
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเกษตรกรรม ต าบล ทุ่งหลวง 

อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโดย 

 

คณะผู้ปฏบิัติงานเครอืข่ายสภาเกษตรกร 

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
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บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 11(4) ก าหนดให้สภาเกษตรกร

แห่งชาติมีหน้าที่ส าคัยประการหน่ึง ได้แก่ เสนอแผนแม่บทต่อคระรัฐมนตรี นอกจากน้ัน มาตรา 41       

ยังก าหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดท าแผนแม่บทโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างน้อย 11 เร่ือง 

เช่น การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร        

กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง การสร้างความเป็นธรรมด้านราคา

ผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด การพัฒนา

แหล่งน้ าและจัดระบบชลประทานเพ่ือเกษตรกรรม การเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไข

ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เช่ือมโยงและพัฒนาความร่วมมือในการ

ผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กร

เกษตรกรกับภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น  

 ในการน้ี สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีได้จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม ระดับต าบลทุ่งหลวง 

อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยให้มีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรรและผู้แทน

หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับต าบล เพ่ือได้ขอ้มูลปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนวทางพัฒนา

แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรรวมทั้งโครงการในระดับต าบล จากน้ันประมวลข้อมูลจากแผนงานพัฒนา

เกษตรกรรมต าบลต่างๆ เป็นแผนงานพัฒนาเกษตรกรรมระดับอ าเภอ จนถึงแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา

เกษตรกรรมระดับชาติน้ี สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีได้ประมวลข้อมูลจากแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา

เกษตรกรรมระดับจังหวัด 

 ท้ายสุดน้ี ขอขอบคุณเกษตรกรและคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต าบล      

ระดับอ าเภอ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราชญ์เกษตร ภาคเอกชน ตลอดจน

พนักงานสภาเกษตรกร ที่มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแหนะในการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา

เกษตรรรมฉบับน้ี  

 

         สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุร ี
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สารบัญ 

                                                                                                                                                                   

หน้า 

บทน า            2 

ส่วนที่ 1 บรบิทพืน้ที่         4

ส่วนที ่2 ปัญหาความต้องการ และแนวทางพัฒนา     11 

ส่วนที่ 3 แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม     14 
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ส่วนท่ี 1 บริบทพ้ืนท่ี 

 

สภาพทั่วไป 

ประวัติและความเป็นมาของต าบล 

 ต าบลทุง่หลวงเป็นหน่ึงใน  12  ต าบลของอ าเภอปากท่อ  แบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  67,664  ไร่  มีการคมนาคมที่สะดวกมีถนนติดต่อกับอ าเภอและหมู่บ้านทุกหมู่บ้านพ้ืนที่

สว่นใหญเ่ป็นพ้ืนที่การเกษตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบคอนลาดเอียงลงมาเป็นที่ราบ จากทิศตะวันตก

มาทิศตะวันออก  ดนิมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า  เนื้อดนิเป็นดินทรายปนดนิร่วนหรือดินร่วนปนทราย  

ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึก  จะขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  ดังน้ันการท าการเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าฝน           

มีเพียงบางหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ราบมีระดับน้ าใต้ดินไม่ลึก  สามารถน าน้ าใต้ดินมาใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี  

สภาพพ้ืนที่ต าบลมสีภาพเป็นป่า  มีเขาและที่ราบสลับกันไป  มีการปลูกพืชหลายชนิด                      เช่น  

ข้าว  พืชไร่  พืชผัก  และสวนผลไม้  รวมทั้งมกีารท าการปศุสัตว์และการเลี้ยงปลาในบางหมู่บ้าน 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ต าบลทุง่หลวง  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบุรี 

 -  อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอ าเภอปากท่อ  ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร 

 -  ทิศเหนือจรดเขตอ าเภอเมืองราชบุร,ี  ต าบลอ่างหิน  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบุรี 

 -  ทิศใต้จรดต าบลห้วยยางโทน,  ต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 

 -  ทิศตะวันออกจรดต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 

 -  ทิศตะวันตกจรดต าบลอ่างหิน,  ต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 

อาณาเขต 

 เนือ้ที่ประมาณ  67,664  ไร่  หรือประมาณ  108,263  ตารางกโิลเมตร 

การปกครอง 

 ต าบลทุง่หลวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 67,664 ไร่ ประชากร 

12,624 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด   2,916  ครัวเรือน  เป็นครัวเรือนเกษตรกร  2,625  ครัวเรือน 

 มีการปกครองเป็นแบบระบบเทศบาลต าบลทัง้  16  หมู่บ้าน  และเป็นหมู่บา้น  อพป.  ทั้ง   16   

หมู่บ้าน  มีผู้ใหญบ่้าน,  ก านัน   ทั้ง  16  หมูบ่้าน   สมาชิก   อบต.  32  คน   มีการประชุม   อบต.  ทุก

เดอืน เดอืนละ  1  ครัง้ 

จ านวนประชากร 

 ต าบลทุง่หลวงมีประชากรทั้งสิ้น 12,624  คน  แยกเป็นชาย   6,336  คน   หญงิ  6,288คน 
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ตารางแสดง  จ านวนหมู่บ้านและประชากร 

ต าบลทุ่งหลวง   อ าเภอปากท่อ   จังหวดัราชบุรี 

หมู่ที่ / บ้าน 
จ านวนประชากร ครัวเรอืน 

ทั้งหมด 

ครัวเรอืน 

เกษตรกร ชาย หญิง รวม 

  1.  บ้านหนองไร่ 

  2.  บ้านหนองข่อย 

  3.  บ้านทุ่งหลวง 

  4.  บ้านพุคาย 

  5.  บ้านหนองโสน 

  6.  บ้านหนองไผ ่

  7.  บ้านหนองน้ าใส 

  8.  บ้านเขาพระเอก 

  9.  บ้านหนองกอก 

10.  บ้านหนองตาจอน 

11.  บ้านหนองวัวด า 

12.  บ้านพุยาง 

13.  บ้านเขากลอย 

14.  บ้านหนองเดน่ 

15.  บ้านเหลา่มะละกอ  

16.  บ้านเนิน 

503 

556 

482 

642 

358 

348 

484 

527 

329 

297 

498 

215 

139 

440 

394 

262 

547 

642 

486 

616 

354 

338 

480 

509 

323 

313 

463 

213 

131 

437 

425 

285 

1,050 

1,198 

968 

1,258 

712 

686 

964 

1,036 

652 

610 

961 

428 

270 

877 

819 

547 

221 

284 

246 

294 

153 

160 

198 

244 

150 

135 

225 

121 

53 

152 

150 

115 

175 

210 

195 

210 

113 

120 

145 

175 

112 

120 

158 

85 

43 

115 

120 

93 

รวม 6,475 6,562 13,037 2,901 2,189 

 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

 ที่ท าการอยู่ที่หมู่ที่  3   ต าบลทุง่หลวง  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี   
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ต าบลทุ่งหลวง  มีองค์กรเกษตรกร  ดังนี ้

ตารางแสดงจ านวนองค์กรเกษตรกร 

ต าบลทุ่งหลวง   อ าเภอปากท่อ   จังหวดัราชบุรี 
 

หมู ่ ชื่อกลุ่ม 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

กลุ่มเกษตรกรท านา 

กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งโคพืน้เมือง(วัวลาน) 

กลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย 

กลุ่มผู้ปลูกผักทุ่งหลวง 

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรย์ีชีวภาพ 

กลุ่มผู้ผลิตเห็ดและแปรรูปผลติภัณฑ์จากเห็ด 

กลุ่มเกษตรกรท าสวนมะม่วงน้ าดอกไมส้ง่ออก 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติปุ๋ยอินทรย์ี 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติปุ๋ยอินทรย์ี 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติปุ๋ยอินทรย์ี 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรผู้ผลติพริกแกง 

กลุ่มแปรรูปมะม่วง(มะม่วงดอง) 

กลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรจ าหน่ายข้าวสาร 

กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านเหลา่มะละกอ 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุน 

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

 รวม 
 
สภาพทางเศรษฐกจิ 

 อาชีพ 

 -  เกษตรกรรม   (ท านา,  ท าสวนผลไม้,  พืชผัก,  เลี้ยงสัตว์) 

 -  รับจ้าง 

 -  ค้าขาย 
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สภาพสังคม 

 การศึกษา 

 -  โรงเรียนประถมศึกษา  8  แห่ง 

 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง 

 -  วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  1  แห่ง 

 ศาสนา    วัดและส านักสงฆ์     10  แห่ง 

 สาธารณสุข 

 -  สถานอีนามัยขนาดใหญ ่  1  แห่ง  ได้แก ่ สถานอีนามัยทุ่งหลวง  หมู่  3 

 -  สถานอีนามัยขนาดเล็ก   2  แห่ง  ได้แก ่ สถานอีนามัยหนองไร่  หมู่  1 

          สถานอีนามัยหนองวัวด า  หมู ่ 11 

ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

 -  สถานตี ารวจภูธร  1  แห่ง  ได้แก่   สถานตี ารวจภูธรทุ่งหลวง 

 -  ที่พักสายตรวจ   1  แห่ง  ได้แก ่ ที่พักสายตรวจเขาพระเอก 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าห้วย,  ล าคลอง   14  แห่ง 

 บึง,  หนอง,  อื่น ๆ     2  แห่ง 
 
    แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

 ฝาย       7  แห่ง 

 บ่อน้ าต่ืนสว่นตัว  118  แห่ง 

 ถังเก็บน้ าฝน    38  แห่ง 

 บ่อโยก     42  แห่ง 

 สระน้ า     42  แห่ง 

ปรมิาณน้ าฝน 

จ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย (วัน) 

 

ปี/

เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 

2556 1 0 1 8 18 19 15 22 22 19 6 0 131 

2557 0 5 2 8 23 19 21 16 15 25 7 2 143 

2558 0 0 2 7 22 20 20 18 16 20 7 0 132 
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 ปรมิาณน้ าฝนเฉลี่ย  (มิลลิเมตร) 

ปี/

เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

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

2556 1.1 0.0 0.9 90.

6 

335

.2 

107

.4 

133

.0 

218

.3 

202

.8 

11

7.6 

77.

6 

0.0 1,28

4.5 

2557 0.0 43.

8 

5.3 77.

4 

96.

7 

169

.0 

118

.8 

97.

0 

82.

7 

282

.1 

32.

9 

2.2 1,00

7.9 

2558 0.0 0.0 99.

9 

34.

6 

141

.8 

109

.5 

17

1.0 

107

.0 

161

.5 

242

.4 

22.

2 

0.0 1,08

9.7 

 

อุณหภูมิ  

 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ( องศาเซลเซียส ) 

ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

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

ป ี
2556 32.3 34.2 36.7 36.6 33.4 34.8 32.8 33.2 32.8 31.2 29.5 32.5 33.3 

2557 32.6 32.8 35.3 35.6 33.7 34.1 33.2 33.8 32.6 32.3 29.9 29.2 32.9 

2558 29.7 34.7 35.5 35.5 33.5 32.8 32.0 33.4 32.8 32.2 31.5 32.2 33.0 

 อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี/

เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

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

2556 20.4 20.8 24.0 25.2 25.1 25.5 24.7 24.8 24.4 24.2 21.0 21.1 23.4 

2557 20.5 22.6 23.2 25.0 24.7 24.6 24.6 24.7 24.5 24.6 22.8 19.7 23.5 

2558 18.5 21.9 24.1 25.6 25.3 25.0 25.0 25.1 25 24.6 22.4 21.2 23.7 
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การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

 

หมู่ที ่

พื้นที่ทั้ง พื้นที่ท าการ ครัวเรอืน ครัวเรอืน พื้นที่ท าการเกษตร (ไร่) 

หมด

(ไร่) 

เกษตร(ไร่) ทั้งหมด เกษตรกร ข้าว พชืไร่ พชืผัก ไม้ผล หมาย

เหต ุ
1 3,848 3,000 267 205 1,310 160 450 120  

2 4,940 3,960 339 261 700 810 300 300  

3 4,584 3,530 276 225 1,627 805 410 344  

4 5,632 4,510 335 268 425 1,590 355 350  

5 1,901 1,230 182 142 745 30 90 180  

6 3,862 3,100 195 143 710 300 550 420  

7 3,870 2,990 252 180 1,065 400 400 500  

8 3,951 2,725 291 218 42 165 125 2,210  

9 2,408 1,800 175 133 503 55 130 650  

10 3,502 2,578 148 117 1,275 500 150 300  

11 5,050 4,069 278 209 50 1,715 700 750  

12 11,983 3,200 138 101 0 1,475 250 750  

13 1,074 845 66 45 0 90 0 740  

14 3,019 2,819 189 139 840 410 200 250  

15 3,900 3,048 186 136 50 1,220 610 270  

16 4,140 3,163 137 103 1,100 600 300 320  

รวม 67,664 46,567 3,454 2,625 10,442 10,325 5,020 8,454  

 ต าบลทุ่งหลวง  มดีินอยู่  6  ชนิด  คือ 

 1.  ดินชุดนครพนมและหน่วยไม่สัมพันธ์ของดินชุดนครพนม  มีลักษณะราบเรียบการระบาย

น้ าค่อนข้างเลว  เป็นดนิร่วน  ร่วนปนทรายแห้ง  หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแห้ง  เหมาะในการท านา  มี

ความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต่ า  (ชุดที่  32) 

 2.  ดินชุดปากท่อและหน่วยไม่สัมพันธ์ของดินชุดเขาย้อย  มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ  การ

ระบายน้ าค่อนข้างเลว  เป็นดินร่วนหรือดนิร่วนปนทราย  เหมาะในการท านา  (ชุดที่  33) 

 3.  ดินชุดสะตึก  มีลักษณะค่อนขา้งราบเรียบจนถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด  มีการระบายน้ าดี  เป็น

ดนิร่วนปนทราย  เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่  (ชุดที่  43) 

 4.  ดินชุดยางตลาด  มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด  มีการระบายน้ าด ี 

เป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่  เช่น  อ้อย  มันส าปะหลังและไมผ้ล  (ชุดที่  45) 

 5.  ดินชุดท่ายาง  มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบจนถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน  มีการระบายน้ าดี  เนื้อ

ดนิเป็นดินร่วนปนทรายหรือเป็นดินร่วน  ดนิบรเิวณนีค้วรปลอ่ยให้เป็นสภาพป่าธรรมชาต ิ (ชุดที่  67) 

 6.  สภาพพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน  มีลักษณะเป็นเนนิเขาหรือภูเขา  หน้าดินตืน้มากหรือไมม่ีเนื้อดิน

เลย  โดยทั่วไปเป็นสภาพป่าธรรมชาต ิ (ชุดที่  76) 
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ส่วนท่ี 2ปญัหาความต้องการ และแนวทางพัฒนา 

 

ปัญหาความต้องการ และแนวทางพัฒนา 
ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ปัญหาดา้นหนี้สิน -รายได้ของเกษตรกรไมคุ่้มกับ

การลงทุน 

 

-น าเงินกู้ด้านการเกษตรไปใช้ผิด

วัตถุประสงค์ของการกู้ 

 

 

-ครอบครัวเกษตรกรเป็น

ครอบครัวใหญ ่(พ่อแม่ดูแลลูก

ตลอด) 

-เน้นการผลติตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงและเน้นการจดบันทึก

ข้อมูลต้นทุนการผลิต 

-แนะน าอาชีพเสริมนอกจาก

อาชีพหลักของเกษตรกร 

-สง่เสริมการออมเงินหรือตัง้กลุ่ม

ออมวันละ 1 บาท 

-ใช้แรงงานในครอบครัวในการ

ประกอบอาชีพเป็นหลัก 

 

ปัญหาดา้นที่ดนิท ากิน -เกษตรกรแตล่ะครัวเรือนมทีี่ดิน

เป็นของตนเองน้อย(ต่ า) 

 

 

-ค่าเช่าที่ดินท าการเกษตรราคา

สูง 

-อบรมให้ความรู้ด้านการบรหิาร

ที่ดินต่อการเกษตรให้เกิดความ

คุ้มค่าและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์

มากที่สุดมีรายได้ตลอดปี 

-รัฐก าหนดค่าเชา่และประกาศ

อย่างชัดเจนมีจุดหมายลงโทษผู้ที่

ไมป่ปฏิบัติตามประกาศ 

ปัญหาดา้นแหลง่น้ าเพื่อ

การเกษตร 

-ขาดแคลนแหลง่น้ าเพื่อ

การเกษตร 

 

-ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง 

 

-ระบบสง่น้ าช ารุดทรุดโทรม 

-รัฐควรให้ความส าคัญเร่ืองแหลง่

น้ าขนาดเล็กในไร่น โดยขุดเจาะให้

เกษตรกรฟรี 

-รัฐขยายระบบชลประทานให้

ทั่วถึง 

-รัฐต้องมีการบ ารุงรักษาระบบส่ง

น้ าให้มกีารสง่น้ าให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

-อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

เร่ืองการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
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ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ปัญหาดา้นปัจจัยการผลติ -ราคาปัจจัยการผลติสูงและ

ราคาไมแ่นน่อนเปลี่ยนไปตามกล

การการตลาด/และการเมือง 

 

 

 

-คุณภาพดา้นปัจจัยการผลติดอ้ย

ไมส่มกับราคา 

-ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยควรต้ัง

กลุ่มเกษตกรผลติปุ๋ยชีวภาพใช้

เองและต่อเน่ืองโดนรัฐช่วยเหลอื

ดูแลเร่ืองเงินทุนการผลิตปุ๋ยครัง้

แรก 1คร้ังและผนักดันให้เกิด

กองทุนในกลุ่ม 

-รัฐต้องใช้กฎหมายลงโทษตอ่

บรษิัทที่ผลติปัยจัยการผลิตที่ไม

ได้มาตราฐาน 

ปัญหาดา้นสวัสดิการสทิธิ

เกษตรกรและการไมไ่ดรั้บความ

เป็นธรรม 

-สังคมคนเมืองกับสังคม

การเกษตรยังมีความเลื่มล้ าสูง 

-ภาครัฐยังไมม่ีสวัสดิการให้กับ

ภาคการเกษตรที่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

-รัฐต้องมีกองทุนสวัสดิการต่อ

เกษตรกรทุกคัวเรือน 

เช่น กองทุนการพักช าระหนีแ้ละ

กองทุนทุพลภาพแก่เกษตกรที่ขึน้

ทะเบียนสมาชิกไว้ 

ปัญหาดา้นข้อมูลขา่วสาร -เกษตรกรสว่นใหญยั่งห่างไกล

กับข้อมูลขา่วสารดา้นการเกษตร 

 

 

-ขาดองค์ความรู้ด้านการวาง

แผนการผลติเพ่ือลดความเสี่ยง

ของผลผลิตทุกดา้น 

-ต้องสง่ข้อมูลขา่วสารดา้น

สถานกการณ์ราคาสนิค้า/ผลผลิต

โลกให้แก่เกษตรได้ทราบและ

อบรมด้านการตลาดแก่เกษตร 

-อบรมให้ความรู้การวางแผนการ

ผลติพืชตลอดฤดูกาล 

 

สรุปปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
  

1.ปัญหาด้านหนี้สิน เกิดจากเกษตรกรจ าหน่ายผลผลติไมคุ่้มกับการลงทุนมีการกู้เงินในระบบ/นอกระบบ น าเงินที่

ได้ไปใช้ลงทุนภาคการเกษตรสว่นหน่ึง นอกน้ันน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ตลอดจน สังคมเกษตรกรเป็น

สังคมใหญ่ ไมใ่ช่สังคมขยาย พ่อแม่ต้องหารายได้มาเลี้ยงลูกหลาน จากสว่นดังกลา่ว ท าให้เกษตรกรมีหน้ีสนิเพ่ิมทวี

เป็นหลัก ตามล าดับ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน ของเกษตรกร เบื้องต้นคือการท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงมีการบัญชีฟารม์ มีการออมเงินและเน้นการใช้แรงงานในครัวเรือนท าการเกษตร 
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 2.ปัญหาด้านที่ดินท ากิน ครัวเรือนเกษตรกรถอืครองที่ดิน ประมาณครัวเรือนละ1-10ไร่ นอกน้ันจะเป็น

การเช่าที่ดินท าการเกษตรท าให้เกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการเช่าที่ดินสูงและสภาพที่ดินท าการเกษตร เสื่อม

โทรม เกษตรกรต้องลงทุนด้านการใช้ปุ้ยสูง แตผ่ลผลิตตกต่ า จึงเป็นอีกปัญหาหน่ึงของเกษตรกร 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา อบรมให้ความรู้ดา้นการปรับปรุงดินและการบริหารจัดการ ใช้ที่ดนิอย่างคุ้มค่า 

และมีรายได้ตลอดปี ร่วมถึงรัฐต้องก ากนดค่าเช่าที่ดนิการเกษตรอย่างชัดเจนและคุ้มครองเกษตรกรไม่ใช่ถูกเอารัด

เอาเปรยีบจากนายทุน 
 

3.ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร น้ าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการท าการเกษตร ซึ่งปัจจุบันในพ้ืนที่ต่างๆ 

ขาดแคลนน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าขนาดเล็ก ในระบบชลประธานมีประมาณ 35 % ของพื้นที่ จึงเป็นปัญหาในการ

ผลติประกอบกับที่ใดระบบชลประทานแค่ระบบสง่น้ า เช่นคลองส่งน้ าช ารุด ไม่พร้อมต่อการสง่น้ าหรือการส่งน้ าไม่มี

ประสิทธิภาพ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา รัฐควรเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ชลประทานและระบบส่งน้ า และ

ชลประทานและระบบสง่น้ า และประการสุดท้ายคือการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเร่ืองการบริหารการจัดการน้ า

อย่างมีคุณค่า 
 

4.ปัญหาด้านปัจจัยการผลติ ปัจจัยดา้นการผลติเป็นสว่นส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกร ที่ผ่าน

มาราคาปัจจัยการผลติผันผวนมีราคาสูง แตไ่มไ่ด้คุณภาพ ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตกรสูงตามไป 

แนวทางการแก้ไขปัญหา เกษตรกรควรจัดต้ังกลุม่ที่เข้มแข็ง รวมกันผลติปุ๋วชีวภาพใช้เอง ทดแทนการใช้

ปุ๋ยเคมีบางส่วนและผลิตสารก าจัดศัตรูพืชตามภูมิปัญหาชาวบ้าน จะลดค่าใช้จา่ยได ้และสิ่งหน่ึงที่เกษตรกรควรตะ

หนัก คือ เมื่อมีกลุ่มแลว้ควรมีการออม เพ่ือลดความเสี่ยงถอืว่าเป็นภูมคิุ้มกันดา้นอาชพีได้ 
 

5.ปัญหาด้านสวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม สังคมเมืองกับสังคมเกษตรกร

ยังมีความเลื่อมล้ ากัน รวมทั้งภาคัฐยังไมม่ีสวัสดิการต่างๆให้กับเกษตรกรที่ชัดเจน 

    แนวทางการแก้ไขปัญหา รัฐต้องมีกองทุนช่วยเหลื่อเกษตรกร และให้เข้าถงึแหลง่ข้อมูลไดง้่าย 
 

6.ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร เกษตรกรส่วนใหญ่ยังห่างไกลต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด 

และขาดความรู้ด้านการวางแผนการผลติให้สอดคลอ้งกับการตลาด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา รัฐหรือองค์กร ควรจัดอบรมแก่เกษตรกรและส่งข้อมูลให้เกษตรกรได้ทราบ

อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เช่น ผ่านทางโทรศัพย์,Line,Sms,จดหมายข่าว เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 3 แผนพัฒนาเกษตรกรรม 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมต าบลทุ่งหลวง  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 

แนวทางพัฒนา/

แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนนิงาน แหล่ง

งบประมา

ณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

255

8 

255

9 

2560 2561 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

การผลติแก่เกษตรกร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ แ ก่

เกษตรกร 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

ด าเนนิการ 

2.วางแผนการด าเนนิโครงการ 

3.จัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดให้ความรู้ใน

การเพ่ิ มป ระสิ ทธิ ภ าพการผลิตภ าค

การเกษตรแก่เกษตรกร 

-กรมส่งเสริม

การเกษตร 

-กรมประมง 

-กรมปศุสัตว ์

-อบต./อบจ. 

    - เกษตรจังหวัด 

- ประมงจังหวัด 

- ปศุสัตว์จังหวัด 

- อบต./อบจ.                

- สภาเกษตรกรจังหวัด 

โครงการจัดหาแหลง่น้ า

เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือจัดหาแหล่งน้ าที่มี

คุ ณ ภ า พ เ พ่ื อ

การเกษตร ซึ่งจะสง่ผล

ให้เกิดการพัฒนาการ

เกษตรใน พ้ืนที่ อ ย่าง

ย่ังยืน 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

2.วางแผนการด าเนนิโครงการ 

3.ด าเนนิงานจัดโครงการฯ 

-กรม

ทรัพยากรน้ า

ดาล 

-กรมส่งเสริม

การเกษตร 

-กรม

ชลประทาน 

-อบต./อบจ. 

    - ทรัพยากรน้ าภาคที่ 7               

- ชลประทานจังหวัด 

- เกษตรจังหวัด 

- สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรี 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

แนวทางพัฒนา/

แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนนิงาน แหล่ง

งบประมา

ณ 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

255

8 

255

9 

2560 2561 

โครงการปรับปรุงบ ารุง

ส ภ า พ ดิ น เ พ่ื อ ท า

การเกษตร 

เพ่ือให้เกษตรมีพ้ืนที่ท า

การเกษตรที่มีคุณภาพ

มากขึน้ 

1.ประชุมคณะท างานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

ด าเนนิการ 

2.วางแผนการด าเนนิโครงการ 

3.จัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดให้ความรู้ใน

การเพ่ิ มป ระสิ ทธิ ภ าพการผลิตภ าค

การเกษตรแก่เกษตรกร 

-กรมส่งเสริม

การเกษตร 

-กรมพัฒนาที่ดิน 

    - เกษตรจังหวัด 

- พัฒนาที่ดินจังหวัด 

- อบต./อบจ. 

- สภาเกษตรกรจังหวัด 

โครงการกองทุ น เมล็ ด

พันธุ์ข้าว 

- เพ่ื อ จั ด ส รร เม ล็ ด

พันธุ์ข้าวปลูกคุณภาพ

ดี ให้ แก่ เกษตรกรใน

ราคาที่ ย่อมเยา และ

สร้างรายได้แก่ชุมชน 

 

1.จัดต้ังคณะกรรมการและวางแผนการ

ด าเนนิโครงการ 

2.จัดประชุมเกษตรกรและสว่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง

ด าเนนิการ 

3.จัดต้ังกองทุนและสถานที่ต้ังกองทุน 

-กรมส่งเสริม

การเกษตร 

-กรมข้าว 

-อบต./อบจ. 

    - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

- ศูนย์วิจัยข้าว 

- เกษตรจังหวัด 

- อบต./อบจ. 

- สภาเกษตรกรจังหวัด 

โครงการกองทุนปุ๋ยหมัก

ชุมชน 

- เพ่ือจัดสรรปุ๋ยหมัก

คุณภาพดใีห้แก่

เกษตรกรในราคาที่

ย่อมเยา และสร้าง

รายได้แก่ชุมชน 

1.จัดตั้งคณะกรรมการและวางแผนการด าเนิน

โครงการ 

2.จัดประชุมเกษตรกรและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และแนวทางด าเนินการ 

3.จัดตั้งกองทุนและสถานท่ีตัง้กองทุน 

-กรมส่งเสริม

การเกษตร 

-พัฒนาที่ดิน 

-อบต./อบจ. 

    - พัฒนาที่ดินจังหวัด 

- เกษตรจังหวัด 

- อบต./อบจ. 

- สภาเกษตรกรจังหวัด 
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