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ส่วนที่ ๑ บริบทพื้นที่  
 
ประวัติความเป็นมาของต าบล 
 ต ำบลเจดีย์หัก เดิมเป็นหมู่บ้ำน ช่ือว่ำ “หมู่บ้านธาตุ” ประชำชนส่วนใหญ่เป็นคนภำคเหนือท่ี
อพยพเข้ำมำอยู่เนื่องจำกสงครำม และถูกกวำดต้อนให้เข้ำมำอยู่ในเมืองรำชบุรี และต้ังรกรำกอยู่จนถึง
ปัจจุบัน ชำวบ้ำนเหล่ำนี้เป็นผู้นับถือเจดีย์ หรือท่ีชำวเหนือเรียกว่ำ  “พระธาตุ” จึงใช้ช่ือหมู่บ้ำนว่ำ
หมู่บ้ำนธำตุ ต่อมำในสมัยอยุธยำได้โดนพม่ำโจมตีทำงทิศตะวันตก เจดีย์จึงพังทลำยชำวบ้ำนจึงเรียก 
“เจดีย์หัก” ชำวบ้ำนเปล่ียนช่ือว่ำบ้ำนเจดีย์หัก ต่อมำทำงรำชกำรต้ังช่ือเป็นต ำบลเจดีย์หัก และมีวัด
อยู่หนึ่งวัด คือ “วัดเจดีย์หัก” แต่ว่ำเจดีย์หักนั้นไม่เป็นมงคลจึงเปล่ียนเป็น “วัดเจติยาราม” มำจนถึง
ทุกวันนี้ แต่ประชำชนส่วนใหญ่ก็ยังคงเรียกติดปำกว่ำวัดเจดีย์หัก 
  เจดีย์ท่ีกล่ำวมำนี้มี 2 องค์ท่ีอยู่ในวัดประชำชนเช่ือกันว่ำ สร้ำงต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยอีกองค์
ต้ังอยู่ริมถนนสำยเขำงู-จอมบึง เช่ือว่ำสร้ำงสมัยอู่ทองและขณะนี้ยอดเจดีย์ท้ังสององค์ปรักหักพักลง
มำกภำยในเจดีย์ท้ัง 2 องค์ บรรจุเศียรของพระพุทธรูปสมัยต่ำง ๆ ท่ำนเจ้ำอำวำสองค์ปัจจุบันได้เล่ำ
ว่ำ เวลำดีคืนดีจะเห็นแสงไฟเรือง ๆ เป็นวงกลมลักษณะคล้ำยลูกแก้ววิ่งเข้ำหำกันระหว่ำงเจดีย์ท้ัง 2 
องค์นี้ ประวัติของต ำบลเจดีย์หักนี้ ได้จำกกำรบอกเล่ำของท่ำนพระครู บัณฑิตรัตนำกร เป็นเจ้ำอำวำส
องค์ปัจจุบันของ วัดเจติยำรำม หรือวัดเจดีย์หัก  
  วัดเจติยำรำม เป็นวัดรำษฎร์ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 3 ต ำบลเจดีย์หัก อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี วัดนี้
เป็นวัดโบรำณมีอำยุรำว 200 ปี แต่ไม่มีหลักฐำนว่ำเริ่มสร้ำงแต่เมื่อใด อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดมำทำง
ทิศตะวันตกประมำณ 3 กิโลเมตร เดิมท่ีวัดนี้ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “วัดบ้ำนธำตุ” และ “วัดเจดีย์หัก” มี
พระเจดีย์ซึ่งสร้ำงในสมัยอู่ทองก่อนกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี รำวพุทธศตวรรษท่ี 12-17 เป็นเจดีย์ท่ี
อยู่ในสภำพท่ีทรุดโทรมหักพังทลำยลงมำมำก ประชำชนทำงภำคเหนือของไทยมักจะเรียกเจดีย์ว่ำ 
“พระธำตุ” 
  ผู้มีอำยุได้เล่ำขำนสืบต่อกันมำว่ำ ชำวบ้ำนในบริเวณนี้ได้อพยพมำจำกทำงเหนือในสมัยของ
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก (รัชกำลท่ี 1) ดังจะเห็นได้จำกส ำเนียงภำษำกำรพูดจำมี
ลักษณะคล้ำย ๆ กันด้วยเหตุ 2 ประกำร วัดเจติยำรำมจึงได้ช่ือว่ำวัดบ้ำนธำตุหรือวัดเจดีย์หักตำม
สภำพของเจดีย์ท่ีหักพังช ำรุดทรุดโทรมดังปรำกฏอยู่ในปัจจุบันต ำบลเจดีย์หัก  องค์เจดีย์เป็นศำสน
สถำนก่ออิฐไม่สอปูน สมัยกรุงศรีอยุธยำก ำหนดอำยุได้ในรำวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 19 มีรูปแบบเป็น
เจดีย์ระฆังคว่ ำ ต้ังอยู่บนฐำนแปดเหล่ียม ทรวดทรงสูงเพรียว เป็นเจดีย์รุ่นเดียวกันนี้ ยังคงมีปรำกฏให้
เห็นอยู่ในจังหวัดอยุธยำ ลพบุรี ชัยนำท สุพรรณบุรี และเพชรบุรี รวมท้ังเจดีย์ท่ีเรียกว่ำแบบ อโยธยำ 
ในบริเวณประวัติศำสตร์อยุธยำ ซึ่งสร้ำงขึ้นก่อนกำรตั้งกรุงศรีอยุธยำในปี พ.ศ. 1893 จำกกำรขุดแต่ง 
และบรูณะ ได้พบร่องรอยของวิหำรท่ีหันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก และพบช้ินส่วนพระพุทธรูปหินทรำย
สีแดงจ ำนวนมำก เป็นพุทธศิลปะแบบท่ีนิยมสร้ำงในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยำ ซึ่งในภำยหลังส่วนปลำย
ยอดของเจดีย์ได้แตกหักออกจำกตัวเจดีย์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2480 ชำวบ้ำนเรียกช่ือว่ำเจดีย์หัก จึงเป็น
ท่ีมำของสัญลักษณ์ และช่ือของต ำบลเจดีย์หัก และในพื้นท่ีแห่งนี้มีหมู่บ้ำนช่ือบ้ำนอรัญญิกนอกจำกจะ
มีโบรำณสถำนปรำงค์ประธำนวัดอรัญญิก พระนอน สระน้ ำโบรำณ ซึ่งเป็นโบรำณสถำนสมัยอยุธยำ 
และ (ทุ่งอรัญญิก) ก็เป็นอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีดินเหนียวสีน้ ำตำลแดงท่ีมีอยู่ในท้องนำบ้ำนอรัญญิกเป็นดิน
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เหนียวที่มีคุณภำพดีเย่ียมมีควำมละเอียดเหนียวเกำะตัวได้ดีใช้ในกำรปั้นโอ่งมังกรและภำชนะอื่นๆอีก
มำกมำย ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดรำชบุรี 
ท่ีต้ังและอาณาเขต 
 ต ำบลเจดีย์หัก มีเนื้อที่ประมำณ ๑๒,๔๐๖.๒๕ ไร่ หรือประมำณ ๑๙.๘๕ ตำรำงกิโลเมตร 
 มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลต่ำง ๆ ดังนี้  
   ทิศเหนือ  จรดกับต ำบลหลุมดินและต ำบลเกำะพลับพลำ 
   ทิศตะวันออก  จรดกับต ำบลหน้ำเมือง 
   ทิศตะวันตก  จรดกับต ำบลหินกอง 
   ทิศใต้   จรดกับต ำบลดอนตะโกและต ำบลห้วยไผ่ 
 
แผนท่ีต าบลเจดีย์หัก 
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พ้ืนท่ี 
 ภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นท่ีรำบลุ่ม อุณหภูมิเฉล่ีย ๑๐ ปี ๒๘.๒ องศำเซลเซียส  
 ควำมช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย ๖๙ % 
 
ประชากร 
 ประชำกรรวมทั้งส้ิน 18,659 คน แยกเป็นชำย 8,851 คน หญิง 9,808 คน 
หมู่ที ่ ชื่อบ้าน  จ านวน

ครัวเรือน  
ประชากร (คน)  

ชาย  หญิง  รวม  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz6syN19DKAhUQBo4KHYjbAp0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmueang.ratchaburi.doae.go.th%2Fmap%2520jadeehug.htm&psig=AFQjCNGS_5X7AuQU2-Eynws6V8RO3xWf6w&ust=1454213908097095
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2 บ้ำนหนองเจ๊  510 413 431 844 
3 บ้ำนเจดีย์หัก  1,008 1,217 1,302 2,519 
4 บ้ำนอรัญญิก  230 373 366 739 
5 บ้ำนหนองจอก  475 783 755 1,538 
6 บ้ำนรำงไม้แดง  309 461 474 935 
7 บ้ำนทุ่งปอบน  173 350 363 713 
8 บ้ำนทุ่งตำล  1,128 1,204 1,325 2,529 
9 บ้ำนห้วยหมู  450 588 659 1,247 

10 บ้ำนสระสวำสด์ิ  1,749 1,402 1,656 3,058 
11 บ้ำนเจดีย์หักนอก  382 280 295 575 
12 บ้ำนเขำมอ  906 861 1,076 1,937 
13 บ้ำนสำมัคคี  253  308 364 672 
14 บ้ำนกำรเคหะ  524 611 742 1,353 

รวมทั้งหมด 8,097 8,851  9,808  18,659  
(ข้อมูลจำกส ำนักบริหำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ณ เดือน กุมภำพันธ ์๒๕๕๗)  

 
อาชีพ 
  ประชำกรส่วนใหญ่ในเขต อบต.เจดีย์หัก ประกอบอำชีพเกษตรกรรม รองลงมำประกอบ
อำชีพรับจ้ำง ค้ำขำย อุตสำหกรรมผลิตเครื่องปั้นดินเผำ และโรงงำนต่ำง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะประกอบ
อำชีพมำกกว่ำคนละ ๑ อำชีพ 

 
การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
 กำรคมนำคม 
  - ถนนลำดยำง ๙๐ สำย  
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘๗ สำย  
  - ถนนลูกรัง ๔๔ สำย 
 กำรโทรคมนำคม 
  - ส ำนักงำนบริกำรโทรศัพท์ (TT&T) ๑ แห่ง 
 
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 
 - ส ำนักงำนประกนัสังคมจังหวัดรำชบุรี ๑ แห่ง  
 - กำรเคหะแห่งชำติ ๑ แห่ง  
 - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดรำชบุรี ๑ แห่ง  
 - กำรประปำส่วนภูมิภำค ๑ แห่ง  
 - สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอเมืองรำชบุรี ๑ แห่ง  
 - ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดรำชบุรี (แห่งท่ี ๒) ๑ แห่ง 
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 - ส ำนักงำนสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ๑ แห่ง  
 - ส ำนักงำนกรมทรัพยำกรธรณี ๑ แห่ง 
องค์กรเกษตรกร 
 - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรเกษตร เลขท่ี 23 หมู่ท่ี 6 ต ำบลเจดีย์หัก อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 
   โดยนำยวลิต เจริญสมบัติ 
การศึกษา 

- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 3 แห่ง 
- โรงเรียนประถมศึกษำ 3 แห่ง 
- สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำคตะวันตก 1 แห่ง 
- ท่ีอ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 8 แห่ง 
- ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง 
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร (อบต.เจดีย์หัก) 1 แห่ง 

องค์กรทางศาสนา 
วัด จ ำนวน ๔ แห่ง 

- วัดเจติยำรำม หมู่ท่ี 3 
- วัดอรัญญิกำวำส หมู่ท่ี 4  
- วัดทุ่งตำล หมู่ท่ี 8 
- วัดห้วยหม ูหมู่ท่ี 9 

 ศำลเจ้ำ จ ำนวน ๑ แห่ง 
  - ศำลเจ้ำพ่อเฮ่งเจีย หมู่ท่ี 3 
การสาธารณสุข 
 - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน ๒ แห่ง  
 - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลเจดีย์หัก หมู่ท่ี ๓ 
 - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนบ้ำนห้วยหมู หมู่ท่ี ๙ 
 - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน จ ำนวน ๗ แห่ง 
 - อัตรำกำรมีและใช้ส้วมน้ ำรำด ๑๐๐ %  
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ท่ีท ำกำรสำยตรวจชุมชน จ ำนวน ๒ แห่ง 
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ส่วนที่ 2 ปัญหาความต้องการ และแนวทางพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 : ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรม 
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล และกำรจัดต้ังเครือข่ำยองค์กรเกษตรกร  
เป็นสองโครงกำรหลักท่ีส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดด ำเนินกำร 
เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงำน แผนโครงกำรในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำร
รวมกลุ่มฯเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและอ ำนำจในกำรต่อรองสินค้ำเกษตรเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งกิจกรรม 5 ด้ำนหลัก 
ประกอบด้วย 1.ด้ำนหนี้สิน 2.ด้ำนท่ีดินท ำกิน 3.ด้ำนแหล่งน้ ำ 4.ด้ำนสวัสดิกำร สิทธิเกษตรกร และกำรไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม 5.ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตร 
 ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จึงได้จัดท ำโครงกำรแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล  
และโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรำยสินค้ำเกษตร ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
งบประมำณ 2559 โดยเชิญผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้ำน ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วม
โครงกำรฯ พบว่ำจำกกำรส ำรวจข้อมูลปัญหำด้ำนกำรเกษตรของต ำบลเจดีย์หัก อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี  
มีประเด็นปัญหำ ดังนี้ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ปัญหำหนี้สิน 

 
1.เช่ือปั จ จัยกำรผลิตจำกร้ำน ค้ำ/ผู้ประกอบกำร  
แต่ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูงขึ้น  ผลลัพธ์จึงไม่เป็นไป
ตำมท่ีเกษตรกรได้วำงแผนเอำไว้ 

-ให้ อ งค์ควำมรู้ แ ก่ เกษตรกร 
ในกำรวำงแผนกำรผลิต ข้อมูล /
ต้นทุน / รำยได้ พร้อมท้ังแนะน ำ
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
เกษ ตรกรรม ในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 
-รวมกลุ่มเกษตรกรให้มีควำม
เข้มแข็ง และด ำเนินกิจกรรม 
ในนำมกลุ่มเกษตรกร 
-ให้ อ งค์ควำมรู้ แ ก่ เกษตรกร  
ในกำรหำแหล่งเงินทุน/สินเช่ือ 
ภำคกำรเกษตร จำกธนำคำรท่ี
ด ำเนินกิจกรรมร่วมกับรัฐบำล 

2.เกษตรกรกู้เงิน แต่ไม่ได้น ำไปลงทุนภำคกำรเกษตร  
จึงเป็นหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 

-สร้ำงจิตส ำนึกให้เกษตรกรและ
ครอบครัวเกษตรกร รู้จักกำรใช้
จ่ำยเงินอย่ำงเหมำะสม 

ปัญหำท่ีดินท ำกิน 1.รำคำค่ำเช่ำท่ีดินสูง -พื้ น ท่ีต ำบลเจดีย์หั ก เป็น เขต 
ตัวเมืองท่ีมีควำมเจริญขึ้น รำคำ
ค่ำเช่ำท่ีดินเพื่อกำรเกษตรกรรม
จึงลดลงยำก เกษตรกรต้องรู้จัก
วำงแผนกำรผลิตให้รอบคอบ 
โดยค ำนึงถึงต้นทุนและผลก ำไร
เป็นส ำคัญ 
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-หน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
ควบคุมดูแล รำคำค่ำเช่ำท่ีดิน
เพื่อกำรเกษตรกรรมให้มีควำม
เป็นธรรม 

ปัญหำแหล่งน้ ำ
เพื่อกำรเกษตร 

1.คูคลองส่งน้ ำต้ืนเขิน วัชพืช และส่ิงปฏิกูลมำก -ขุดลอกคูคลอง 
-สร้ ำง จิตส ำนึ ก ให้ เกษ ตรกร 
ชำวบ้ำน ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ ำ 
เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน 

2.คลองส่งน้ ำชลประทำนช ำรุด  -ด ำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซม 
3.ขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรเกษตร -สร้ำงควำมเข้ำใจและให้องค์

ควำมรู้ เกษตรกรเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำ 
-ให้องค์ควำมรู้แก่เกษตรกรใน
กำรปรับเปล่ียนมำปลูกพืชใช้น้ ำ
น้อยในฤดูแล้ง 
-ป ร ะ ชุ ม เก ษ ต ร ก ร  เพื่ อ ห ำ
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ร่วมกันของเกษตรกร 

ปัญหำสวัสดิกำร 
สิทธิเกษตรกร 

และกำรไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม 

1 .เคมี ภัณ ฑ์ และปั จ จัยกำรผลิตภำคกำรเกษตร  
มีคุณภำพลดลง และมีรำคำสูงขึ้น 

-เกษ ต รกรและห น่ วย งำน ท่ี
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ร่วมกัน
ตรวจสอบคุณภำพและรำคำ 
ปัจจัยกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
ว่ำข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร หำกพบ
ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
-ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยและ
สำรอินทรีย์ชีวภำพใช้เอง 

2.เกษตรกรเจ็บป่วย โดยมีสำเหตุจำกกำรประกอบ
อำชีพภำคกำรเกษตร 

-เพิ่มสวัสดิกำรให้เกษตรกรท่ีมี
ปัญ ห ำ เกี่ ย วกั บ สุขภ ำพ  ท่ี มี
สำเหตุมำจำกกำรงำนทำงกำร
เกษตร 

ปัญหำรำคำ
สินค้ำเกษตร 

1.รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ -รวมกลุ่มเกษตรกรให้มีควำม
เข้มแข็ง และจัดระบบกำรผลิต 
-จัดห ำแห ล่ งรอ งรับ ผลผ ลิต 
โด ย ต ร ง ร ะ ห ว่ ำ ง ผู้ ผ ลิ ต กั บ
ผู้บริโภค 
-รวบรวมข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง 
เพื่อน ำมำวิเครำะห์และพยำกรณ์
ผลผลิต 
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-ส่งเสริมให้ เกษตรกรผลิตและ
จ ำห น่ ำย สิ น ค้ ำ ท่ี มี คุณ ภ ำพ
มำตรฐำน และมีควำมปลอดภัย
กับผู้บริโภค 

2.ผลผลิตออกสู่ตลำดน้อยลง ปัญหำโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบำด ส่งผลให้ ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นจำก
กระบวนกำรจัดกำร แต่รำคำผลผลิตกลับตกต่ ำ 

-ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หลักกำร
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ในกำร
บริหำรจัดกำรแปลงเพำะปลูก 
-ให้องค์ควำมรู้แก่เกษตรกรใน
กำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืช 
-ส่ ง เส ริ ม ให้ เกษ ตรก รมี อ ง ค์
ควำมรู้ในกำรผลิตและรู้จักกำรใช้
สำรอินทรีย์ชีวภำพ 
-ให้องค์ควำมรู้แก่เกษตรกรใน
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สร้ำงควำม
ยั่งยืนให้กับอำชีพเกษตรกรรม 

ปัญหำอื่นๆ 1.ขำดแคลนแรงงำนและเกษตรกรรุ่นใหม่ -ปลูกฝัง/สร้ำงจิตส ำนึกเยำวชน
รุ่ น ให ม่ ให้ มี ใจ รั ก ง ำ น ท ำ ง
กำรเกษตร 
-จัด อบ รม ให้ อ ง ค์ คว ำม รู้ แ ก่
เกษตรกร 
-จัดต้ัง/พัฒนำ ศูนย์กำรเรียนรู้
ประจ ำชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่ง
กำรเรียนรู้ ท่ีอยู่ภำยในชุมชน  
โด ย เก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ผู้ ส น ใจ
สำมำรถ เข้ำศึกษำหำควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรจำกท่ีเกษตรกรเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน 

2.เกษตรกรและชำวบ้ำนต้องกำรเรียนรู้ทักษะและองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 
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บทสรุปและบทวิเคราะห ์
 กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรของเกษตรกรในต ำบลเจดีย์หัก ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำ

นำข้ำว เนื่องจำกต ำบลเจดีย์หักมีพื้นท่ีท่ีมีควำมเหมำะสม แหล่งน้ ำท่ีเพียงพอ และอยู่ในเขตชุมชนซึ่งเป็นตลำด
รองรับผลผลิตของเกษตรกร แต่ด้วยกำรท่ีมีพื้นท่ีกำรเกษตรอยู่ในเขตชุมชน เกษตรกรจึงประสบกับปัญหำค่ำเช่ำ
ท่ีดินรำคำสูงขึ้น และพื้นท่ีเกษตรกรรมบำงแห่งมีท ำเลท่ีจะด ำเนินธุรกิจด้ำนอื่นๆท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมำกกว่ำ 
ต ำบลเจดีย์หักจึงมีพื้นท่ีเกษตรกรรมลดลง เกษตรกรก็ลดลงเนื่องจำกหันไปประกอบอำชีพด้ำนอื่นๆ แต่อย่ำงไรก็
ตำมต ำบลเจดีย์หักถือได้ว่ำเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตข้ำวของจังหวัดรำชบุรี เนื่องจำกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  
มีองค์ควำมรู้ในทุกกระบวนกำรผลิตกำรข้ำวให้ได้คุณภำพดีและมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

ประเด็นปัญหำท่ีมีควำมส ำคัญของเกษตรกรต ำบลดอนคำ มี 2 ปัญหำหลัก ดังนี้ 
  1. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 
    - แหล่งน้ ำบริเวณคลองสำธำรณะประโยชน์ หมู่ท่ี 2 ต ำบลเจดีย์หัก ถูกกีดขวำง ไม่สำมำรถ
ส่งหรือระบำยน้ ำได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เนื่องจำกหลำยแห่งมีกำรถมดินทับล ำคลองและได้ท ำกำรติดต้ังท่อ
ระบำยน้ ำใหม่โดยไม่มีผู้เช่ียวชำญมำดูแล ท ำให้ชำวบ้ำนและเกษตรกรผู้ใช้น้ ำในพื้นท่ีได้รับผลกระทบ 
  แนวทำงกำรแก้ไข 
  - หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีไปตรวจสอบปัญหำ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับชำวบ้ำน
ในกำรก่อสร้ำงและติดต้ังท่อน้ ำอย่ำงถูกวิธี ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นๆได้ และด ำเนินกำรปรับปรุงให้
คลองส่งน้ ำสำมำรถใช้กำรได้ตำมปกติ  
 

  2. ปัญหำด้ำนพันธุ์พืช(รำคำเมล็ดพันธุ์ข้ำว) 
    - เกษตรกรในพื้นท่ีอ ำเภอเมืองรำชบุรี ส่วนใหญ่แล้วประกอบอำชีพท ำนำข้ำว โดยเป็นแหล่ง
ผลิตข้ำวท่ีส ำคัญของจังหวัดรำชบุรี แต่กลับมีผู้ประกอบกำรค้ำมุ่งหำผลก ำไรจำกกำรประกอบอำชีพของชำวนำ 
โดยกำรกว้ำนซื้อเมล็ดพันธุ์ข้ำวปลูกจำกแหล่งจ ำหน่ำยของรำชกำร เกษตรกรจึงมีเมล็ดพันธุ์ข้ำวปลูกไม่เพียงพอ
ในฤดูกำลปัจจุบัน แม้ว่ำศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชนจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวท่ีมีคุณภำพด้วยรำคำเป็นธรรม แต่
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชนของอ ำเภอเมืองรำชบุรีมีก ำลังผลิตไม่เพียงพอ   
  แนวทำงกำรแก้ไข 
  - สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำและเพิ่มผลผลิตของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชน เพื่อ
เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่มีคุณภำพกระจำยสู่ชุมชนอย่ำงท่ัวถึง และเป็นศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลิตข้ำวอย่ำง
ครบวงจรในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง เป็นกำรส่งเสริมกำรยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง 
 

    จำกกำรวิเครำะห์สภำพควำมเหมำะสมของพื้นท่ีเกษตรกรรมและควำมพร้อมของเกษตรกร  
ในกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพเกษตรกร คณะผู้ปฏิบัติงำนเครือข่ำยสภำเกษตรกรต ำบลเจดีย์หัก อ ำเภอเมือง จังหวัด
รำชบุรี จึงได้เลือก กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวต ำบลเจดีย์หัก เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรรำยสินค้ำเกษตร เนื่องจำกเกษตรกรในพื้นท่ีต ำบลเจดีย์หัก ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำนำข้ำวโดยมีศูนย์
ข้ำวชุมชนต ำบลเจดีย์หักเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต ซึ่งเกษตรกรสำมำรถเรียนรู้กระบวนกำรผลิตข้ำวให้มีคุณภำพได้
ทุกขั้นตอน สำมำรถซื้อขำยผลผลิต(พันธุ์ข้ำวปลูก/ข้ำวเปลือก/ข้ำวสำร) ด้วยควำมเป็นธรรม รวมถึงกำรส่งเสริม
อำชีพเสริมให้กับเกษตรกร ไม่ว่ำจะเป็นกำรแปรรูปผลผลิตจำกข้ำว กำรปลูกพืชผักสวนครัว หรือกำรร้องทุกข์
เกี่ยวกับปัญหำและควำมต้องกำรของเกษตรกรในท้องท่ี ประกอบกับมีแนวคิดในกำรเพิ่มพูนควำมกินดีอยู่ดีของ
เกษตรกรและชุมชน โดยกำรจัดให้มีสวัสดิกำรและกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ท่ีได้รับควำมเดือดร้อน รวมถึงกำรสร้ำง
จิตส ำนึกและหลักแนวคิดในกำรด ำรงชีวิตเพื่อเป็นกำรตอบแทนคุณแผ่นดิน 
 



~ 14 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างความเขม้แข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร 
(กลุ่มเกษตรกรผู้ข้าว) 

 
 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร 
136 หมู่ที ่6 ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การเกษตร 
 เลขท่ี 136 หมู่ท่ี 6 ต ำบลเจดีย์หัชขจ\อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี 
 

รายชื่อสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร 
ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 นำยวลิต  เจริญสมบัติ ประธำน 
2 นำยอลงกต  เทียนมนต์ รองประธำน 
3 นำยมำนะ  ช่ังสุวรรณ เลขำนุกำร 
4 นำงปริยำภัทร  เทียมเทศ สมำชิก 
5 นำงสำวประทิน  เทียนมนต์ สมำชิก 
6 นำงสมจิตร  จันทร์แจ่มใย สมำชิก 
7 นำยไหม  เพ็ชรเจียระนัย สมำชิก 
8 นำงวิรวรรณ  บ ำเรอจิตร สมำชิก 
9 นำงสำวโสรส  ปล้ืมไทย สมำชิก 

10 นำยบุญเลิศ  อิทรเล็ก สมำชิก 
11 นำยวิชิต  เกิดกองทรัพย์ สมำชิก 
12 นำงวำรี  รื่นเริง สมำชิก 
13 นำยเล็ก  จินดำโชติ สมำชิก 
14 นำงล ำยอง  แสงอรุณ สมำชิก 
15 นำงกัญญำ  พรมฟ้ำ สมำชิก 
16 นำยส ำรอง  เทียนมนต์ สมำชิก 
17 นำยเสรี  น้อยแสง สมำชิก 
18 นำยกฤษณะ  รุ่งอรุณ สมำชิก 
19 นำยกุหลำบ  รอดเรื่อง สมำชิก 
20 นำยประกอบ  มิ่งดอนไกล สมำชิก 
21 นำงอุไรวรรณ  วิชิตธำญ สมำชิก 
22 นำยสว่ำง  เฟื่องแก้ว สมำชิก 
23 นำงชัชฏำ  หลีเฮ้ำฮง สมำชิก 
24 นำยสมควร  เทศเพิ่ม สมำชิก 
25 นำงสำวเรณู  ศรีสุข สมำชิก 
26 คุณนิสำ  สังวำลย์เพ็ชร สมำชิก 
27 นำงสุภำงค์  สุขเสงี่ยม สมำชิก 
28 คุณชนำกำนต์  ฉวีศักดิ์ สมำชิก 
29 คุณวดี  แขกสุวรรณ สมำชิก 
30 คุณรัชดำภรณ์  ไพรนรินทร์ สมำชิก 
31 คุณนงลักษณ์  สุขอุดม สมำชิก 
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หลักแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อให้สมาชิกฯ มีความกินดีอยู่ดี 
             1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี 
             สมำชิกในกลุ่มต้องเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวจำกศูนย์ฯ แล้วต่อไปต้องผลิตเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เอง
เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ไม่ต้องไปซื้อหำเมล็ดพันธุ์จำกภำยนอก อีกท้ังยังได้เมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้เองและ
จ ำหน่ำยให้กับชุมชนอีกด้วย  
             2. วำงแผนเรื่องกำรผลิตและกำรตลำด พร้อมสร้ำงมำตรฐำนกำรผลิตข้ำวให้เป็นท่ียอมรับ กำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี กลุ่มได้วำงแผนเรื่องของกำรผลิตและกำรตลำด โดยได้ส ำรวจตลำดคือแบ่งเป็นส่วนหนึ่งจะ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับรัฐ ส่วนหนึ่งจะจ ำหน่ำยชุมชน นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำผลผลิตเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูป
ข้ำวสำรท่ีรักษำมำตรฐำนไว้ให้เป็นท่ียอมรับของตลำด   
             3.ใช้พื้นท่ีและเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
             ชุมชนได้มีกำรใช้พื้นท่ีท่ีไม่ได้ท ำนำหรือพื้นท่ีว่ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นกำรปลูกพืชผักปลอด
สำรพิษ โดยได้มีกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกับทหำรเพื่อขุดบ่อน้ ำ และแก้ไขระบบน้ ำโดยกำรท ำประตูน้ ำ ซึ่งใน
อนำคตจะได้มีกำรท ำตลำดชุมชนเพื่อจ ำหน่ำยอำหำรปลอดสำรพิษ 
             4. ลดกำรใช้สำรเคมี ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนและรักษำส่ิงแวดล้อม  
             กำรท่ีชุมชนเปิดรับข่ำวสำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท ำให้เรียนรู้และยอมรับกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้กำรหมักฟำง
ข้ำวแทนกำรเผำฟำงข้ำว ท ำให้ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี สำรเคมี ไปได้มำก ซึ่งเมื่อก่อนท ำนำ 3 ครั้ง ใช้สำรเคมี ปุ๋ยเคมี
มำกเกินไป และไม่มีเวลำท ำในเรื่องของบัญชี จึงไม่ทรำบค่ำใช้จ่ำย ท ำให้มีหนี้โดยไม่รู้ตัว 
             5. มีโรงสีชุมชนไว้สีข้ำว ท ำให้ได้ข้ำวคุณภำพดี บริโภคในชุมชนกันเอง 
             ท่ีชุมชนแห่งนี้ มีโรงสีชุมชนไว้บริกำรสีข้ำวให้กับสมำชิกภำยในชุมชน ท ำให้สมำชิกได้บริโภคข้ำวสำร
คุณภำพดี ปลอดสำรพิษ ไม่เสียเงินค่ำบริกำรสีข้ำว  ส่วนโรงสีชุมชนจะได้ข้ำวท่อน ปลำยข้ำว ร ำละเอียด ร ำ
หยำบ และแกลบ จ ำหน่ำยเป็นรำยได้ของกลุ่ม  
             6. สมำชิกต้องเรียนรู้เรื่องกำรตลำด/กำรจ ำหน่ำยข้ำวด้วยตนเอง 
             ปัญหำกำรจ ำหน่ำยข้ำวของชุมชน เป็นปัญหำกำรตลำดท่ีชุมชนต้องเรียนรู้และแก้ไขปัญหำกันด้วย
ตนเอง ต้ังแต่กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้องให้ได้ควำมบริสุทธิ์ ควำมช้ืน และควำมงอกตำมท่ีก ำหนด กำรแปรรูป และ
กำรจ ำหน่ำยไปตำมจังหวัดต่ำงๆ ต้องมีกำรวำงแผนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรส ำรอง สต๊อคขำ้วไว้จ ำหน่ำยให้
เพียงพอ ซึ่งคุณวลิตได้ให้สมำชิกเรียนรู้กันด้วยตนเองเพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้  
             7. ออมทรัพย์เพื่อปลดหนี้ พร้อมมีสวัสดิกำรต่ำงๆ สร้ำงควำมอุ่นใจให้สมำชิก 
             สมำชิกได้มีกำรระดมทุน เช่น กำรออมทรัพย์เพื่อปลดหนี้ ให้สมำชิกกู้เงินโดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 2 
ดอกเบ้ียท่ีได้ส่วนหนึ่งถูกแบ่งไปเป็นสวัสดิกำรให้กับสมำชิก สำมำรถเบิกเงินได้ ถ้ำเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเสียชีวิตก็ยัง
มีเงินช่วยเหลือ ซึ่งดีกว่ำกำรท่ีสมำชิกออกไปกู้เงินจำกข้ำงนอก  
             8. ต้องท ำงำนทดแทนบุญคุณแผ่นดิน 
             หลักคิดในกำรท ำงำนของคุณวลิต คือ “ต้องท ำงำนทดแทนบุญคุณแผ่นดิน” ทุกวันนี้ท่ีเรำอยู่บนผืน
แผ่นดินไทยได้อย่ำงมีควำมสุข เรำได้ช่วยเหลืออะไรให้กับสังคมบ้ำง สังคมก็คือแผ่นดิน วันนี้ทุกคนท่ีอยู่ในผืน
แผ่นดินนี้ติดหนี้แผ่นดินท้ังนั้น ถ้ำวันนี้คนไทยหันกลับมำท ำงำนทดแทนบุญคุณแผ่นดินกันคนละอย่ำง เมืองไทย
จะมีควำมสุขมำกท่ีสุดในโลก และขณะนี้คุณวลิตก ำลังทดแทนบุญคุณแผ่นดินโดยกำรพิสูจน์ให้เห็นว่ำชุมชน
สำมำรถรวมกลุ่มกันได้ มีควำมเข้มแข็งได้ ถ้ำชุมชนเดินทำงถูก คิดถูก คิดเป็น ท ำเป็น  ทุกคนก็จะร่วมมือกัน
ทดแทนบุญคุณแผ่นดินได้ 
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แผนการด าเนินงานธุรกิจขององค์กรเกษตรกรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการความต้องการขององค์กรเกษตรกร ฯ 
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ภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาเกษตรกรรม 
แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเจดีย์หัก  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
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ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาเกษตรกรรม 
แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

 

 
 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรผลิตแก่เกษตรกร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตให้แก่
เกษตรกร 

1.ประชุมคณะท ำงำนและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.วำงแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร 
3.จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ำยทอดให้
ควำมรู้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตภำค
กำรเกษตรแก่เกษตรกร 

-กรมส่งเสริม
กำรเกษตร 
-กรมประมง 
-กรมปศุสัตว์ 
-กรมพัฒนำท่ีดิน 
-อบต/อบจ 

 
   - เกษตรจังหวัด 

- พัฒนำท่ีดินจังหวัด 
- ประมงจังหวัด 
- ปศุสัตว์จังหวัด 
-อบต./อบจ. 
- สภำเกษตรกรจังหวัด 

โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
แก๊สชีวภำพภำยในครัวเรือน 

เพื่อเป็นกำรน ำ
วัตถุดิบท่ีเหลือจำก
งำนทำงกำรเกษตร
มำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1.ประชุมคณะท ำงำนและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.วำงแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร 
3.จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ 
4.จัดสรรงบประมำณและ
อุปกรณ์เพื่อกำรผลิตแก๊ส 

-กรมปศุสัตว์ 
-กระทรวง
พลังงำน 
-อบต./อบจ. 

 

   -เกษตรจังหวัด 
-ปศุสัตว์จังหวัด 
-พลังงำนจังหวัด 
- อบต./อบจ. 
- สภำเกษตรกรจังหวัด 



~ 21 ~ 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้
ด้ำนกำรเกษตรแบบครบ
วงจรประจ ำชุมชน 

เพื่อจัดต้ัง/พัฒนำ
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำน
กำรเกษตรอย่ำงครบ
วงจรแก่เกษตรกร
และผู้สนใจจำกท่ัว
ประเทศ 

1.ประชุมคณะท ำงำนและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.วำงแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร 
3.ด ำเนินกำรตำมแผน  

-หน่วยงำนใน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
-อบต./อบจ. 

 

   -เกษตรจังหวัด 
-สหกรณ์จังหวัด 
-ศูนย์วิจัยข้ำว 
-พัฒนำท่ีดินจังหวัด 
-ไฟฟ้ำรำชบุรี 
-อบต./อบจ. 
-สภำเกษตรกรจังหวัด 

โครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำเพื่อ
กำรเกษตร 

เพื่อรองรับให้
เกษตรกรได้มีแหล่ง
น้ ำท ำกำรเกษตร 

1.ประชุมคณะท ำงำนและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.วำงแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร 
3.จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ำยทอดให้
ควำมรู้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตภำค
กำรเกษตรแก่เกษตรกร 

-กรมพัฒนำท่ีดิน 
-กรมชลประทำน 
-กรมทรัพยำกรน้ ำ 
-อบต./อบจ. 
 

 

 
   -พัฒนำท่ีดินจังหวัด 

-ชลประทำนจังหวัด 
-ทรัพยำกรน้ ำบำดำล 
-อบต./อบจ. 
-สภำเกษตรกรจังหวัด 


