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สารบัญ
สวนทีไ แ

บริบทพืๅนทีไ
ขຌอมูลทัไวเป
แี ทีไตัๅงอาณาขต
โี ขຌอมูลทางชีวภาพ
ใี ขຌอมูลทางศรษฐกิจ
ไี ขຌอมูลดຌานสังคม

สวนทีไ โ

การจัดทาผนพัฒนากษตรกรรมระดับตาบล
ขຌอมูลจากการสารวจ
แี ดຌานหลงนๅา
โี ดຌานทีไดิน
ใี ดຌานผูຌมีปัญหาสวัสดิการ สิทธิกษตรกร ละการเมเดຌรับความป็นธรรม
ไี ดຌานหนีๅสิน

สวนทีไ ใ

ผนงาน / ครงการ / กิจกรรม

สวนทีไ ไ

ผนพัฒนากษตรกรรมรายสินคຌากษตร
- การจัดตัๅงกลุมกษตรกรละองค์กรกษตรกร
- ผนการผลิตรายกลุม
- ผนการผลิตรายบุคคล
- ผนงาน / ครงการ / กิจกรรม

ภาคผนวก - ภาพกิจกรรมการจัดทาวทีประชาคมการจัดทาผนพัฒนากษตรกรรมระดับ
ตาบลคลองขอย อาภอพธาราม จังหวัดราชบุรี
- ภาพกิจกรรมการจัดตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนมบຌานกษตรกร
ตาบลคลองขอย

หนຌา

สวนทีไ 1:

บริบทพืๅนทีไ

ขຌอมูลทัไวเป
ตาบลดานทับตะก อาภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ดิมป็นชุมชนรอบนอกคลຌาย ดาน สาหรับป็นกองลาดตระวนฟังขาวขຌาศึกดยฉพาะ฿นสมัยกรุง
รัตนกสินทร์ เทยรบกับพมา พมาเดຌดินทัพขຌามาทางบຌองตีๅ ดินทางตามลานๅาควนຌอยลงมาทางลาภาชีผาน
ถึงสถานทีไทีไรียกชืไอปัจจุบันวา "ดานทับตะก" พมาเดຌตัๅงคาย฿นดงตຌนกลຌวยริมลาภาชี฿ชຌ฿บตองมุงหลังคาป็น
ทับ หรือกระทอม สาหรับทีไคาวา ตะก นัๅนกใมายกออกป็นสามนัย บຌางกใวาป็นคารียกชืไอสือวา "ตะกຌ"
หรือป็นชืไอตຌนเมຌชนิดหนึไงทีไรียกวา "ตะก" หรือป็นชืไอคนทีไทาหนຌาทีไกองลาดตระวนหาขาวขຌาศึกชาวบຌานจึง
รียกวา บຌานดานทับตะก จนถึงปัจจุบัน
ป็นตาบลหนึไง฿นจานวน ๆ ตาบลของอาภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตัๅงอยูทางทิศตะวันตกของอาภอ
จอมบึง ระยะทางหางจากอาภอจอมบึง แ่ กิลมตร ลักษณะภูมิประทศป็นทีไราบลุม มีมนๅาลาภาชี
เหลผาน ลักษณะดินป็นดินรวนปนทรายกษตรกรประกอบอาชีพทาเร ทานา ละสวนผัก

แ.ทีไตัๅงละอาณาขต
ถึงตาบล

ตาบลดานทับตะกตัๅงอยูทางทิศตกของอาภอจอมบึง มีถนนลาดยางตลอดสຌนทางระหวางอาภอ
ทิศหนือ
ทิศ฿ตຌ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตาบลกຌมอຌน อาภอจอมบึง
ตาบลรางบัว อาภอจอมบึง
ตาบลบิกเพร อาภอจอมบึง
ตาบลกຌมอຌน อาภอจอมบึง ละอาภอสวนผึๅง

การบงขตการปกครอง
ตาบลกานทับตะก มีหมูบຌานจานวน โเ หมูบຌาน เดຌก
หมูทีไ แ บຌานดานทับตะก
หมูทีไ โ บຌานดานทับตะก฿น
หมูทีไ ใ บຌานทุงกระถิน
หมูทีไ ไ บຌานหຌวยทาชຌาง
หมูทีไ 5 บຌานหนองสีนวล
หมูทีไ ๆ บຌานหุบพริก
หมูทีไ ็ บຌานทุงหียง
หมูทีไ ่ บຌานกรกสิงขร
หมูทีไ ้ บຌานกากะหรีไยง
หมูทีไ แเ บຌานทาครูทียน
หมูทีไ แแ บຌานกาะมะซาง
หมูทีไ แโ บຌานลาทราย฿หญ
หมูทีไ แใ บຌานทาอีปะ
หมูทีไ แไ บຌานสวนเกลบຌาน
หมูทีไ แ5 บຌานทามะดืไอ
หมูทีไ แๆ บຌานหนองคัน

โ
หมูทีไ แ็ บຌานปรงก
หมูทีไ แ่ บຌานหุบกระทຌอน
หมูทีไ แ้ บຌานหนองครก
หมูทีไ โเ บຌานตาสีลูก
ประชากร
จานวนบຌาน โุ็็ๆ หลังคารือน จานวนประชากรทัๅงสิๅน แเุ55่ คน ยกป็น ชายจานวน
5ุโไไ คน ละผูຌหยิงจานวน 5ุใแไ คน
ศาสนา
ประชากรสวน฿หญนับถือศาสนาพุทธรຌอยละ ้้.้็ ของจานวนประชากรทัๅงหมด มีจานวนวัด
ไ หง คือ วัดทุงกระถิน ตัๅงอยูหมูทีไ ใ วัดหนองสีนวล ตัๅงอยูหมูทีไ 5 วัดพรหมธรรมนิมิต ตัๅงอยูหมูทีไ แๆ ละ
วัดกรกสิงขร ตัๅงอยูหมูทีไ ่ สานักสงฆ์ จานวน ไ หง เดຌก สานักสงฆ์ขานຌอยบุญทวี ตัๅงอยูหมูทีไ แแ สานัก
สงฆ์ทาอีปะ ตัๅงอยูหมูทีไ แใ สานั กสงฆ์หุบพริก ตัๅงอยูหมูทีไ ๆ ละสานักสงฆ์บຌานหຌวยทาชຌาง ตัๅงอยูหมูทีไ ไ
ผูຌนับถือศาสนาอืไน รຌอยละ เ.ใใ ของจานวนประชากรทัๅงหมด
ลักษณะทางภูมิประทศ
ลั ก ษณะดยทัไ ว เปของต าบลด า นทั บ ตะก ตัๅ ง อยู ท างทิ ศ ตะวั น ตกของอ าภอจอมบึ ง มี พืๅ น ทีไ
ประมาณ แ็โ.5แ ตารางกิลมตร ลักษณะภูมิประทศป็นทีไราบลุม ดยมีความลาดทจากทิศ฿ตຌเปทาง
ทิศหนือ
สຌนทางคมนาคม
แ.ถนนลาดยางจากอาภอจอมบึงผานหมูทีไไุแุุ้แเุแแุแแุแโุแไุแ5ุแๆุแ็ุแุ้โเุ5ุแใุ
ใุๆุ็ุ่
โ.ถนนคอนกรีต หมูทีไ แุโุุ้แโุแใุแไ
สาธารณูปภค
แ.ประปาหมูบຌาน จานวน แใ หมูบຌาน
2.ทรศัพท์สาธารณะรຌอยละ ่เ หมูบຌาน
ใ.เฟฟງามี฿ชຌทุกหมูบຌานรຌอยละ ้่ ของครัวรือนทัๅงหมด
สิไงกอสรຌางตาง โ
แ. รงรียนประถมศึกษา จานวน ็ รง ตัๅงอยูทีไหมู แ ุใุไุ5ุๆุ็ุ่
โ. รงรียนมัธยมศึกษา จานวน แ รง ตัๅงอยูทีไหมู โ
ใ. วัดมีจานวน ็ วัด
- วัดดานทับตะกนอก ตัๅงอยูหมูทีไ แ
- วัดทุงกระถิน ตัๅงอยูหมูทีไ ใ

ใ
- วัดหนองสีนวล ตัๅงอยูหมูทีไ 5
- วัดหุบพริกตัๅงอยูหมูทีไ ๆ
- วัดกรกสิงขร ตัๅงอยูหมูทีไ ่
ไ. สานักสงฆ์มี ใ หง
- สานักสงฆ์บางซืไอพรมนิมิตร ตัๅงอยูหมูทีไ โ
- สานักสงฆ์ขานຌอย
ตัๅงอยูหมูทีไ แแ
- สานักสงฆ์ทาอีปะ
ตัๅงอยูหมูทีไ แใ
5. สถานีอนามัยมี ไ หง
- สถานีอนามัยดานทับตะกนอก ตัๅงอยูหมูทีไ แ
- สถานีอนามัยหนองสีนวล ตัๅงอยูหมูทีไ 5
- สถานีอนามัยหุบพริก
ตัๅงอยูหมูทีไ ๆ
- สถานีอนามัยกรกสิงขร ตัๅงอยูหมูทีไ ่
ๆ. สถานีตารวจภูธรประจาตาบล ตัๅงอยูหมูทีไ แไ
- ปງอมยามตารวจ แ หง ตัๅงอยูหมูทีไ แ
องค์กร฿นชุมชน
แ. ทศบาล
โ. อบต.
ใ. อสม.
ไ. ชมรมผูຌสูงอายุ
กองทุน
แ. กองทุนหมูบຌานละ แุเเเุเเเ บาท
โ. กองทุนครงการกษตรอินทรีย์ แเุเเเ บาท
ใ. กองทุนครงการพืชสมุนเพร ใเุเเเ บาท
ไ. กลุมออมทรัพย์ โ กลุม

โ.ขຌอมูลทางชีวภาพ

พืๅ นทีไ ส วน฿หญ ป็ น ทีไ ราบลุ มสภาพดิน ป็น ดิ น ปนทรายค อนขຌ างอุด มสมบู รณ์ หมาะส าหรับ ท า
การกษตร ทีไดินสวน฿หญป็นทีไราชพัสดุละขตปฏิรูปทีไดิน มีหลงนๅาธรรมชาติทีไสาคัญ ใ หง คือ ลาทราย
นຌอย ลาทราย฿หญ ลาภาชี ละหลงนๅาพืไอการกษตรทีไสาคัญ เดຌก ฝายบຌานทุงกระถิน อางกใบนๅา ละ
สระนๅา ป็นตຌน
ตาบลดานทับตะก อาภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พืๅนทีไสวน฿หญป็นทีไราบสลับภูขามีมนๅาลาภาชี
เหลผานตอนกลางของตาบลซึไงป็นทีไราบลุมทางดຌานตะวันออกคอนเปทางหนือมีลาหຌวยทาชຌางเหลผาน สวน
บริวณดยทัไวเปจะป็นทีไราบสลับนินตเมสูงนักบริวณตอน฿ตຌละดຌานทิศตะวันตกป็นภูขา ดินทัไวเปป็น
ดินรวนปนทราย ละดินดาซึไงมีความอุดมสมบูรณ์นืไองจากป็นพืๅนทีไปຆากา หมาะสาหรับทาการกษตร

ไ
ปริมาณนๅาฝนิกใบขຌอมูลถึงวันทีไ 28 มิถุนายน 2554)
 ปริมาณนๅาฝนฉลีไย ป โ55ใ ปริมาณ
แเ็.ใ่
 ปริมาณนๅาฝนฉลีไย ป 2554 ปริมาณ
5แ.ไโ

มิลลิมตร
มิลลิมตร

หลงนๅา
แ.หลงนๅาธรรมชาติ
- มนๅาลาภาชี แ สายเหลผาน หมูทีไ ใุ ุ่ ุ้ แเุ แใุ แไุ แ5ุ โเ
- ลาหຌวยทาชຌาง แ สาย เหลผาน หมูทีไ ไุ แแ
- ลาหຌวยอຌายหลิว แ สาย เหลผาน หมูทีไ ็ุ แๆุ โุ ้
โ.หลงนๅาทีไสรຌางขึๅน
- ฝาย แแ หง
- บอนๅาตืๅน แุ5เเ หง
- สระนๅา ๆโ หง
- อางกใบนๅาใ หง
- คลองซอยขนาดลใกตัดผาน หมูทีไ ใุ ไุ แแุ แโ
สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศป็นบบมรสุม มี ใ ฤดู คือ
ฤดูรຌอน ริไมตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ ถึงดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน ริไมตัๅงตดือนมิถุนายน ถึงดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ริไมตัๅงตดือนพฤศจิกายน ถึงดือนมกราคม
ดຌานภัยธรรมชาติ
แ. พืๅนทีไนๅาทวมซๅาซาก เดຌก หมู แุใุุ้แเุแโุแไุแ5ุโเ
โ. พืๅนทีไกิดภัยลຌง เดຌก หมู 5ุๆุ็ุุ่แแุแใุแๆุแ็ุแุ่แ้

๏.ขຌอมูลดຌานศรษฐกิจ

ขนาดการถือครองทีไดิน
ตาบลดานทับตะกมีพืๅนทีไทาการกษตรทัๅงหมด 5ใุโใโ เร มีครัวรือนกษตรกรทัๅงหมด
แุ้้ๆ ครัวรือน การถือครองทีไดินฉลีไย โๆ เร
สิทธิ์฿นทีไดินทากิน
ฉนด
รຌอยละ แเ
ถ.บ.ท.5
รຌอยละ ใเ
นส.ใ ก.
รຌอยละ โเ
สปก.
รຌอยละ ไเ
จานวนรงงาน฿นครัวรือนฉลีไยครัวรือนละ ใ คน
รายเดຌของกษตรกรฉลีไยครัวรือนละ ใ5ุเเเ บาท/ป

5
พันธุพ์ ืชทีไปลูก/พันธุ์สัตว์ศรษฐกิจ
แ.พันธุ์ขຌาว
- พันธุ์ชัยนาท แ รຌอยละ ่เ ของพืๅนทีไทานาทัๅงหมด
- พันธุ์หลืองออน รຌอยละ โเ ของพืๅนทีไทานาทัๅงหมด
การปลูกขຌาว฿ชຌวิธีหวานนๅาตม ซึไงมีขัๅนตอนดังนีๅ
แ.การตรียมดินเถดะ แ ครัๅง ลຌวหมักเวຌ ็ วัน ลຌวคราด โ ครัๅง ฿หຌรียบพืไอทีไจะ
หวานมลใดพันธุ์
โ.ตรียมมลใดพันธุ์ดยวิธี฿ชຌมลใดพันธุ์ขຌาว฿สลง฿นกระสอบปุ๋ย จานวน โเ – ใเ กิลกรัม
ลຌวนาเปชนๅา แ คืน ลຌวนามาหุຌมตออีก โ คืน พืไอ฿หຌงอกรากกอนทีไจะนาเปหวาน
ใ.ปลอยนๅาออกจากปลงลຌวหวานมลใดพันธุ์ขຌาว
ไ.หลังจากขຌาวงอกเดຌ ็ – แเ วัน จึงฉีดยาปງองกันวัชพืช ลຌวปลอยนๅาขຌานา฿นระยะกลຌา
จนถึงขຌาวตกกอสูงประมาณ 5 ซนติมตร
5.ระยะขຌาวตกกอควร฿หຌนๅาสูงประมาณ แเ ซนติมตร ละ฿ชຌสารคมีตามความจาป็น
ๆ.การ฿สปุ๋ย สวน฿หญกษตรกรจะ฿สปุ๋ย ใ ครัๅง ดังนีๅ
ๆ.แ ครัๅงทีไ แ ฿สปุ๋ยสูตร แๆ – โเ – เ หลังจากหวานประมาณ แเ – แ5 วัน ฿นอัตรา
โเ – ใเ กิลกรัมตอเร
ๆ.โ ครัๅงทีไ โ ฿สปุ๋ยสูตร แๆ – โเ – เ บวกกับ ปุ๋ยสูตร ไๆ – เ – เ ฿ส฿นระยะตกกอ
ดย฿ชຌสูตร แๆ – โเ – เ ฿นอัตรา แเ กิลกรัม/เร ปุ๋ยสูตร ไๆ – เ – เ ฿นอัตรา 5 กิลกรัม/เร
ๆ.ใ ครัๅงทีไ ใ ฿สปุ๋ยสูตร ปุ๋ยสูตร ไๆ – เ – เ ฿สระยะขຌาวกานิดชอดอก ปุ๋ยสูตร฿นอัตรา
5 กิลกรัม/เร
โ.พื ชผั ก ชนิ ดพื ชผัก กษตรกรนิ ยมปลูก กัน หลายชนิ ด ชน หอมบ ง ตงกวา ถัไว ฝักยาว
มะระจีน มะขือปราะ มะขือยาว พริกตาง โ คะนຌา กวางตุຌง ผักกาดหัว ถัไวพู ผักชี กะหลไาปลี ละ
ผักชนิดอืไน โ อีกหลายชนิดตามฤดูกาล ละการขึๅนราคาของทຌองตลาดตลอดป
ใ.พืชเร
- อຌอย กษตรกรนิยม฿ชຌพันธุ์ อูทอง 5เๆุ ไ่ใุ 5โ็ กาพงสน โโแุ ๆแ
การปลูกอຌอย
แ.ตรียมดินดยเถดะ แ ครัๅง เถปร แ ครัๅง
โ.ยกรองหางกันระยะ แเเ – แโเ ซนติมตร
ใ.฿สปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 -แ5 อัตรา โ5 กิลกรัมตอเร รองกຌนรอง
ไ.ตรียมทอนพันธุ์ทีไมีตา โ – ใ ตา วาง฿นรองหางกันประมาณ โเ ซนติมตร
5.กลบดินหนาประมาณ 5 ซนติมตร
ๆ.พนยาปງองกันกาจัดวัชพืช
็.อຌอยมีอายุ ใ – ไ ดือน฿สปุ๋ย สูตร แ5 – แ5 – แ5 ครัๅงทีไ โ พรຌอมทัๅงทาการกลบคน
อຌอย
8.ดูลรักษารืไอง นๅา ศัตรูพืช ตามความจาป็นทีไตຌอง฿ชຌ
้.อຌอยอายุเดຌ แเ – แโ ดือนจึงตัดสงรงงาน

ๆ
ตารางทีไ แ ระบบการปลูกพืช
กิจกรรม
ขຌาว
ขຌาวนาป
ขຌาวนาปรัง
พืชผัก
หอมบง
ตงกวา
กะหลไาปลี
พืชเร
อຌอยรงงาน
มันสาปะหลัง

แ

โ

ใ

ระยะวลา฿นการดานินกิจกรรม ิดือนี
ไ 5 ๆ ็ ่ ้ แเ แแ แโ

ตารางทีไ โ สดงปริมาณผลผลิต
ชนิดพืช
ขຌาวนาป
ขຌาวนาปรัง
อຌอยรงงาน
มันสาปะหลัง

กษตรกร พืๅนทีไปลูก ผลผลิตฉลีไย ผลผลิตรวม
ราคา
มูลคา
ิคนี
ิเรี
กก./เร
ิตันี
บาท/กก.
ิลຌานบาที
แ5โ โุ็ไๆ
็5เ
แุ5เเ.เเ
5.5เ
ุ่โ5เุเเเ
แ5โ
็ไๆ
็เเ
5โโ.โเ
5.ไเ
โุ่แุ้่่เ
ใไเ ใโุเเเ
ุ่เเเ โ5ๆุเเเ.เเ
เ.้เ โใเุไเเุเเเ
ไโเ ไุ็เเ
ใุเเเ แไุแเเ.เเ
แ แไุแเเุเเเ

รายจาย฿นครัวรือนกษตรกรมีดังนีๅ
แ. คาอาหาร
โ. คาอาหารสารใจรูปละครืไองปรุง
ใ. คาครืไองดืไมละขนม
ไ. คายารักษารค
5. คา฿ชຌจาย฿นการศึกษาของบุตร
ๆ. คาของ฿ชຌตาง โ
็. คา฿ชຌจาย฿นการผลิต
่. คา฿ชຌจาย฿นการผลิต
้. คา฿ชຌจายทางสังคม

็
สถาบันกษตรกร
แ. กลุมพืชสมุนเพร จานวน แ กลุม สมาชิก ็5 ราย
โ. กลุมกษตรอินทรีย์ จานวน แ กลุม สมาชิก 5เ ราย
ใ. กลุมผักปลอดภัยจากสารพิษ จานวน ใ กลุม จานวน ๆเ ราย
ไ. กลุมวิสาหกิจชุมชน จานวน โ กลุม จานวน ไเ ราย
5. กลุมขຌาวพดหวาน จานวน แ กลุม จานวน ใเ ราย
หลงสินชืไอพืไอการกษตร
แ. ธกส.
โ. ธนาคารประชาชน
ใ. ธนาคารกรุงเทย ออมสิน กรุงทพ
ไ. สหกรณ์การกษตร
5. กองทุนหมูบຌาน
ๆ. กลุมออมทรัพย์
็. นายทุน
สินคຌารຌอยละ ้เ นามาขายทีไตลาดศรีมือง รຌอยละ แเ พอคຌารับซืๅอถึงทีไสินคຌารຌอยละ 100 สงรงงาน
อุตสาหกรรม
ภาพทีไ แ ขຌอมูลดຌานการตลาด ิวิถีการตลาดหลงรับซืๅอผลผลิตี
ข้ าว

โรงสี ในท้องถิ่น

สหกรณ์การเกษตร

โรงสี นอกท้องถิ่น

เก็บไว้ทาพันธุ์
บริ โภค

ผูบ้ ริ โภค
พืชผัก

ผูผ้ ลิต

พ่อค้าคนกลาง

ตลาด

ผูบ้ ริ โภค

่
ภาพทีไ โ การจาหนายผลผลติทางการกษตร
พืชไร่

อ้อย

มันสาปะหลัง
ผูผ้ ลิต

โรงงานอุตสาหกรรม

ผูบ้ ริ โภค
ในประเทศ
นอกประเทศ

๐.ขຌอมูลดຌานสังคม

พืๅนทีไสภาพการถือครอง กษตรกรรຌอยละ ่เ มีทีไดินทาการกษตรป็นของตนองรຌอยละ โเ
ชาทีไดินทาการกษตร ละทีไพอมยก฿หຌทาการกษตร
ประวัติความป็นมาของชุมชนละรูปบบการตัๅงถิไนฐาน
ประชากร฿นตาบลดานทับตะก ป็นกษตรกรทีไอพยพมาจากตางจังหวัดดยการมาจับจองทีไทา
กินป็นของตนอง ละเดຌตัๅงบຌานรือนกระจัดกระจายอยูทัไวเป฿นตาบล ฿นอดีตป็นพืๅนทีไปຆามาปัจจุบันป็น
พืๅนทีไปลูกผัก ปลูกอຌอย ละมันสาปะหลัง ละมีอกสารสิทธิ์฿นการถือครองดิน฿นบางสวน
ขนบธรรมนียมประพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด ิคานิยมี
- ประพณี งานบวช งานวันขຌาพรรษา ลอยกระทง ป็นตຌน
- พิธีกรรม งานศพ ทาบุญบຌาน ป็นตຌน
- อิทธิพลทางความคิด ชืไอผูຌประสพผลสารใจ ชืไอการชักนาของนายทุน
ศาสนา นับถือศาสนาพุทธรຌอยละ แเเ
การศึกษา กษตรกรมีการศึกษาระดับชัๅนประถมศึกษารຌอยละ ้เ ระดับมัธยมศึกษา รຌอยละ ่
ระดับปริญญาตรีรຌอยละ โ

้
องค์กร฿นชุมชน
แ. ทศบาล
โ. อบต.
ใ. อสม.
ไ. ชมรมผูຌสูงอายุ
กองทุน
แ. กองทุนหมูบຌานละ แุเเเุเเเ บาท
โ. กองทุนครงการกษตรอินทรีย์ แเุเเเ บาท
ใ. กองทุนครงการพืชสมุนเพร ใเุเเเ บาท
ไ. กลุมออมทรัพย์ โ กลุม
ตารางสดงรายชืไอหมูบຌาน พืๅนทีไ ประชากร ครัวรือน
หมู
ทีไ
แ
โ
ใ
ไ
5
ๆ
็
่
้
แเ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชืไอหมูบຌาน
ดานทับตะกนอก
ดานทับตะก฿น
ทุงกระถิน
หຌวยทาชຌาง
หนองสีนวล
หุบพริก
ทุงหียง
กรกสิงขร
กากระหรีไยง
ทาครูฑียร
กาะเมຌซาง
ลาทราย฿หญ
ทาอีปะ
สวนเกลบຌาน
ทามะดืไอ
หนองคัน
ปຆงก
หุบกระทຌอน
หนองครก
ตาสีไลูก

พืๅนทีไ
ถือครอง
ิเรี
แแุไเใ
แแุโเเ
ไุไโเ
ุ่็ๆเ
ไุใไโ
ไุโไเ
5ุโเเ
ใุไไ5
แุๆ5็
แุ55โ
ๆุเแเ
ใุแโเ
โุ5ไ่
โุแเ5
โุใแ็
็ุไ5่
ใุโโเ
ไ.ใโเ
ใุเ55
ไุ่่เ

ประชากร
ชาย

หญิง

ๆๆ่
ๆ้5
ใใ5
ใไโ
ใแ่
แ็่
ใไไ
แใ้
แ้่
โแ็
ใใๆ
ใไใ
แ5่
โใใ
แ่ไ
โโ่
แใๆ
แๆไ
แๆเ
แไๆ

ๆ55
ๆ5่
ใใโ
ใเ็
ใเ่
แๆ5
ใแ5
แใๆ
แ่ๆ
โ่ไ
ใแ5
โๆ่
แไไ
โแ5
แ็ๆ
โใโ
แโใ
แๆ5
แๆ5
แ5่

จานวน
ครัวรือน
ทัๅงหมด
ใ้้
โ5เ
แ่่
โโ่
โโ้
แเโ
แ็แ
่โ
้็
แแไ
แ่ใ
แ้5
แแไ
่แ
แเเ
แแเ
็่
แเโ
็้
แแใ

จานวน
ครัวรือน
กษตรกร
ๆ่
็ๆ
่5
แเไ
แเๆ
ๆแ
แเ่
ๆโ
็้
่5
แเ5
้ใ
ๆ5
ไ่
่แ
็โ
ๆโ
ๆ็
5่
ๆ5

หมายหตุ

สวนทีไ โ :

การจัดทาผนพัฒนากษตรกรรมระดับตาบล

แแ

ขຌอมูลจากการสารวจ

การจัดทาผนพัฒ นากษตรกรรมระดับตาบล ละการจัดตัๅงครือขายองค์กรกษตรกร ป็นสอง
ครงการหลักทีไสานักงานสภากษตรกรหงชาติเดຌกาหนด฿หຌสานักงานสภากษตรกรจังหวัดดานินการ พืไอ฿ชຌ
ป็นผนปฏิบัติงาน ผนครงการ฿นการกຌเขปัญหาดຌานการกษตร ละสงสริม฿หຌกษตรกรมีการรวมกันพืไอ
สรຌ า งความขຌ ม ขใ ง ละอ านาจ฿นการต อ รองราคาสิ น คຌ า กษตรพิไ ม มากขึๅ น ซึไ ง กิ จ กรรม ไ ดຌ า นหลั ก
ประกอบดຌวย
แี ดຌานหลงนๅา
โี ดຌานทีไดิน
ใี ดຌานผูຌมีปัญหาสวัสดิการ สิทธิกษตรกร ละการเมเดຌรับความป็นธรรม
ไี ดຌานหนีๅสิน
สานักงานสภากษตรกรจังหวัดราชบุรี เดຌดานินการจักทาครงการผนพัฒนากษตรกรรมระดับ
ตาบล ละครงการสรຌางความขຌมขใงกงองค์กรกษตรกรรายสินคຌากษตร ตามผนการปฏิบัติงานประจาป
งบประมาณ โ55้ ดยชิญ ผูຌ ทนกษตรกรระดับหมูบຌ าน ผูຌ ฿หญ บຌาน ละหนวยงานทีไกีไ ยวขຌอ งขຌ ารว ม
ครงการ พบวา จากการสารวจขຌอมูลปัญ หาดຌานการกษตรของตาบลดานทับตะก อาภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี ดังนีๅ
แี ดຌานหลงนๅา
ตาบลดานทับตะก หลงนๅาสวน฿หญทีไ฿ชຌพืไอการกษตรกรรมป็นหลงนๅาจากธรรมชาติ ดยมี
มนๅาลาภาชีเหลผานตอนกลางของตาบลซึไงป็นทีไราบลุม ทางดຌานตะวันออกคอนเปทางหนือมีลาหຌวยทาชຌาง
เหลผาน ละบางพืๅนทีไ฿ชຌนๅาจากชลประทาน ปัญหาทีไสานักงานสภากษตรกรจังหวัดราชบุรีเดຌลงพืๅนทีไกใบขຌอมูล
สวน฿หญ คือ
แ.ขาดคลนนๅาพืไอการกษตร฿นฤดูลຌง
โ.คูคลองสงนๅาตืๅนขินวัชพืช ละสิไงปฏิกูลมาก
ใ.คลองสงนๅาชลประทานชารุด
นวทางการกຌเขละการ฿หຌความชวยหลือ
แ.รับการสนับสนุนจากหนวยงานปกครองสวนทຌองถิไนการขุดลอกคูคลอง
2.สรຌางจิตสานึก฿หຌกษตรกร ชาวบຌาน รวมกันอนุรักษ์หลงนๅา พืไอผลประยชน์ของชุมชน
3.กษตรกรตຌองปรับปลีไยนวิถีการกษตรบบดิม ฿นชวงฤดูลຌงหรือนๅาจากหลงนๅามีเมพียง
ตຌองหันมาปลูกพืชทีไทนลຌง
โี ดຌานทีไดิน
อาภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พืๅนทีไทาการกษตรสวน฿หญจะเมมีอกสารสิทธิ์ พืๅนทีไบางสวนป็นทีไ
ภบท. พืๅนทีไบางสวนอยู฿นขต สปก. ละบางสวนอยู฿นขตของปຆาเมຌ ซึไงทา฿หຌกษตรกรสียสิทธิ์฿นการถือครอง
ทีไดินเมสามารถนาเป฿ชຌทานิติกรรมทีไถูกตຌองตามกฎหมายเดຌ ปัญหาทีไพบ คือ

12
แ.การจัดสรรทีไดินของรัฐทับซຌอนกับพืๅนทีไสงวน
โ.ฉนดทีไดินทีไเดຌรับจากการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรมหຌามอน หຌามซืๅอขาย ชา จึงป็นขຌอจากัด
฿นกรรมสิทธิ์ทีไดินป็นอยางมาก
ใ.พืๅนทีไเมมีอกสารสิทธิ์
นวทางการกຌเขละการ฿หຌความชวยหลือ
แ.ปรับปรุงการประกาศขตจัดทีไดินละขตสงวนทีไดิน฿หຌตรงตามขຌอทใจจริง พืไอจัดสรรทีไดิน฿หຌ
ประชาชนมีอกสารสิทธิป็นของตนอง
โ.ปรับปรุงสิทธิ฿นทีไดิน กຌเขกฎหมายการ฿หຌมีการอนสิทธิ์ทีไดินตยังคง฿หຌพืๅนทีไนัๅนป็นพืๅนทีไ
การกษตรทานัๅน
ใ.ตรวจสอบละปรับปรุงอกสารสิทธิ์ทีไดินทากินของกษตรกร
ใี ดຌานปัญหาสวัสดิการ สิทธิกษตรกร ละการเมเดຌรับความป็นธรรม
ประชากรสวน฿หญ฿นพืๅนทีไตาบลดานทั บตะก ประกอบอาชีพกษตรกรรม ละรับจຌางสิทธิดຌาน
สวัสดิการของกษตรกรละการเดຌรับผลประยชน์จึงมีเมทากับอาชีพขຌาราชการ องค์กรภาคอกชน ปัญหาทีไ
พบสวน฿หญของอาชีพกษตรกร คือ
แ.คมีภัณฑ์ละปัจจัยการผลิตภาคการกษตรมีคุณภาพลดลง ละมีราคาสูงขึๅน
โ.กษตรกรจใบปຆวย ดยมีสาหตุจากการประกอบอาชีพภาคการกษตร
ใ.ราคาสินคຌากษตรตกตไา
นวทางการกຌเขละการ฿หຌความชวยหลือ
แ.กษตรกรละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวน รวมกันตรวจสอบคุณภาพละราคา ปัจจัย
การผลิตภาคการกษตร วาขຌอทใจจริงป็นชนเร หากพบ฿หຌดานินการตามกฎหมาย
โ.สงสริม฿หຌกษตรกรผลิตปุ๋ยละสารอินทรีย์ชีวภาพ฿ชຌอง
ใ.พิไมสวัสดิการ฿หຌกษตรกรทีไมีปัญหากีไยวกับสุขภาพ ทีไมีสาหตุมาจากการงานทางการ
กษตร
ไี ดຌานหนีๅสิน
ประชากร฿นตาบลดานทับตะกสวน฿หญประกอบอาชีพดຌานการกษตร ละรับจຌาง รายตอครัว
ละรายเดຌสุทธิตอปจึงเมสูงมาก ประกอบกับตຌนทุน฿นดຌานการกษตรทีไมีราคาสูงตลอดวลา จึงทา฿หຌกษตรกร
หันมากูຌยืมพืไอนางินเปป็นทุนหมุนวียน฿ชຌ฿นการประกอบอาชีพ ละลีๅยงดูครอบครัว ปัญหาทีไพบ฿นพืๅนทีไ คือ
แ.ชืไอปัจจัยการผลิตจากรຌานคຌา/ผูຌประกอบการ ตปั จจัยการผลิตมีราคาสูงขึๅน ผลลัพธ์จึงเม
ป็นเปตามทีไกษตรกรเดຌวางผนอาเวຌ
โ.สินชืไอจากธนาคาร พืไอการลงทุนภาคการกษตรตกษตรกรเมมีรายเดຌตามทีไเดຌวางผนเวຌ
จึงกิดปัญหา฿นการชาระหนีๅ
ใ.หนีๅนอกระบบ ดอกบีๅยสูง
ไ.กษตรกรกูຌงิน ตเมเดຌนาเปลงทุนภาคการกษตร จึงป็นหนีๅทีไเมกอ฿หຌกิดรายเดຌ

แใ
นวทางการกຌเขละการ฿หຌความชวยหลือ
แ.฿หຌองค์ความรูຌกกษตรกร฿นการวางผนการผลิต ขຌอมูล /ตຌนทุน / รายเดຌพรຌอมทัๅงนะนา
นวทางการประกอบอาชีพกษตรกรรม฿นสถานการณ์ปัจจุบัน
โ.รวมกลุมกษตรกร฿หຌมีความขຌมขใง ละดานินกิจกรรม฿นนามกลุมกษตรกร
3.฿หຌองค์ความรูຌกกษตรกร ฿นการหาหลงงินทุน/สินชืไอ ภาคการกษตร จากธนาคารทีไ
ดานินกิจกรรมรวมกับรัฐบาล
ไ.สรຌางจิตสานึกดຌานศรษฐกิจพอพียง ความพออยูพอกิน
5.฿หຌองค์ความรูຌกกษตรกรละประชาชนกีไยวกับกฎหมายละขຌอควรระวัง
ๆ.หานวทางประนีประนอม เกลกลีไย ฿นรายทีไมีปัญหา

บทสรุปละบทวิคราะห์

ตาบลดานทับตะก อาภอจอมบึง ป็นทีไราบสลับภูขามีมนๅาลาภาชีเหลผานตอนกลางของตาบล
ซึไงป็นทีไราบลุมทางดຌานตะวันออกคอนเปทางหนือมีลาหຌวยทาชຌางเหลผาน สวนบริวณดยทัไวเปจะป็นทีไ
ราบสลับนินตเมสูงนักบริวณตอน฿ตຌละดຌานทิศตะวันตกป็นภูขา ดินทัไวเปป็นดินรวนปนทราย ละดินดา
ซึไงมีความอุดมสมบูรณ์นืไองจากป็นพืๅนทีไปຆากา หมาะสาหรับทาการกษตร
จากการทีไสานักงานสภากษตรกรจังหวัดราชบุรีเดຌลงพืๅนทีไกใบละรวบรวมขຌอมูลสภาพพืๅนทีไของ
ตาบลดานทับตะก อาภอจอมบึง฿นบืๅองตຌน ดยภาพรวมประชากรสวน฿หญประกอบอาชีพดຌานการกษตร
ป็ น หลั ก อาทิ การท าเร มั น ส าปะหลั ง อຌ อ ย การลีๅ ย งสั ต ว์ ละรั บ จຌ า งทัไ ว เป รงงานดຌ า นการกษตร
สวน฿หญป็นผูຌสูงวัย ละมีวัยรงงานบຌางลใกนຌอย ตกใยังเมพียงพอตอการทดทนรงงาน
จุดขใง
- ประชากรสวน฿หญยังประกอบอาชีพกษตรกรรม
- ประชากร฿นพืๅนทีไมีความสามัคคี฿นการชวยหลือ
กัน฿นสังคม
- มีวัฒนธรรมการป็นอยูบบดัๅงดิม
- มีผูຌนาชุมชนทีไขຌมขใง

จุดออน
- พืๅนทีไ฿นอาภอจอมบึงสวน฿หญตຌองอาศัยหลงนๅา
จากธรรมชาติ
- กษตรกรเมมีอกสารสิทธิ฿นทีไดินทากินเมสามารถ
นาเปทานิติกรรมดຌานตางโเดຌ
- ปัญหากูຌยืมงินนอกระบบทีไมีดอกบีๅยกินอัตรากวา
ทีไกฎหมายกาหนด
อกาส
อุปสรรค
- สงสริมละสรຌางจิตสานึก฿หຌกับยาวชนทีไบิดาละ - ขาดรงงานทดทนการประกอบอาชีพ
มารดาประกอบอาชีพดຌานการกษตรเดຌตระหนัก
กษตรกรรม
ละหในคุณคุณคา฿นอาชีพทีไพอมทา
- สภาพพืๅนทีไสวน฿หญสามารถปลูกพืชเดຌนຌอยชนิด
- จัดตัๅงละสงสริมการรวมกลุม฿หຌกผูຌสูงวัยทีไ
- กษตรกรเมมีการปรับปลีไยนวิธีละนวคิดการทา
สามารถมีรง฿นการทางานเดຌพืไอ฿หຌกิด
การกษตร
ประยชน์ตอตนอง

สวนทีไ 3 :

ผนงาน / ครงการ / กิจกรรม

ผนงาน/
ครงการ

วัตถุประสงค์

แ.ครงการสงการ -พืไอ฿หຌองค์ความรูຌก
ทาปุ๋ยหมัก ละ ชาวนาละกษตรกร
ปุ๋ยชีวภาพ
฿นการทาปุ๋ยหมัก
ละปุ๋ยชีวภาพ
-พืไอ฿หຌกษตรกรลด
การ฿ชຌสารคมี
โ.ครงการอบรม
ละ฿หຌความรูຌ
กีไยวกับการ
AEC

ป้าหมาย

นวทางการดานินงาน

ตาบล
1.ประชุมคณะทางานละ
ดานทับตะก หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2.วางผนการดานิน
ครงการ
3.จัดฝຄกอบรมถายทอดการ
ทาปุ๋ยหมักละปุ๋ย
ชีวภาพ

หลงงบประมาณ

แ.หนวยงานภาครัฐ
จังหวัดราชบุรี
- สานักงานพัฒนา
ทีไดินจังหวัด
ราชบุรี
โ.หนวยงานทຌองถิไน
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.
- พืไอ฿หຌกษตรกรมี
ตาบล
1.ประชุมคณะทางานละ แ.หนวยงานภาครัฐ
ความรูຌกีไยวกับ
ดานทับตะก
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
จังหวัดราชบุรี
ประชาคมอาซียน฿น
2.วางผนการดานิน
- สานักงานกษตร
การประกอบอาชีพ
ครงการ
จังหวัดราชบุรี
ดຌานการกษตร
3.จัดฝຄกอบรมพืไอ฿หຌความรูຌ โ.หนวยงานทຌองถิไน
- พืไอยกระดับสินคຌา
กกษตรกรกีไยวกับการ - อบต.ดานทับตะก
กษตรของประทศ
กຌาวขຌาสูประชาคม
- อบจ.
เทย฿หຌขຌาสู
อาซียน
ประชาคมอาซียน

ระยะวลา฿นการดานินงาน
25ๆเ 25ๆแ 256โ 256ใ

หนวยงานรับผิดชอบ
- สานักงานพัฒนาทีไดิน
จังหวัดราชบุรี
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.ราชบุรี
- สภากษตรกรจังหวัด
ราชบุรี
- สานักงานกษตร
จังหวัดราชบุรี
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.ราชบุรี
- สภากษตรกรจังหวัด
ราชบุรี

ผนงาน/
ครงการ

วัตถุประสงค์

๏.ครงการขุด
ลอกคูคลองสง
นๅา

- พืไอ฿หຌกษตรกรมี
หลงนๅา฿นการทา
การกษตรทุก
ฤดูกาล

๐.ครงการ
สงสริมอาชีพ
ดຌานการกษตร

- พืไอสงสริมละ
สนับสนุน฿หຌ
กษตรกรมีอาชีพ
ละรายเดຌพิไมขึๅน

ป้าหมาย

นวทางการดานินงาน

ตาบล
1.ประชุมคณะทางานละ
ดานทับตะก หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2.วางผนการดานิน
ครงการ
3.ขอสนับสนุนงบประมาณ
การขุดลอกคูคลองพืไอ
สงนๅา

หลงงบประมาณ

แ.หนวยงานภาครัฐ
จังหวัดราชบุรี
- สานักงาน
ชลประทานจังหวัด
ราชบุรี
โ.หนวยงานทຌองถิไน
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.
ตาบล
1.ประชุมคณะทางานละ แ.หนวยงานภาครัฐ
ดานทับตะก
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
จังหวัดราชบุรี
2.วางผนการดานิน
- สานักงานประมง
ครงการ
จังหวัดราชบุรี
3.จัดฝຄกอบรมสงสริมอาชีพ - สานักงานปศุสัตว์
ดຌานการกษตรกิจกรรม
จังหวัดราชบุรี
- การลีๅยงวัว
โ.หนวยงานทຌองถิไน
- การลีๅยงเกพืๅนมือง
- อบต.ดานทับตะก
- การลีๅยงหมูหลุม
- อบจ.
- การลีๅยงเสຌดือน
- การ฿ชຌสมุนเพรกาจัด
ศัตรูพืช

ระยะวลา฿นการดานินงาน
25ๆเ 25ๆแ 256โ 256ใ

หนวยงานรับผิดชอบ
- สานักงานชลประทาน
จังหวัดราชบุรี
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.ราชบุรี
- สภากษตรกรจังหวัด
ราชบุรี
- สานักงานประมง
จังหวัดราชบุรี
- สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดราชบุรี
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.ราชบุรี
- สภากษตรกรจังหวัด
ราชบุรี

ผนงาน/
ครงการ

5.ครงการจัดหา
หลงนๅาพืไอ
การกษตร

ๆ.ครงการ
สงสริมการ
ลีๅยงพะบบ
ยัไงยืน

วัตถุประสงค์
พืไอจัดหาหลงนๅาทีไ
มีคุณภาพพืไอ
การกษตร ซึไงจะ
สงผล฿หຌกิดการ
พัฒนาการกษตร฿น
พืๅนทีไอยางยัไงยืน

ป้าหมาย

นวทางการดานินงาน

ตาบล
1.ประชุมคณะทางานละ
ดานทับตะก หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2.วางผนการดานิน
ครงการ
3.ดานินงานจัดครงการฯ

หลงงบประมาณ

แ.หนวยงานภาครัฐ
จังหวัดราชบุรี
- สานักงานประมง
จังหวัดราชบุรี
โ.หนวยงานทຌองถิไน
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.
ตาบล
1.ประชุมคณะทางานละ แ.หนวยงานภาครัฐ
- พืไอสงสริม/
จังหวัดราชบุรี
สนับสนุน การลีๅยง ดานทับตะก หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ
ตรียมความพรຌอมกอน
- สานักงานปศุสัตว์
พะบบครบวงจร
ดานินการ
จังหวัดราชบุรี
- พืไอพัฒนาการ
2.วางผนการดานิน
โ.หนวยงานทຌองถิไน
จาหนายพะละ
ครงการ
- อบต.ดานทับตะก
ผลิตภัณฑ์
3.ดานินกิจกรรม
- อบจ.
- พืไอสงสริมการ
3.1 อบรมสงสริมการ
รวมกลุมของ
ลีๅยงพะ
กษตรกร฿หຌมีความ
ใ.โ อบรมสงสริมละ
ขຌมขใง
สนับสนุนปัจจัยการผลิตก
กษตรกรละกลุมกษตรกร
ทีไมีศักยภาพ อาทิ พันธุ์พ
คอก การปลูกพืชอาหารสัตว์

ระยะวลา฿นการดานินงาน
25ๆเ 25ๆแ 256โ 256ใ

หนวยงานรับผิดชอบ
- สานักงานชประมง
จังหวัดราชบุรี
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.ราชบุรี
- สภากษตรกรจังหวัด
ราชบุรี
- สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดราชบุรี
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.ราชบุรี
- สภากษตรกรจังหวัด
ราชบุรี

ผนงาน/
ครงการ
ิตอี

็.ครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ผลิตก
กษตรกร

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย

นวทางการดานินงาน

หลงงบประมาณ

ระยะวลา฿นการดานินงาน
25ๆเ 25ๆแ 256โ 256ใ

หนวยงานรับผิดชอบ

ใ.ใ อบรมสาธิตละ
สนับสนุนการปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากพะ
อาทิ นืๅอพะ ลูกชิๅน
สบู พรຌอมทัๅงหา
นวทางการตลาด
พืไอพิไมประสิทธิภาพ
ตาบล
1.ประชุมคณะทางานละ แ.หนวยงานภาครัฐ
การผลิต฿หຌก
ดานทับตะก
หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ
จังหวัดราชบุรี
กษตรกร
ตรียมความพรຌอมกอน
- สานักงานกษตร
ดานินการ
จังหวัดราชบุรี
2.วางผนการดานิน
โ.หนวยงานทຌองถิไน
ครงการ
- อบต.ดานทับตะก
3.จัดฝຄกอบรมพืไอถายทอด
- อบจ.
฿หຌความรูຌ฿นการพิไม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการกษตรก
กษตรกร

- สานักงานกษตร
จังหวัดราชบุรี
- อบต.ดานทับตะก
- อบจ.ราชบุรี
- สภากษตรกรจังหวัด
ราชบุรี

