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สวนทีไ 1:  บริบทพืๅนทีไ 
 

ประวัตคิวามปน็มา 
  ต ำบลบຌำนบึงดิมปຓนหมูบຌำนหมูทีไ 8 ของต ำบลสวนผึๅง ภำย฿นหมูบຌำนมีบึงลใกโชำวบຌำนเดຌ฿ชຌนๅ ำ 
฿นบึงนีๅอุปภคบริภค จึงรียกกันตอมำวำ "บຌำนบึง" ละ฿นป พ.ศ.2515 เดຌท ำกำรยกต ำบลออกจำกต ำบลสวนผึๅง
ดยรวมอำหมูทีไ 9 ละหมู10 มำปຓนต ำบลบຌำนบึงดຌวย ละปัจจุบันนีๅเดຌยกฐำนะปຓนองค์กำรบริหำรสวนต ำบล  
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลละองค์กำรบริหำรสวนต ำบล พ.ศ.2537 
 

ทีไตัๅง 
    ต ำบลบຌำนบึงปຓนต ำบลหนึไง฿นจ ำนวน ใ ต ำบล ของอ ำภอบຌำนคำ จังหวัดรำชบุรี ทีไตัๅงของต ำบลอยู
ทำงทิศ฿ตຌ ของอ ำภอบຌำนคำละทำงทิศตะวันตกของจังหวัดรำชบุรี ดยอยูระหวำงสຌนรุຌงทีไ ้้ องศำ โ็ ลิปดำ
ตะวันออก ใใ.ใ ฟຂลิปดำตะวันออก ละระหวำงสຌนวงทีไ แใ องศำ โเ ลิปดำหนือ โไ.แ ฟຂลิปดำหนือ มีควำมสูง
จำกระดับนๅ ำทะล โใ5.เเ มตร มีนืๅอทีไทัๅงหมด 55ใ ตำรำงกิลมตร หรือประมำณ ใไ5 ,ๆโ5 เร กำรดินทำง
หำงจำกทีไวำกำรอ ำภอบຌำนคำ ดยทำงรถยนต์ประมำณ แโ กิลมตร หำงจำกจังหวัดรำชบุรี ดยทำงรถยนต์ประมำณ 
็้ กิลมตร 
 

อาณาขต 
- ทิศหนือ ติดตอ ต.บຌำนคำ ต.หนองพันจันทร์ ต.ตะนำวศรี จ.รำชบุรี 
- ทิศ฿ตຌ  ติดตอ อ.หนองหญຌำปลຌอง จ.พชรบุรี 
- ทิศตะวันออก ติดตอ อ.ปำกทอ จ.รำชบุรี 
- ทิศตะวันตก ติดตอ สำธำรณรัฐสังคมมียนมำร์ ิสหภำพพมำฯี 

 

ภูมิประทศ 
    ลักษณะภูมิประทศของต ำบลบຌำนบึง พืๅนทีไ ปຓนทีไรำบสูงลำดอียงจำกทำงทิศตะวันตกละทิศ

ตะวันออก ลงมำปຓนทีไรำบบริวณตอนกลำงของต ำบล ดยบงออกปຓน ดังนีๅ 
ทีไราบ เดຌก บริวณพืๅนทีไหมูทีไ โ,็ ละหมูทีไ ใ,่,แ บำงสวน 
ทีไราบสูง เดຌก บริวณพืๅนทีไหมูทีไ ้,แเ 
พืๅนทีไปຆาละภูขา เดຌก บริวณพืๅนทีไหมูทีไ ไ,5,ๆ,แแ,แใ 

 

ประชากรละครัวรือน  
    จ ำนวนประชำกรทัๅงหมด จ ำนวน ้,แแโ คน ยกปຓนยกตำมสถำนภำพกำรอยูอำศัย ิฉพำะ
สัญชำติเทยละมีชืไอ฿นทะบียนบຌำนี ขຌอมูล ณ ดือน มกรำคม โ55้ 
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ชืไอหมูบຌาน ชาย หญิง รวม ครัวรือน 

บຌำนปຆงกระทิงบน 395 382 777 293 

บຌำนปຆงกระทิงลำง 425 429 854 305 

บຌำนรองจริญ 465 400 865 300 

บຌำนพุนๅ ำรຌอน 331 298 629 317 

บຌำนพุบอนบน 441 370 811 327 

บຌำนหຌวยสวนพลู 331 298 629 231 

บຌำนพุตะคียน 299 303 602 216 

บຌำนหຌวยนๅ ำ฿ส 459 403 862 260 

บຌำนดงคำ 251 251 502 165 

บຌำนหຌวยมะกรูด 267 251 518 152 

บຌำนพุบอนลำง 384 335 729 212 

บຌำนปຆงกระทิงกลำง 330 335 665 212 

บຌำนพุหิน 352 317 669 219 

 

สถาบันละองค์กรทางสังคม 
สถำบันกษตรกร฿นควำมรับผิดชอบของกรมสงสริมกำรกษตร 
กลุมกษตรกรผูຌปลูกสับปะรด กลุม ไ ปຆงกระทิงบน มีสมำชิกจ ำนวน ็้ คน 
กลุมกษตรกรผูຌปลูกสับปะรด กลุม 5 ปຆงกระทิงลำง มีสมำชิกจ ำนวน 5เ คน 
กลุมกษตรกรผูຌปลูกสับปะรด กลุม ๆ รองจริญ มีสมำชิกจ ำนวน ็เ คน 
กลุมกษตรกรผูຌปลูกสับปะรด กลุม ็ พุบอน มีสมำชิกจ ำนวน แโไ คน 
กลุมมบຌำนกษตรกรรองจริญพัฒนำ หมูทีไ ใ,่ มีสมำชิกจ ำนวน แ้ คน 
กลุมผูຌลีๅยงหมอนเหม หมูทีไ ใ,่ มีสมำชิกจ ำนวน โใ คน จัดตัๅงมืไอ ใ มี.ค.ไๆ  
กลุมผูຌปลูกผักปลอดสำรพิษ หมูทีไ แเ มีสมำชิกจ ำนวน-คน จัดตัๅงมืไอ ้ มี.ค.ไๆ 
กลุมกษตรศุภนิมิตบຌำนคำ รำชบุรี จ ำกัด  

 

สถาบันละองค์กรอืไนโ 
กลุมสหกรณ์กำรกษตร 
กลุมลูกคຌำธนำคำรพืไอกำรกษตรละสหกรณ์กำรกษตร 
กลุมสตรีอำสำพัฒนำ 
กลุมยำวชน 
กลุมฌำปนกิจสงครำะห์หมูบຌำน 
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สถานศึกษา 

รงรียนบຌำนปຆงกระทิงบน หมูทีไ 1 ปຂดสอนระดับอนุบำล-มัธยมศึกษำ 
รงรียนบຌำนปຆงกระทิงลำง หมูทีไ 2 ปຂดสอนระดับอนุบำล-ประถมศึกษำ 
รงรียนบຌำนรองจริญ หมูทีไ 3 ปຂดสอนระดับประถมศึกษำ 

รงรียนรตำรีไบຌำนพนุๅ ำรຌอน หมูทีไ 4 ปຂดสอนระดับประถมศึกษำ 

รงรียนรตำรีไพุหนิ ิพุหินี หมูทีไ 13 ปຂดสอนระดับประถมศึกษำ 

รงรียนนๅ ำตกบຌำนหຌวยสวนพลู หมูทีไ 6 ปຂดสอนระดับประถมศึกษำ 

รงรียนบຌำนพุบอนบน หมูทีไ 5 ปຂดสอนระดับประถมศึกษำ 

 

ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

ศูนย์พัฒนำดใกลใกบຌำนปຆงกระทิงบน 

ศูนย์พัฒนำดใกลใกบຌำนปຆงกระทิงลำง 
  

สถาบนัละองคก์รทางศาสนา 
วัดปຆำปຆงกระทิงบน หมูทีไ 1 

ส ำนักสงฆ์บำงกะมำ หมูทีไ 1 

วัดมหำชค หมูทีไ 2 

วัดจริญธรรมนิมิต หมูทีไ 3 

ส ำนักสงฆ์พุนๅ ำรຌอน หมูทีไ 4 

ส ำนักสงฆ์พุศิลำมงคล ิพุหินี หมูทีไ 13 

ส ำนักสงฆ์บຌำนหຌวยสวนพลู หมูทีไ 6 

วัดปຆำบຌำนดงคำ หมูทีไ 9 

ส ำนักสงฆ์พุบอน หมูทีไ 11 

 

วัฒนธรรมละภาษา 
  วัฒนธรรม นืไองจำกต ำบลบຌำนบึงปຓนสังคมทีไประกอบขึๅนมำจำกคนหลำยกลุม วัฒนธรรม – 

ประพณี จึงตกตำงกันออกเปบຌำง คือ  
    วัฒนธรรมประพณีบบของเทยภำคกลำง เดຌก ประพณีกำรตงงำน กำรท ำศพ กำรขึๅนบຌำน฿หม 
กำรบวช ประพณีสงกรำนต์ ประพณีขึๅนป฿หม ละงำนบุญตำง โ 
    วัฒนธรรมประพณีของชำวกะหรีไยง กำรตงกำย ผูຌชำยนุงผຌำจงกระบน สวมสืๅอขำวขนยำว 
ดใกผูຌหญิงสวมสืๅอสีขำวตัวดียว ถຌำอำยุกิน แ5 ป จะนุงผຌำถุงทีไปຓนผຌำฝງำยปักลำย สวมสืๅอคลุมยำวลยขำ อำจปຓนสี
ด ำหรือสีนๅ ำงินปักลูกปัดหลำกสี นิยมครืไองประดับทีไท ำดຌวยงิน 
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    ประพณีกินขຌำวหอ ท ำกันปຓนประจ ำทุกป ฿นดือน ้ ซึไงเมก ำหนดวนัตำยตัว  
ลຌวตจะก ำหนดนัดหมำย฿นตละป  
    ประพณียองสำวละกำรตงงำน ปัจจุบันเดຌผสมกลมกลืนกับประพณีกำรตงงำนทำงภำคกลำงจึง
เมมี฿หຌหในดนชัด 
    ภาษา ภำษำทຌองถิไน เดຌกภำษำเทย ลำว มอญ พมำ ละกะหรีไยง 
 

การสาธารณสุข 
    รงพยำบำลบຌำนคำ หมูทีไ ใ ต ำบลบຌำนบึง ขนำด ใเ ตียง 
    รงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลบຌำนปຆงบน หมูทีไ แ ต ำบลบຌำนบึง มีจຌำหนຌำทีไประจ ำสถำนี จ ำนวน 
ใ คน รับผิดชอบงำนดຌำนสำธำรณสุข หมูทีไ แ,5,้,แเ ต ำบลบຌำนบึง  
    รงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลบຌำนปຆงลำง หมูทีไ ็ ต ำบลบຌำนบึง มีจຌำหนຌำทีไประจ ำสถำนี จ ำนวน 
ใ คน รับผิดชอบงำนดຌำนสำธำรณสุข หมูทีไ โ,ใ,็,่ ละ แแ ต ำบลบຌำนบึง 
    รงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลบຌำนพุนๅ ำรຌอน หมูทีไ ไ ต ำบลบຌำนบึง มีจຌำหนຌำทีไประจ ำสถำนี 
จ ำนวน ใ คน รับผิดชอบงำนดຌำนสำธำรณสุข หมูทีไ ไ,แใ ต ำบลบຌำนบึง 
    รงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลบຌำนหຌวยสวนพลู หมูทีไ ๆ ต ำบลบຌำนบึง มีจຌำหนຌำทีไสุขภำพชุมชน 
จ ำนวน โ คน รับผิดชอบงำน฿นพืๅนทีไ หมูทีไ ๆ ต ำบลบຌำนบึง 
    คลีนิคมำลำรีย หมูทีไ โ ต ำบลบຌำนบึงปຓนหนวยยอยของสวนมำลำรียทีไ ใ บຌำนชัฏปຆำ หวำย บริกำร
รำษฎร฿นดຌำนกำรจำะลือด หำชืๅอมำลำรียละกำรรักษำบืๅองตຌนกผูຌเดຌรับชืๅอมำลำรีย 
 

ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิ 
    - ทีไพักต ำรวจสำยตรวจ หมูทีไ โ ต.บຌำนบึง มีต ำรวจชัๅนสัญญำบัตรปฏิบัติหนຌำทีไ 
    - ฐำนปฏิบัติกำรยอยต ำรวจตระวนชำยดน ทีไ แใ็ หมูทีไ แโ ต ำบลบຌำนบึง มีจຌำหนຌำทีไ ต ำรวจ
จ ำนวน แโ นำย 
    - ชุดปฏิบัติกำรทีไ ใ กองพลพัฒนำทีไ แ หมูทีไ แ ต ำบลบຌำนบึง มีทหำรประจ ำ จ ำนวน ่ นำย 
    - หนวยงำนอืไน เดຌก ส ำนักงำนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ หนวยพิทักษ์ปຆำ หนวยปງองกัน ละรักษำปຆำ 
หนวยพิทักษ์อุทยำนหงชำติ ซึไงกระจำยอยูทัไวเปบริวณขตชุมชนละปຆำ 
 

รงงานอุตสาหกรรม 

หมืองรฟลสปำร์ จ ำนวน 9 หมือง 
รงซอมครืไองยนต์ จ ำนวน 7 หง 
รงซอมรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 10 หง 

 

การพาณิชยกรรม 
    ต ำบลบຌำนบึงปຓนหลงผลิต฿นภำคกษตรกรรมทีไส ำคัญมีกำรกูຌยืมงินพืไอลงทุน฿น ภำคกำรกษตร 
ตปัจจุบันเมมีธนำคำรพำณิชย์ละธนำคำรพืไอกำรกษตรละสหกรณ์กำรกษตร฿นต ำบล มีกำรพำณิชย์ทีไส ำคัญ คือ 
สินคຌาน าขຌา ปຓนสินคຌำส ำรใจรูปหรือเมสำมำรถผลิตองเดຌ ปຓนสินคຌำจ ำปຓน฿นกำรครองชีพละสินคຌำทุนส ำหรับกำร
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ผลิตทำงกำรกษตร ชน ครืไองอุปภค – บริภค ยำรักษำรค นๅ ำมันชืๅอพลิงยำนพำหนะ วัสดุกอสรຌำง ปุ๋ยคมี 
สำรคมีพืไอกำรกษตร 
    สินคຌาสงออก สวน฿หญปຓนวัตถุดิบพืไอปງอนขຌำสูรงงำนอุตสำหกรรม เดຌก รฟลสปำร์ อຌอย
รงงำน สับปะรดรงงำน ขຌำวพดลีๅยงสัตว์ เมຌยูคำลิปตัส ละผลผลิตทำงกำรกษตรอืไน โ 
    ตลาดนัด ปຓนตลำดซืๅอ-ขำยลกปลีไยนสินคຌำอุปภค-บริภค ละสินคຌำดຌำนกำรกษตร เดຌก ตลำด
นัดปຆงกระทิงลำง ทุกวันพุธชຌำละทุกวันยใน 

  รຌานคຌาทัไวเป ปຓนรຌำนขำยของช ำ มีจ ำนวน ไแ รຌำน จ ำหนำยสินคຌำจ ำปຓน฿นชีวิตประจ ำวัน ตัๅง
กระจำยอยูตำมหมูบຌำนตำง โ ทุกหมูบຌำน 
 

ระบบการตลาดสนิคຌากษตรทีไส าคญั 
    กำรตลำดของสินคຌำกำรกษตร จะตกตำงกันออกเปตำมชนิดของพืช ทีไส ำคัญ เดຌก 
    สับปะรด กำรขำยสงสับปะรด฿หຌกับรงงำนอุตสำหกรรมปຓนระบบควตຌำของพอคຌำคนกลำง ควตຌำ
ของหนวยสำธิตสหกรณ์ปຆงกระทิง นอกจำกนีๅมีกษตรกรบำงรำยผลิตพืไอขำย฿หຌพอคຌำจรซึไงปຓนสับปะรดบริภคผลสด
พืไอน ำเปขำยตอกผูຌบริภค 
    ยางพารา ปຓนพืชศรษฐกิจทีไส ำคัญของต ำบลบຌำนบึง มีจุดรับซืๅอฯ อยูทีไหมูทีไ ็ ต ำบลบຌำนบึง 
สำมำรถผลิตยำงผนดิบชัๅน ใ ดือนละกวำ ไ5 ตัน 
    มันส าปะหลัง ผลผลิตสวน฿หญกษตรกรขำย฿หຌกับพอคຌำคนกลำง฿นทຌองถิไนละพอคຌำ฿นทຌองถิไนจะ
รวบรวมขนสงเปยังรงงำนอุตสำหกรรม 
    อຌอยรงงาน ผลผลิตทัๅงหมดจะสงขຌำรงงำนอุตสำหกรรมนๅ ำตำล฿นขตอ ำภอบຌำนปຆง จังหวัดรำชบุรี 
ละอ ำภอทำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี ดยผำนหวัหนຌำควตำทุกรำย 
    ขຌาวพดลีๅยงสัตว์ กษตรกรสวน฿หญขำย฿หຌกับพอคຌำคนกลำงตมีบำงสวนขำยสง฿หຌกับรงงำนละ
พืไอกำรลีๅยงสัตว์  
    เมຌยูคาลิปตัส กษตรกรสำมำรถขำย฿หຌกับรงงำนดยเมตຌองผำนหัวหนຌำควตຌำ ละมีพอคຌำจรทีไรับ
ซืๅอเมຌสงขຌำรงงำนดຌวย กษตรกรบำงรำยเมมีรถบรรทุกปຓนของตนองจึงตຌองขำย฿หຌพอคຌำคนกลำงพืไอน ำเปขำยตอยัง
รงงำนอุตสำหกรรม฿นอ ำภอทำมวง จังหวัดกำญจนบุรี 
    ผักละผลเมຌ กษตรกรขำย฿หຌกับพอคຌำจรละน ำเปขำยทีไตลำดศรีมือง จังหวัดรำชบุรี บำงสวน
บริภค฿นครัวรือน 
 

การคมนาคม 
    กำรดินทำง กำรติดตอภำย฿นอ ำภออืไนโ ละจังหวัดรำชบุรี ดินทำงดยรถดยสำรประจ ำทำงสำย
รำชบุรี – ปຆงกระทิง ระยะทำงประมำณ ็้ กิลมตร ดย฿ชຌทำงหลวงจังหวัดหมำยลข ใเ่็ จำกอ ำภอมืองผำน
อ ำภอจอมบึง ถึงบຌำนชัฏปຆำหวำย ละทำงหลวงผนดินหมำยลข ใใแใ จำกบຌำนชัฏปຆำหวำยถึงบຌำนปຆงกระทิงบน 
ระยะทำง ใแ กิลมตร ซึไงบรรจบกับทำงหลวงจังหวัดหมำยลข ใโเๆ ซึไงสำมำรถดินทำงเปอ ำภอปำกทอเดຌ ดยเป
บรรจบกับทำงหลวงผนดินหมำยลข ไ ระยะทำง 5ๆ กิลมตร 
 

การทรคมนาคม 
    ปัจจุบันมีตูຌทรศัพท์สำธำรณะหยอดหรียญ จ ำนวน โแ ตูຌ มีทีไท ำกำรเปรษณีย์ทรลขอกชน จ ำนวน 
แ หง ซึไงรับผิดชอบบริกำรรับ – สงจดหมำยละพัสดุครอบคลุมพืๅนทีไต ำบลบຌำนบึง 
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การเฟฟງา 
    กำรเฟฟງำสวนภูมิภำคเดຌมีหนวยบริกำรผูຌ฿ชຌเฟฟງำ อยูทีไหมูทีไ 5 ต ำบล ทำคย ปຓนหนวยงำนยอยของ
หนวยบริกำรเฟฟງำหลักอ ำภอจอมบึง กำรเฟฟງำสวนภูมิภำคเดຌจำยกระสเฟฟງำ฿หຌกรำษฎรภำย฿นต ำบลบຌำนบึง ต
ยังเมทัไวทุกครัวรือน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ฿นพืๅนทีไ 
    ต ำบลบຌำนบึงมีพืๅนทีไทัๅงหมด 55ใ ตำรำงกิลมตร หรือ จ ำนวน ใไ5,ๆโ5 เร สวน฿หญจะปຓนพืๅนทีไ
ปຆำ ซึไงปຓนขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำมนๅ ำภำชี ละพืๅนทีไทีไกำรกษตรกรขຌำเปบุกรุกท ำกำรกษตรนัๅน ปຓนขตพืๅนทีไปຆำ
สงวนหงชำติ สวนพืๅนทีไกำรกษตรประมำณจ ำนวน ๆเ,โโเ เร 
 

ภูมิอากาศ 
    ฤดูฝน ฝนริไมตกประมำณดือนพฤษภำคม – ตุลำคม ละนืไองจำกต ำบลบຌำนบึงเดຌรับ อิทธิพลจำก
ลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ตมีทือกขำตะนำวศรีกัๅนอยู จึงท ำ฿หຌเดຌรับลมมรสุมจำกมหำสมุทรอินดียเมตใมทีไ จึงมี
ปริมำณนๅ ำฝนทิๅงชวง฿นดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ตจะมีฝนตกชุก฿นดือน กันยำยน – ตุลำคม ปริมำณนๅ ำฝนฉลีไย 
แใๆ.แ่ ม.ม./ป 
    ฤดูหนำว ริไมตัๅงตดือนธันวำคม – มกรำคม จะมีอำกำศยในถึงคอนขຌำงหนำว฿นบริวณ฿กลຌทือกขำ 
อุณหภูมิฉลีไยประมำณ แใ - ใๆ องศำซลซียส 
    ฤดูลຌงละฤดูฝน ริไมตัๅงตดือนกุมภำพันธ์ – มษำยน ซึไงปຓนดือนทีไมีอุณหภูมิสูงทีไสุด 
 

ภัยธรรมชาติ 
    ฝนลຌง  ชวงดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 
          นๅ ำทวม  กิดขึๅนปຓนบำงพืๅนทีไดยฉพำะบริวณล ำหຌวยนืไองจำกนๅ ำเหลหลำกซึไงนๅ ำจะทวม฿น
ระยะวลำสัๅน โ 
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สวนทีไ 2 ปัญหาความตຌองการ ละนวทางพัฒนา 
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สวนทีไ 2 : ปัญหา ความตຌองการละนวทางการพัฒนากษตรกรรม 

  กำรจัดท ำผนพัฒนำกษตรกรรมระดับต ำบล ละกำรจัดตัๅง ครือขำยองค์กรกษตรกร  
ปຓนสองครงกำรหลักทีไส ำนักงำนสภำกษตรกรหงชำติเดຌก ำหนด฿หຌส ำนักงำนสภำกษตรกรจังหวัดด ำนินกำร พืไอ฿ชຌ
ปຓนผนปฏิบัติงำน ผนครงกำร฿นกำรกຌเขปัญหำดຌำนกำรกษตร ละสงสริม฿หຌกษตรกรมีกำรรวมกลุมฯพืไอสรຌำง
ควำมขຌมขใงละอ ำนำจ฿นกำรตอรองสินคຌำกษตรพิไมมำกขึๅน ซึไงกิจกรรม 5 ดຌำนหลัก ประกอบดຌวย แ.ดຌำนหนีๅสิน 
โ.ดຌำนทีไดินท ำกิน ใ.ดຌำนหลงนๅ ำ ไ.ดຌำนสวัสดิกำร สิทธิกษตรกร ละกำรเมเดຌรับควำมปຓนธรรม  5.ปัญหำรำคำ
สินคຌำกษตร 
 ส ำนักงำนสภำกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จึงเดຌ จัดท ำครงกำรผนพัฒนำกษตรกรรมระดับต ำบล  
ละครงกำรสรຌำงควำมขຌมขใงกกษตรกรละองค์กรกษตรกรรำยสินคຌำกษตร ตำมผนปฏิบัติงำนประจ ำป
งบประมำณ โ55้ ดยชิญผูຌทนกษตรกรระดับหมูบຌำน ก ำนัน/ผูຌ฿หญบຌำน ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองขຌำรวม
ครงกำรฯ พบวำจำกกำรส ำรวจขຌอมูลปัญหำดຌำนกำรกษตรของต ำบลบຌำนบึง อ ำภอบຌำนคำ จังหวัดรำชบุรี  
มีประดในปัญหำ ดังนีๅ 
 

ประดในปัญหา ปัญหา นวทางการกຌเข 

ปัญหำหนีๅสิน 
 

แ.สินชืไอจำกธนำคำร พืไอกำรลงทุนภำคกำรกษตร 
ตกษตรกรเมมีรำยเดຌตำมทีไเดຌวำงผนเวຌ จึงกิดปัญหำ
฿นกำรช ำระหนีๅ 

-฿หຌ อ งค์ควำมรูຌ  ก กษตรกร 
฿นกำรวำงผนกำรผลิต ขຌอมูล /
ตຌนทุน /รำยเดຌ พรຌอมทัๅงนะน ำ
นวทำงกำรประกอบอำชีพ
กษ ตรกรรม ฿นสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 
-รวมกลุมกษตรกร฿หຌมีควำม
ขຌมขใง ละด ำนินกิจกรรม 
฿นนำมกลุมกษตรกร 

โ.ชืไอปั จ จัยกำรผลิตจำกรຌำนคຌำ/ผูຌประกอบกำร  
ตปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูงขึๅน สวนทำงกับผลผลิตทีไมี
รำคำตกตไ ำลง 

ใ.กษตรกรกูຌงิน ตเมเดຌน ำเปลงทุนภำคกำรกษตร  
จึงปຓนหนีๅทีไเมกอ฿หຌกิดรำยเดຌ 

-สรຌำงจิตส ำนึก฿หຌกษตรกรละ
ครอบครัวกษตรกร รูຌจักกำร฿ชຌ
จำยงินอยำงหมำะสม 

ไ.ขำดหลงงินทุน/สินชืไอ ทีไหมำะสมกับกษตรกร -฿หຌ อ งค์ควำมรูຌ  ก กษตรกร  
฿นกำรหำหลงงินทุน/สินชืไอ 
ภำคกำรกษตร จำกธนำคำรทีไ
ด ำนินกิจกรรมรวมกับรัฐบำล 

ปัญหำทีไดินท ำกิน แ.กำรจัดสรรทีไดินของรัฐทับซຌอนกับพืๅนทีไสงวน -ปรับปรุงกำรประกำศขตจัด
ทีไดินละขตสงวนทีไดิน฿หຌตรง
ตำมขຌอทใจจริง พืไอจัดสรรทีไดิน
฿หຌประชำชนมีอกสำรสิทธิปຓน
ของตนอง 

โ.ฉนดทีไดินทีไเดຌรับจำกกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 
หຌำมอน หຌำมซืๅอขำย ชำ จึงปຓนขຌอจ ำกัด฿นกรรมสิทธิ์
ทีไดินปຓนอยำงมำก 

-ปรับปรุง สิทธิ ฿น ทีไ ดิน  กຌ เข
กฎหมำยกำร฿หຌมีกำรอนสิทธิ์
ทีไ ดินตยั งคง฿หຌพืๅน ทีไนัๅ น ปຓน
พืๅนทีไกำรกษตรทำนัๅน 
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ใ.พืๅนทีไต ำบลบຌำนบึง สวน฿หญลຌวปຓนพืๅนทีไเมมีอกสำร
สิทธิ์ 

-ตรวจสอบละปรับปรุงอกสำร
สิทธิ์ทีไดินท ำกินของกษตรกร 

ปัญหำหลงนๅ ำ
พืไอกำรกษตร 

แ.คูคลองสงนๅ ำตืๅนขิน 
 

-ขุดลอกคูคลอง บบหลุมขนม
ครกหลำยโหลุมตำม คูคลอง  
พืไอปຓนหลงกักกใบนๅ ำ 
ิเ ม ส ม ค ว ร จ ำ ะ นๅ ำ บ ำด ำ ล 
นืไองจำกมีพียงนๅ ำผิวดินทำนัๅนี 
-สงสริม฿หຌ กษตรกร/ผูຌ ฿ชຌนๅ ำ 
ท ำฝำยกัๅนนๅ ำขนำดลใกหลำยฝำย 
-พิไมกำรขຌำถึงนๅ ำประปำของ
กษตรกร 

โ.เมมีหลงนๅ ำพืไอกำรกษตรกรรม 

ใ.หຌวยทำคยปຓนหลงนๅ ำทีไส ำคัญของพืๅนทีไต ำบล 
บຌำนบึง ตมืไอประสบกับปัญหำองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนเมสำมำรถด ำนินกำรกຌเขเดຌ นืไองจำกเมมี
อ ำนำจจัดกำร 

-รวมหำรือสรຌ ำงควำม ขຌ ำ฿จ 
ระหวำงหนวยงำน พืไ อกຌ เข
ปัญ หำควำม ดือดรຌ อน  ปຓ น
ผลประยชน์ของประชำชน 

ปัญหำสวัสดิกำร 
สิทธิกษตรกร 

ละกำรเมเดຌรับ
ควำมปຓนธรรม 

แ .คมี ภัณ ฑ์ ละปั จ จัยกำรผลิตภำคกำรกษตร  
มีคุณภำพลดลง ละมีรำคำสูงขึๅน 

-กษ ต รกรละห น วย งำน ทีไ
กีไยวขຌองทุกภำคสวน รวมกัน
ตรวจสอบคุณภำพละรำคำ 
ปัจจัยกำรผลิตภำคกำรกษตร 
วำขຌอทใจจริงปຓนชนเร หำกพบ
฿หຌด ำนินกำรตำมกฎหมำย 
-สงสริม฿หຌกษตรกรผลิตปุ๋ยละ
สำรอินทรีย์ชีวภำพ฿ชຌอง 

โ.กษตรกรจใบปຆวย ดยมีสำหตุจำกกำรประกอบ
อำชีพภำคกำรกษตร 

-พิไมสวัสดิกำร฿หຌกษตรกรทีไมี
ปัญ ห ำ กีไ ย วกั บ สุขภ ำพ  ทีไ มี
สำหตุมำจำกกำรงำนทำงกำร
กษตร 

ปัญหำรำคำ
สินคຌำกษตร 

แ.รำคำสินคຌำกษตรตกตไ ำ -รวบรวมขຌอมูล฿หຌมีควำมถูกตຌอง 
พืไอน ำมำวิครำะห์ละพยำกรณ์
ผลผลิต 
-รวมกลุมกษตรกร฿หຌมีควำม
ขຌมขใง ละจัดระบบกำรผลิต 
-สงสริม฿หຌ กษตรกรผลิตละ
จ ำห น ำย สิ น คຌ ำ ทีไ มี คุ ณ ภ ำพ
มำตรฐำน ละมีควำมปลอดภัย
กับผูຌบริภค 
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โ.ผลผลิตออกสูตลำดนຌอยลง จำกปัญหำรคละมลง
ศัตรูพืชระบำด สงผล฿หຌตຌนทุนกำรผลิตสูงขึๅนจำก
กระบวนกำรจัดกำร ตรำคำผลผลิตกลับตกตไ ำ 

-สงสริม฿หຌกษตรกร฿ชຌหลักกำร
ลดตຌน ทุน -พิไ มผลผลิต฿นกำร
บริหำรจัดกำรปลงพำะปลูก 
-฿หຌองค์ควำมรูຌกกษตรกร฿น
กำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืช 
-ส ง ส ริ ม ฿หຌ กษ ตรก รมี อ ง ค์
ควำมรูຌ฿นกำรผลิตละรูຌจักกำร฿ชຌ
สำรอินทรีย์ชีวภำพ 
-฿หຌองค์ควำมรูຌกกษตรกร฿น
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สรຌำงควำม
ยัไงยืน฿หຌกับอำชีพกษตรกรรม 
 
 

ปัญหำอืไนโ แ.ขำดคลนรงงำนละกษตรกรรุน฿หม -ปลูกฝัง/สรຌำงจิตส ำนึกยำวชน
รุ น ฿ห ม ฿หຌ มี ฿จ รั ก ง ำ น ท ำ ง
กำรกษตร 

 โ.ปัญหำรคหีไยว฿นสับปะรด ซึไงปຓนพืชทีไมีควำมส ำคัญ
ทำงศรษฐกิจมำกทีไสุดของต ำบลบຌำนบึง 

-฿หຌองค์ควำมรูຌ ฿นกำรปງองกัน
ก ำจัดรคหีไยว฿นสับปะรด 
-น ำผูຌชีไยวชำญองค์ควำมรูຌดຌำน
กำรพ ำะปลูกพื ชชนิ ดต ำงโ 
ปรำชญ์ดຌำนดินละนๅ ำ ปุ๋ย ยำ 
หรือผลิตภัณฑ์ชีวภำพ พิไมพูน฿หຌ
ควำมรูຌกกษตรกร 

 
บทสรุปละบทวิคราะห ์

 กำรประกอบอำชีพดຌำนกำรกษตรของกษตรกร฿นต ำบลบຌำนบึง อ ำภอบຌำนคำ จังหวัดรำชบุรี สวน
฿หญลຌวประกอบอำชีพปลูกสับปะรดปຓนหลัก นืไองจำกปຓนพืชทีไหมำะสมกับสภำพพืๅนทีไของอ ำภอบຌำนคำ คือ  
ปຓนดินรวนปนทรำย มีสภำพภูมิประทศละภูมิอำกำศหมำะกกำรพำะปลูกพืชเรละสับปะรด กษตรกรมีควำม
ชีไยวชำญกำรปลูกสับปะรดปຓนอยำงมำก ประกอบกับมีรงงำนอุตสำหกรรมปรรูป฿นอ ำภอบຌำนคำซึไงรองรับผลผลิต
สับปะรด฿นจังหวัดรำชบุรีละจังหวัดอืไนโ ตกระนัๅนกษตรกรกใยังพบปัญหำ฿นกำรผลิต เมวำจะปัญหำดຌำนอกสำร
สิทธิทีไดินท ำกิน ปัญหำรำคำผลผลิตทีไเมนนอน ปัญหำรคละมลงศัตรูพืช ตຌนทุนกำรผลิตทีไสูงขึๅน ปຓนตຌน 
 

ประดในปัญหำทีไมีควำมส ำคัญของกษตรกรต ำบลบຌำนบึง มีดังนีๅ 
  แ. ฿นกำรพัฒนำอำงกใบนๅ ำละล ำหຌวยสงนๅ ำของอ ำภอบຌำนคำ เมเดຌมีกำรศึกษำสภำพพืๅนทีไ฿หຌ
ขຌำ฿จอยำงถองทຌ อำทิ กำรขุดลอกล ำหຌวยจำกมนๅ ำล ำภำชี อำงกใบนๅ ำหຌวยมะหำด ล ำหຌวยหุบสลัด฿ด ท ำ฿หຌกิด
กำรทรุดตัวละพังทลำยของดินริมฝัດง นืไองจำกสภำพพืๅนทีไปຓนดินรวนปนทรำย หำกขุดลอกล ำหຌวยดยเมหลือ
ตຌนเมຌหรือพันธุ์พืชเวຌยึดกำะจะกิดกำรพังทลำยของตลิไงเดຌงำย อีกทัๅงกำรด ำนินงำนขุดลอกล ำหຌวยฯ เมเดຌมีกำร
ชีๅจงท ำควำมขຌำ฿จกับชำวบຌำนละกษตรกร฿นพืๅนทีไกอน จึงสรຌำงควำมสียหำย฿หຌกับผลผลิตของกษตรกรละ
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ปຓนกำรสรຌำงควำมขุนคือง฿หຌชำวบຌำน฿นพืๅนทีไ นืไองจำกชำวบຌำนทีไอำศัยอยูบริวณล ำหຌวยละมนๅ ำสำขำ สวน฿หญ
มีอำชีพปຓนกษตรกรละมีพืๅนทีไท ำกินอยู฿นขตพืๅนทีไเมมีอกสำรสิทธิ์ทีไดินท ำกิน 
  นวทำงกำรกຌเข 
  - ฿หຌหนวยงำนรำชกำรทีไขຌำเปด ำนินงำน ชีๅจงท ำควำมขຌำ฿จกับชำวบຌำน฿นพืๅนทีไถึงควำมจ ำปຓน
ของวัตถุประสงค์฿นกำรด ำนินงำน อยำงมีควำมอดทนละอะลุຌมอลวยซึไงกันละกัน พืไอสรຌำงควำมยัไงยืน฿นกำร
ปฏิบัติหนຌำทีไของจຌำหนຌำทีไตอเป฿นอนำคต 
    - ขุดลอกล ำหຌวยละมนๅ ำสำขำ ฿หຌปຓนบบบຌำหลุมขนมครก พืไอปຓนพืๅนทีไกักกใบนๅ ำ฿นฤดูนๅ ำ
หลำกเวຌ฿ชຌ฿นฤดูลຌง 
    - มืไอขุดลอกล ำหຌวยละมนๅ ำสำขำลຌว ฿หຌด ำนินกำรปลูกหญຌำฝกทีไริมตลิไงทัๅงสองฝัດง  
พืไอปງองกันกำรสืไอมทรมละชะลຌำงพังทลำยของดิน 
    - สรຌำงฝำยกักกใบนๅ ำพิไมติม฿หຌกับล ำหຌวยละมนๅ ำสำขำ ชน ล ำหຌวยหุบสลัด฿ด ล ำหຌวยหุบ
มะกรูด ล ำหຌวยบຌำนคำ ปຓนตຌน ดยจัดสรຌำงปຓนฝำยถำวรขนำดลใกปຓนระยะตำมพืๅนทีไ พืไอปຓนหลงกักกใบนๅ ำ 
สรຌำงควำมยัไงยืน฿หຌกับอำชีพกษตรกรละคืนควำมอุดมสมบูรณ์฿หຌกับผืนปຆำ กอ฿หຌกิดควำมกินดีอยูดี฿หຌกับชำวบຌำน
อยำงยัไงยืนสืบเป 
    จำกกำรวิครำะห์สภำพควำมหมำะสมของพืๅนทีไ กษตรกรรมละควำมพรຌอมของกษตรกร 
฿นกำรสงสริมพัฒนำอำชีพกษตรกร คณะผูຌปฏิบัติงำนครือขำยสภำกษตรกรต ำบลบຌำนบึง อ ำภอบຌำนคำ จังหวัด
รำชบุรี จึงเดຌลือก กลุมกษตรกรผูຌผลิตสับปะรด พืไอสรຌำงควำมขຌมขใงกกษตรกรละองค์กรกษตรกรรำยสินคຌำ
กษตร นืไองจำกกษตรกร฿นพืๅนทีไอ ำภอบຌำนคำดยฉพำะพืๅนทีไต ำบลบຌำนบึง มีกำรปลูกสับปะรดปຓนพืชศรษฐกิจ
หลักมำอยำงช ำนำญ ดยริไมจำกกษตรกรจำกอ ำภอสำมรຌอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดຌยຌำยถิไนละปลูก
สับปะรด ดยน ำหนอสับปะรดพันธุ์ปัตตำวียปลูก฿นอ ำภอสวนผึๅง จังหวัดรำชบุรี ซึไงครอบคลุมพืๅนทีไอ ำภอสวนผึๅงละ
อ ำภอบຌำนคำ฿นปัจจุบัน จึงรียกวำสับปะรดสวนผึๅง สวนทีไรียกสับปะรดบຌำนคำนัๅน นืไองจำกอ ำภอบຌำนคำดิมอยู฿น
ขตกำรปกครองของอ ำภอสวนผึๅงตนืไองจำกอ ำภอสวนผึๅงมีขตกวຌำงขวำงละมีประชำกรมำก กระทรวงมหำดเทย
เดຌบงทຌองทีไอ ำภอสวนผึๅงตัๅงปຓนกิไงอ ำภอละยกฐำนะปຓน "อ ำภอบຌำนคำ" ซึไงปຓนพืๅนทีไสับปะรดทีไส ำคัญ฿นต ำบล
บຌำนคำ บຌำนบึง ละต ำบลหนองพันจันทร์  อ ำภอบຌำนคำ สับปะรดจึงถูกรียก฿นนำม "สับปะรดบຌำนคำ" จะหในเดຌวำ
กษตรกรต ำบลบຌำนบึง ละกษตรกรของอ ำภอบຌำนคำ มีศักยภำพมีควำมช ำนำญอยำงมำกประกอบกับพืๅนทีไปลูก
สับปะรดทีไมีควำมหมำะสม หำกมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทีไดีเม฿หຌรำคำสับปะรดขึๅนอยูกับรงงำนปรรูปมำกกินเป 
ดยกำรรวมกลุมกษตรกรผูຌปลูกสับปะรด฿หຌขຌมขใง รวมกันวำงผนกำรผลิต ละรักษำมำตรฐำนกำรผลิต฿หຌมีคุณภำพ 
 


