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บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ .ศ.2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ประการหนึ่ ง             

คือ เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรเพ่ิมศักยภาพ

และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องได้ด าเนินการ

จัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่

ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตัง้แต่ในระดับต าบล  อ าเภอจังหวัด เป็นล าดับ จนเป็นแผนพัฒนา

เกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวคร้ังนั้นมุ่งเนน้ให้ความส าคัญพ้ืนท่ีใน

ระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาและความตอ้งการในการพัฒนาทุกเร่ืองทุกสาขา

ท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ ท่ีได้จากพ้ืนท่ีเหล่านั้นถือเป็น

ข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกรโดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาตไิด้

ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปปัญหาตา่ง ๆ เหล่านั้น

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลขึ้นมาด าเนนิการอีกคร้ัง โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชน

ระดับต าบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหา

ร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนา

ร่วมกัน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง     

และพัฒนาความร่วมมือในดา้นการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชี พ

ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด าเนนิการใน 5 เร่ืองหลักให้บังเกิดผล

แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน  ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหาท่ีดินท ากิน 

ปัญหาราคาสิน ค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร  สิทธิเกษตรกรและการไม่ ได้ รับความเป็นธรรม พ้ืน ท่ี

ด าเนินการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด าเนนิการเร่ืองนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้

มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัตกิารขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เร่ือง ได้แก่ การลดตน้ทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่ งได้มุ่ งเน้น พ้ืนท่ีด าเนินการในระดับต าบ ล
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เช่นเดียวกับโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกร

จังหวัดก าลังด าเนนิการอยู่ 

อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาตเิห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้นั้นต้องมีการ

ด าเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดยเร่ิมจากกลุ่ม

ขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล ส่งเสริมให้ มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้นเพ่ือส ร้างมูล ค่าเพ่ิม          

ในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในระดับนัน้ได้ จ าเป็นตอ้ง

สนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัตงิาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือ

ใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท า

แผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผนงาน 

ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญให้กับเศรษฐกิจ

ฐานรากระดับต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล กับโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

  2. จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพ้ืนท่ี

หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

 3. ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ตัง้แต่ตน้น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม 

และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เนน้บริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้าง

เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
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ส่วนที่1 

บรบิททั่วไปของจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

"จังหวัดราชบุรี" มีชื่ออันเป็นมงคลย่ิง หมายถึง “เมืองพระราชา” เป็นเมืองเก่าแก่ เมืองหนึ่ งของประเทศ

ไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดน แถบลุ่มแม่น้ าแม่กลองแห่งนี้เป็น

ถิ่นฐานท่ีอยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาตัง้แต่อดีตจากหลักฐานทางโบราณสถานและ

โบราณวัตถุจ านวนมาก ท าให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่ นฐานในบริเวณนี้ ตัง้แตยุ่คหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมือง

โบราณสมัยทวารวดีท่ีต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศจั์กรี ได้เคยด ารงต าแหน่ง

หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนตน้กรุง

รัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านท่ีส าคัญ เป็นสมรภูมิการรบหลาย

สมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ได้ยกทัพมาตั้งรับ ศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายคร้ัง 

คร้ังท่ีส าคัญท่ีสุด คือ สงครามเก้าทัพ 

ตอ่มา พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างก าแพงเมือง

ใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ใน พ.ศ. 2437 ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาค โดยรวมหัวเมืองตา่ง ๆ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกันตั้งขึน้เป็นมณฑล 

และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม  

เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคี รีขันธ์ รวม 6 เมือง ตั้งขึ้น เป็นมณฑลราชบุรี โดยตั้งท่ี

บัญชาการมณฑล ณ เมืองราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่น้ าแม่กลอง (ต่อมาเป็นท่ีต้ังของศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลัง

เก่า และ ในปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) และในปี พ.ศ. 2440ได้ย้ายท่ีบัญชาการจากฝั่ง

ซ้ายกลับมาตั้งรวมอยู่แห่งเดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชบุรีทางฝั่งขวาของแม่น้ าแม่กลองจนถึง พ.ศ.2476 เม่ือ

ได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลท้ังหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็น "จังหวัดราชบุรี" 

จนถึงปัจจุบัน 
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ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย จากพ้ืนท่ีราบราบลุ่ม

แม่น้ าแ ม่กลองสู่ ภูเข าสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตั วยาวเป็นแนวพรมแดนไทย-เมียนมาร์ตั้งอยู่ละติจูด             

ท่ี 13 องศา 09 ลิปดาเหนอื ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนอื และลองติจูด 99 องศา 10 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 

องศา 03 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,247,789 ไร่ เป็นร้อยละ 

1.01 ของประเทศ และอันดับท่ี 42 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขท่ี 

4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอ่กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนอื ตดิตอ่กับอ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศใต้  ตดิตอ่กับอ าเภอเข้าย้อย และอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันออก ตดิต่อกับอ าเภอก าแพงแสน อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมอ าเภอบ้าน

แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอบางคนที อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภู มิประเทศของจังหวัดราชบุรีแบ่งตามระดับความสูงของพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีของจังหวัดส่วนใหญ่     

ร้อยละ 60 เป็นพ้ืนท่ีราบและราบลุ่ม ระดับความสูงต่ ากว่า 100 เมตร เหนอืระดับน้ าทะเล ปานกลาง พบมาก

ทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น้ าแม่กลอง ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม   

อ าเภอด าเนนิสะดวก อ าเภอบางแพ อ าเภอปากท่อและอ าเภอวัดเพลง 

ส่วนพ้ืนท่ีทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นท่ีลาดเชิงเนิน และท่ีลาดเชิงเขา ระดับความสูงของพ้ืนท่ี

อยู่ระหว่าง 100 - 750 เมตร เหนอืระดับน้ าทะเลปานกลาง มีแม่น้ าภาชี และล าห้วยสาขาเป็นสายน้ าหลัก    

พบในเขตอ าเภอสวนผึ้ง  อ าเภอบ้านคา อ าเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอ าเภอปากท่อ  อ าเภอเมืองฯ อ าเภอโพ

ธาราม และอ าเภอบ้านโป่งส าหรับพ้ืนท่ีภูเขาสูง ระดับความสูงตัง้แต ่750 เมตรขึน้ไป พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้าน

ตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีท่ีสูงชันด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ

เขตแดนด้านใตต้ิดกับจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบ  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ 

พบในเขตอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา และอ าเภอปากท่อด้านตะวันตก 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดราชบุรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แตเ่นื่องจากมีเทือกเขา

ตะนาวศรีกั้นอยู่ท าให้พ้ืนท่ีท่ีติดกับเทือกเขามีฝนตกนอ้ย โดยฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน และมักท้ิงช่วงใน

เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ท าให้สภาพอากาศของราชบุรีมี  3 ฤดู คือฤดูฝน มี 2 ช่วง ช่วงแรก เร่ิมเดือน

พฤษภาคมถึงเดอืนสิงหาคม ช่วงท่ีสอง เดอืนกันยายนถึงกลางเดอืนพฤศจิกายน ช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม

ท่ีเลื่อนลงมาจากทางภาคเหนอืมาปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี ท าให้มีฝนตกชุกและตกหนักแถบอ าเภอสวนผึ้ง 

อ าเภอบ้านคา อ าเภอจอมบึง และอ าเภอโพธาราม ท าให้เกิดอุทกภัยและน้ าป่าไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจ า

ทุกปี     จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนของสถานอีุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี พบว่า ปริมาณฝนมากท่ีสุดต่อเดอืน 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 เร่ิมตั้งแต่

กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานีอุ ตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุ รี 

อุณหภูมิต่ าท่ีสุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2542 ฤดูร้อน เร่ิมตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์ถึง

เดือนเมษายน จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้ 41.5 องศา

เซลเซียส เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 
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ข้อมูลการปกครอง/ประชากรและชาติพันธุ์ 

เขตการปกครองจังหวัดราชบุรี แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 10  อ าเภอ 101 ต าบล  977 หมู่บ้าน 

ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง 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 และท่ีราบลุ่ม

ด้านตะวันออกของจังหวัด ท าให้จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ท้ังชนิดดินท่ีเหมาะสมกับ

การเพาะปลูก โดยท่ีราบสูงฝั่งตะวันตกเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ เช่น สับปะรด อ้อย มันส าปะหลัง และ

การเลีย้งสัตว์ พ้ืนท่ีราบตอนกลาง เป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการท านา พืชผัก ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ ส่วนพ้ืนท่ีราบ

ลุ่มด้านตะวันออก เป็นพ้ืนท่ีปลูกผัก ผลไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประกอบกับเกษตรกรมีการสืบทอดการ

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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พัฒนาการเกษตร จังหวัดราชบุรีจึงมีสถานการณ์ผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณค่าและหลากหลายมาจนถึงปัจจุบัน  

จึงเป็นภาคการผลิตท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจของจังหวัด 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรีมีประชากร 8 ชาตพัินธ์ุ ท่ีอพยพมาตัง้ถิ่นฐานในสมัยสงครามในอดีต 

จนเป็นชาติพันธ์ุท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีคุณค่าผ่านมาจนถึงรุ่นปัจจุบันมีความสมาน

สามัคคี ไม่มีความรุนแรง อันเป็นตน้ทุนท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ท้ังด้านอาชีพ รายได้ การท่องเท่ียว 

เช่น ชาวไทยชื้อสายจีน ในสมัยอดีตมีการใช้ภูมิปัญญาศลิปะการป้ันโอ่งมังกร และมีการน าลงเรือเพ่ือส่งขายท่ัวไป 

ภูมิปัญญาดังกล่าวน ามาสู่การพัฒนาการสร้างอาชีพ  การเป็นเมืองแห่งการค้าขาย และการเป็น 1 ใน 12 เมือง

ตอ้งห้ามพลาด ด้านศิลปะ “ราชบุรี ชุมชนคนอาร์ต” มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากสาขาการค้าส่งค้าปลีก  

จังหวัดราชบุรีมีการขยายตัวมาอย่างตอ่เนื่องปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ 8 ของ GPP และเป็นต้นทุนท่ีส าคัญในเชิง

สังคมท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข   
 

วสัิยทัศน์จังหวัดราชบุรี  :  เมืองเกษตรสีเขียว สังคมมีความสุข เศรษฐกิจมั่นคง 

เมื อ ง เก ษต รสี เขี ยว  พั ฒ น าก ระบ ว น การ ผลิ ต ใน พ้ื น ท่ี ใน ทุ ก กิ จก รรม ให้ เ ป็น ก ารผ ลิ ต ท่ี ดี  

และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมี   ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัย โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมให้เกษตรกร

ท าการเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน เพ่ือ ให้ เกิ ดความสมดุลของเกษตรกรรม โดยจัดให้ มีกลไกการให้ความ รู้          

และขับเคลื่อนในระดับ พ้ืนท่ี รวมท้ังการส ร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ี ด้านการตลาดส่งเสริมและ

พัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์  และวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงกันตัง้แตก่ารรวบรวม

ผลผลิตการขนสง่ จนถึงผู้จ าหนา่ยผลผลิต 

สังคมมีความสุข  เป็นการอยู่ร่วมกันของประชาชนในจังหวัดอย่างสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินท่ีเหมาะสม เข้าถึงระบบประกันสุขภาพท่ีครอบคลุม มีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่าง มีคุณค่า มีรายได้ท่ี

เหมาะสมภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสวยงาม  

เศรษฐกิจม่ันคง  เป็นเศรษฐกิจท่ีพัฒนาท่ีระเบิดจากข้ างใน เพ่ือการสร้างภูม คุ้มกันและพ่ึงตัวเองใน

สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ใน

กลุ่มประชาชนและเกษตรกร  และยกระดับเป็นการพัฒนาในสาขาการผลิตท่ีจะขับเคลื่อนมูลค่า GPP ของจังหวัด 

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพผลผลิต และการบริการ ตลอดจนการบริหารการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังนี้เพ่ือการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้ม่ันคง มีภูมิคุ้มกันในการขยายตัว

ตอ่ไป 
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ภาคการเกษตร การท าการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี       

  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลุกข้าวในเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง มีการปลูก

พืชไร่ชนิดต่างๆ เช่น มีการปลูกข้าว มากในพ้ืนท่ี อ.ปากท่อ, อ.บ้านโป่ง, อ.โพธาราม พ้ืนท่ี 63,282 ไร่ 60,634 

ไร่ และ 56,891 ตามล าดับ มีการปลูกพืชไร่ การปลูกสับปะรดโรงงาน ปลูกมากในพ้ืนท่ี อ.บ้านคา, อ.ป ากท่อ, 

อ.สวนผึง้ พ้ืนท่ี 82,160 ไร่, 16,881 ไร่ และ 10,268 ไร่ ตามล าดับ และการปลูกอ้อยโรงงาน ปลูกมากใน

พ้ืนท่ี อ.จอมบึง, อ.โพธาราม, อ.บ้านโป่ง พ้ืนท่ีปลูก 77,037 ไร่ 56,790 ไร่ และ 30,961 ตามล าดับ การ

ปลูกไม้ผลท่ีส าคัญได้แก่ การปลูกมะพร้าวน้ าหอม ปลูกมากในพ้ืนท่ีอ.ด าเนินสะดวก, อ.เมือง, อ.วัดเพลง พ้ืนท่ี

ปลูก 18,507 ไร่, 6,303 ไร่ และ 5,320 ไร่ ตามล าดับ  นอกจากนัน้เป็นการปลูกมะม่วง ชมพู่ทับทิมจันทร์ 

องุ่น นอกจากนั้นเป็นการปลูกพชืผัก 

    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) 
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พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ท่ีมีการเพาะปลูกมาก 5 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง สับปะรด (โรงงาน) มันส 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 าตน้ทุนจากสถานการณ์ พบว่าปริมาณน้ าตน้ทุนในลุ่มน้ า

แม่กลอง มีอยู่ประมาณ 4,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ า

ท่ีมีไม่เพียงพอตอ่การท านาปรัง  

มะพร้าวน้ าหอม จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวน้ าหอมมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากดินมี

คุณลักษณะท่ีเหมาะสม ท าให้ปลูกมะพร้าวน้ าหอมได้คุณภาพดี เป็นท่ีต้องการของผู้ บริโภค ประกอบกับความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศมีปริมาณสูงขึ้น ผู้ส่งออกตอ้งการผลผลิตจ านวนมากขึน้ มีผู้ รับซื้อ โรงงานแปรรูป

ตัง้ใหม่มากขึน้ มีผลท าให้ราคาสูงขึน้ จึงมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมมากขึ้นในช่วง 2 – 3 ปีนี้ 

สับปะรดโรงงาน สับปะรดโรงงานของจังหวัดราชบุรี พ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอบ้านคา ปากท่อ

และสวนผึ้ง พ้ืนท่ีปลูกลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรหลายรายใช้ปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา เม่ือ

ยางพาราอายุมากกว่า 3 ปี ก็ตอ้งเลิกปลูกสับปะรด ท าให้พ้ืนท่ีปลูกลดลง และด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง ท าให้ผล

ผลิตลดลง มีผลตอ่ราคาท่ีสูงขึน้เนื่องจากผลผลิตนอ้ย พ้ืนท่ีปลูกในอนาคตคาดว่าจะไม่ลดลงมากกว่านี้ เนื่องจาก

มีปริมาณท่ีเหมาะสมท าให้ราคาดีอย่างตอ่เนื่อง 

มันส าปะหลัง มันส าปะหลังเป็นพืชท่ีปลูกเฉพาะพ้ืนท่ี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ใช้น้ าฝนเป็นหลัก ท าให้

พ้ืนท่ีปลูกคงท่ี มีการเพ่ิมหรือลดลงในปริมาณท่ีไม่สูงนัก เนื่องจากพื้นท่ีเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้ยาก   
 

การปศุสัตว์  

  จังหวัดราชบุรี ได้สง่เสริมด้านปศุสัตว์ เนน้การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ลดและเลิก

ใช้สารเคมี เลี้ยงสัตว์ให้ปลอดโรคและมีความสุข เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้เลีย้งและผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิต 

ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาต ิเพ่ิมผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือให้เกษตรมีกินมีใช้ภายในครัวเรือน เหลือจึงจ าหน่ายตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ เน้นพัฒนาปรับระบบการเลีย้งให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ควบคุม

ระบบการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio security) เนน้การผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคตั้งแต่ฟาร์ม

ถึงโตะ๊อาหาร และปลอดภัยตอ่สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ราชบุรี เป็นเมืองเกษตรสีเขียว หรือ Green City  
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สัตว์เศรษฐกิจท่ีมีการเล้ียงในจังหวัดราชบุรี  

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

ของการเลีย้งสุกรท้ังประเทศ จากการส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ขณะนี้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ ร้อย

90 ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ส าหรับโรงฆ่าช าแหละในจังหวัดมีท้ังหมด 27 แห่ง ก าลังการผลิต 1 ,750 ตัว

ต่อวัน  

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

ในส่วนของการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรในจังหวัดราชบุรี จะเนน้การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงโคนมให้มี

รายได้เพ่ิมขึน้ ลดตน้ทุนการผลิต มีปริมาณน้ านมดิบเพ่ิมขึ้น  

  โคเนื้อ มีอยู่ประมาณ 96,546 ตัว  เนน้การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเร่ง

พัฒนาสายพันธ์ุ โดยใช้การผสมเทียมเพ่ือให้มีสายพันธ์ุโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน ชาร์โรเล่ส์   และบอรงอากีแตง 

และจะพัฒนาฟาร์มเป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดขีองกรมปศุสัตว์ 

แพะ มีจ านวน  18,305 ตัว เกษตรกรผู้เลีย้ง 706 ครัวเรือน จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 

และได้ก าหนดเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นฮับแพะ โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตร ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มมี

ชมรมผู้เลี้ยงแพะ และจะพัฒนาสายพันธ์ุ  โดยใช้งานผสมเทียมแพะ พัฒนาฟาร์มและระบบการเลีย้งการจัดการให้

เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม   
 

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 )  
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การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

  จังหวัดราชบุรี มีเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ าท้ังสิ้นจ านวน 2 ,663 ราย เนื้อท่ีเลีย้งรวม 27,478.08 ไร่ 

ฟาร์มเลี้ยงรวม 2,720 ฟาร์ม (49,825 ไร่) บ่อเลี้ยงรวม 49,825 บ่อ สัตว์น้ าท่ีนิยมเลี้ยง ได้ แก่ กุ้งก้ามกราม      

กุ้งขาว ปลาสวยงาม และปลาน้ าจืด (ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี มกราคม 2559) 
 

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 ปีย้อนหลังมีจ านวน

พ้ืนท่ีป่าไม้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส าหรับพ้ืนท่ีป่าไม้จ าแนกตามลักษณะบังคับตามกฎหมาย (ท่ีมา : ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วย   

- ป่าสงวนแห่งชาต ิ  มีพ้ืนท่ี  1,864.95   ตารางกิโลเมตร 

  - อุทยานแห่งชาติ มีพ้ืนท่ี  328.74  ตารางกิโลเมตร 

  - เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า มีพ้ืนท่ี  489.31  ตารางกิโลเมตร 

  - ท่ีราชพัสดุ   มีพ้ืนท่ี  800.00  ตารางกิโลเมตร 
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ทรัพยากรน้ า 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ ท่ีส าคัญ  ได้ แก่ แม่น้ าแม่กลองไหลผ่านจังหวัดราชบุรีในเขตอ าเภอบ้านโป่ง     

อ าเภอโพธาราม อ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอด าเนินสะดวก รวมความยาว 67 กิโลเมตร แม่น้ าแควอ้อม เป็น

สาขาของแม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมืองฯ และอ าเภอวัดเพลง แม่น้ าภาชี ตน้น้ าเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีใน

เขตอ าเภอบ้านคา ไหลผ่าน อ าเภอสวนผึง้ อ าเภอจอมบึง ไปบรรจบแม่น้ าไทรโยคในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มีความ

ยาวเฉพาะ ในเขตจังหวัดราชบุรี 80 กิโลเมตร จังหวัดราชบุรี มีคลองด าเนินสะดวกท่ีขุดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 

เพ่ือเชื่อม แม่น้ าท่าจีนกับแม่น้ าแม่กลอง โดยเร่ิมจากต าบลบางยาง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผ่าน

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บรรจบกับแม่น้ าแม่กลองท่ีต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม มีความยาวตลอดล าคลอง 35 กิโลเมตร    และล าคลองสาขาอีก กว่า 200 คลอง  

ปริมาณน้ าต้นทุนของจังหวัด พบว่า มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้น้ าของจังหวัด    ทุก ๆ ปี 

และในปี 2557/2558 จังหวัดมีความต้องการใช้น้ าเท่ากับ 39 ล้าน ลบ.ม.  เป็นความต้องการใช้น้ าด้าน

การเกษตรท้ังหมด 

  พ้ืนท่ีในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่  เขื่อนแม่กลอง ซึ่งทดน้ าแม่กลอง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี ก่อให้เกิดคลองส่งน้ าสายใหญ่เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การเก็บกักน้ า การระบาย

น้ า ป้องกันน้ าท่วม ในเขตจังหวัดราชบุรีครอบคลุม พ้ืนท่ี 868,680 ไร่ 

  คุณภาพน้ า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้ าแม่กลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี จ านวน 3 คร้ัง เพ่ือบ่งบอกระดับคุณภาพน้ าว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อม

โทรม หรือเสื่อมโทรมมาก ซึ่งน าค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรีย

กลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มท้ังหมด (FCB) และแอมโมเนยี (NH3-N) มาค านวณ

คุณภาพน้ า พบว่า 

   - สถานีสะพานวัดใหม่ช านาญ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (MK06) คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อม

โทรม (มาตรฐานคุณภาพน้ าประเภทท่ี 4)  

  - สถานหีน้าค่ายภาณุรังสี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (MK05) คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (มาตรฐาน

คุณภาพน้ าประเภทท่ี 3)  

 - สถานีสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราช บุรี (MK07) คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี 

(มาตรฐานคุณภาพน้ าประเภทท่ี 2)  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไปต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

ประวัติความเป็นมา 

เดิมมีอ่างน้ าอยู่กลางหมู่บ้าน ลักษณะของอ่างน้ าประกอบด้วยหินเป็นสว่นใหญ่ ชาวบ้านไม่ว่าใกล้หรือไกล

ตา่งพ่ึงพาอาศัยแหล่งน้ าแห่งนี้ดื่มใช้ และท าการเกษตร ตอ่มาทางราชการ แต่งตั้งให้เป็นต าบล ชาวบ้านจึงพร้อม

ใจกันใช้ชื่อ "อ่างหิน" เป็นชื่อของต าบลสบืมาจนถึงปัจจุบัน 
 

ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลชุมชนจ านวน 7 ชุมชน 

ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ชื่อผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านห้วยนอ้ย 638 นายนาวิน บ้ึงไชย 

2 บ้านหนองโก 742 นายประเทือง หม่ืนช านาญ 

3 บ้านโป่ง 595 นายสุภักดิ์ ขาวข า 

4 บ้านนาคอก 702 นายชาต ิ ป๊ิกเหม้น 

5 บ้านอ่างหิน 951 นายค าผล เสมอใจ 

6 บ้านห้วยตน้ห้าง 471 นายประมาณ ขาวสะอาด 

7 บ้านโป่งเก้ง 542 นายเพ็ชร อ านวลใจ 
 

พ้ืนท่ี 

ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและสลับกับภูเขาบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พ้ืนท่ีเหมาะแก่การ

เพาะปลูก การเลีย้งสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 

เขตพ้ืนท่ี 

ทิศเหนอื ตดิกับ อบต.น้ าพุ และอบต.ห้วยไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ทิศใต ้ตดิกับ อบต.ทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ตดิกับ อบต.ทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันตก ตดิกับ อบต.ยางหัก อ าเภอปากท่อ, อบต.หนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา  

และอบต.รางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
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สภาพภูมิอากาศ   

ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดฤดูฝนตั้งแต่ตน้เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดอืนพฤศจิกายน  ฝน

ตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเร่ิมตัง้แต่ปลายเดอืนตุลาคมถึงกลางเดอืนกุมภา พันธ์ อากาศ

หนาวเย็น ฝนตกน้อยและมีอุณหภูมิต่ าสุดของปีฤดูร้อนเร่ิมตัง้แต่เดอืนมีนาคมถึงกลางเดอืนพฤษภาคม อากาศ

ร้อน   ความชืน้ในอากาศต่ าและมีฝนตกเป็นคร้ังคราว  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.26  องศาเซลเซียส ปริมาณ

น้ าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี  1,210.60  มิลลเิมตร ความชืน้สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 71.42   
 

สมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตร   

เดอืนพฤษภาคม เป็นเดอืนแรกท่ีปริมาณน้ าฝนสูงปริมาณความชืน้สะสมในดนิสูงจึงท าให้ดินอิ่มตัว  ดังนั้น

ช่วงท่ีมีการสะสมความชืน้ในดินจึงเร่ิมจากเดอืนพฤษภาคมไปจนถึงเดอืนตุลาคม ส่วนช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ถึงเดอื น

เมษายนจะเป็นช่วงการขาดน้ า  ส าหรับช่วงระยะท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงปลาย

เดอืนพฤศจิกายน   
 

ลักษณะท่ัวไปของดิน 

        ลักษณะของดินในต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  สามารถจ าแนกออกได้เป็น 7 ชุดดิน     

ดังนี้ 

ตารางแสดงช่ือชุดดินและจ านวนเนื้อท่ี 

หน่วย

แผนท่ี 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

เนื้อท่ี 

ไร่ % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Db 

Kyo 

Pp 

Pth 

Si-sh 

Suk-md 

Ty 

ชุดดินเดิมบาง 

ชุดดินเขาย้อย 

ชุดดินโพนพิสัย 

ชุดดินปากท่อ 

ชุดดินสค้ิีว ท่ีเป็นดนิตื้น 

ชุดดินสตึกท่ีมีการระบายน้ าดีปานกลาง 

ชุดดินท่ายาง 

174.00 

108.64 

404.76 

638.67 

1,530.58 

7,637.70 

1,916.37 

1.40 

0.88 

3.26 

5.15 

12.33 

61.54 

15.44 

  รวม 12,410.72 100.00 
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รายละเอียดลักษณะชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ี 

 

ชุดดินเดิมบาง (Doem Bang Series: Db)  กลุ่มชุดดินท่ี 7  

การจ าแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs  

การก าเนดิ เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนตะพักล าน้ าเก่าระดับต่ าหรือ

เนนิตะกอนน้ าพารูปพัด  

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %  

การระบายน้ า ค่อนข้างเลว  

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า  

การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า  

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท านา 

ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดนิลกึดินบนเป็นดนิร่วนปนทรายถึงร่วนเหนยีวปนทรายหรือดินร่วนปนดนิเหนยีว 

สีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินบนตอนลา่งเป็นดนิร่วนปนดนิเหนยีว ดินเหนยีวหรือ

ดินเหนยีวปนทรายแป้ง มีสเีทาปนน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทามีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลอืง สีเหลอืงปน

น้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนลา่งเป็นดนิเหนยีว สีเทาปนน้ าตาลอ่อน มีจุดประสี

แดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดกลางถึงด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ความลึก 

(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน  

ความอิ่มตัว

เบส  

ฟอสฟอรัส ท่ี

เป็นประโยชน์  

โพแทสเซีย

ม ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม

สมบูรณ์

ของดิน  

0-25  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

25-50  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

50-100  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  สูง  ปานกลาง  

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ เป็นดนิท่ีมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีน้ าท่วมในฤดูฝนลกึ 30 ซม. นาน 4 เดอืน 

ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท านา ควรมีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 

ควบคู่กับปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัตทิางกายภาพของดินให้ดขีึน้และช่วยเพ่ิมธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน 

นอกจากนีใ้นช่วงฤดูแลง้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ถ้ามีแหล่งน้ าเพียงพอก็อาจจะใช้ปลูกพชืไร่อายุสั้นบางชนิดและ

พืชผักสวนครัวได้ดี 
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ชุดดินเขาย้อย (Khao Yoi Series: Kyo)กลุ่มชุดดินท่ี 18  

การจ าแนกดิน Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric 

Endoaqualfs  

การก าเนดิ เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนตะพักล าน้ าระดับต่ าหรือเนนิ

ตะกอนน้ าพารูปพัดตดิตอ่กัน  

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบมีความลาดชัน 0-2 %  

การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงเลว  

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า  

การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า  

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท านา 

ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดนิลกึ ดินบนเป็นดนิร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ าตาลหรือสีน้ าตาล หรือ

สีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินบนตอนลา่งเป็นดนิร่วนเหนยีวปน

ทราย หรือดินร่วนปนดนิเหนยีว สีอ่อนของเทาปนน้ าตาล สีเทาปนชมพู หรือสีอ่อนของน้ าตาลปนแดง มีจุดประสี

น้ าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลอืงตลอดหนา้ ตัดดนิ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.5) ดินล่าง

ตอนลา่ง มีมวลก้อนกลมของเหล็กและแมงกานสีท้ังอ่อนและแข็งอยู่ในดนิลา่งลึกลงไป ปฏิกิริยาดิน เป็นกลาง (pH 

7.0) 

ความลึก 

(ซม.)  

อินทรียวัต

ถ ุ 

ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน  

ความ

อิ่มตัวเบส  

ฟอสฟอรัส ท่ี

เป็นประโยชน์  

โพแทสเซียม 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม

สมบูรณ์

ของดิน  

0-25  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

25-50  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

50-100  ต่ า  ปานกลาง  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

 

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินเป็นทราย ท าให้เสี่ยงตอ่การขาดแคลนน้ าในการ ท านา 

ถ้าน ามาปลูกพชืไร่ น้ าแช่ขังนานถึง 4 เดอืน ลึก 30 ซม.  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ใช้ท านา ตอ้งปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมแร่

ธาตุท่ีจ าเป็นแก่พืชให้กับดินและท าให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
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ชุดดินโพนพิสัย (Phon Phisai series: Pp)กลุ่มชุดดินท่ี 49  

การจ าแนกดิน Loamy-skeletal over clayey, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Oxyaquic  

Plinthic) Paleustults  

การก าเนดิ เกิดจากตะกอนชะมาทับถมบนหินตะกอนเนื้อละเอียดบนพ้ืนผิวของการเกลี่ย

ผิวแผ่นดิน  

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %  

การระบายน้ า ดีปานกลาง  

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางในดนิบนและช้าในดนิล่าง  

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรัง พืชไร่ บางพ้ืนท่ีท าคันนาปลูกข้าว 

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดนิตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดนิร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาเข้ม 

ดินล่างตอนบน เป็นดนิร่วนเหนยีวปนทรายถัดไปเป็นดนิร่วนเหนยีวปนทรายปนกรวดหรือดินเหนยีวปนกรวดมาก 

มีสนี้ าตาลหรือน้ าตาลแก่ ส่วนดนิลา่งภายใน 50-100 ซม. เป็นดนิร่วนเหนยีวปนกรวดมากหรือดินเหนยีวปน

กรวดมากถัดไปจะเป็นชั้นดนิเหนยีวตลอด มีสเีทาปนน้ าตาลอ่อนหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงของศลิาแลงอ่อน

และน้ าตาลแก่หรือน้ าตาลปนเหลอืง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดนิบนและ

เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดนิลา่ง 

ความลึก 

(ซม.)  

อินทรียวั

ตถุ  

ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน  

ความอิ่มตัว

เบส  

ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

โพแทสเซียม 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม

สมบูรณ์ของ

ดิน  

0-25  ต่ า  ต่ า  ต่ า  ต่ า  สูง  ต่ า  

25-50  ต่ า  ต่ า  ต่ า  ต่ า  สูง  ปานกลาง  

50-100  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  สูง  ปานกลาง  

ข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ เป็นดนิตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน กรณีท่ีใช้ปลูกพชืไร่ ควรเลอืกพชืท่ีมีรากสั้น เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง       

ถั่วเขียว และอื่นๆ ส่วนกรณีท่ีใช้ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนตน้ ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 75x75x75 ซม. 

แล้วน าหนา้ดินหรือดินจากท่ีอื่นมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ลงในหลุมปลูก อัตราประมาณ 20-30 กก.ตอ่หลุม เม่ือ

ผสมแล้วน ากลับลงไปในหลุมก่อนท่ีจะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนตน้  
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ชุดดินปากท่อ (Pak Tho Series: Pth) กลุ่มชุดดินท่ี 6  

การจ าแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic (Aeric) Plinthic Palequults  

การก าเนดิ เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนเนนิตะกอนรูปพัดหรือตะกอน

ตะพัก ล าน้ าเก่าระดับต่ า  

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-2 %  

การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงเลว  

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า  

สภาพซึมผ่านได้ของน้ า ช้า  

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท านา 

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดนิลกึ ดินบนเป็นดนิร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีเทาอ่อน มีจุดประสีเหลอืงปน

น้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินบนตอนลา่ง สีน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาล

แก่หรือสีน้ าตาลปนเหลอืง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินล่างตอนลา่งดินร่วนเหนยีวปนทราย สีน้ าตาล

อ่อนหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงปนเหลอืงหรือสีแดง มีลักษณะเป็นศิลาแลงอ่อนมีปริมาณมากกว่า     5-50 

% ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน อาจพบมวลก้อนกลม (nodules) ของแมงกานสี 

ความลึก 

(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน  

ความอิ่มตัว

เบส  

ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

โพแทสเซียม 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม

สมบูรณ์

ของดิน  

0-25  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

25-50  ต่ า  ต่ า  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  

50-100  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  

 

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า คุณสมบัตทิางกายภาพไม่ดี น้ าท่วมขังในฤดูฝนลกึ 30 ซม. 

นาน 4-5 เดอืน  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท านา ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ในอัตราและระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและบ ารุงรักษาดิน 
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ชุดดินสีคิ้ว (Si Khiu series: Si) กลุ่มชุดดินท่ี 36  

การจ าแนกดิน Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Rhodustalfs  

การก าเนดิ เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนหินทรายท่ี

มีปูนปน  

(calcareous sandstone) บนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดนิ  

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %  

การระบายน้ า ดี  

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลาง  

การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง  

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณ ไม้สว่นใหญ่เป็น 

ป่าไผ่ ปลูกพชืไร่ 

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดนิลกึ ดินบนเป็นดนิร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดนิ

ร่วนเหนยีวปนทราย สีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดงเข้ม จะพบก้อนเหล็กและแมงกานสีสะสมและก้อนหินปูนสะสม ใน

ระดับความลึกท่ีต่ ากว่า 120 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน ในระดับความลึก 1.5-2.5 เมตร 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดนิบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นดา่งปานกลาง (pH 

5.5-8.0) ในดนิลา่ง 

ความ

ลึก 

(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ

แลกเปล่ีย

นแคต

ไอออน  

ความอิ่มตัว

เบส  

ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

โพแทสเซียม 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม

สมบูรณ์

ของดิน  

0-25  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

25-50  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

50-

100  

ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกพชืไร่ ควรปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดนิและปรับปรุงสมบัตทิางกายภาพให้ดขีึน้ 
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ชุดดินสตึก (Satuk series: Suk)กลุ่มชุดดินท่ี 35  

การจ าแนกดิน Fine-loamy, siliceous, subactive,isohyperthermic Typic Paleustults  

การก าเนดิ เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการ

เกลี่ยผิว แผ่นดิน  

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 %  

การระบายน้ า ดี  

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลาง  

การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงเร็ว  

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรัง ปลูกพชืไร่ 

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดนิลกึมาก ดินบนเป็นดนิร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดนิร่วน สีน้ าตาล ปนเทาเข้ม

หรือสีน้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดนิร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนยีวปนทราย สีน้ าตาลแก่ ส ี น้ าตาลปนเหลอืงหรือสี

เหลอืงปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดนิบนและเป็นกรดจัดมาก          

(pH 4.5-5.0) ในดนิลา่ง 

ความลึก 

(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน  

ความ

อิ่มตัว

เบส  

ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

โพแทสเซียม ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม

สมบูรณ์

ของดิน  

0-25  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  

25-50  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  

50-100  ต่ า  ต่ า  ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงตอ่การขาดแคลนน้ า  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกพชืไร่ เช่น มันส าปะหลัง ปอ ป่าทดแทนส าหรับท าไม้ใช้สอย และไม้ผล 

เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ และควรปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพ่ือช่วยปรับปรุงให้ดนิ

มีสมบัตทิาง กายภาพดีขึ้นและมีธาตุอาหารสมบูรณ์อยู่เสมอ 
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ชุดดินท่ายาง (Tha Yang: Ty)กลุ่มชุดดินท่ี 48  

การจ าแนกดินLoamy-skeletal,siliceous,isohyperthermicKanhaplic Haplustults  

การก าเนดิ เกิดจาการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็น

ระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโนม้ถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซท์ โดยมี

หินดินดานและหินฟิลไลท์แทรกอยู่  

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนนิเขา มีความลาดชัน 2-35 %  

การระบายน้ า ดี  

การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า  

สภาพให้ซึมได้ของน้ า ปานกลางถึงเร็ว  

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 

ปลูกพชืไร่ เช่น มันส าปะหลัง และอ้อย 

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดนิตื้นถึงชั้นกรวด ดินบนเป็นดนิร่วนปนทรายหรือดินร่วน มีกรวดและเศษหินก้อนหิน

ปนอยู่ตอนบนประมาณ 15-34 %โดยปริมาตร สีน้ าตาลปนเทาถึงสีน้ าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรด

เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลา่งเป็นดนิร่วนเหนยีวปนทราย ดินร่วนปนดนิเหนยีวหรือดินเหนยีวปนทราย

ปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากกว่า 35 %โดยปริมาตร เพ่ิมขึน้ตามความลึก จะพบชั้นดนิปนกรวดปนเศษหินนี้

ตื้นกว่า 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อยถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0 ) ดินล่าง

ตอนลา่งเป็นชั้นเศษหินกรวดของหินทราย 

ความลึก 

(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน  

ความ

อิ่มตัวเบส  

ฟอสฟอรัส ท่ี

เป็น

ประโยชน์  

โพแทสเซียม 

ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม

สมบูรณ์

ของดิน  

0-25  สูง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  สูง  ปานกลาง  

25-50  สูง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  สูง  ปานกลาง  

50-100  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  ต่ า  สูง  ปานกลาง  

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ เป็นดนิตื้นมีเศษหินมาก มีความลาดชันสูง ขาดแคลนน้ า  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้ในการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่ง

ตน้น้ าล าธาร 
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สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

เขตการใช้ท่ีดินท่ี 1    

      เขตพ้ืนท่ีท านา มีเนื้อท่ีประมาณ  921.31   ไร่ หรือ  7.43% ของพ้ืนท่ี  ประกอบด้วยชุดดินเดิม

บาง (Db)  ชุดดินเขาย้อย (Kyo)  และชุดดินปากท่อ (Pth) 

      การจัดการดิน เพ่ือให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชนัน้ได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดตา่งๆ  ร่วมกับการจัดระบบ

การใช้ท่ีดินให้สอดคล้องกับศักยภาพของดินและข้อมูลทางด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

ได้แก่ 

       -  การเลอืกชนิดของพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและชนิดของดิน  เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มและมี

น้ าขัง  จึงเหมาะสมในการปลูกข้าวในฤดูฝน  ส่วนในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยว  สามารถปลูกพืชไร่อายุสั้น  เช่น  ถั่ว

เหลอืง  ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน  และพืชผักตา่งๆได้ 

       - การจัดการเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก จ าเป็น ต้องท าคัน

ดินล้อมรอบ  และมีทางระบายน้ า 

       -  การจัดการเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน   ควร

ปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยปุ๋ยอินทรีย์ เช่น การใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 1-3 ตันตอ่ไร่  ใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี  หรือ

ปลูกพชืปุ๋ยสดและไถกลบ 

        ข้อเสนอแนะ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการท านา ส่วนฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่อายุสั้นหรือ

พืชผัก  หรือใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบบไร่นาสวนผสม คือ มีการท านา ปลูกพชืผัก  และเลีย้งสัตว์ควบคู่กันไป  

 เขตการใช้ท่ีดินท่ี 2    

   เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่และไม้ผลควรมีการพัฒนาแหล่งน้ าให้พอเพียงมีเนื้อท่ีประมาณ7,637.70ไร่ หรือ 

61.54   % ของพ้ืนท่ี ประกอบด้วย ชุดดินสตึกท่ีทีการระบายน้ าดีปานกลาง (Suk-md)   

    - ปัญหาและข้อจ ากัด 

  1)   ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง  เนื่องจากการชะล้างพังทลายของดิน  และจากการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิอย่างตอ่เนื่อง 

  2)   ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูก  โดยเฉพาะฤดูแลง้ 

     - การจัดการดิน  เพ่ือให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชนั้ นได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่างๆ ร่วมกับการ

จัดระบบการใช้ท่ีดนิให้สอดคล้องกับศักยภาพของดิน ได้แก่ 
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  1) การอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินไม่ให้ดินเสื่อมโทรมเร็ว   ควรน า

มาตรการทางพืช เช่น การปลูกพืชขวางความลาดเท การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกแถบหญ้าแฝกตามแนวระดับ  

ส่วนวิธีกล เช่น การท าคันดนิ  บ่อดักตะกอน  คันเบนน้ า  เป็นตน้ 

  2) การจัดระบบการปลูกพชืให้เหมาะสม โดยการจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนท่ีมีพืชตระกูลถั่ว

แทรกอยู่กับพืชอื่น การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมในแถวพืชหลัก  หรือการปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบลงไปในดินก่อน

การปลูกพชืหลัก 

  3) การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เช่น การใช้ปุ๋ย

คอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 1-3 ตันต่อไร่  ใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

 ข้อเสนอแนะ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และไม้ผล  หรือการจัดท าเป็นรูปแบบเกษตร

แบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชไร่  และปลูกไม้โตเร็วหรือไม้ผลบางชนดิ  เช่น มะม่วง  ขนุน เป็นต้น อย่างไรก็

ตามควรจะจัดหาแหล่งน้ าให้พอเพียง    เช่น   การสร้างสระเก็บน้ าขนาดเล็กในไร่นา หรือวิธีการรักษาความชืน้ใน

ดินโดยใช้วัสดุคลุมดิน หรือการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินด้วยวิธีการตา่งๆท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

เขตการใช้ท่ีดินท่ี 3 

    เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่รากตื้น มีเนื้อท่ีประมาณ 3,851.71  ไร่หรือ  31.03 %ของพ้ืนท่ี  ประกอบด้วย 

ชุดดินโพนพิสัย (Pp)  ชุดดินสค้ิีวท่ีเป็นดนิตื้นมาก และชุดดินท่ายาง(Ty) 

     - ปัญหาและข้อจ ากัด 

  1)  เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก มีเศษหินปะปน  ท าให้เป็นอุปสรรคตอ่การเตรียมดิน 

  2)  ดินขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแลง้ 

     -  การจัดการดิน 

  1) ในกรณีท่ีใช้ปลูกพืชไร่ควรเลือกชนดิของพืชท่ีมีระบบรากตื้น  เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือถั่ว

ตา่งๆ มาปลูก  

   2) การจัดการเกี่ยวกับความชื้นในดิน ในการปลูกพืชควรใช้วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชคลุมดินเพ่ือ

ช่วยรักษาความชืน้ในดนิ  ถ้าเป็นไปได้ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ าให้กระจายท่ัวพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

  3) การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ท าได้โดยการจัดระบบการปลูกพืชบ ารุงดิน ได้แก่การ

ปลูกพืชตระกูลถั่วตา่งๆสลับกับการปลูกพืชหลัก การปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบลงดิน การปลูกพืชตระกูลถั่วแซม

ระหว่างแถวพืชหลัก ซึ่งระบบการปลูกพชืเหล่านี้จะช่วยรักษาและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ทางหนึ่ง 
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 4) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก  นอกจากเพ่ิมแร่ธาตุอาหารพืชให้แก่ดิ นแล้ว  ยังช่วย

ปรับปรุงคุณสมบัตทิางกายภาพของดินอีกด้วย โดยเฉพาะด้านความร่วนซุยและความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน

ได้ดขีึน้ ส าหรับอัตราการใช้ควรอยู่ระหว่าง 1-3 ตันต่อไร่ 

     ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมาก  การจัดการดินควรเน้นการเลือกชนิดของพืชท่ีปลูกให้

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  ถ้าจะใช้ปลูกไม้ผลจะต้องจัดการดินเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะการขุดหลุมปลูกควรขุดหลุม

ให้มีขนาด 1x1x1 เมตร และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับดินในหลุมปลูก เพ่ือช่วยให้ดินร่วนซุย  และท าให้รากหา

อาหารได้ดย่ิีงขึน้    

ตารางแสดงสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

ล าดับท่ี 

 

รหัส 

 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

เนื้อท่ี 

ไร่ % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

A100 

A102 

A200 

A203 

A203-

A204 

A204 

A304 

A401 

A401-U 

A407 

IA102 

M102 

M102-

A203 

U201 

U3 

นาร้าง 

นาหว่าน 

ไร่ร้าง 

อ้อย 

อ้อย-มันส าปะหลัง 

มันส าปะหลัง 

ยูคาลิปตัส 

ไม้ผลผสม 

ไม้ผลผสม-หมู่บ้านบนพ้ืนราบ 

มะม่วง 

นาหว่าน(เขตชลประทาน) 

ไม้พุ่ม 

ไม้พุ่ม-อ้อย 

หมู่บ้านบนพ้ืนราบ 

สถานท่ีราชการและสถาบันตา่งๆ 

136.57 

2.42 

292.96 

1,609.83 

3,458.42 

394.84 

599.11 

68.53 

139.32 

1,201.94 

806.20 

3,212.78 

310.30 

132.50 

45.00 

 

1.10 

0.02 

2.36 

12.97 

27.87 

3.18 

4.83 

0.55 

1.12 

9.68 

6.50 

25.89 

2.50 

1.07 

0.36 

 

รวม  12,410.72 100.00 
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แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตลุ่มน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

อาชีพ 
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อาชัพหลัก ท านา ท าไร่ 

อาชีพเสริม เลีย้งสัตว์ รับจ้าง 

สาธารณูปโภค 

จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,484 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จ านวนบ้านท่ีมี

โทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของจ านวนหลังคาเรือน 

การเดินทาง 

ต าบลอ่างหินตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืของท่ีว่าการอ าเภอปากท่อ ระยะทางจากท่ีว่าการอ าเภอถึง

ต าบล 30 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 

สินค้าท่ีน่าสนใจ 

1.ปลาร้าไฮเทค,ปลาส้ม,ปลาร้า เป็นปลาท่ีปรุงสุกแล้วพร้อมรับประทาน สามารถเก็บไว้รับประทาน ได้ 1 

เดอืน 

2.แปรรูปน้ ามะพร้าว  

ผลิตภัณฑ์ 

ปลาร้า ล าใย มะม่วง หนอ่ไม้อัดป๊ีบ เห็ดโคน 

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

ถนน 

 1.จ านวนถนนลูกรัง      4    สาย 

 2.จ านวนถนนลาดยาง      10   สาย 

สะพาน 

 1.สะพานคอนกรีต      11  แห่ง 

แหล่งน้ า 

 1.ห้วย / หนอง / คลอง / บึง     7   แห่ง/สาย 

 2.คลองชลประทาน      1    แห่ง 

 3.บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ     28  แห่ง 

 4.จ านวนบ่อบาดาลเอกชน     10  แห่ง 

การประปา 

 1.ครัวเรือนมีน้ าประปาใช้     699 ครัวเรือน 

 2.ครัวเรือนไม่มีน้ าประชาใช้     450 ครัวเรือน 
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ไฟฟ้า 

 1.ไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ  99 ของพ้ืนท่ี 

 2.ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้      1,137 ครัวเรือน 

 3.ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้     12 ครัวเรือน 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 1.โรงฆ่าสัตว์ของรัฐ      1 แห่ง 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 

 1.โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างหิน ม.2 บ้านหนองโก 

 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาคอก ม.4  บ้านนาคอก 
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ส่วนท่ี 3 

หลักแนวคิดและบทวเิคราะห์ 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการด ารงอยู่ และการปฏิบัตขิองประชาชนในทุก

ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสาย

กลาง โดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิ จ เพ่ือ ให้ก้าวทันต่อ โลก ยุคโลกาภิวั ตน์ คว ามพอ เพียง  หมายถึ ง              

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ท่ีมีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และคว าม

ระมัดระวัง    ในการน าวิชาตา่งๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนนิการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังต้องเสริมสร้าง

พ้ืนฐานทางด้านจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตส านึกใน

คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนนิชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสต ิมีปัญญา 

และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานข้างตน้ เป็นท่ีมาของ นิยาม "๓ 

ห่วง ๒ เงื่อนไข" ท่ีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางตา่งๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง

ประกอบด้วยความ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้ และ คุณธรรม 
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ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายท่ีกว้างขวางซึ่งประกอบด้วย

คุณสมบัตดิังนี้  

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไป โดยไม่ไปเบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านงึถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ๆ อย่างรอบคอบ 

3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดย

ค านงึถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อน ไข ของการตัดสินใจและ

ด าเนนิกิจกรรมตา่งๆ ให้อยู่ในระดับท่ีพอเพียง 2 ประการดังนี้ 

3.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความ

รอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนเพ่ือจะได้ระมัดระวังในการ

ปฏิบัติ 

3.2 เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะเป็นตัวสร้างเสริม อันประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร เพ่ือใช้สตปัิญญาในการด าเนนิชีวิต 

ประเทศไทยกับ เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิ จพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต  หรือผู้บริโภค พยายามเร่ิมต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต 

ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการ

ควบคุมการผลิตได้ด้ วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อ ย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแตอ่าจฟุ่มเฟือยได้เป็น

คร้ังคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะท่ีหามาได้ เศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความม่ันคงในทางเศรษฐกิจได้ เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็น

ประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นท่ีเศรษฐกิจการเกษตร เนน้ความม่ันคงทางอาหาร เป็นการ

สร้างความม่ันคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่ม่ันคง

ทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ 

ไม่จ าเป็นจะตอ้งจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และ

การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการท่ีคล้ายคลึงกันคือ เนน้การเลอืกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมี

ผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 
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นโยบายเกษตร 4.0 เป็นวิสัยทัศนเ์ชิงนโยบาย ท่ีเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย

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

 
Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลีย้งหมู เป็ด ไก่ น าผลผลิตไปขาย 

สร้างรายได้และยังชีพ 

Thailand 2.0 ซึ่งก็ คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเคร่ืองมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า 

เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขียน เคร่ืองประดับเป็นตน้ ประเทศเร่ิมมีศักยภาพมากขึน้ 

Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต ์

ก๊าซธรรมชาต ิ ปูนซีเมน เป็นตน้ โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเนน้การส่งออก 

ในช่วงแรก  Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปี เท่านั้ น 

ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะท่ีท่ัวโลกมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เราจึง

ตอ้งเปลี่ยนสูยุ่ค Thailand 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังตดิอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้นอ้ย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท า

นอ้ย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศดว้ย 

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างการเกษตรก็

ตอ้งเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเนน้การบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ 

Smart Farming โดยเกษตรกรตอ้งร่ ารวยขึน้ และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
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เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก

รูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่บริการท่ีมีมูลค่าสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่

แรงงานท่ีมีความรู้และทักษะสูง 
 

เมือ งเกษตรสีเขียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  (Green 

Agriculture City) เป็น โครงการส า คั ญ  (Flagship Project) 

ของกระทรวงเกษตรฯ ท่ีสอดคล้อ งกับการขับเคลื่ อน

ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในแต่ละพ้ืนท่ี โดยชู 3 หัวใจส าคัญสู่การเป็น

เกษตรสีเขียว คือ พัฒนาพ้ืนท่ี พัฒนาสินค้า และพัฒนาคน

อย่างบูรณาการครบทุกภาคส่วนและมีการคัดเลือกพ้ืน ท่ี

เป้าหมายจากจังหวัดท่ีมีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการ

ผลิตสินค้าเกษตรเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง รวม 6 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ ราชบุรี จันทบุรี และ

พัทลุง โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดต้นแบบในแต่ละภาคของ

ประเทศ เพ่ือผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว และพัฒนา

เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงเกษตร สาระส าคัญของ 6 จังหวัดตน้แบบ ร่วมกันก าหนดพ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 

ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่ วนให้ มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรท่ีดี  เหมาะสม ( Good Agricultural 

Practice) ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตก ค้างในสินค้าเกษตร และใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่ เศรษฐกิ จ

การเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) 

หัวใจส าคัญของการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว คือ 1. พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย ปราศจากมลพิษ

รบกวน มีการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 2. พัฒนาตัวสินค้าให้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านความ

ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต 3. พัฒนาคนให้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึน้จากการขายสินค้าท่ีมีคุณภาพ สามารถท าการผลิ ต และอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีได้

อย่างย่ังยืน  

“สิ่งส าคัญในการด าเนนิการของแตล่ะหนว่ยงาน คือ การส่งเสริม สนับสนุน การให้ค าแนะน า เพ่ือพัฒนา

กระบวนการในการท าเกษตรกรรมให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี

ขึน้” 
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“สิ่งส าคัญในการด าเนนิการของแตล่ะหนว่ยงาน คือ การส่งเสริม สนับสนุน การให้ค าแนะน า เพ่ือพัฒนา

กระบวนการในการท าเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค และมีความ

ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้” 
       

ราชบุรีเมืองเกษตรสีเขียว 

วสัิยทัศน์จังหวัดราชบุรี  :  เมืองเกษตรสีเขียว สังคมมีความสุข เศรษฐกิจมั่นคง 

เมือ ง เก ษตรสี เขี ยว   พั ฒ น ากระ บว นก ารผ ลิต ใน พ้ื น ท่ีใน ทุก กิ จก รรมให้ เป็น ก ารผ ลิต ท่ี ดี   

และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมี   ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัย โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมให้เกษตรกร

ท าการเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน เพ่ือ ให้ เกิ ดความสมดุลของเกษตรกรรม โดยจัดให้ มีกลไกการให้ความ รู้           

และขับเคลื่อนในระดับ พ้ืนท่ี รวมท้ังการส ร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ี ด้านการตลาดส่งเสริมและ

พัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์  และวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาให้มีการ เชื่อมโยงกันตัง้แตก่ารรวบรวม

ผลผลิต การขนสง่ จนถึงผู้จ าหนา่ยผลผลิต 

สังคมมีความสุข  เป็นการอยู่ร่วมกันของประชาชนในจังหวัดอย่างสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินท่ีเหมาะสม เข้าถึงระบบประกันสุขภาพท่ีครอบคลุม มีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่าง มีคุณค่า มีรายได้ท่ี

เหมาะสมภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสวยงาม  

เศรษฐกิจม่ันคง  เป็นเศรษฐกิจท่ีพัฒนาท่ีระเบิดจากข้างใน เพ่ือการสร้างภูม คุ้มกันและพ่ึงตัวเองใน

สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ใน

กลุ่มประชาชนและเกษตรกร  และยกระดับเป็นการพัฒนาในสาขาการผลิตท่ีจะขับเคลื่อนมูลค่า GPP ของจังหวัด 

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพผลผลิต และการบริการ ตลอดจนการบริหารการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังนี้เพ่ือการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้ม่ันคง  มีภูมิคุ้มกันในการขยายตัว

ตอ่ไป 
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ส่วนท่ี 4 

สรุปผลการพัฒนาต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ  

 สรุปผลการพัฒนาต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือ

ข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลตอ่การพัฒนาด้านตา่งๆ รวมท้ังวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่ อนของพ้ืนท่ี 

อันเป็นสภาวะล้อมภายในพ้ืนท่ี ซึ่ง ท้ังหมดเป็นการวิเคราะห์สถานภาพของพ้ืนท่ีในปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็นกรอบ 

ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลจอม

ประทัด (พ.ศ.2561-2564) ให้สอดรับกับการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน ( Weakness) 

1.กลุ่มผักปลอดสารพิษในต าบลอ่างหิน อ าเภอปาก

ท่อ มีความเข้มแข็ง 

2.มีตลาดกลางเกษตร ท่ีสามารถระบายผักผลไม้

ไปสู่ภาคตา่งๆได้เป็นอย่างดี 

3. อยู่ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวและสามารถเป็นทาง

เชื่อมผ่านไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ

จังหวัดราชบุรีได้ เช่น อุทยานไทยประจัน 

4.มี เส้ นทางคมนาคมขนส่ง ท่ีเชื่ อมโยงสู่อ าเภอ

ใกล้เคียงและจังหวัดอื่นได้สะดวก 

5.มีพ้ืนท่ีท าการเกษตรส่วนมาก  พ้ืนท่ีเหมาะส าหรับ

ท าการเกษตร 

6.มีศูนย์การเรียนรู้การเกษตรหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนา้แล้ง แหล่งน้ าขาดแคลนส่งผลตอ่การปลูก

ผักไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.ผลตอบแทนจากการท าเกษตรอินทรีย์ยังไม่จูงใจ

ให้เกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิต 

3.เกษตรกรขาดอ านาจต่อ รองทางการตลาด

การเกษตร 

4.แหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณู ปโภค -บริโภคและ

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์จั งห วั ด ร า ช บุ รี  เน้ น พั ฒ น า

กระบวนการผลิตในพ้ืนท่ีในทุกกิจกรรมให้เป็นการ

ผลิต ท่ีดี  และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมี   

ผู้บ ริโภคได้บริโภคสิน ค้าเกษตรท่ีปลอดภัย โดย

มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรกรรมอย่าง

ย่ังยืน 

2.เป็นทางเชื่อมผ่านไปยังแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาตขิองจังหวัดราชบุรีได้   

1. ปัญ หาภาวะเศรษฐกิจโลก  และโรคระบาด       

มีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศและ

ผลิตอาหารเพ่ือการส่งออก 

2. สภาพ พ้ืน ท่ีทางภู มิศาสต ร์เป็น ท่ีราบลุ่ ม มัก

ประสบปัญหาอุทกภัย ท าให้ถนนเสียหายบ่อยคร้ัง 

3.ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (ปัญ หาอุทก ภัย 

ปัญหาภัยแล้ง)  

 

 

ปัญหา 5 ด้านของภาคเกษตร 

ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.ปัญหาด้านหนี้สนิ -รายได้ของเกษตรกรไม่คุ้มกับการลงทุน 

 

-น าเงินกู้ด้านการเกษตรไปใช้ผิด

วัตถุประสงค์ของการกู้ 

 

-ครอบครัวเกษตรกรเป็นครอบครัวใหญ่ 

(พ่อแม่ดูแลลูกตลอด) 

-เนน้การผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ

เนน้การจดบันทึกข้อมูลตน้ทุนการผลิต 

-แนะน าอาชีพเสริมนอกจากอาชีพหลักของ

เกษตรกร 

-ส่งเสริมการออมเงินหรือตัง้กลุ่ม 

-ใช้แรงงานในครอบครัวในการประกอบอาชีพ

เป็นหลัก 

2.ปัญหาด้านท่ีดนิท ากิน -เกษตรกรแตล่ะครัวเรือนมีท่ีดินเป็นของ

ตนเองนอ้ย(ต่ า) 

 

-ค่าเช่าท่ีดนิท าการเกษตรราคาสูง 

-อบรมให้ความรู้ดา้นการบริหารท่ีดนิตอ่

การเกษตรให้เกิดความคุ้มค่าและใช้ท่ีดินให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุดมีรายได้ตลอดปี 

-รัฐก าหนดค่าเช่าและประกาศอย่างชัดเจนมี

จุดหมายลงโทษผู้ท่ีไม่ปฏิบัตติามประกาศ 
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ปัญหา 5 ด้านของภาคเกษตร 

ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

3.ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร 

-ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 

-ระบบชลประทานไม่ท่ัวถึง 

 

-ระบบส่งน้ าช ารุดทรุดโทรม 

-รัฐควรให้ความส าคัญเร่ืองแหล่งน้ าขนาดเล็ก

ในไร่นา โดยขุดเจาะให้เกษตรกรฟรี 

-รัฐขยายระบบชลประทานให้ท่ัวถึง 

-รัฐตอ้งมีการบ ารุงรักษาระบบส่งน้ าให้มีการ

ส่งน้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

-อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเร่ืองการใช้น้ า

อย่างรู้คุณค่า 

4.ปัญหาด้านการตลาด -เกษตรกรไม่รู้ราคาขึน้ลงในตลาดกลาง

และขาดการวางแผนทางด้านการตลาด 

-เกษตรกรยังขาดการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

-อบรมให้ความรู้การวางแผนการผลิตพืช เพ่ือ

ไม่ให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดหรือออกมาคราว

เดียว 

-อบรมการแปรรูปสินค้า 

 

5.ปัญหาด้านสวัสดิการ

สิทธิเกษตรกรและการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

-สังคมคนเมืองกับสังคมการเกษตรยังมี

ความเลื่มล้ าสูง 

-ภาครัฐยังไม่มีสวัสดิการให้กับภาค

การเกษตรท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

-รัฐตอ้งมีกองทุนสวัสดิการตอ่เกษตรกรทุกคัว

เรือน 

เช่น กองทุนการพักช าระหนี้และกองทุน  ทุพล

ภาพแก่เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนสมาชิกไว้ 
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สรุปปัญหาและอุปสรรคในต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

1. ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเกษตร เกษตรกรเผชิญกับปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอ เกษตรกร

จ านวนมากยังต้องอาศัยน้ าฝนธรรมชาตใินการเกษตร หากปีไหนฝนตกต้องตามฤดูกาลจะได้ผลผลิต

ดี ส าหรับในส่วนของเกษตรกรท่ีมีน้ าจากชลประทานไหลผ่าน กลับประสบปัญหาเช่นกัน เนื่องจาก

ขาดการบริการจัดการน้ าท่ีดี ท าให้ ไม่ มีการจัดเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้ าแล้งอย่างเพียงพอ  พืชผลทาง

การเกษตรจึงให้ผลผลิตไม่เต็มท่ี  

2. ปัญหาด้ านองค์ความรู้ เกษตรกรบางรายขาดความ รู้เร่ืองการปลูก พืชหรือเลี้ยงสัตว์ ส่วนมาก

เกษตรกรปลูกพืชตามกระแสโดยไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนการผลิต พืชชนิดไหนมีราคาแพงก็แห่

กันปลูกท าหมีผลผลิตมากและราคาจะต่ าในเวลาตอ่มาเกษตรกรสะท้อนว่ายังขาดองค์ความรู้เฉพาะ

ด้านในการท าการเกษตรกรรม รวมท้ังความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ การปฏิบัติผลิตยังไม่ถูก

วิธี เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ และการจ าหนา่ยท าให้ต้นทุนการผลิตการผลิตสูงผลิตผลท่ีได้ไม่มี

คุณภาพจึงท าให้ผู้บริโภคซื้อในราคาท่ีต่ าลงส่งผลให้มีรายได้น้อยลงท าให้การลงทุนไม่สมดุลกับผลิตท่ี

ได้รวมท้ังเกษตรกรยังผลิตสินค้าการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 

3. ปัญหาด้านผลผลิต เกษตรกรไม่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต เป็นผลท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นซึ่ง

ตอ่เนื่องไปสู่ปัญหา ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและไม่มีคลังจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร      

ย่ิงท าให้เกษตรกรขาดอ านาจการตอ่รอง 

4. ปัญหาด้านการตลาด เกษตรกรไม่รู้ราคาขึน้ลงในตลาดกลางและขาดการวางแผนทางด้านการตลาด

ไม่มีการวิเคราะห์ตลาดไว้ก่อนผลิตท าให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดหรือออกมาคราวเดียว นอกจากนี้

เกษตรกรยังขาดการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เช่น การแปรรูปสินค้า  รวมท้ังขาดการเชื่อมโยงทางการตลาด

กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ปัญหาเอกสารสิทธ์ิเกษตรกรหลายรายไม่ มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองและมีปัญหาเร่ืองการขาด

เอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากินท าให้เสียโอกาสในการระบุความช่วยเหลือจากรัฐบาล  ส าหรับเกษตรกรท่ี

ท าการเกษตรโดยการเช่าท่ี ประสบกับปัญหาการเช่าท่ีต้องท าสัญญาปีต่อปีเพราะเจ้าของท่ีดินกลัว

ปัญหาท่ีจะตามมาท าให้ผู้เช่าขาดความม่ันคงในการใช้ท่ีดนิ 

6. ปัญหาแมลงโรคระบาดสิ่งท่ีเกษตรกรเผชิญมากคือ  ปริมาณศัตรูพืชท่ีมีอยู่จ านวนมากและแนวโน้ม

การระบาดของโรคและแมลงสูงขึน้  เช่น โรคข้าวในนามีแมลงศัตรูพืช 
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ส่วนท่ี 5 

ยุทธศาสตร์การเกษตรของต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

วิสัยทัศน์ 

เกษตรเชิงท่องเท่ียว ศูนย์เรียนรู้หลากหลาย ผู้รู้ ผู้ท า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา  

1.1 การสร้างจิตส านึกให้เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรให้

ครอบคุลมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กร เครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1.2 เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการสร้างเกษตรกร

รุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยสร้างตน้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ 

1.3 พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต

สินค้าปลอดภัย การท าเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามหลัก

วิชาการ การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การบริหารจัดการตน้ทุน รวมถึงการให้ความรู้เน้น

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการตลาด 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2  :  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ด้วยการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรอาทิ 

ดิน น้ า ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาตใิห้คงอยู่อย่างยังย่ืน 

2.2 ส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดการระบบการ

จัดการของเสียจากฟาร์มเกษตร สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการท าการเกษตร

แบบย่ังยืนท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา  

 3.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้รับมาตรฐานรับรองความต้องการของตลาด โดยพัฒนา

กระบวนการก่อนเก็บเกี่ยว เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามาตรฐาน 

พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว พัฒนากระบวนการหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าเกษตร ลดการ

สูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยว พัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสนิค้าเกษตร  



41 

 

 3.2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพเอกลักษณ์ และมูลค่าสูงตาม

ความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า

เกษตร   

 3.3 จัดตัง้ศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นศูนย์กลางซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับระบบตลาดในระดับต่างๆ รวมท้ังสร้างและปรับปรุง

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการตลาดของสถาบันการเกษตร 



ส่วนที่ 5 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

แนวทางพัฒนา/

แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการส่งเสริมการใช้

สารอินทรีย์ลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตร 

1) พัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการให้มี

ความรู้เร่ืองการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสาน และสามารถเลอืกใช้วิธีจัดการ

ศัตรูพืชท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับพฤติกรรมการ

ใช้สารเคมีป้องกันการจัดศัตรูพืช เนน้ให้

เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกตอ้งและ

ปลอดภัย 

3) สร้างความพร้อมเพ่ือเตรียมการรับมือ

ปัญหาการระบาดศัตรูพืชท่ีส าคัญ 

เกษตรกรในต าบลจอม

อ่ า ง หิ น แ ล ะ พ้ื น ท่ี

ใกล้เคียง 

/ / / / - เกษตรจังหวัด/

เกษตรอ าเภอ 

- อบต./อบจ.                

- สภาเกษตรกร

จังหวัด 

2.โครงการส่ งเส ริมการ

ผลิตและแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

 

1. เพ่ือ เป็นศูน ย์ เรียน รู้ด้ านการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

 2. เพ่ือส่ งเส ริมอาชีพ ให้กั บเกษตรกรท่ี

สนใจ 

3. เพ่ือเพ่ิมความสามัคคีในชุมชน 

4. เพ่ือน าผลผลิตท่ีมีอยู่ในหมู่บ้านมาแปร

รูปเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

5. ก่อให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัว 

เกษตรกรในต าบลจอม

อ่ า ง หิ น แ ล ะ พ้ื น ท่ี

ใกล้เคียง 

/ / / / - เกษตรจังหวัด/

เกษตรอ าเภอ 

- อบต./อบจ.               

- สภาเกษตรกร

จังหวัดราชบุรี 
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แผนพัฒนาเกษตรกรรม 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 

แนวทางพัฒนา/

แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3.โครงการอบรม GAP พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการสินค้า

เกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตเชิง

พาณิชย์และอุตสาหกรรม และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า

เกษตรไทยซึ่งเป็นสว่นส าคัญในการ

สนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นครัวโลก โดย

การ 

1) ส่งเสริมการผลิตรายสินค้าและเกษตร

อินทรีย์เชิงพาณิชย์ โดยให้เสอดคล้องกับ

เขตเศรษฐกิจ (Zoning) 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

เกษตร โดยเฉพาะมาตรฐาน GAP 

เกษตรกรในต าบลจอม

อ่ า ง หิ น แ ล ะ พ้ื น ท่ี

ใกล้เคียง 

/ / / / - เกษตรจังหวัด/

เกษตรอ าเภอ 

- อบต./อบจ.                

- สภาเกษตรกร

จังหวัด 



 

 

                     

 

 

 

 

 

 


