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ค ำน ำ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต ิมาตรา 33 สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจหนา้ท่ีในการ

พัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด ประสานนโยบาย

และการด าเนนิงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของ

รัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด

รูปแบบตา่งๆ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดตอ่สภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือบูรณาการเป็นแผน

แม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อ ไป สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาการฝึกอบรม และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่าง

ครบวงจรและย่ังยืนเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนา  และการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาค

เกษตรกรรมท้ังราคาผลผลิต ท่ีไ ม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ค าปรึกษาและข้อแนะนะแก่

เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร แต่งตั้ง คณะท าง านเพ่ือด าเนิ นการใดๆให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม

พระราชบัญญัตนิี้ 

 สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลโดยมีสมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัด คณะผู้ปฏิบัตงิานระดับต าบล ผู้น าท้องท่ี ท้องถิ่นราชชาวบ้าน ก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานพัฒนาในต าบล และได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ต าบล 

จ านวน 104 ต าบล 

 

 

 

 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 
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บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง    

คือ เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือ ให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพ เกษตรกร     

เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึน้ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่าง

ตอ่เนื่องได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

เสียในพ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับต าบล  อ าเภอ

จังหวัด เป็นล าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ดังกล่าวคร้ังนั้นมุ่งเน้นให้ความส าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นของ

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ืองทุกสาขาท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

ข้อมูลปัญหาความตอ้งการตา่ง ๆ ท่ีได้จากพื้นท่ีเหล่านัน้ถือเป็นข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดือดร้อน

ของเกษตรกรโดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาล

ในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปปัญหาตา่ง ๆ เหล่านัน้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการ

แก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบลขึ้นมาด าเนนิการอีกคร้ัง โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบล

ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหา

ร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท า

แผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กร

เกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด 

และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้น

ด าเนินการใน 5 เร่ืองหลักให้บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อ ย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้ วย ปัญหาหนี้สิ น    

ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร   

สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม พ้ืนท่ีด าเนนิการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภา

เกษตรกรได้ด าเนินการเร่ืองนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 

แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 

เร่ือง ได้แก่ การลดตน้ทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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(Zoning) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเน้นพ้ืนท่ีด าเนินการในระดับต าบลเช่นเดียวกับโครงการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดก าลั ง

ด าเนนิการอยู่ 

อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาตเิห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้นัน้ต้องมี

การด าเนนิงานในลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดย

เร่ิมจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้นเพ่ือ

สร้างมูลค่าเพ่ิม ในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

ในระดับนั้นได้ จ าเป็นต้องสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีข้อมูลท่ี

ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร 

ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มี

ความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผนงาน ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการด าเนินงาน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะ

สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จึงได้ควบรวม

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล กับโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กร

เกษตรกรรายสินค้าเกษตรเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน 

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

  2. จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่

ในพ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

 3. ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ตั้งแตต่้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบ

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เนน้บริหาร

จัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
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บริบทท่ัวไปของจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

"จังหวัดราชบุรี" มีชื่ออันเป็นมงคลย่ิง หมายถึง “เมืองพระราชา” เป็นเมืองเก่าแก่ เมืองหนึ่งของ

ประเทศไทย จากการศกึษาและขุดค้นของนักประวัตศิาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดน แถบลุ่มแม่น้ าแม่

กลองแห่งนี้ เป็นถิ่นฐานท่ีอ ยู่อาศั ยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีคว าม รุ่งเรือ งมาตั้ งแต่อดี ต            

จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจ านวนมาก ท าให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ 

ตัง้แตยุ่คหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีท่ีต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคยด ารง

ต าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

และตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีส าคัญ 

เป็นสมรภู มิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ได้ยกทัพมาตั้ งรับ    

ศกึพม่าในเขตราชบุรีหลายคร้ัง คร้ังท่ีส าคัญท่ีสุด คือ สงครามเก้าทัพ 

ต่อมา พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

ก าแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน คร้ันถึ งส มัยพระบาทสมเด็ จ       

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2437 ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาค โดยรวมหัวเมืองตา่ง ๆ 

ท่ีอยู่ใกล้ชิดกันตัง้ขึน้เป็นมณฑล และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี 

เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง ตัง้ขึ้นเป็นมณฑลราชบุรี โดยตั้งท่ีบัญชาการมณฑล ณ 

เมืองราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่น้ าแม่กลอง (ต่อมาเป็นท่ีตัง้ของศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่า และ ใน

ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตริาชบุรี) และในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายท่ีบัญชาการจากฝั่งซ้าย

กลับมาตัง้รวมอยู่แห่งเดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชบุรีทางฝั่งขวาของแม่น้ าแม่กลองจนถึง พ.ศ.2476 

เม่ือได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลท้ังหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็น "จังหวัด

ราชบุรี" จนถึงปัจจุบัน 
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ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นท่ีราบราบ

ลุ่มแม่น้ าแม่กลองสู่ภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนวพรมแดนไทย-เมียนมาร์ตัง้อยู่ละตจูิด           

ท่ี 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนอื และลองตจูิด 99 องศา 10 ลิปดาตะวันออก         

ถึ ง 100  องศา 03  ลิ ปดาตะวั นออก มี พ้ื นท่ี ท้ังหมด 5,196.462 ตารางกิ โลเมตร ห รือป ระม าณ 

3,247,789 ไร่ เป็ น ร้อยละ 1.0 1 ของป ระเทศ และอั นดับ ท่ี  42  ของประเทศ อ ยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขท่ี 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ

จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนอื ตดิตอ่กับอ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศใต้  ตดิตอ่กับอ าเภอเข้าย้อย และอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันออก ตดิต่อกับอ าเภอก าแพงแสน อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม        

อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวั ดส มุทรส าคร และอ าเภอบางคนที อ าเภออัมพว า จังหวั ด

สมุทรสงคราม 

ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีแบ่งตามระดับความสูงของพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีของจังหวัดส่วนใหญ่     

ร้อยละ 60 เป็นพ้ืนท่ีราบและราบลุ่ม ระดับความสูงต่ ากว่า 100 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ปานกลาง          

พบมากทางด้ านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น้ าแม่กลอง  ในเขตอ าเภอเมืองราช บุรี อ าเภอบ้านโป่ง             

อ าเภอโพธาราม อ าเภอด าเนนิสะดวก อ าเภอบางแพ อ าเภอปากท่อและอ าเภอวัดเพลง 

ส่วนพ้ืนท่ีทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นท่ีลาดเชิงเนนิ และท่ีลาดเชิงเขา ระดับความสูงของ

พ้ืนท่ีอยู่ระหว่าง 100 - 750 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง มีแม่น้ าภาชี  และล าห้วยสาขา เป็น

สายน้ าหลัก พบในเขตอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา อ าเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอ าเภอปากท่อ 

อ าเภอเมืองฯ อ าเภอโพธาราม และอ าเภอบ้านโป่งส าหรับพ้ืนท่ีภูเขาสูง ระดับความสูงตั้งแต ่750 เมตรขึน้ไป 

พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้านตะวันตกเฉียงใต ้บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีท่ีสูงชันด้านตะวันตกติดกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านใต้ตดิกับจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วย

ป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ พบในเขตอ าเภอสวนผึง้ อ าเภอบ้านคา และอ าเภอปากท่อด้าน

ตะวันตก 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดราชบุรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แตเ่นื่องจากมี

เทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ท าให้พ้ืนท่ีท่ีติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากท่ีสุดในเดอืนกันยายน และ

มักท้ิงช่วงในเดอืนกรกฎาคมและสิงหาคม ท าให้สภาพอากาศของราชบุรีมี 3 ฤดู คือฤดูฝน มี 2 ช่วง 

ช่วงแรก เร่ิมเดือนพฤษภาคมถึงเดอืนสงิหาคม ช่วงท่ีสอง เดอืนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้

ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมท่ีเลื่อนลงมาจากทางภาคเหนอืมาปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี ท าให้มีฝนตก

ชุกและตกหนักแถบอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา อ าเภอจอมบึง และอ าเภอโพธาราม ท าให้เกิดอุทกภัยและ

น้ าป่าไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจ าทุกปี     จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนของสถานีอุตุนยิมวิทยาจังหวัด

ราชบุรี พบว่า ปริมาณฝนมากท่ีสุดต่อเดือน วัดได้  441.5 มิลลิเมตร เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 

ปริมาณฝนมากท่ีสุดต่อปี วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เม่ือปี พ.ศ. 2539 และปริมาณฝนน้อยท่ีสุดต่อปี 

วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เม่ือปี พ.ศ.2536 ฤดูหนาว เร่ิมตัง้แต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือน

กุมภาพันธ์ จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานอีุตุนยิมวิทยาจังหวัดราชบุรี อุณหภูมิต่ าท่ีสุดวัดได้ 9.8 องศา

เซลเซียส เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2542 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแตเ่ดอืนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จากข้อมูล
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อุณหภูมิของสถานอีุตุนยิมวิทยาจังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 12 

เมษายน 2559 
 

ข้อมูลการปกครอง/ประชากรและชาติพันธุ์ 

เขตการปกครองจังหวัดราชบุรี แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 10  อ าเภอ 101 ต าบล  977 

หมู่บ้าน ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล

เมือง 4 แห่ง  เทศบาลต าบล 30 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 77 แห่ง 

ตาราง : แสดงเขตการปกครองจังหวัดราชบุรี 

ล าดับท่ี อ าเภอ 

พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

 

ตั้งเมื่อ 

 

จ านวน 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาล

เมือง 

เทศบาล

ต าบล 

อบต. 

ต าบล หมู่บ้าน 
 

1 เมืองราชบุรี 430.298 ร.ศ.118 21 187 1 4 17 

2 บ้านโป่ง 366.559 ร.ศ.114 14 183 2 4 11 

3 โพธาราม 417.009 พ.ศ. 2436 18 156 1 8 11 

4 
ด าเนนิ

สะดวก 

210.271 พ.ศ.2454 13 105 
 

5 8 

5 ปากท่อ  757.835 ร.ศ.118 12 85 
 

2 10 

6 จอมบึง  772.054 พ.ศ. 2438 6 90 
 

2 6 

7 บางแพ 172.597 พ.ศ. 2457 7 65 
 

2 4 

8 วัดเพลง  37.892 พ.ศ. 2499 3 28 
 

1 3 

9 สวนผึ้ง  1,005.08 พ.ศ. 2526 4 37 
 

2 4 

10 บ้านคา 1,026.87 พ.ศ. 2550 3 41 
 

- 3 

รวม 101 977 4 30 77 

(ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดราชบุรี สิงหาคม 2559 ) 

 

 

 

http://www.amphoe.com/menu.php?am=525&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=531&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=528&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=528&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=532&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=526&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=530&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=533&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=527&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=534&pv=49&mid=1
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จ านวนประชากรแยกเพศและครัวเรือน ณ ส้ินเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

จังหวัดราชบุรีมีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 868 ,350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

51.23 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 48.77 

ตาราง : แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน รายอ าเภอ 

(ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดราชบุรี สิงหาคม 2559) 
 

วสัิยทัศน์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงทางฝั่งตะวันตก ลาดมาสู่ ท่ีราบตอนกลาง และท่ี

ราบลุ่มด้านตะวันออกของจังหวัด ท าให้จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ท้ังชนิดดินท่ี

เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยท่ีราบสูงฝั่งตะวันตกเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ เช่น สับปะรด 

อ้อย มันส าปะหลัง และการเลีย้งสัตว์ พ้ืนท่ีราบตอนกลาง เป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการท านา พืชผัก ผลไม้ 

และการเลี้ยงสัตว์ ส่วนพ้ืนท่ีราบลุ่มด้านตะวันออก เป็นพ้ืนท่ีปลูกผัก ผลไม้ การเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ประกอบ

กับเกษตรกรมีการสบืทอดการพัฒนาการเกษตร จังหวัดราชบุรีจึงมีสถานการณ์ผลิตทางการเกษตรท่ีมี

อ าเภอ 
ประชากร จ านวน 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

เมืองราชบุรี 99,330 102,567 201,897 27,517 

บ้านโป่ง 82,571 89,768 172,339 19,637 

โพธาราม 65,567 70,884 136,451 17,525 

ด าเนนิสะดวก 45,018 48,673 93,691 15,568 

ปากท่อ 32,863 34,227 67,090 11,716 

จอมบึง 31,079 32,031 63,110 13,337 

บางแพ 21,491 23,214 44,705 4,456 

วัดเพลง 5,858 6,365 12,223 2,535 

สวนผึ้ง 26,943 24,909 51,852 6,626 

บ้านคา 12,803 12,189 24,992 6,013 

รวม 423,523 444,827 868,350 124,920 

http://www.amphoe.com/menu.php?am=525&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=531&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=528&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=532&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=526&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=530&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=533&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=527&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=534&pv=49&mid=1
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คุณค่าและหลากหลายมาจนถึงปัจจุบัน  จึงเป็นภาคการผลิตท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจของ

จังหวัด 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรีมีประชากร 8 ชาติพันธ์ุ ท่ีอพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยสงคราม

ในอดีต จนเป็นชาติพันธ์ุท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีคุณค่าผ่านมาจนถึงรุ่นปัจจุบันมี

ความสมานสามัคคี ไม่มีความรุนแรง อันเป็นต้นทุนท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ท้ังด้านอาชีพ 

รายได้ การท่องเท่ียว เช่น ชาวไทยชือ้สายจีน ในสมัยอดีตมีการใช้ภูมิปัญญาศลิปะการป้ันโอ่งมังกร และมี

การน าลงเรือเพ่ือส่งขายท่ัวไป ภูมิปัญญาดังกล่าวน ามาสู่การพัฒนาการสร้างอาชีพ  การเป็นเมืองแห่ง

การค้าขาย และการเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ด้านศิลปะ “ราชบุรี ชุมชนคนอาร์ต” มาจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากสาขาการค้าส่งค้าปลีก  จังหวัดราชบุรีมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมี

สัดส่วนร้อยละ 8 ของ GPP และเป็นตน้ทุนท่ีส าคัญในเชิงสังคมท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข   
 

ภาคการเกษตร  

การท าการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี       

  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลุกข้าวในเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง มี

การปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เช่น  มีการปลูกข้าว มากในพ้ืนท่ี  อ.ปากท่อ, อ.บ้านโป่ง, อ.โพธาราม พ้ืน ท่ี 

63,282 ไร่ 60,634 ไร่ และ 56,891 ตามล าดับ มีการปลูกพืชไร่ การปลูกสับปะรดโรงงาน ปลูกมาก

ในพ้ืนท่ี อ.บ้านคา, อ.ปากท่อ, อ.สวนผึ้ง พ้ืนท่ี 82,160 ไร่, 16,881 ไร่ และ 10,268 ไร่ ตามล าดับ 

และการปลูกอ้อยโรงงาน ปลูกมากในพ้ืนท่ี อ.จอมบึง, อ.โพธาราม, อ.บ้านโป่ง พ้ืนท่ีปลูก 77,037 ไร่ 

56,790 ไร่ และ 30,961 ตามล าดับ การปลูกไม้ผลท่ีส าคัญได้แก่ การปลูกมะพร้าวน้ าหอม ปลูกมาก

ในพ้ืนท่ีอ.ด าเนินสะดวก, อ.เมือง, อ.วัดเพลง พ้ืนท่ีปลูก 18,507  ไร่, 6,303 ไร่ และ 5,320 ไร่ 

ตามล าดับ  นอกจากนั้นเป็นการปลูกมะม่วง ชมพู่ทับทิมจันทร์ องุ่น นอกจากนั้นเป็นการปลูกพชืผัก 
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    ตาราง แสดงพ้ืนท่ีการท าการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ปี 2558 

อ าเภอ 

พ้ืนท่ีท าการเกษตร (ไร่) 

ท านา ท าไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้

ประดับ 

เมือง 49,617 19,974 7,540 12,835 14,621 565 

บางแพ 15,343 2,392 1,831 12,046 2,345 831 

บ้านโป่ง 60,634 43,075 6,810 4,512 1,389 364 

จอมบึง 35,214 120,570 11,998 4,194 1,735 627 

ด าเนนิสะดวก 1,415 572 11,213 55,428 26,145 660 

ปากท่อ 63,282 32,226 14,866 10,852 21,988 292 

โพธาราม 56,891 61,706 3,416 4,236 3,327 1,499 

วัดเพลง 6,538 - 1,352 931 5,479 - 

สวนผึ้ง 447 38,388 3,490 7,792 22,670 78 

บ้านคา 20 104,290 4,678 3,285 15,681 13 

(ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กันยายน 2559) 
 

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ท่ีมีการเพาะปลูกมาก 5 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง สับปะรด (โรงงาน) มัน

ส าปะหลัง และ มะพร้าวอ่อน  รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

ข้าว จากสถิติข้อมูลการเกษตร ปี 2558 ข้าวนาปี มีพ้ืนท่ี ปลูก 283,808 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

759 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 188,409 ตัน ข้าวนาปรัง พ้ืนท่ีปลูก 14,838 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 794 

กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 10,305 ตัน เนื่องจากการวิเคราะห์สภาพน้ าต้นทุนจากสถานการณ์  พบว่า

ปริมาณน้ าตน้ทุนในลุม่น้ าแม่กลอง มีอยู่ประมาณ 4,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกัน

ของปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่ีมีไม่เพียงพอตอ่การท านาปรัง  

มะพร้าวน้ าหอม จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวน้ าหอมมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากดิน

มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ท าให้ปลูกมะพร้าวน้ าหอมได้คุณภาพดี เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับ

ความตอ้งการของตลาดต่างประเทศมีปริมาณสูงขึน้ ผู้ส่งออกต้องการผลผลิตจ านวนมากขึ้น มีผู้ รับซื้อ 

โรงงานแปรรูปตั้งใหม่มากขึน้ มีผลท าให้ราคาสูงขึน้ จึงมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมมากขึ้นในช่วง 2 – 3 ปีนี้ 
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สับปะรดโรงงาน สับปะรดโรงงานของจังหวัดราชบุรี พ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอบ้านคา 

ปากท่อและสวนผึ้ง พ้ืนท่ีปลูกลดลงอย่างตอ่เนื่อง เนื่องจากเกษตรกรหลายรายใช้ปลูกเป็น พืชแซมในสวน

ยางพารา เม่ือยางพาราอายุมากกว่า 3  ปี ก็ ต้องเลิ กปลูกสับปะรด ท าให้ พ้ืนท่ีปลูกลดลง และด้ว ย

สถานการณ์ภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตลดลง มีผลต่อราคาท่ีสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตน้อย พ้ืนท่ีปลูกในอนาคต

คาดว่าจะไม่ลดลงมากกว่านี้ เนื่องจากมีปริมาณท่ีเหมาะสมท าให้ราคาดีอย่างตอ่เนื่อง 

มันส าปะหลัง มันส าปะหลังเป็นพืชท่ีปลูกเฉพาะพ้ืนท่ี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ใช้น้ าฝนเป็นหลัก 

ท าให้พ้ืนท่ีปลูกคงท่ี มีการเพ่ิมหรือลดลงในปริมาณท่ีไม่สูงนัก เนื่องจากพื้นท่ีเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้ยาก   
 

การปศุสัตว์  

  จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เน้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ลด

และเลิกใช้สารเคมี เลีย้งสัตว์ให้ปลอดโรคและมีความสุข เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้เลี้ยงและผู้บริโภค  ลด

ตน้ทุนการผลิต ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ เพ่ิมผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือให้เกษตรมีกินมี ใช้ภายในครัวเรือน 

เหลอืจึงจ าหน่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ เนน้พัฒนาปรับระบบการเลีย้ง

ให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ควบคุมระบบการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio security) เนน้การ

ผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคตั้งแต่ฟาร์มถึงโตะ๊อาหาร และปลอด ภัยต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ราชบุรี เป็นเมือง

เกษตรสีเขียว หรือ Green City  
 

สัตว์เศรษฐกิจท่ีมีการเล้ียงในจังหวัดราชบุรี  

สุกร มีการเลี้ยงสุกรเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จ านวน 1,750,005 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 20 

ของการเลีย้งสุกรท้ังประเทศ จากการส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ขณะนี้ฟาร์มสุกรขนาด

ใหญ่ร้อย90 ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ส าหรับโรงฆ่าช าแหละในจังหวัดมีท้ังหมด 27 แห่ง ก าลังการ

ผลิต 1,750 ตัวตอ่วัน  

โคนม มีการมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จ านวน 47,855 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของการเลีย้งท้ัง

ประเทศ ในส่วนของการพัฒนาอาชีพการเลีย้งโคนมของเกษตรในจังหวัดราชบุรี จะเน้นการพัฒนาฟาร์ม

เลีย้งโคนมให้มีรายได้เพ่ิมขึน้ ลดตน้ทุนการผลิต มีปริมาณน้ านมดิบเพ่ิมขึ้น  

  โคเนื้อ  มีอยู่ประมาณ 96,546 ตัว  เนน้การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม

เร่งพัฒนาสายพันธ์ุ โดยใช้การผสมเทียมเพ่ือให้มีสายพันธ์ุโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน ชาร์โรเล่ส์   และบอรง

อากีแตง และจะพัฒนาฟาร์มเป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดขีองกรมปศุสัตว์ 
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แพะ มีจ านวน  18,305 ตัว เกษตรกรผู้เลีย้ง 706 ครัวเรือน จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการเลีย้ง

แพะ และได้ก าหนดเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นฮับแพะ โดยเนน้สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตร ส่งเสริมให้มีการ

รวมกลุ่มมีชมรมผู้เลีย้งแพะ และจะพัฒนาสายพันธ์ุ  โดยใช้งานผสมเทียมแพะ พัฒนาฟาร์มและระบบการ

เลีย้งการจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม   
 

ตารางแสดงจ านวนฟาร์มปศุสัตว์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ของจังหวัดราชบุรี ปี 2559 

ล าดับ ชนิดสัตว์ จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 

1 สุกร 91 

2 โคนม 22 

3 ไก่ไข่, ไก่เนื้อ, ไก่พันธ์ุ 5, 20, 3 

4 เป็ดเนื้อ, เป็ดพันธ์ุ 11,1 

5 นกกระทา 4 

6 แพะนม, แพะเนื้อ 1, 24 

(ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กันยายน 2559 )  
 

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

  จังหวัดราช บุรี มี เกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าท้ังสิ้นจ านวน 2 ,663 ราย เนื้ อท่ี เลี้ยงรวม 

27 ,478.08 ไร่ ฟาร์มเลี้ยงรวม 2,720 ฟาร์ม (49,825 ไร่) บ่อเลีย้งรวม 49,825 บ่อ สัตว์น้ าท่ีนิยมเลี้ยง 

ได้แก่ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลาสวยงาม และปลาน้ าจืด  (ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี มกราคม 

2559) 
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ตารางแสดงการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีได้รับรองมาตรฐาน GAP ของจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2559 

อ าเภอ 

ชนดิสัตว์น้ า /พ้ืนท่ีเพาะเล้ียง 

ปลากราย 

พ้ืนท่ี (ไร่) 

ปลาดุก 

พ้ืนท่ี (ไร่) 

กุ้งขาว 

พ้ืนท่ี (ไร่) 

กุ้งก้ามกราม 

พ้ืนท่ี (ไร่) 

เมืองราชบุรี - - - 80 

ด าเนนิสะดวก - - - 37 

บางแพ - - 82 2,182 

โพธาราม 10 6 - - 

รวม 10 6 82 2299 

(ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี มกราคม 2559) 
 

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากรป่าไม้  จังหวัดราชบุรีมีพ้ืนท่ีป่าเหลืออยู่ประมาณ 1,081,387.54 ไร่ หรือร้อยละ 

33.34 ของพ้ืนท่ีจังหวัดท้ังหมด  ป่าไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนท่ีเขาและเทือกเขาตะนาวศรี โดยข้อมูล 3 ปี

ย้อนหลังมีจ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส าหรับพ้ืนท่ีป่าไม้จ าแนกตามลักษณะบังคับตาม

กฎหมาย (ท่ีมา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วย   

- ป่าสงวนแห่งชาต ิ  มีพ้ืนท่ี  1,864.95   ตารางกิโลเมตร 

  - อุทยานแห่งชาติ มีพ้ืนท่ี  328.74  ตารางกิโลเมตร 

  - เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า มีพ้ืนท่ี  489.31  ตารางกิโลเมตร 

  - ท่ีราชพัสดุ   มีพ้ืนท่ี  800.00  ตารางกิโลเมตร 
 

ทรัพยากรน้ า 

  แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าแม่กลองไหลผ่านจังหวัดราชบุรีในเขตอ าเภอบ้านโป่ง     

อ าเภอโพธาราม อ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอด าเนินสะดวก รวมความยาว 67 กิโลเมตร แม่น้ าแคว

อ้อม เป็นสาขาของแม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมืองฯ และอ าเภอวัดเพลง แม่น้ าภาชี ต้นน้ าเกิดจาก

เทือกเขาตะนาวศรีในเขตอ าเภอบ้านคา ไหลผ่าน อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง ไปบรรจบแม่น้ าไทรโยคใน
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เขตจังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวเฉพาะ ในเขตจังหวัดราชบุรี 80 กิโลเมตร จังหวัดราชบุรี มีคลองด าเนิน

สะดวกท่ีขุดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 เพ่ือเชื่อม แม่น้ าท่าจีนกับแม่น้ าแม่กลอง โดยเร่ิมจากต าบลบางยาง 

อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านอ าเภอด าเนนิสะดวก จังหวัดราชบุรี บรรจบกับแม่น้ าแม่กลองท่ี

ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวตลอดล าคลอง 35 กิโลเมตร    

และล าคลองสาขาอีก กว่า 200 คลอง  

ปริมาณน้ าต้นทุนของจังหวัด  พบว่า มีปริมาณไม่เพียงพอตอ่ความต้องการใช้น้ าของจังหวัด    

ทุก ๆ ปี และในปี 2557/2558 จังหวัดมีความต้องการใช้น้ าเท่ากับ 39 ล้าน ลบ.ม.  เป็นความตอ้งการ

ใช้น้ าด้านการเกษตรท้ังหมด 

  พ้ืนท่ีในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่  เขื่อนแม่กลอง ซึ่งทดน้ าแม่กลอง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอท่า

ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ก่อให้เกิดคลองส่งน้ าสายใหญ่เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การเก็บกักน้ า 

การระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม ในเขตจังหวัดราชบุรีครอบคลุม พ้ืนท่ี 868,680 ไร่ 

  คุณภาพน้ า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้ าแม่กลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี จ านวน 3 คร้ัง เพ่ือบ่งบอกระดับคุณภาพน้ าว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี 

พอใช้ เสื่อมโทรม หรือเสื่อมโทรมมาก ซึ่งน าค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 

(BOD) แบคทีเรียกลุ่ มโคลิฟอ ร์ม ท้ังหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม ท้ังหมด (FCB) และ

แอมโมเนยี (NH3-N) มาค านวณคุณภาพน้ า พบว่า 

   - สถานีสะพานวัดใหม่ช านาญ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (MK06) คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์

เสื่อมโทรม (มาตรฐานคุณภาพน้ าประเภทท่ี 4)  

  - สถานีหน้าค่ายภาณุ รังสี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (MK05) คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

(มาตรฐานคุณภาพน้ าประเภทท่ี 3)  

 - สถานีสะพานเฉลิมพระเกียรตฯิ  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (MK07) คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์

ดี (มาตรฐานคุณภาพน้ าประเภทท่ี 2)  
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ต าบลนครชุมน์ 

ประวัติความเป็นมา 

  ความเป็นมาของต าบลนครชุมน์ จากการศึกษาทางด้านของเอกสารและจากค าบอกเล่าของ

ผู้สูงอายุในหมู่บ้านนัน้ทราบว่า ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2355)  

ได้มีครอบครัวชาวมอญเป็นจ านวนมาก ได้อพยพเข้ามาทางด้านด่านเจดีย์สามอง ค์แขวงเมืองกาญจนบุรี 

ได้มาตัง้ครอบครัวอยู่ตามเมืองหนา้ด่านชายแดนไทย เมืองกาญจนบุรี ในแต่ละเมืองจะมีหัวหนา้ชาวรามัญ

ท าการปกครองอยู่ในเมืองนัน้ ๆ และตอ่มาก็ได้มีการอพยพลงมาตามล าน้ าของแม่น้ าแม่กลอง เพ่ือท่ีจะหา

ท าเลในการประกอบอาชีพของตนเองมาจนถึงบ้านตาผา สันนษิฐานว่า คงจะรวบรวมกลุ่มชนโดยเฉพาะ

หัวหน้าของชาวรามัญมารวมกลุ่มกันท ามาหากิน และตั้งแตน่ั้นมาจนถึงปัจจุบันได้เรียกสถานท่ีแห่งนั้นว่า 

หมู่บ้านตาผา บ้านท่าอิฐ จากการท่ีมีผู้ช านาญในการท าอิฐ การก่อสร้างบ้านเรือนและได้ยึดเป็นอาชีพ  

จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านตาผา บ้านท่าอิฐ” และเนื่องจากในบริเวณของท้องถิ่นนี้เป็นแหล่งชุมนุม

ของหัวหนา้เมืองตา่ง ๆ ท่ีอพยพมา จึงเรียกหมู่บ้านในระแวกนีว้่า “นครชุมน์” ซึ่งหมายถึงแหล่งชุมนุมของ

เจ้านครสบืมาจนถึงทุกวันนี้ 
 

ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลชุมชนจ านวน 12 หมู่บ้าน 

ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน  ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน 

 1 บ้านหัวหิน   7 บ้านท่าอิฐ 

2 บ้านหัวหิน  8 บ้านท่าอิฐ 

3 บ้านหัวหิน  9 บ้านคอกวัว 

4 บ้านนครชุมน์  10 บ้านสวนกล้วย 

5 บ้านนครชุมน์  11 บ้านสวนกล้วย 

6 บ้านนครชุมน์  12 บ้านดงมะม่วง 
 

พ้ืนท่ี 

  พ้ืนท่ีทางกายภาพเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มติดแม่น้ าแม่กลอง บางคร้ังอาจเกิดน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก พ้ืนท่ี

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ เกษตร ประมงน้ าจืด และปศุสัตว์ 
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เขตพ้ืนท่ี 

ทิศเหนอื ตดิกับ ต าบลคุ้งพยอม ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง 

ทิศใต ้ตดิกับ ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม 

ทิศตะวันออก ตดิกับ ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง 

ทิศตะวันตก ตดิกับ ต าบลคุ้งพยอม ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง 
 

แผนท่ีต าบลนครชุมน์ 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTpp7UrLnSAhWBuZQKHV5uCXYQjRwIBw&url=http://banpong.ratchaburi.doae.go.th/soon6.htm&bvm=bv.148747831,d.dGc&psig=AFQjCNFBF7A7YtFvQgDgPm8G-pFgkVvfyg&ust=1488596591023809
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สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของน้ าฝน 

 สภาพอากาศของต าบลนครชุมน ์ในแต่ละปีจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน ในฤดูฝน

จะมีฝนตกชุกในระหว่างเดือนสงิหาคม – ตุลาคม ส่วนในฤดูแล้งก็จะเร่ิมตัง้แตเ่ดือนเมษายน ซึ่งจะมีอากาศ

ร้อนจัดมาก 

 จากการศึกษาทางเอกสารและแนวทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์และเอกสารของ

ส านักงานเศรษฐกิจกากรเกษตร พบว่า ในพ้ืนท่ีของต าบลนครชุมนแ์ละ พ้ืนท่ีใกล้เคียง จะมีโอกาสท่ีฝนจะ

ตกในระหว่าง 80-120 วัน/ปี และปริมาณน้ าฝนจะเร่ิมตกมากในเดือนพฤษภาคม และโอกาสท่ีฝนจะท้ิง

ช่วงมักจะเร่ิมในเดือนกรกฎาคม และในเดอืนสิงหาคม ก็จะเร่ิมมีฝนตกท่ีสุดในเดอืนตุลาคมของทุกปีอีกคร้ัง

หนึ่ง 
 

สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีและลักษณะของดิน 

 สภาพพ้ืนท่ีของต าบลนครชุมน์ ได้จ าแนกออกตามลักษณะความลาดเทและประกอบกับการใช้

ประโยชน์บนพ้ืนท่ีของต าบลนครชุมน ์ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. บริเวณด้านทิศตะวันตก และทางทิศเหนอืตดิกับล าน้ าแม่น้ าแม่กลอง ซึ่งมีความยาวประมาณ 6 

กิโลเมตร เป็นท่ีดินท่ีมีความลาดเทประมาณ 1–2 % ประชาชนส่วนมากมักจะใช้พ้ืนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยและ

การปลูกไม้ผลและไม้ยืนตน้ ลักษณะของดินนี้เป็นดนิชุดท่าม่วงซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนบนสันดอน

ริมฝั่งแม่น้ า โดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณ์สูง ท่ีดินนี้เหมาะส าหรับในการท าสวนผลไม้และท าการปลูกพืช

ไร่บางชนิด เท่านัน้ 

 2. บริเวณตอนกลางและตอนใตข้องต าบล และตอนเหนอืของบางส่วนในท้องท่ีมีพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม 

มีประมาณ 75% ของพ้ืนท่ีเป็นดินชุดชัยนาท/ราชบุรี ลักษณะโดยท่ัวไปแล้วมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว  

มีการไหลบ่าของน้ าผิวดินช้า ฤดูฝนน้ าจะแช่ขังอยู่ประมาณ 4-5 เดอืน เหมาะส าหรับการท านาในฤดูฝน 

ฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่บางชนิดได้ เช่น ถั่ว เขียว ข้าวโพดและโดยปกติแล้วเกษตรกรใช้ในการท านาหว่าน 

พ้ืนท่ีดังกล่าว ได้แก่ บริเวณทางด้านตะวันออกของหมู่ท่ี 1-8 และในบางส่วนของหมู่ท่ี 9, 10, 12 

 ลักษณะและคุณสมบัตขิองดินชุดท่าม่วงและหนว่ยสัมผัสพันธ์ของดินชุดชัยนาท/ราชบุรี 

 1. ดินชุดท่าม่วง มีเนื้อท่ีประมาณ 30% ของพ้ืน ท่ีต าบลนครชุมน์ หรือประมาณ 2,990 ไร่  

เกิดจากการทับถมของตะกอนใหม่บนสันดินริมฝั่งน้ า สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ มีความ

ลาดชัน 1.2% ดินชุดนี้เป็นดินลกึ มีการระบายน้ าดีดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ปานกลาง มีการไหล

บ่าของน้ าบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแล้วระดับน้ าใตด้ินอยู่ต่ ากว่า 160 ซม. 
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 ดินบนลึกประมาณ 15 ซม. มีเนื้อดินตา่งๆ กัน เช่น ดินร่วนเหนยีว ดินร่วนเหนยีวปนทราย ดินร่วน

ปนทราย  ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้งสีพ้ืนเป็นสีน้ าตาล หรือน้ าตาลปนเทาปฏิกิริยาดินปานกลาง  

ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.00-8.00 ส่วนดินล่างมีสีพ้ืนเป็นสีน้ าตาลอาจจะมีจุดประเล็กน้อย

ในบางแห่ง ปฏิกิริยาดินเป็นดา่งปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นดา่งประมาณ 8.00 

 จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้ ปรากฏว่า ดินตอนบนหนาประมาณ 30 ซม.  

มีปริมาณอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูง มีการอิ่มตัวด้วยเบสสูงมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง   

มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชนต์่อพืชค่อนข้างสูง และมีปริมาณธาตุโปรแตสเซียม ท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่พืชสูงมาก ส่วนดินตอนล่างลึกตั้งแต่ 30 ซม. ลงไป มีการอิ่มตัวด้วยเบสสูง มีความสามารถในการ

แลกเปลี่ยนประจุบวกปานกลาง  มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูงและมีปริมาณธาตุ  

โปรแตสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พืชสูง  กล่าวโดยท่ัวไปแล้วดินชุดนี้มีความอุดมสมบูรณ์สูง 

 ดินชุดนี้เหมาะสมอย่างย่ิงในการท าสวนผลไม้ และปลูกพืชไร่บางชนดิ  แต่ตามปกติแล้วใช้เป็นท่ีอยู่

อาศัย และปลูกไม้ผลตามบริเวณรอบ ๆ 

 2.หนว่ยสัมพันธ์ของดินชุดชัยนาท/ราชบุรี มีเนื้อท่ีประมาณ  70 % ของพ้ืนท่ีต าบลนครชุมน์ หรือ

ประมาณ 6.970 ไร่ บริเวณนี้จะพบดินชุดชัยนาทและดินชุดชัยนาท/ราชบุรี เกิดปะปนกันไปสามารถแยก

ขอบเขตออกจากกันได้ และจะพบชุดของดินท้ังสองดังกล่าว ในอัตราส่วนท่ีเท่าๆ กัน 

 ลักษณะของดินชุดชัยนาท เกิดจากการทับถมของตะกอนจากล าน้ าบนท่ีลาดต่ าถัดจากคันดนิริมน้ า

ออกไป  ดินชุดนี้เป็นดินลึกระบายน้ าค่อนข้างเลว  มีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ปานกลาง มีการไหล่บ่า

รองน้ าบนผิวดินช้า ในฤดูแล้งดินจะแห้ง แตใ่นฤดูฝนน้ าท่วมขังอยู่ประมาณ 1-3 เดอืน 

 ดินบนลกึประมาณ 20 ซม. มีเนื้อดินเป็นดนิร่วน  ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนยีวปนทราย

แป้ง สีพ้ืนเป็นสีเข้มของน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลมีจุดประสีน้ าตาลแก่       และมีสีน้ าตาลปนเหลือง  

ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.00-8.00  ส่วนดินล่าง  

มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  หรือดินเหนียวปนทรายแป้งสีพ้ืนเป็นสี

น้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลมีจุดประสีน้ าตาลแก่และน้ าตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อนถึงด่าน

ปานกลาง  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.5-8.00 กล่าวโดยท่ัวไปแล้วดินชุดนี้มีความอุดม

สมบูรณ์ค่อนข้างสูง  ดินชุดนี้เหมาะสมอย่างย่ิงในการท านา และเหมาะสมพอประมาณในการปลูกพืชไร่

บางชนดิตอนต้นฤดูฝนก่อนท่ีน้ าจะท่วมถึง  แต่อาจจะได้รับผลเสียหายบ้างเนื่องจากดินมีการระบายน้ าไม่ดี

ก็ได้  โดยปกติแล้วดินชุดนีจ้ะปลูกข้าวท้ังนาด าและนาหว่าน 

 ลักษณะดินชุดราชบุรี  เกิดจากการทับถมของตะกอนใหม่บนท่ีราบน้ าท่วมถึง สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบมี

ลักษณะราบเรียบ  มีคว ามลาดชัน 0-1 % ดินชุดนี้เป็นดินลึก  มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว  ดิน มี
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ความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ตามปกติระดับน้ าใต้ดินอยู่อย่างต่ า 100 

ซม.  เป็นระยะเวลา 1-3 เดอืน  แตใ่นฤดูฝนจึงมีน้ าแช่ขังอยู่ประมาณ 4-5 เดอืน 

 ดินบนดินประมาณ 30 ซม. มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนยีวปนทรายแป้งสีพ้ืนแป้งสีเข้มของ

น้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล  มีจุดประสีน้ าตาลแก่และสีแดงปนเหลอืง  ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อย  

ถึงเป็นด่างปานกลาง  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5-8.0 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว  

หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง บางแห่งอาจจะเป็นดินร่วนปนทราย  สีพ้ืนเป็นสีน้ าตาลหรือสีเข้มของน้ าตาล

ปนเทา  มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินปานกลางถึงเป็นด่างปานกลางค่าของความเป็นกรด  

เป็นดา่งประมาณ 7.0-8.0 

จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้  ปรากฏว่าดินตอนบนหนาประมาณ 30 ซม.  

มีปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลางมีการอิ่มตัวด้วยเบสสูง  มีความสามารถสูงในการแลกเปลี่ยนประจุดบวก

สูง มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลางและมีปริมาณธาตุโปรแตสเซียมท่ี เป็น

ประโยชนต์อ่พืชสูง  ส่วนดนิตอนลา่งลึกตัง้แต ่ 30 ซม. ลงไปมีการอิ่มตัวด้วยเบสสูงมีความสามารถในการ

แลกเปลี่ยนประจุดบวกสูง  มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง  และมีปริมาณธาตุ

โปรแตสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พืชสูง  กล่าวโดยท่ัวไปแล้ว ดินชุดนีมี้ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง 

 ดินชุดนี้เหมาะสมอย่างย่ิงตอ่การท านา  แตไ่ม่เหมาะสมส าหรับพืชไร่  เนื่องจากการระบายน้ าไม่ดี

แตใ่นฤดูแล้งสามารถท่ีจะใช้ปลูกพชืไร่ได้  เช่น  ถั่ว เหลอืงและข้าวโพด เป็นต้น  โดยปกติแล้วใช้ท านาหว่าน  

ได้ผลผลิตประมาณ 40-50  ถัง/ไร่ 
 

  การใช้ประโยชน์ท่ีดินของต าบลนครชุมน์ จ าแนกตามลักษณะต่างๆ โดยสรุป ได้ดังนี้  

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
จ านวน พ้ืนท่ี เฉล่ียต่อครัวเรือน 

(ไร่) ไร่ ร้อยละ 

1. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม    

    1.1 พ้ืนท่ีนา 3,505.75 59 5 

    1.2 พ้ืนท่ีพืชไร่ 470.50 16 5 

    1.3 พ้ืนท่ีไม้ผล, ไม้ยืนตน้ 341 8 3 

    1.4 พ้ืนท่ีพืชผัก 441.50 16 4 

2. ไม้ดอกและไม้ประดับ 13 0.4 2 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,771.75   
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อาชีพ 

อาชีพการประกอบอาชีพ ประชาชนในต าบลนครชุมนส์่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ประมาณ

ร้อยละ  46 ของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด (ครัวเรือนท้ังหมด 1,259 ครัวเรือน) นอกจากนี้ เป็นการ

ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย ประมาณร้อยละ  54 
 

สาธารณูปโภค 

ในต าบลนครชุมน ์ มีสถานท่ีส าคัญทางการศกึษา, สาธารณสุข, ศาสนา การให้ความปลอดภัยและ

สถานประกอบการแปรรูปผลผลิตเกษตร ท่ีส าคัญดังนี้ 

หมู่ท่ี/สาธารณูปการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 

1.โรงเรียนประถมศกึษา 1     1  1    1 4 

2. ท่ีอ่านหนังสอื 1  1 1         3 

3. วัด 1     1  1     3 

4. ส านักปฏิบัตธิรรม    1         1 

5. สถานอีนามัย    1    1     2 

6. ท่ีพักสายตรวจ        1     1 

7. ตูไ้ปรษณีย์        1     1 

8. โรงสี    1    1     2 

9. สถานรีถไฟ    1         1 
 

การศึกษา 

 ในต าบลนครชุมนมี์สถานศึกษา คือ โรงเรียนประถมศกึษา จ านวน 4 โรงเรียน คือ 

ชื่อโรงเรียน หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 

1. โรงเรียนวัดหัวหิน 1 หัวหิน 

2. โรงเรียนวัดใหญ่นครชุมน์ 6 นครชุมน์ 

3. โรงเรียนวัดตาผา 8 ท่าอิฐ 

4. โรงเรียนอัมพวนาราม 12 ดงมะม่วง 

โดยสรุป  การบริการทางการศกึษาในต าบลนครชุมน ์  มีเพียงพอส าหรับเด็กนักเรียนในต าบล 
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การคมนาคม 

 การคมนาคมทางบก 

  - การคมนาคมติดตอ่ระหว่างต าบลกับ อ .บ้านโป่ง และอ .โพธาราม ใช้เส้นทางโดยถนนลาดยาง

ตามล าน้ าแม่น้ าแม่กลอง และถนนคันคลองของชลประทาน ซึ่งเป็นถนนท่ีมีสภาพใช้ได้ ดี โดยเส้นทาง

คมนาคมนี้ผ่านหมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 8, 10, 11 และถนนเลียบทางรถไฟโดยจากหลัง วัดตาผา ม.8 ถึงสถานี

รถไฟ ม.5เชื่อมตอ่ถนนเข้าหมู่ท่ี 4 ต.นครชุมน์  

 - การคมนาคมตดิตอ่ภายในต าบลจะมีถนนแยกไปเชื่อมกับหมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 12 สภาพถนนพอใช้ 

นอกจากนียั้งมีถนนเรียบคันคลองของชลประทานท่ีมีสภาพดี ส่วนใหญ่มักจะใช้รถจักรยานยนต ์

รถจักรยานและรถป๊ิกอัพในการคมนาคมไปมา 

 การคมนาคมทางรถไฟ 

 - เส้นทางในการคมนาคมในต าบลนครชุมนมี์ทางรถไฟสายใต้วิ่งผ่านในต าบลและในต าบลยังมี

สถานรีถไฟประจ าต าบลนครชุมน ์ ตัง้อยู่ในหมู่ท่ี 5 อีกด้วย 

  - การคมนาคมทางน้ า 

 เส้นทางในการคมนาคมทางน้ านี้ ประชาชนส่วนใหญ่เลิกใช้การคมนาคมทางน้ าเพราะการคมนาคม

ทางบกสะดวกกว่า 

 ระยะทางจากอ าเภอบ้านโป่ง จนถึงหมู่บ้านท่ีใกล้ท่ีสุดของหมู่บ้าน (หมู่ท่ี 11) มีระยะทางประมาณ 

2 กิโลเมตร และจากอ าเภอบ้านโป่งจนถึงหมู่บ้านท่ีอยู่ไกลท่ีสุดของหมู่บ้าน (หมู่ท่ี 1) มีระยะทางประมาณ 

7 กิโลเมตร 
 

การศึกษา 

 ในต าบลนครชุมนมี์สถานศึกษา คือ โรงเรียนประถมศกึษา จ านวน 4 โรงเรียน คือ 

ชื่อโรงเรียน หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 

 

1. โรงเรียนวัดหัวหิน 1 หัวหิน 

2. โรงเรียนวัดใหญ่นครชุมน์ 6 นครชุมน์ 

3. โรงเรียนวัดตาผา 8 ท่าอิฐ 

4. โรงเรียนอัมพวนาราม 12 ดงมะม่วง 

 โดยสรุป  การบริการทางการศกึษาในต าบลนครชุมน ์  มีเพียงพอส าหรับเด็กนักเรียนในต าบล 
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การศาสนา 

   ประชาชนในต าบลนครชุมน์ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 4 วัด และส านักปฏิบัติธรรม 1 แห่ง 

คือ 

 1.  วัดหัวหิน    ตัง้อยู่หมู่ท่ี  1  บ้านหัวหิน 

 2.  วัดใหญ่นครชุมน์   ตัง้อยู่หมู่ท่ี  6  บ้านนครชุมน์ 

 3.  วัดตาผา    ตัง้อยู่หมู่ท่ี  8  บ้านท่าอิฐ 

 4.  วัดอัมพวนาราม   ตัง้อยู่หมู่ท่ี  12  บ้านดงมะม่วง 

 5.  ส านักปฏิบัตธิรรมศานตนิันทวัน ตัง้อยู่หมู่ท่ี  4  บ้านนครชุมน์ 

 ประชาชนในต าบลใช้วัดเป็นสว่นรวมในการประกอบพิธีทางศาสนา งานบุญและงานประเพณีต่าง ๆ 
 

สาธารณสุข 

 ในต าบลนครชุมนมี์สถานอีนามัย  2  แห่ง  คือ 

 1.  สถานอีนามัยนครชุมน์  ตัง้อยู่หมู่ท่ี  4 บ้านนครชุมน์ 

 2.  สถานอีนามัยบ้านตาผา  ตัง้อยู่หมู่ท่ี  8 บ้านท่าอิฐ 

 ซึ่งให้บริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานแก่ประชาชน  ส่วนโรคร้ายแรงประชาชนจะเข้ารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลบ้านโป่ง  ในเขตเทศบาลอ าเภอบ้านโป่ง 
 

ขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 แต่เดิมการประกอบการเกษตรของเกษตรกรในต าบลนครชุมน์  มีขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ียึด

ปฏิบัตหิลายประการ  แต่ในปัจจุบันนี้  ประเพณีดังกล่าวลดนอ้ยลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

คนรุ่นใหม่  จะยังคงมีอีกหลายประการท่ีส่วนใหญ่ยังถือปฏิบัติกันอยู่ ได้แก่ ประเพ ณีรับท้องข้าวหรือ

รับขวัญข้าว  จะท าพิธีรับขวัญข้าวและเป็นการรับขวัญก าลังใจแก่ข้าวให้เจริญงอกงาม  เคร่ืองใช้ส าหรับพิธี

รับขวัญข้าว ได้แก่  ส้มต า  น้ าอบและธงสี  น าไปประกอบพิธีในนาข้าว 

 จากประเพณีความเชื่อดังกล่าว  ว่าเป็นการให้ขวัญก าลังใจแก่ตน้ข้าว  และเจ้าของ นาดังกล่าวนี้ 

นา่จะเป็นผลดีแก่การท านา  ในประเด็นท่ีมีกิจกรรมการดูแลแปลงนาเพ่ิมขึน้จากปกติเป็นประการส าคัญ  

ปัจจุบันประเพณีดังกล่าวมิได้ปฏิบัตแิล้ว 

 หลังจาก ท่ีเกษตรกร เก็บเกี่ ยวนาข้าว แล้ว เม่ือน าข้ าวขึ้ นยุ้งฉางหากมีกิจจ าเป็นต้องจะขาย 

ข้าวหนา้ลาน  คือ  ข้าวท่ียังไม่ขนเข้ายุ้งฉาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักแนวคิดและบทวิเคราะห์ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการด ารงอยู่ และการปฏิบัตขิองประชาชน

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนิน

ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน ์  ีความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น ท่ีจะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ท่ีมีต่อ

ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายใน ซึ่งจะตอ้งอาศัย ความรอบรู้ ความ

รอบคอบ และความระมัดระวัง ในการน าวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 

ขณะเดียวกันยังตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานทางด้านจิตใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจ้าหนา้ท่ีรัฐ นักทฤษฏี และ

นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนนิชีวิต

ด้วยความอดทน คว ามเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือ ให้สมดุล ย์และพร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานข้างต้น เป็นท่ีมาของ 

นยิาม "๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข" ท่ีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน

ช่องทางตา่งๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้ 

และ คุณธรรม 

ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแท้จริง  เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายท่ีกว้างขวาง  ซึ่ง

ประกอบด้วยคุณสมบัตดิังนี้  

1. ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ท่ีไม่น้ อยเกิ นไปและไม่มากจนเกิน ไป โดยไม่ ไป

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนัน้ จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุ

มีผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านงึถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท านั้นๆ 

อย่างรอบคอบ 

3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้น 

โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีเงื่อนไข ของการ

ตัดสนิใจและด าเนนิกิจกรมมตา่งๆ ให้อยู่ในระดับท่ีพอเพียง 2 ประการดังนี้ 
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3.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน 

ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอ บการวางแผนเพ่ือจะได้

ระมัดระวังในการปฏิบัติ 

3.2 เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะเป็นตัวสร้างเสริม อันประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร เพ่ือใช้สตปัิญญาในการด าเนนิชีวิต 
 

ประเทศไทยกับ เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเนน้ให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเร่ิมตน้ผลิต หรือบริโภคภายใตข้อบเขต 

ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถใน

การควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแตอ่าจฟุ่มเฟือย

ได้เป็นคร้ังคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะท่ีหามาได้ เศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความม่ันคงในทางเศรษฐกิจได้ เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเนน้ท่ีเศรษฐกิจการเกษตร เน้นความ

ม่ันคงทางอาหาร เป็นการสร้างความม่ันคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีช่วย

ลดความเสี่ยง หรือความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใ์ช้ได้ใน

ทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นจะตอ้งจ ากัดเฉพาะแตภ่าคการเกษตร หรือภาคชนบท 

แม้แตภ่าคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการท่ีคล้ายคลึง

กันคือ เนน้การเลอืกปฏิบัตอิย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 

การด าเนนิชีวิตตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดั งนั้น เม่ือ ได้พระราชทานแนว

พระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านงึถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย 

เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ท่ีอาจน าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้ แนวการปฏิบัติตาม

พระราชด าริในการด าเนนิชิวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางดังนี้ 

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุมเฟือยในการใช้ชีวิต 

2. ยึดถอืการประกอบอาชีพด้วยความถูกตอ้ง ซื่อสัตย์สุจริต 

3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าแบตอ่สู้กันอย่างรุนแรง 
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4. ไม่หยุดนิ่งท่ีจะหาทางให้ชีวิติหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มี

รายได้เพ่ิมพูนขึน้ จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 

5. ปฏิบัตตินในแนวทางท่ีด ี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตามหลักศาสนา 

การพัฒนาประเทศตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง  

การพัฒนาประเทศ มิได้มีแบบอย่างตายตัวตามต ารา หากแตต่้องเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศทาง

ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ท่ีมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ จ าเป็นท่ีจะต้องพยายามหาแนวทาง

ด ารงชิวิตตามหลักการพ้ืนฐานของเศรษฐกิ จพอเพียง เพ่ือ ให้เกิดคว ามสมดุลและสอดคล้อ งกั บ

สภาพแวดล้อม เพ่ือสร้างเป็นภูมิคุ้มกัน ป้องกันผลกระทบตอ่ชุมชน เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชุมชน มิ

ให้ลม่สลายไป  

จากแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีให้ประชาชนด าเนินตามวิถีแห่งการด ารงชีพ 

ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองก ากับ และใจตนเป็นส าคัญ ซึ่งก็คือ วิถีชีวิตไทย ท่ียึดทางสายกลางของ

ความพอดี ในหลักพึ่งพาตนเอง 5 ประการดังนี้  

1. ความพอดีด้านจิตใจ ตอ้งมีความเข็มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี เอื้ออาทร ประนีประนอม 

โดยค านงึถึงประโยชน์สว่นรวม 

2. ความพอดีด้านสังคม คือความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน สร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึก

ก าลัง และท่ีส าคัญ ตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดรากฐานท่ีม่ันคงและแข็งแรง 

3. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอ้งรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและ

รอบคอบ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนสูงสุด  

4. ความพอดีด้านเทคโนโลยี ต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้สอดคล้อง กับความ

ต้องการ และควรจะพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิ ปัญญาชาวบ้านของเราเอง เพ่ือให้ เกิ ดประโยชน์ต่ อ

สภาพแวดล้อมของเราเอง  

5. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ ต้องรู้จักเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอสมควร พออยู่พอ

กินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาจะเร่ิมจาก การสร้างพ้ืนฐาน ความพอกินพอใช้ ของประชาชนในชาติเป็น

ส่วนใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ ตามล าดับ เพ่ือให้เกิดความสมดุล

ทางด้านต่างๆ หรือด าเนนิการให้เป็นไปเป็นขั้นเป็นตอน มิใช่การก้าวกระโดด ท่ีตอ้งพ่ึงปัจจัยจากภายนอก 

มาเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งมักแต่จะสร้างปัญหาตามมาอย่างมากมายและไม่ย่ังยืน ดังนั้นวิธีการต่างๆ ตามหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นหนทางท่ีม่ันคง มีล าดับขั้นตอนในการปฏิบัต ิ ท่ีจะให้ประชาชนในชาติและ

พ้ืนฐานของเศรษฐกิจโดยรวม มีความเข็มแข็ง มีรากฐานท่ีม่ันคง ย่ังยืนอย่างยาวนานอย่างแท้จริง 

(ท่ีมา:http://www.raiporjai.com/sufficiency.php?no=20&pg=1 ) 
 

นโยบายเกษตร 4.0 เป็นวิสั ยทัศน์เชิงนโยบาย ท่ีเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่ เศรษฐกิจ ท่ี

ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม ….ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน 

Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ น าผลผลิต

ไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ 

Thailand 2.0  ซึ่ งก็คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา ใน ยุคนี้เรามีเคร่ือ งมือเข้ามาช่ว ย เราผลิตเสื้อผ้ า 

กระเป๋า เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขียน เคร่ืองประดับเป็นตน้ ประเทศเร่ิมมีศักยภาพมากขึน้ 

Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า 

รถยนต ์ก๊าซธรรมชาต ิ ปูนซีเมน เป็นตน้ โดยใช้เทคโนโลยีจากตา่งประเทศ เพ่ือเนน้การส่งออก 

ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ตอ่ปีเท่านั้น 

ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะท่ีท่ัวโลกมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น 

เราจึงตอ้งเปลี่ยนสูยุ่ค Thailand 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังตดิอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงตอ้งการปรับเปลี่ยน

เป็น “ท าน้อย ได้มาก” ก็จะตอ้งเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และ

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่าง

การเกษตรก็ตอ้งเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและใช้

เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตอ้งร่ ารวยขึน้ และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 

เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูงเปลี่ยน

จากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่บริการท่ีมีมูลค่าสูง  เปลี่ยนจากแรงงาน

ทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้และทักษะสูง 

โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้ ตอ้งใช้แนวทาง 

สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและ

สถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อม
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ตอ้งมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตท่ีคลอบคลุมประชากรมาก

ท่ีสุด เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด 

โครงสร้างของ ICT ก็จะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ เราจะก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปาน

กลางไปสู่รายได้สูง ในยุค Thailand 4.0 ได้ก็ตอ้งอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่

เป้าหมายให้ได้ (ท่ีมา: https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/) 
 

เมืองเกษตรสีเขียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green 

Agriculture City) เป็น โครงการส าคัญ  (Flagship Project) ของกระทรว งเกษตรฯ ท่ีสอดคล้อ งกับการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแตล่ะพ้ืนท่ี โดยชู 3 

หัวใจส าคัญสู่การเป็นเกษตรสีเขียว คือ พัฒนาพ้ืนท่ี พัฒนาสินค้า และพัฒนาคนอย่างบูรณาการครบทุก

ภาคส่วนและมีการคัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมายจากจังหวัดท่ีมีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้า

เกษตรเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ ราชบุรี จันทบุรี และ

พัทลุง โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดตน้แบบในแตล่ะภาคของประเทศ เพ่ือผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว 

และพัฒนาเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงเกษตร สาระส าคัญของ 6 จังหวัดต้นแบบ ร่วมกันก าหนดพ้ืนท่ีท่ีจะ

พัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรท่ีดี 

เหมาะสม (Good Agricultural Practice) ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตร และใช้เทคโนโลยี

สะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) 

หัวใจส าคัญของการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว คือ 1. พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย ปราศจาก

มลพิษรบกวน มีการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 2. พัฒนาตัว สินค้าให้เป็นสิน ค้าท่ีมีคุ ณภาพได้

มาตรฐานดา้นความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ

ผลิต 3. พัฒนาคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าท่ีมีคุณภาพ สามารถท า

การผลิต และอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีได้อย่างย่ังยืน  

“สิ่งส าคัญในการด าเนินการของแต่ละหนว่ยงาน คือ การส่งเสริม สนับสนุน การให้ค าแนะน า เพ่ือ

พัฒนากระบวนการในการท าเกษตรกรรมให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเกษตรกรมีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้” 

“สิ่งส าคัญในการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน คือ การส่งเสริม สนับสนุน  การให้ค าแนะน า     

เพ่ือพัฒนากระบวนการในการท าเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการ
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บริโภค แล ะมีค ว าม ปลอดภั ย มี คุณ ภาพ ได้ม าต รฐาน  เก ษตรกรมีชี วิ ตคว ามเป็น อ ยู่ ท่ีดี ขึ้ น ”                          

(ท่ีมา: http://www.ldd.go.th/WEB_Greencity/6Greencity.html) 
       

ราชบุรีเมืองเกษตรสีเขียว 

วสัิยทัศน์จังหวัดราชบุรี  :  เมืองเกษตรสีเขียว สังคมมีความสุข เศรษฐกิจมั่นคง 

เมือ งเกษตรสี เขี ยว   พัฒ นากระบวนการผลิต ในพ้ืน ท่ีใน ทุกกิ จกรรมให้ เป็นการผลิต ท่ีดี   

และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมี   ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้

เกษตรกรท าการเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เกิดความสมดุลของเกษตรกรรม โดยจัดให้มีกลไกการให้

ความรู้ และขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ี ด้านการตลาด

ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงกัน

ตัง้แตก่ารรวบรวมผลผลิต การขนสง่ จนถึงผู้จ าหนา่ยผลผลิต 

สังคมมีความสุข  เป็นการอยู่ร่วมกันของประชาชนในจังหวัดอย่างสันตสิุข มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินท่ีเหมาะสม เข้าถึงระบบประกันสุขภาพท่ีครอบคลุม มีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่าง มีคุณค่า 

มีรายได้ท่ีเหมาะสมภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสวยงาม  

เศรษฐกิจม่ันคง  เป็นเศรษฐกิจท่ีพัฒนาท่ีระเบิดจากข้างใน เพ่ือการสร้างภูมคุ้มกันและพ่ึงตัวเองใน

สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ สร้าง

รายได้ในกลุ่มประชาชนและเกษตรกร  และยกระดับเป็นการพัฒนาในสาขาการผลิตท่ีจะขับเคลื่อนมูลค่า 

GPP ของจังหวัด ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพผลผลิต และการบริการ ตลอดจนการ

บริหารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท้ังนี้เพ่ือการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้ม่ันคง มี

ภูมิคุ้มกันในการขยายตัวตอ่ไป 
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การวเิคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT ANLYSIS) 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน ( Weakness) 

1.มีระบบชลประทานท่ีครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2.เส้นทางการคมนาคมสะดวก 

3.ดินมีความสมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าเกษตรกรรม 

4.มีวัฒนธรรมมอญโดดเด่น ผู้คนมีความสามัคคี

ร่วมมือ 

5.มีโรงสีชุมชนอยู่ในพ้ืนท่ี 

6.แรงงานดา้นการเกษตรเป็นคนในชุมชน 

1.ขาดประสิทธิภาพในการระบายน้ าส่วนเกิน เม่ือ

น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 

2.ขาดแรงงานภาคการเกษตร/ขาดผู้สืบทอดอาชีพ

เกษตรกรรม 

3.ราคาผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ มีความผันผวน 

4.ขาดเงินลงทุน บางส่วนท่ีเป็นหนี้สนิ 

5.เกษตรกรไม่ยอมรับองค์ความรู้ใหม่ๆ  

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี เมืองเกษตรสีเขียว  

เน้ นการพัฒ นากระบวนการผลิต ใน พ้ืนท่ีใน ทุก

กิจกรรมให้เป็นการผลิตท่ีดีและเหมาะสม ปลอดภัย

จากสารเคมี  ผู้ บ ริโภคได้บริโภคสิน ค้าเกษตรท่ี

ปลอดภัย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรท าการ

เกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

2.อยู่ใกล้ตัวอ าเภอบ้านโป่ง ท าให้มีตลาดรองรับ

ผลผลิต 

3.พ้ืนท่ีต าบลฯ มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน 

1.มีน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก เนื่ องจากเป็นพ้ืนท่ีลุ่ ม 

(น้ าท่วมซ้ าซาก) ม.12/8/7/4/5/6/9 ยกเว้นท่ีดอน 

ม. 10/11 
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 พ้ืนท่ีต าบลนครชุมน์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องอ าเภอบ้านโป่ง ตัง้อยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง ท า

ให้มีแหล่งน้ าใช้ท าเกษตรกรรมได้ตลอดท้ังปี โดยเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มมีดินท่ีดีเหมาะส าหรับท าการเกษตร

โดยเฉพาะการปลูกข้าว ประชากรส่วนใหญ่มีเชือ้ชาติมอญจึงมีวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของ

ต าบล แตใ่นปัจจุบันพ้ืนท่ีต าบลนครชุมนก์ลับพบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในฤดูน้ าหลาก โดยพ้ืนท่ีลุ่มซึ่งเป็น

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ่เป็นแหล่งรองรับน้ าส่วนเกินจากพ้ืนท่ีอื่นๆ และไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 

เนื่องจากมีการก่อสร้าง การถมดิน การวางแนวท่อใหม่ กีดขวางเส้นทางการระบายของน้ าเดิม ซึ่งพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมท่ีส าคัญของต าบลส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาท่ีสร้างความ

เดอืดร้อนให้กับเกษตรกรในท้องท่ีเป็นอย่างมาก หากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะเป็นการบรรเทา

ความทุกข์ร้อนของเกษตรกร และสร้างความม่ันคงทางการเกษตรให้กับเกษตรกรต าบลนครชุมนไ์ด้อย่าง

ย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร์การเกษตรของต าบลนครชุมน์ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 

วสัิยทัศน์ 

“ รายได้ม่ันคง องค์กรเข้มแข็ง แหล่งน้ าสมบูรณ์ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมมอญ ” 
 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านการพัฒนาบุคคล 

แนวทางการพัฒนา  

1.1 ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

1.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการพัฒนาสินค้า 

แนวทางการพัฒนา  

1.1 ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา  

1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 

 



แผนพัฒนาเกษตรกรรม 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมต าบลนครชุมน์  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านการพัฒนาบุคคล 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนนิงาน 

แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้

การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-พัฒ นาชุมชนให้ มีวิ ถี

พอเพียง ลดภาวะหน้ีสิน 

ลดการใช้สารเคมี เพ่ิม

ความสามัคคี ฯลฯ 

-เพ่ือสร้างความม่ันคง

ในการประกอบอาชีพ

ของเกษตรกรให้ยั่งยืน 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการ 

2.วางแผนการด าเนินโครงการ 

3.ด าเนินงานจัดโครงการฯ 

     -สกจ.รบ. 

-อบต./อบจ. 

-หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ใน

การผลิต 

-การปลูกพืช (โดยเฉพาะข้าว) 

-การเล้ียงโคขุน 

-การเล้ียงไก่พ้ืนเมือง 

-กา รลด ต้น ทุ น  ล ดกา ร ใ ช้

สารเคมีในการเกษตร 

ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรในด้านต่างๆ 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการ 

2.วางแผนการด าเนินโครงการ 

3.ด าเนินงานจัดโครงการฯ 

     - เกษตรจังหวัด/อ าเภอ 

-ปศุสัตว์จังหวัด 

-สกจ.รบ. 

-อบต./อบจ. 

-หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ด้านการพัฒนาสินค้า 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนนิงาน 

แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

โครงการส่งเสริมการผลิตตาม

มาตรฐานGAP เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ของสินค้า 

อบรมให้องค์ความรู้ใน

ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ต า ม

มาตรฐานGAP เพ่ือเพ่ิม

คุณ ภ า พ ขอ ง สิ น ค้ า

เกษตร 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการ 

2.วางแผนการด าเนินโครงการ 

3.ด าเนินงานจัดโครงการฯ 

     - เกษตรจังหวัด/อ าเภอ 

-กรมวิชาการเกษตร 

-สกจ.รบ. 

-อบต./อบจ. 

-หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว

รูปแบบกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

เพ่ือรวบรวมผลผลิตข้าว

ใน ชุมชนและผ ลิตเป็ น

สินค้าคุณภาพออกจัด

จ าหน่าย 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการ 

2.วางแผนการด าเนินโครงการ 

3.ด าเนินงานจัดโครงการฯ 

     - เกษตรจังหวัด/อ าเภอ 

- สหกรณ์จังหวัด 

-กรมวิชาการเกษตร 

-สกจ.รบ. 

-อบต./อบจ. 

-หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรการเกษตร 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนนิงาน 

แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

โครงการร่องแม่น้ าแม่กลอง ชม

วัฒนธรรมมอญ 

-ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เก่ียวกับวัฒนธรรมมอญ 

ตามวิถีของชุมชนริมฝ่ัง

แม่น้ าแม่กลอง 

-ประชาสัมพันธ์แหล่ ง

ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

มากยิ่งข้ึน 

-สร้าง เสริมศักยภาพ

การจ าหน่ายสินค้าของ

ชุมชน 

-สร้างงานสร้างรายได้

ในชุมชน  

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการ 

2.วางแผนการด าเนินโครงการ 

3.ด าเนินงานจัดโครงการฯ 

 

     - ท่องเท่ียวจังหวัดราชบุรี 

-สกจ.รบ. 

-อบต./อบจ. 

-หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพการจ าหน่ายสินค้า 

-เพ่ิ ม ศั กย ภ าพ ก า ร

จ าหน่ายสินค้าในชุมชน 

-สร้างสถานที่จ าหน่าย

สินค้าใหม่ เช่น สถา นี

รถไฟนครชุมน์ 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการ 

2.วางแผนการด าเนินโครงการ 

3.ด าเนินงานจัดโครงการฯ 

     - พาพิชญ์จังหวัด 

- ท่องเที่ยวจังหวัด 

-สกจ.รบ. 

-อบต./อบจ. 

-หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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โครงการจัดรูปทีดิ่นตามแนวเขต

ชลประทาน 

-เพ่ื อตรวจ สอบ และ

แก้ไขระบบชลประทานที่

มีปัญหาการระบายน้ า 

-คูคลองต้ืนเขิน 

-การถมคลองยืม /กีด

ขวางทางเดินของน้ า 

-ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่

ชลประทานกับประชาชน

ให้มีความชัดเจน 

-หาแนวทางการจัดการ

ปัญหาน้ าอย่างยั่งยืน 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการ 

2.วางแผนการด าเนินโครงการ 

3.ด าเนินงานจัดโครงการฯ 

     -สกจ.รบ. 

-อบต./อบจ. 

-หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 


