
สารเคมีที่ใช้ แมนโคเซป , คาร์เบนดาซิม ,แคปเทน
ไซเปอร์เมทริน ,อี พี เอ็น , อะบาเม็กติน , เมโทมิล
ผลผลิต
ให้ผลผลิตมากช่วง ม.ค., ก.พ., มี.ค. และ ก.ย., ต.ค., พ.ย.
เฉลี่ย 60,000 – 80,000 ช่อ/ไร่/ปี
การขาย
บริษัทผู้ส่งออกมารับซื้อ โดยกําหนดดอกบานประมาณ 5 ดอก/1 ช่อ
ราคาช่อละ 1 บาท ส่วนไม้ที่ตกเกรด เกษตรกรจะนําไปขายที่ปากคลองตลาด

ฝรั่ง
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ปลูกตลอดปี แต่ที่นิยมปลูกกันมากจะเป็นช่วงต้นฤดูฝน
กลมสาลี,่ แปูนสีทอง ,แปูนยอดแดง ,กิมจู
ปลูกเป็นร่องสวน โดยใช้กิ่งชํา หรือกิ่งตอน อัตรา 80-100 กิ่ง/ไร่
ระยะการปลูก ร่องละ 1 แถว ระยะระหว่างต้น 2-3 เมตร
การใส่ปุ๋ย
- ปุ๋ยคอกใส่ 1,000 กก./ไร่/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง
- ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 16-16-16, 13-13-21 ,8–24-24
ใส่ 1 เดือน/ครั้ง ๆ ละ 50-60 กก./ไร่
ศัตรูพืช
แมลงวันผลไม้ โรคแอนแทรคโนส โรคตายต้น โรครากปม
การปูองกันกําจัด
ใช้ถุงพลาสติกและกระดาษห่อผล ใช้สารเคมี มาลาไธออน
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ผลผลิต
การขาย

เมโทมิล,คลอไพรีฟอส ,ไซเปอร์เมทริน, อะบาเม็กติน,แมนโคเซป,
คาร์เบนดาซิม
เฉลี่ย 5,500 กก./ไร่/ปี (ไม่แยกเกรด)
ขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นพ่อค้าท้องถิ่น และพ่อค้าต่าง
จังหวัด ประมาณ 90 % ส่วนอีก 10 % เกษตรกรนําไปขายส่งใน
ตลาดกรุงเทพมหานคร ราคาเฉลีย่ ตลอดปี 7-10 บาท/กก.

ชมพู่
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ปลูกตลอดปี แต่ที่นิยมปลูกกันมากจะเป็นช่วงต้นฤดูฝน
ทับทิมจันทร์, ทูลเกล้า
ปลูกเป็นร่องสวน โดยใช้กิ่งชํา หรือกิ่งตอน อัตรา 60-70 กิ่ง/ไร่
ระยะการปลูก ร่องละ 1 แถว ระยะระหว่างต้น 3-4 เมตร
การใส่ปุ๋ย
- ปุ๋ยคอกใส่ 1 ครั้ง อัตรา 1,000 กก./ไร่/ปี
- ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 16-16-16, 17-13-21
ใส่ช่วงระยะให้ผล อัตรา 15-20 กก./ไร่/ครั้ง ช่วง 1-2 เดือน/ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแอนแทรคโนส ผลร่วง แมลงวันผลไม้ หนอนเจาะผล
การปูองกันกําจัด
ใช้สารเคมีพวก อะบาเม็กติน , เมทโทมิล , แมนโคเชบ
ไซเปอร์เมทธิน , คาร์เบนดาซิม
ผลผลิต
เฉลี่ยตลอดปี 2,500-2,500 กก./ไร่/ปี
การขาย
ส่วนใหญ่ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น และพ่อค้าต่างจังหวัด ราคาเฉลี่ย
ตลอดปี 10 -25 บาท/กก.

มะม่วง
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ช่วงต้นฤดูฝน
ฟูาลั่น เขียวเสวย น้ําดอกไม้ หนองแซง
ปลูกตามร่องสวน และตามคันสวน โดยใช้กิ่งทาบ
ระยะระหว่างต้น 4-5 เมตร
การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปุ๋ยคอกใส่ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรูพืช
แมลงวันผลไม้ หนอนกัดกินใบ โรคแอนแทรคโนส ราดํา
เพลี้ยจั๊กจั่น
การปูองกันกําจัด
ใช้สารเคมีพวกไซเปอร์เมทธิน , คาร์โบซัลแฟน, เมโทมิล
คาร์เบนดาซิม ,แมนโคเซป
ผลผลิต
เฉลี่ย 1,500 กก./ไร่/ปี
การขาย
ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น ราคา 15-50 บาท (แล้วแต่ชนิดพันธุ)์

409

410
มะพร้าวอ่อน
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก
การดูแลรักษา
ผลผลิต
การขาย

ช่วงต้นฤดูฝน
หอมก้นจีบ ,ผลกลม, น้ําหวาน
ส่วนใหญ่ปลูกตามคันสวน ระยะระหว่างต้น 6 - 7 เมตร
ส่วนใหญ่ปล่อยตามธรรมชาติ
เฉลี่ย 3,500 กก./ไร่/ปี
ขายพ่อค้าท้องถิ่น ราคา 1.5-2.50 บาท (แล้วแต่ชนิดพันธุ)์

มะนาว
ฤดูปลูก
พันธุ์
การปลูก

ช่วงต้นฤดูฝน
แปูน , หนัง
ปลูกเป็นร่องสวน ใช้กิ่งพันธุ์ อัตรา 60-70 ต้น/ไร่ โดยปลูกร่องละ
1 แถว ระยะระหว่างต้น 3-4 เมตร
การใส่ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 16-16-16 ปุ๋ยคอกใส่ปีละ 1 ครั้ง
ศัตรูพืช
โรคแคงเกอร์, หนอนชอนใบ
การปูองกันกําจัด
ใช้สารเคมีพวก ไซเปอร์เมทธิน,อะบาเม็กติน ,เมโทมิล, คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ , แค
ปเทน
ผลผลิต
ให้ผลเฉลี่ย 80,000-12,000 ผล/ไร่/ปี
การขาย
ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น ราคาเฉลี่ย .30 - 1.00 บาท/ผล
2.2.5 ปริมาณผลผลิตรวมทั้งตาบล
ฝรั่ง
กล้วยไม้
ชมพู่
มะนาว
มะม่วง
มะพร้าวอ่อน
ข้าว

ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต

7,250
ตัน/ปี
13,650,000 ช่อ/ปี
18.40
ตัน/ปี
429
ตัน/ปี
135
ตัน/ปี
2,808
ตัน/ปี
713
ตัน/ปี

มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า

72.454
20.32
28.25
16.11
2.15
5.62
10.12

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.3.1 ขนาดการถือครองที่ดิน
- เกษตรกรมีที่ดินทํากินเฉลีย่ ครอบครัวละ 8 ไร่
2.3.2 สิทธิ์ในที่ดินทากิน
- ของตนเอง
306 ครัวเรือน
- ของตนเองและเช่าเพิ่ม
102 ครัวเรือน
- เช่าผู้อื่น
294 ครัวเรือน
2.3.3 จานวนแรงงาน
เกษตรกรมีแรงงานเฉลี่ย 3 คน ต่อ 1 ครอบครัว
2.3.4 ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
รายการ
1. ค่าเตรียมดิน
2. ค่าพันธุ์
3. ค่าปุ๋ยคอก
4. ค่าปุ๋ยเคมี
5. ค่าสารเคมี
6. ค่าเก็บเกี่ยว
7. ค่าแรงงาน
8. ค่าเบ็ดเตล็ด
9. ค่าเช่าที่ดิน
รวมต้นทุน /ไร่ (บาท)
ผลผลิตเฉลีย่ (กก.)
ราคาขาย/หน่วย (บาท)
รายได้/ไร่ (บาท)
ผลตอบแทน/ไร่ (บาท)

ฝรั่ง

ชมพู่

500
800
1,000
3,800
3,500
2,200
3,000
3,000
1,000
19,800
5,000
10
50,000
30,200

500
700
1,000
3,500
3,500
2,200
3,500
2,500
1,000
18,400
3,500
15
52,500
34,100

มะนาว

มะม่วง

500
1000
1,500
3,200
3,000
1,200
3,000
2,000
1,000
16,400
4,500
12
54,000
37,6 00

500
600
1,000
1,500
2,000
500
2,000
1,000
1,000
9,900
1,500
15
22,500
12,600

มะพร้าว
อ่อน
500
600
2,500
500
1,000
4,700
3,500
2
7,00
2,300

กล้วยไม้
80,000
60,000
18,000
15,000
1,200
3,500
1,500
1,000
180,000
80,000 ช่อ
1.50
120,000
ปีแรกยังมีมี ปี
ต่อไปรายได้ลบ
ต้นทุน โดยหักค่า
เตรียมดิน
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2.3.5 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
1. กลุ่มยุวเกษตรกรคลองใหม่พฒ
ั นา จํานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 10 คน
2. กลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้คลองใหม่ จํานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 13 คน
3. กลุ่มกองทุนฟื้นฟูแและพัฒนาเกษตรกร จํานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 64 คน
2.3.6 วิถีการตลาด
ผลไม้-พืชผัก - พ่อค้าท้องถิ่นรับซื้อ 80 %
- ส่งขายในตลาดกองทุน 10 %
- ส่งขายในตลาดนครปฐม 10 %
กล้วยไม้
- บริษัทผูส้ ่งออกมารับซื้อ 60 %
- ส่งขายในตลาดกรุงเทพ 40 %

2.4 ข้อมูลด้านสังคม
2.4.1 จานวนประชากรและครัวเรือน
- ประชากรทั้งหมด 11,280 คน
ชาย
5,513 คน
หญิง
5,767 คน
- ครัวเรือนทั้งหมด 3,646 ครัวเรือน
- ครัวเรือนเกษตร
702 ครัวเรือน
2.4.2 พื้นที่และสภาพการถือครอง
- พื้นที่ทั้งหมด
9,322
- พื้นที่ทําการเกษตร 6,815 ไร่
นาข้าว
965
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 5,287
ไม้ดอก-ไม้ประดับ 228
พืชผัก
145
การเกษตรอื่น ๆ
190
2.4.3 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1
- การศึกษานอกโรงเรียน
1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 2

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
3
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

แห่ง
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- วัด
1
แห่ง
- ศาลเจ้า 1
แห่ง
2.4.5 การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจําตําบล 1
- สถานพยาบาลเอกชน
1
- ที่ขายยาแผนปัจจุบัน 1
แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมรดน้ํา

แห่ง
แห่ง
100

เปอร์เซ็นต์

2.4.6 สภาพทางสังคม
วิธีการดาเนินชีวิตของเกษตรกร
1. สภาพความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีร้านค้าสําหรับขายเครื่องอุปโภค บริโภคในตําบลและมี
ตลาดนัดเกือบทุกวัน สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกบ้านคอนกรีตครึ่งไม้ สําหรับเกษตรกรที่ทํานาส่วนใหญ่จะปลูก
เป็นไม้ชั้นเดียว คล้ายโรงเรือนเก็บผลผลิตซึ่งอาศัยได้ด้วย มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม วิทยุเทป
ตามสมควร ส่วนน้ําที่ใช้อุปโภค บริโภค ใช้น้ําประปามีการรองรับน้ําฝนใส่โอ่งไว้สําหรับดื่ม มีคลองส่งน้ําเข้าถึงสวน สามารถทํา
การเพาะปลูกได้ตลอดปี
2. ค่านิยม ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีน นับถือศาสนาพุทธ
ฉะนั้นจึงมีประเพณีต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน สารทจีน งานบวชนาค เข้าพรรษา ออกพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง นอกจากนี้ยัง
มีความเชื่อพระภูมิเจ้าที่อีกด้วย
3. การแต่งกาย เกษตรกรจะแต่งกายตามสมัยนิยมปกติทวั่ ไป แต่เวลาทํางานผู้ชายนิยมนุง่ กางเกงขาก๊วยสีน้ํา
เงิน สวมเสื้อแขนยาว สําหรับผูห้ ญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาว และใช้ผ้าคลุมศีรษะ ใบหน้าและสวม
หมวก
2.4.7 ผู้นา
1. ประเภทของผู้นํา
- ผู้นําทางการที่สําคัญ คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน สารวัตรกํานัน เกษตรกรผูน้ ํา ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรตําบล ครู สาธารณสุขตําบล
- ผู้นําไม่เป็นทางการ คือ พระ เกษตรกรผู้ประสพความสําเร็จในด้านอาชีพการเกษตร
2. บทบาทผู้นํา
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถชักจูงเกษตรกรทั่วไปให้ปฏิบัติตามผู้นํา และแจ้งข่าวสารของ
ทางราชการและส่วนรวม
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บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน

3.4 ปัญหาของชุมชน
ด้านกายภาพ
- น้ําในทางเกษตร...
- ดินขาดการปรับปรุง
โครงสร้าง
- ควันไฟจากโรงงาน
ในหมู่บ้าน รบกวน
ทําลายมลภาวะทาง
อากาศ

ด้านชีวภาพ
- โรคแมลงระบาดมาก
ในสวนผลไม้
- สารพิษตกค้างในผล
ผลิตการเกษตร
- ผลไม้ยังไม่มีคุณภาพ
ที่ตลาดต้องการ

ด้านเศรษฐกิจ
- ผลผลิตเกษตร
ราคาตกต่ํา
- ปัจจัยการผลิต
ราคาแพง
- ขาดแหล่งเงินทุน
ในการดําเนินงาน
- พื้นที่การเกษตรมี
จํากัดไม่สามารถ
ขยายพื้นที่ได้

ด้านสังคม
- เกษตรกรยังขาดการรวม
กลุ่มกันผลิตทางการ
เกษตร
- ประชาชนติดยาเสพติด
- ประชาชนติดการพนัน
- การลักขโมยภายใน
หมู่บ้าน

ลาดับความสาคัญของปัญหา
9. ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา
10. โรคแมลงจะมากในสวนผลไม้
11. ปัจจัยการผลิตราคาแพง
12. น้ําในการเกษตรเน่าเสีย
13. เกษตรกรยังขาดการรวมกลุม่ กันผลิต
14. สภาพดินเสื่อมโทรม
15. ผลไม้ยังขาดการปรับปรุงคุณภาพ
16. มีสารพิษตกค้างในผัก-ผลไม้

3.5

ศักยภาพของชุมชน
-

พื้นที่อยู่ใกล้ตลาดในกรุงเทพฯ และโรงงานแปรรูปผลผลิตในพื้นที่
สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ถ้ามีการปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสม
แรงงานในการเกษตรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือน จึงมีปัญหาน้อย
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3.3 วิสัยทัศน์ของชุมชน
3.3.1 ฝันของบุคคล
4. อยากขายผลผลิตได้ราคาแพง
5. อยากมีรายได้จากเกษตรต่อเนื่องตลอดทั้งปี
6. อยากให้ปัจจัยการผลิตมีคณ
ุ ภาพดีราคาถูก
3.3.2 ฝันของชุมชน
5. อยากให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพและขายได้ราคาแพง
6. ให้มีหน่วยงานควบคุมดูแลเรื่องตลาดผลผลิตการเกษตร
7. ให้ทางราชการควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและราคาให้ถูกลง
8. ให้ทางการควบคุมการปล่อยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นทีใ่ ห้เข้มวงวดกว่านี้
3.3.3 ฝันที่เป็นไปได้
5. เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่มคี ุณภาพ
6. เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างสําหรับผู้บริโภคและผูผ้ ลิต
7. ปรับปรุงทรัพยากรให้สามารถใช้ได้ยั่งยืน
8. มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิต
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บทที่ 4
สังเคราะห์ข้อมูล

4.1 ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
ตําบลคลองใหม่เดิมเกษตรกรมีอาชีพทํานา แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุม่ ประสบปัญหาน้าํ ท่วม และน้ําเค็ม
ในช่วงฤดูแล้งอยู่เป็นประจํา เกษตรกรจึงมีการขุดพื้นที่นายกร่องเป็นสวนและมีการปลูกพืชผักในช่วงแรก และจะปลูกไม้ผลแซม
ลงไป จึงทําให้ในปัจจุบันพื้นที่ทํานาเกือบจะหายจากพื้นนี้หมดแล้ว เนื่องจากทําสวนมีรายได้ดีกว่าการทํานา

4.2 ลักษณะของการผลิต เทคนิค ระบบ
เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชไม้ผลอย่างเดียวใน 1 แปลง โดยรอบ ๆ คันล้อมปลูกไม้ยืนต้นคือมะพร้าวอ่อน ในร่อง
สวนมีการเลี้ยงปลา เพื่อให้ช่วยกําจัดวัชพืชในน้ํา เช่น จอก แหน และสาหร่าย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการให้น้ําแก่ต้นไม้ ส่วนการ
ให้น้ําจะใช้ระบบปั๊มน้ําใส่เรือลอยในร่องสวนจะสูบพ่นขึ้นบนหลังร่อง

4.3 ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิต ผลตอบแทนที่ได้
ส่วนใหญ่ไม่มีเงื่อนไขข้อตกลงในการผลิต แต่ปัญหายังต้องรับภาระในเรื่องราคา ปัจจัยการผลิตทีส่ ูงจากเดิม ทําให้
ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการผลิตน้อยลง

4.4 แผนการผลิต
-

ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ
ลดต้นทุนการผลิต โดยหันมาใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นแทน
ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่องของราคาผลผลิต
สงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของโรค-แมลง

4.5 แผนการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
- ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ถ่ายทอดความรู้การปูองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธผี สมผสาน
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- ถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางการเกษตร
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บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ํา

สาเหตุ
- จํานานผลผลิตที่มาก
- ผลผลิตไม่มคี ุณภาพ
- ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า

2. ปัจจัยการผลิตราคาสูง

- เกษตรกรขาดความรู้การใช้ปุ๋ย,
สารเคมีอย่างถูกวิธี
- ถูกการเอาเปรียบจากผู้ขาย

3. โรค-แมลงระบาดในสวนผลไม้

- สภาพดินเสื่อมโทรม
- ปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําที่เดิม
นาน ๆ
- โรค-แมลง ดื้อยา
- ขาดการควบคุมดูแลจากผู้รับ
ผิดชอบ
- คูคลองตื้นเขินและมีวัชพืชมาก
- มีการใช้สารเคมีมาก
- ใช้สารเคมีไม่ถูกวิธี

4. น้ําใช้ในการเกษตรเน่าเสีย
5. สารเคมีตกค้างในผัก-ผลไม้

แนวทางการแก้ไข
- ส่งเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน
- ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต
- รวมกลุ่มกันขายผลผลิต
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้อง
- แนะนําส่งเสริมการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
- การถ่ายทอดความรู้การปูองกัน
กําจัดศัตรูพืชผสมผสาน
- รวมกลุ่มกันซื้อ
- ส่งเสริมการปรับปรุงดิน
- ปลูกพืชหมุนเวียน
- ถ่ายทอดความรู้การปูองกัน
กําจัดโรค-แมลงในไม้ผลอย่างถูกวิธี
- แจ้งหน่วยงานที่กํากับดูแลให้แก้ไข
- พัฒนาแหล่งน้ําคูคลอง
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แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ
อบต.

พ.ท.
เปูาหมาย
หมู่ 1-7

1. จัดอบรมการปฏิบัตดิ ูแล
รักษาสวนผลไม้

- จัดอบรม
- ทําแปลงสาธิต
- ศึกษาดูงาน

ศูนย์ถ่ายทอดฯ สนง.
เกษตรอําเภอ

2. จัดอบรมเรื่องการใช้สารเคมี
อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

- จัดอบรม
เกษตรกร

ศูนย์ถ่ายทอดฯ สนง.
เกษตรอําเภอ

อบต.

หมู่ 1-7

3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน

- จัดอบรม
- ศึกษาดูงาน

- ศูนย์ถ่ายทอดฯ
- สนง.เกษตร
อําเภอ
- พัฒนาที่ดิน
จังหวัด

อบต.

หมู่ 1-7

4. จัดอบรมเกษตรกรเรียนรู้
ตามแนวเกษตรพอเพียง

- จัดอบรม

- ศูนย์ถ่ายทอดฯ
- สนง.เกษตร
อําเภอ

อบต.

หมู่ 1-7
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บทที่ 6
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
แผนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
การบริหารโครงการ
งบประมาณ

ปูองกันกาจัดโรคและแมลงในสวนผลไม้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองใหม่
เพื่อถ่ายทอดความรูเ้ รื่องโรครากปม,การปูองกันกําจัดแมลงวันผลไม้ในสวนไม้ผล
เพื่อแก้ไขปัญหาโรครากปม และแมลงวันผลไม้
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จํานวน 100 ราย
หมู่ที่ 1 – 7 ตําบลคลองใหม่
ปีงบประมาณ 2556 – 2558 ช่วง เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ปี ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 100 ราย
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและมีปัญหาในเรื่องโรคและแมลงระบาดในพื้นที่และ
จัดถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองใหม่
เงินอุดหนุนจาก อบต. คลองใหม่ ปีละ 20,000 บาท ต่อเกษตรกร 100 ราย เพื่อใช้
จ่ายเป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม

ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง
- เกษตรกรรู้จักวิธีปูองกันกําจัดโรครากปมและแมลงวันผลไม้
- สามารถแก้ปัญหาในการผลิตทางการเกษตรที่ทําอยูไ่ ด้สําเร็จ
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนทางอ้อม
- เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
- ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
- เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติดีขึ้น
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
แผนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
การบริหารโครงการ
งบประมาณ

ส่งเสริมการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองใหม่
เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) สําหรับพืช
เพื่อส่งเสริมการผลิดพืชให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ,ปลอดศัตรูพืช และ
และให้ได้ผลผลิตที่มคี ุณภาพเป็นทีต่ ้องการของตลาด
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จํานวน 35 - 50 ราย
หมู่ที่ 1 – 7 ตําบลคลองใหม่
ปีงบประมาณ 2556 – 2558 ช่วง เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ปี ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 กลุ่ม ๆละ 35- 50 ราย
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ตามจํานวนเปูาหมาย จัดถ่ายทอดความรู้ตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองใหม่
เงินอุดหนุนจาก อบต. คลองใหม่ ปีละ 10,000 บาท ต่อครั้ง เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม

ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง
- เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ
- สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการตลาดให้ดีขึ้น
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนทางอ้อม
- เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
- เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
- ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
- เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติดีขึ้น

420

42111 421 -

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
แผนการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
การบริหารโครงการ
งบประมาณ

ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงบารุงดิน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองใหม่
ดินมีสภาพเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาให้เหมาะสมในการทําการเกษตร
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักปรับปรุงบํารุงดินด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จํานวน 100 ราย /ครั้ง / ปี
หมู่ที่ 1 – 7 ตําบลคลองใหม่
ปีงบประมาณ 2556 – 2558 ช่วง เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ปี ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 กลุ่ม ๆละ 100 ราย
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ตามจํานวนเปูาหมาย จัดถ่ายทอดความรู้ตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองใหม่
เงินอุดหนุนจาก อบต. คลองใหม่ ปีละ 20,000 บาท ต่อครั้ง เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม

ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
ผลตอบแทนโดยตรง
- เกษตรกรมีความรู้ในการปรับปรุงบํารุงดินด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
- สามารถแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพของดินให้ดีขึ้น
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนทางอ้อม
- เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
- เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
- ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
- เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติดีขึ้น

421

422

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ( แผน ๓ ปี )
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้านอาชีพ
ประเภทแผน / ( โครงการ / กิจกรรม )
1. แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑.๑ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
๑.๒ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเกษตร
๑.๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร
2. แผนการลงทุน (ธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน)
2.1 โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. แผนปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรฯ
3.1 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

งบประมาณ
๒๕๕8
๒๕59
๒๕60
ต่อหน่วย เปูาหมาย งบประมาณ เปูาหมาย งบประมาณ เปูาหมาย งบประมาณ

รวม
เปูาหมาย งบประมาณ

ราย

2๐๐

5๐

1๐,๐๐๐

5๐

1๐,๐๐๐

5๐

1๐,๐๐๐

15๐

3๐,๐๐๐

ครั้ง

10,๐๐๐

1

1๐,๐๐๐

๑

1๐,๐๐๐

๑

1๐,๐๐๐

๓

3๐,๐๐๐

ราย

400

5๐

2๐,๐๐๐

5๐

2๐,๐๐๐

5๐

2๐,๐๐๐

15๐

6๐,๐๐๐

กลุ่ม

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,00

3

60,000

ราย

200

100

20,000

100

20,000

100

20,00

300

60,000

-

-

80,000

-

8๐,๐๐๐

-

8๐,๐๐๐

-

24๐,๐๐๐
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423

424

424

42511 425 -

425

426

426

