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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทางกายภาพ
ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งอาณาเขต ของตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต
ต าบลบ้ า นช้ า งเป็ น ต าบลหนึ่ ง ใน 14
ต าบล ของอ าเภอสองพี่ น้ อ ง ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอาเภอสองพี่น้อง มีระยะทางห่างจากตัวอาเภอ ประมาณ 42 กิโลเมตร
เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ 26.7 ตารางกิโลเมตร (16,687.50 ไร่) มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต.บางตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านกุ่ม และ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง มีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน รายละเอียดดังตารางที่ 1

2

ตารางที่ 1 แสดงจานวนหมู่บ้านตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง
หมู่ที่
1
2
3
4
5
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านแหลม บ้านช้าง บ้านลาดบัว บ้านย่านซื่อ บ้านดอนตายี่
จานวนครัวเรือน
127
168
244
312
217
จานวนประชากร
- ชาย
204
240
333
443
299
- หญิง
210
247
339
498
343
จ านวนประชากร
414
487
672
941
642
รวม

รวม
1,068
1,519
1,637
3,156

(ข้อมูลทะเบียนราษฎรอาเภอ ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2557) เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 117 คน/
กม.
1.2 การคมนาคม
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลักซึ่งมีถนนสายหลัก 1 สาย เป็นถนน
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12 กิโลเมตร
1.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเขต อากาศร้อนชื้น พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทานาและ
เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง มีแม่น้าท่าจีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรีและคลองชลประทานไหลผ่าน เป็นระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
2. ฤดูฝน ช่วงเดือน มิถุนายนถึงเดือนกันยายน
3. ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคมถึงเดือนมกราคม
1.5 ชุด/กลุ่มดิน และความเหมาะสมของดิน
ตาบลบ้านช้าง มีลักษณะส่วนใหญ่ที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม ประกอบด้วย กลุ่มชุด
ดิน 2 ชุด/กลุ่ม คือ กลุ่มชุดดินที่ 2 และ 33 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มชุดดินที่ 2 ชุดดินบางเขน
ลั ก ษณะและสมบั ติ ข องดิ น เป็ น ดิ น ลึ ก ดิ น บนเป็ น ดิ น เหนี ย ว สี เ ทาเข้ ม มี จุ ด ประ
สีน้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนน้าตาล
อ่อนจุดประสีน้าตาลแก่ ดินบนมีสีเทาเข้มหรือสีดา มีจุดประสีน้าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว มีสีน้าตาลปนเทาหรือสีเทาปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 6.5) มีจุดประสีเหลืองปนน้าตาลและสีแดงดินล่างลึกลงไปจะพบดินเลนสีน้าเงิน มีปริมาณ
กามะถันต่า จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม
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ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ มีน้าท่วมในฤดูฝน ลึก 50 ซม. นาน 3-4 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทานา ถ้าปลูกพืชผักตลอดจนผลไม้ต่างๆ จาเป็นต้องยกร่องให้สูงพ้น
น้าท่วม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้น
กลุ่มชุดดินที่ 33 ชุดดินกาแพงแสน
ลั กษณะและสมบั ติ ของดิ น เป็น ดิน ลึ ก ดิ นบนเป็ นดิ นร่ ว นปนทรายแป้งหรือ ดิน ร่ว น
สีน้าตาลหรือน้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อน (pH 8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือ
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้าตาลหรือสีน้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน
(pH 7.0-8.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้าตาลถึงสี
น้าตาลเข้ม พบเกล็ ดแร่ไมกาตลอดหน้าตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปนอยู่ในดินชั้นล่ าง
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0)
ข้อ จ ากั ด การใช้ ประโยชน์ อาจจะขาดน้ าในช่ ว งฤดู เ พาะปลู ก ซึ่ งจะท าให้ พื ช ชะงั ก
การเจริญเติบโต
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่วๆ ไป ถ้ามีการ
ชลประทานหรื อ มี แ หล่ ง น้ าเพี ย งพอ ดิ น นี้ จ ะเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ทางการเกษตรที่ ส าคั ญ ของประเทศ
ควรปรับปรุงบารุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จาเป็นต่อพืชให้กับดินและทา
ให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น
ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ชุดดินตาบลบ้านช้าง

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ปี 2559
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1.6 แหล่งน้า
ตาบลบ้านช้าง มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภค/บริโภค เป็นแหล่งน้าตามธรรมชาติ
คือ แม่น้าท่าจีน ตลอดจนแหล่งน้าของระบบชลประทานและคลองสาธารณะ
ตารางที่ 2 แสดงแหล่งน้าเพื่อการเกษตรตาบลบ้านช้าง

หมู่
ที่
1
2
3
4
5
รวม

จานวน

จานวน

ครัวเรือน
ทั้งหมด

แปลง
ทั้งหมด

53
84
132
231
140
640

109
161
300
395
289
1,254

แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ใช้แหล่งน้าสาธารณะอย่าง
ใช้แหล่งน้าของตนเองและ
เดียว
สาธารณะ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ครัวเรือน
แปลง
ครัวเรือน
แปลง
53
84
132
231
140
640

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559

109
161
300
395
289
1,254
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1.7 สถิติปริมาณน้าฝน
ปริมาณน้าฝนตาบลบ้านช้าง รอบปี 2555 จานวน 882.8 มิลลิเมตร ปี 2556 จานวน
815.7 มิลลิเมตร ปี 2557 จานวน 770.2 มิลิเมตร ปี 2558 จานวน 1,191.5 มิลลิเมตร และปี 2559
จานวน 959.5 มิลลิเมตร โดยช่วงเดือน กันยายน มีปริมาณฝนมาก และมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย จานวน
923.94 มิลลิเมตรต่อปี
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณน้าฝน ปี 2555 – 2559
เดือน
ปี 2555
ปี 2556
มกราคม
10.2
0.0
กุมภาพันธ์
15.0
0.0
มีนาคม
2.0
30.5
เมษายน
0.0
36.1
พฤษภาคม
62.7
135.6
มิถุนายน
38.1
135.8
กรกฎาคม
101.2
40.5
สิงหาคม
82.6
122.1
กันยายน
341.5
163.6
ตุลาคม
188.7
94.3
พฤศจิกายน
40.8
57.2
ธันวาคม
0.0
0.0
รวม
882.8
815.7
เฉลี่ย (ม.ม.)
73.56
67.98

ปี 2557
0.0
0.0
0.0
79.8
43.0
56.7
37.6
82.1
171.2
129.7
170.1
0.0
770.2
64.18

ปี 2558
0.0
0.0
49.7
155.8
58.6
27.5
129.2
88.7
454.5
160.5
67.0
0.0
1,191.5
99.29

ปี 2559
12.1
0.0
6.9
0.0
109.6
68.9
195.3
49.8
267.5
210.2
39.2
0.0
959.5
79.96

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ปี 2559
1.8 ข้อมูลสาธารณูปโภคที่สาคัญ
ตาบลบ้านช้าง มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรและสามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร ดังนี้
การไฟฟ้า
ตาบลบ้านช้าง มีจานวนครัวเรือนหลัก มีไฟฟ้าใช้ครบ 100 %
การโทรคมนาคม ครัวเรือน 97 % มีโทรศัพท์ใช้ (มือถือ)
การคมนาคม ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลักซึ่งมีถนนสายหลัก 1
สาย เป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12 กิโลเมตร
แหล่งน้าธรรมชาติ ทีก่ าลังปรับปรุงให้มีสภาพสมบูรณ์ จานวน 1 แห่ง (บึงจิก หมู่ที่ 1 )
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น ประปาหอสูง 10 แห่ง
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2. สภาพทางสังคม
2.1 การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงเรียนวัดย่านซื่อ
- โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
- โรงเรียนวัดลาดบัวหอม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
2.2 สถาบัน และองค์กรทางศาสนา
 วัด / สานักสงฆ์ 3 แห่ง
- วัดย่านซื่อ
- วัดลาดประทุมทอง
- วัดลาดบัวหอม
2.3 สาธารณสุข
 สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง ประกอบด้วย
- สถานีอนามัยตาบลบ้านช้าง
- สถานีอนามัยบ้านย่านซื่อ
อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้า 100 %
2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง
3. ข้อมูลทางชีวภาพ
ตาบลบ้ านช้าง มีร ะบบการผลิตด้านเกษตรกรรมและอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
รายได้และความยั่งยืนในการดารงชีวิตให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป ที่สาคัญ ประกอบด้วย
3.1 ระบบการผลิตด้ านพืช ของเกษตรกรตาบลบ้านช้าง มีการเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจที่
สาคัญดังนี้
1) การผลิตและการตลาดข้าว
ข้าว ตาบลบ้านช้าง พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่รับน้าชลประทาน โดยปลูกได้
ทั้งข้าวนาปีและนาปรังในพื้นที่เดียวกัน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้พันธุ์ข้าวทางราชการส่งเสริม ได้แก่
กข 29, กข 41, กข 61
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ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนการผลิตข้าว
(หน่วย : ไร่)
ประเด็น

1. การเตรียมดิน

รายการ

ปริมาณ / อัตรา

ค่าใช้จ่าย (บาท)

4. สารป้องกัน
กาจัดโรคและแมลง
5. การให้น้า
6. การใส่ปุ๋ย

- รถปั่น
- ทาเทือก
- กข 29,กข 41,กข 61
ค่าแรงงาน
- สารเคมีคุมวัชพืช
- สารกาจัดวัชพืช
ค่าแรง (2 ครั้ง)
- สารเคมีกาจัดโรคและแมลง
ค่าแรง (5 ครั้ง)
- สูบน้า
- ปุ๋ยเคมี

ครั้งที่ 1

สูตร 16 – 20 – 0

25 กก.

310

ครั้งที่ 2

สูตร 16 – 20 - 0
ค่าแรงงาน ( 2 ครั้ง )
- รถเกี่ยวข้าว + ค่าขนส่ง

25 กก.

310
100
570

2. พันธุ์ข้าว
3. กาจัดวัชพืช

7. การเก็บเกี่ยว

8. ค่าเช่า
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
รวมผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)

460
25 กก.

375
60
70
70
120
676
300
600

-

1,000
5,021
850

3.2 ระบบการผลิตด้านปศุสัตว์และประมง ของตาบลบ้านช้าง เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยม
เลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้น เมือง โดยปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และ
จาหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ วัว , สุกร , ไก่ และเป็ด เป็นต้ น
นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพการจัดตั้งฟาร์ม ได้แก่ เป็ดไข่ และ ไก่ เป็นต้นรวมทั้ง
ขุดบ่อเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาแรด และปลายี่สก เป็นต้น
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ตารางที่ 5 แสดงการเลี้ยงไก่
เกษตรกรผู้
ไก่พนื้ เมือง
หมู่ที่ เลีย้ งไก่
(ตัว)
(ครัวเรือน)
1
17
939
2
15
853
3
35
1,971
4
47
2,770
5
32
1,616
รวม
146
8,149

ไก่เนือ้ พันธุ์
(ตัว)

ไก่ไข่พันธุ์
(ตัว)

-

-

ไก่ GP PS ไก่ GP PS
ผลิตลูกไก่เนือ้ ผลิตลูกไก่ไข่ ไก่รวม (ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
939
853
1,971
2,770
1,616
8,149

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560
ตารางที่ 6 แสดงการเลี้ยงโค
โคพืน้ เมือง (ตัว)
เพศเมีย

โคพันธุแ์ ท้ (ตัว)
เพศเมีย

โคลูกผสม (ตัว)
เพศเมีย

โคขุน โคเนือ้ รวม
เกษตรกรผู้
หมู่ที่ เลีย้ ง
เพศผู้ แรกเกิด ตัง้ ท้อง เพศผู้ แรกเกิด ตัง้ ท้อง เพศผู้ แรกเกิด ตัง้ ท้อง
(ครัวเรือน)
(ตัว) (ตัว)
ถึงโคสาว แรกขึน้ ไป
ถึงโคสาว แรกขึน้ ไป
ถึงโคสาว แรกขึน้ ไป
1
2
3
4
5
รวม

1
1

-

-

-

-

-

-

1
1

5
5

18
18

-

24
24

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560
4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4.1 การใช้แรงงานในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายอาชีพ การใช้
แรงงานในการประกอบอาชีพการเกษตรจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสามารถจาแนก
ออกเป็นกลุ่มอาชีพที่สาคัญ ดังนี้
1) เกษตรกรรม
3) ค้าขาย
2) รับจ้างทั่วไป
4) อื่น ๆ

9

4.2 สินเชื่อและภาวะหนี้ของเกษตรกร
เกษตรกรโดยทั่ว ไปจะมีรายรับ และรายจ่ายจะไม่เท่าเทียมกัน หากมีการวิเคราะห์ โดย
ละเอียดแล้วจะพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรตาบลบ้านช้าง จะมีหนี้สินที่เป็นตัวเงินทั้งในและนอกระบบ
สาหรับแหล่งสินเชื่อที่เกษตรกรใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
ที่สาคัญ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์
ญาติพี่น้อง จากตารางที่ 6 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตาบลบ้านช้าง จะมีช่วงหนี้สิน น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5,000 บาท รวม 5 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 5,001 – 10,000 บาท จานวน 4 ครัวเรือน
ช่วงหนี้สิน 10,001 – 20,000 บาท รวม 34 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 20,001 – 50,000 บาท รวม 97
ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 50,001 – 100,000 บาท รวม 141 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 100,001 – 500,000
บาท รวม 172 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 500,001 – 1,000,000 บาท รวม 25 ครัวเรือน และช่วงหนี้สิน
มากกว่า 1,000,001 บาท รวม 114 ครัวเรือน ดังนั้น เกษตรกรในตาบลบ้านช้าง มีหนี้สินรวมเฉลี่ย
147,220.61 บาท/ครัวเรือน/ปี
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ตารางที่ 7 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตาบลบ้านช้าง
ช่วงหนีส้ นิ รวม (บาท/ครัวเรือน/ปี)
เกษตรกร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,001 - 10,000 10,001-20,000 20,001-50,000
หมู่
5,000 บาท
บาท
บาท
บาท
(ครัวเรือน)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
หมู่ 1
42
1
2.38
7 16.67 25 59.52
หมู่ 2
75
1
1.33
8 10.67
หมู่ 3 123
1
0.81
3
2.44 14 11.38
หมู่ 4 207
1
0.48
19 9.18 17 8.21
หมู่ 5 140
1
0.71
4
2.86 33 23.57
รวม 587
4
0.68
34 5.79 97 16.52

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2559

50,001 100,000 บาท
จานวน
ร้อยละ
ครัวเรือน
8 19.05
24
32
19 15.45
45 21.74
45 32.14
141 24.02

100,001500,001 500,000 บาท 1,000,000 บาท
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
1
2.38
36
48
3
4
48 39.02 14 11.38
75 36.23 6
2.9
12 8.57
2
1.43
172 29.3 25 4.26

มากกว่า
หนีส้ นิ รวมเฉลีย่
1,000,001 บาท (บาท/ครัวเรือน/ปี)
จานวน
ร้อยละ
ครัวเรือน
42,095.24
3
4
212,640.00
24 19.51 262,756.10
44 21.26 137,333.33
43 30.71
56,825.00
114 19.42 147,220.61

4.3 เครื่องจักรกลในการเกษตร
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการประกอบอาชี พด้านการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่
เกษตรกรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เกษตรกรที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องจักรในการเกษตร
เป็นของตนเอง และเกษตรกรที่ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องจักรในการเกษตรเป็นของตนเอง
4.4 การรวมกลุ่มด้านการเกษตร
ตารางที่ 8 แสดงการรวมกลุ่มด้านการเกษตร
ลาดับ
ที่
1
2
3

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษตาบล
บ้านช้าง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้าพัฒนาบ้านย่านซื่อ

ที่ตั้ง
เลขที่ หมู่

ตาบล

อาเภอ

111

3

บ้านช้าง สองพี่น้อง

215

4

บ้านช้าง สองพี่น้อง

92

5

บ้านช้าง สองพี่น้อง

223

4

บ้านช้าง สองพี่น้อง

5

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้การบูรหอมบ้านดอนตายี่
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านโพธิ์
หลวงพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านท่าโขลง

145

4

บ้านช้าง สองพี่น้อง

6

วิสาหกิจชุมชนทานาปลอดสารพิษบ้านย่านซื่อ

126

4

บ้านช้าง สองพี่น้อง

7

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคดอนตายี่

18

5

บ้านช้าง สองพี่น้อง

8

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดอนตายี่

111

5

บ้านช้าง สองพี่น้อง

48

4

บ้านช้าง สองพี่น้อง

4

9

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตาบลบ้านช้าง
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559

5. ข้อมูลด้านสังคม
5.1 ประชากร
ตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,156 คน แยกเป็นชาย 1,519 คน หญิง 1,637 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,068
ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จานวน 402 ครัวเรือน รายละเอียดดังตารางที่ 8 แสดงจานวน
ประชากรและครัวเรือนเกษตรกร

ตารางที่ 9 แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร
ร้อยละ
หมู่
จานวน
ชาย
บ้าน
ครัวเรือน
(คน)
เกษตรกร
1
127
68
38.98
204
2
168
85
49.10
240
3
244
140
27.90
333
443
4
312
57
27.10
5
217
52
51.01
299
รวม
1,068
402
40.50
1,519
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอสองพี่น้อง ปี 2559
จานวน
จานวน
ครัวเรือน ครัวเรือน
ทั้งหมด
เกษตรกร
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)

จานวนประชากร
หญิง
(คน)

รวม
(คน)

210
247
339
498

414
487
672
941

343
1,637

642
3,156

เฉลี่ย
(คน/
ครัวเรือน)
4.24
4.54
4.60
3.51
3.84
4.18

5.2 ครัวเรือนเกษตรกร
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทานา เลี้ยงกุ้ง ปลูกผัก
รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง และค้าขาย ตามลาดับ อาชีพที่ทารายได้ให้กับประชากรภายในตาบลมาก
ที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว พืชผักต่างๆ และการเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า ได้แก่ กุ้ง และปลา
ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัวและนา
บางส่วนมาจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม
ตาบลบ้านช้าง มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ด้านพืช ปศุสัตว์และประมง
รวมทั้งสิ้น 402 ครัวเรือน
5.3 รูปแบบและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและเป็นสังคม
ชนบท มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ของประชาชนตาบลบ้านช้าง มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา
และออกพรรษา

5.5 ด้านผู้นา
1) ด้านการปกครอง มีกานันเป็นผู้ดูแลในระดับตาบล ในระดับหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นา
ตารางที่ 10 แสดงรายชื่อผู้นาชุมชนตาบลบ้านช้าง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้นา
1
บ้านแหลม
นายธนวัฒน์ ศรีสิงห์
2
บ้านช้าง
นายภชงค์
ศิริโสภาพันธ์
3
บ้านลาดบัว
นายธเนศ
พราหมณ์สกุล
4
บ้านย่านซื่อ
นายประภาส โพธิ์เจริญ
5
บ้านดอนตายี่
นายวันชัย
โพธิ์เจริญ
ที่มา: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านช้าง 2560

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบลบ้านช้าง
ผู้ใหญ่บ้าน

2) ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ
ได้แก่ องค์การบริ หารส่ ว นตาบลบ้านช้าง มีนายกองค์การบริหารส่ วนตาบล เป็นผู้
บริหารงานและงบประมาณ
นายรังสิต กลิ่นสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านช้าง
3) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี (อาเภอสองพี่น้อง)
1. นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม ตาแหน่ง รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
2. นายสุวรรณ ใจหลัก ตาแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
4) คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลบ้านช้าง
ตารางที่ 11 แสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลบ้านช้าง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
1
บ้านแหลม
นายสมศักดิ์
ช่างเรือนงาม
2
บ้านช้าง
นายณรงค์
ศิริโสภาพันธุ์
3
บ้านลาดบัว
นายธเนศ
พราหมณ์สกุล
4
บ้านย่านตาซื่อ
นายสมชาย
กลิ่นพิกุล
5
บ้านดอนตายี่
นายสุวรรณ
กาญจนฉวี
ที่มา : สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560

บทที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
จากการระดมความคิ ด เพื่ อ ค้ น หาปั ญ หา สาเหตุ ข องปั ญ หา และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้ า นการเกษตรของสมาชิ ก สภาเกษตรกรจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี คณะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสภาเกษตรกร
ตาบลบ้านช้าง และผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ได้ข้อมูลปัญหา สาเหตุของปัญหา รวมทั้งแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของตาบลบ้านช้าง ดังนี้
ปัญหา
1. ด้านน้า
- น้าไม่เพียงพอ
- น้าท่วม

2. ด้านดิน
- ดินเป็นกรด
- ดินเสื่อม

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
- การจัดสรรน้าไม่ตรงช่ว งการ - เกษตรกรและกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ ามี
เพาะปลูก
ส่ ว นร่ ว มในการจัด ท าแผนการ
- เป็นพื้นที่ลุ่ มน้า รับน้าที่ไหล จั ด สรรน้ า และแผนการส่ ง น้ า
มาจากพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ประสบ เพื่อการเกษตร
ปัญหาน้าท่วมซ้าซากทุกปี ช่วง
เดือน ก.ย. – ม.ค.
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
- ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง
1. ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ , ปุ๋ ย ชี ว ภาพ
ทดแทนปุ๋ยเคมี
1. การปลูกพืชชนิดเดิมซ้า ไม่มี 2. ปรั บ สภาพดิ น โดยใช้ ปู น
การปลูกพืชหมุนเวียน
มาร์ล/ปูนขาว
2. เร่งรัดการผลิต
3. ตรวจวิเคราะห์ดิน/ใช้ปุ๋ยตาม
- โครงการภาครัฐ/หลีกเลี่ยง ค่าวิเคราะห์
ฤดูน้าท่วม
4. ลดการเผา โดยการอัดฟาง/
3. ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
หมักฟาง
4. การเผาฟาง
(ภาครัฐ)
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
เกษตรกรปรับปรุงบารุงดิน
- ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ท ดแทน
ปุ๋ยเคมี
- ปลูกพืชปรับปรุงบารุงดิน
เช่น ปอเทือง, พืชตระกูลถั่ว
- ใช้ปูนมาร์ล,ปูนขาว,พูมิช

ปัญหา
3. ด้านราคาผลผลิต
- ผลผลิตล้นตลาด
- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ

4. ด้านต้นทุนการผลิต

5. ด้านหนี้สิน

สาเหตุของปัญหา
- ขาดการวางแผนการผลิต ไม่มี
การรวมกลุ่มผลิต
1. ใช้พันธุ์ไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรง
ความต้องการของตลาด
2. เก็ บ เกี่ ย วก่ อ นก าหนด เพื่ อ
หลีกเลี่ยงน้าท่วม ทาให้ความชื้น
สูง
3. ภัยธรรมชาติ
4. โรงสี/พ่อค้าคนกลาง เอารัด
เอาเปรียบด้านความชื้น

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ใช้ พั น ธุ์ ข้ า วที่ มี คุ ณ ภาพตรง
ความต้องการของตลาด
2. แปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า
3. เพิ่มคุณภาพข้าวโดยการตาก
ลดความชื้น
(ภาครัฐ)
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า น
การรวมกลุ่ ม ท านาแบบแปลง
ใหญ่
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
แปรรูปข้าว
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ผลิตพันธุ์ไว้ใช้เอง
2. วิ เ คราะห์ ดิ น ใช้ ปุ๋ ย ตามค่ า
วิเคราะห์
3. ผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ , ชี ว ภาพ
ทดแทนปุ๋ยเคมี

1. ปั จจัย การผลิ ตไม่มีคุ ณภาพ
และไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน (ใช้ อั ต รา
สูงขึ้น,บ่อยครั้ง)
2. ใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต มากเกิ น
ความจาเป็น
- ขาดความรู้ ก ารใช้ ส ารเคมี /
ปุ๋ ย เ ค มี อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
(ภาครัฐ)
เหมาะสม
- ไม่มีการสารวจศัตรูพืชก่อนฉีด 1. ควบคุ ม คุ ณ ภาพปั จ จั ย การ
ผลิตให้ได้คุณภาพ
พ่น สารเคมี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทา
นาแบบลดต้ น ทุ น ลั ก ษณะนา
แปลงใหญ่
- ถ่ายทอดความรู้การใช้พันธุ์
,ปุ๋ ย ,สารเคมี ที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน
- การใช้เทคโนโลยี เช่น รถ
ดานา, เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์
1. กู้ยืมเงินมาลงทุนแล้วขาดทุ น (เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
(ผลผลิตและราคาผลผลิตตกต่า) 1. จัดทาบัญชีครัวเรือน
2. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง
2. กา รท าก ารเกษ ตรแบ บ
3. ภัยธรรมชาติ
เศรษฐกิจพอเพียง

จากข้อมูลปัญหา สาเหตุของปั ญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการระดมความคิด
ดังกล่าว ได้มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อนาเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
รวมทั้ง เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาต่อหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในตาบลบ้านช้าง ผู้ นาท้องถิ่น ท้องที่
และเกษตรกรของตาบลให้มีการเพิ่มเติม และยืนยันข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นดังกล่าว
โดยได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดเวทีประชาคม ดังนี้
ผลจากการจัดทาเวทีประชาคมตาบลได้ข้อมูล ปัญหาความต้องการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
ปัญหา
1. ด้านน้า
- น้าท่วม
นาปี พ.ค. – ส.ค.
นาปรัง ธ.ค. – เม.ย.
- น้าไม่เพียงพอ

2. ด้านดิน
- ดินกรด

4. ราคาผลผลิต

สาเหตุของปัญหา
-

แนวทางแก้ไขปัญหา
-

- เกษตรกรขาดความร่ ว มมื อ
(เกษตรกรแก้ไขเอง)
และไม่เคารพ กฎ กติกา การใช้ - เกษตรกรเคารพ กฎ กติ ก า
น้ าร่ ว มกั น ส่ ง ผลให้ เ กษตรกร การใช้น้าอย่างเคร่งคัด
ช่วงกลางน้า – ปลายน้า ได้รับ
(ภาครัฐ)
น้าไม่เพียงพอ
1. กาหนดกฎ กติกา การใช้น้า
และบทลงโทษแก่ผู้ ที่ไม่ ปฏิบั ติ
ตามอย่างจริงจัง
2. สร้างจิตสานึกให้เกษตรกรยึด
กฎ กติกา การใช้น้าร่วมกัน
(เกษตรกรแก้ไขเอง)
- การสะสมของสารที่เป็นพิษใน - งดการท านาในช่ ว งฤดู แ ล้ ง /
ดิน ส่งผลให้ข้าวไม่เจริญเติบโต ขาดแคลนน้า
เนื่องจากเกษตรกรสูบน้าที่เป็น
สนิมมาใช้ในช่วงที่ขาดแคลนน้า
1. โรงสีนาข้าวที่มีคุณภาพและ
ไม่ มี คุ ณ ภาพมาผสมกั น ท าให้
ข้ า วขาดคุ ณ ภาพและความ
เชื่อถือจากต่างประเทศ ส่งผลให้
ราคารับซื้อในต่างประเทศตกต่า
2. โรงสีเอาเปรียบด้านตราชั่ง

บทที่ 3
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
ตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง จากข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ไ ด้ ร วบรวมจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ข้อมูลที่ได้จากการจัดทาเวทีระดมความคิด และจัดทาเวทีประชาคมในตาบลบ้านช้าง โดยมีเกษตรกร
ผู้นาเกษตรกร ผู้นาท้องที่ผู้นาท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดเวที และให้ข้อมูลของตาบล
บ้านช้าง จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบลและแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ดังนี้
3.1 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด้านน้า
(เกษตรกรแก้ไขเอง)
- น้าไม่เพียงพอ
1. การจัดสรรน้าไม่ตรงช่วงการ - เกษตรกรเคารพ กฎ กติ ก า
เพาะปลูก
การใช้น้าอย่างเคร่งคัด
2. เกษตรกรขาดความร่วมมือ
และไม่เ คารพ กฎ กติ กา การ
(ภาครัฐ)
ใ ช้ น้ า ร่ ว ม กั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ 1. เกษตรกรและกลุ่ มผู้ ใช้น้ามี
เกษตรกรช่วงกลางน้า – ปลาย ส่ ว นร่ว มในการจั ดท าแผนการ
น้า ได้รับน้าไม่เพียงพอ
จั ด สรรน้ า และแผนการส่ ง น้ า
เพื่อการเกษตร
- น้าท่วม
- เป็น พื้นที่ลุ่ มน้า รับน้าที่ไหล 2. ก้าหนดกฎ กติกา การใช้น้า
นาปี พ.ค. – ส.ค.
มาจากพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ประสบ และบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
นาปรัง ธ.ค. – เม.ย.
ปัญหาน้าท่วมซ้าซากทุกปี
ตามอย่างจริงจัง
3. สร้ างจิตส้านึกให้เกษตรกร
ยึดกฎ กติกา การใช้น้าร่วมกัน
2. ด้านดิน
- ดินเป็นกรด

1. ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง
2. การสะสมของสารที่เป็นพิษ
ใ น ดิ น ส่ ง ผ ล ใ ห้ ข้ า ว ไ ม่
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต เ นื่ อ ง จ า ก
เกษตรกรสูบ น้า ที่เ ป็น สนิ มมา
ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนน้า

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ , ปุ๋ ย ชี ว ภาพ
ทดแทนปุ๋ยเคมี
2. ปรั บ สภาพดิ น โดยใช้ ปู น
มาร์ล/ปูนขาว
3. ตรวจวิเคราะห์ดิน/ใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์
4. ลดการเผา โดยการอัดฟาง/
หมักฟาง
5. งดการท้านาในช่วงฤดูแล้ง/
ขาดแคลนน้า

ปัญหา
(ต่อ) 2. ด้านดิน
- ดินเสื่อม

สาเหตุของปัญหา
1. การปลูกพืชชนิดเดิมซ้า ไม่มี
การปลูกพืชหมุนเวียน
2. เร่งรัดการผลิต
- โครงการภาครัฐ/หลีกเลี่ยง
ฤดูน้าท่วม
3. ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
4. การเผาฟาง

3. ด้านราคาผลผลิต
- ผลผลิตล้นตลาด

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
- ขาดการวางแผนการผลิต ไม่มี 1. ใช้ พั นธุ์ ข้ า วที่ มี คุณ ภาพตรง
การรวมกลุ่มผลิต
ความต้องการของตลาด
2. แปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า
3. เพิ่มคุณภาพข้าวโดยการตาก
ลดความชื้น

- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ

4. ด้านต้นทุนการผลิต

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
เกษตรกรปรับปรุงบารุงดิน
- ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ท ดแทน
ปุ๋ยเคมี
- ปลูกพืชปรับปรุงบารุงดิน
เช่น ปอเทือง, พืชตระกูลถั่ว
- ใช้ปูนมาร์ล,ปูนขาว,พูมิช

(ภาครัฐ)
1. ใช้พันธุ์ไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรง 1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า น
ความต้องการของตลาด
การรวมกลุ่ ม ท านาแบบแปลง
2. เก็ บ เกี่ ย วก่ อ นก าหนด เพื่ อ ใหญ่
หลีกเลี่ยงน้าท่วม ทาให้ความชื้น 2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
สูง
แปรรูปข้าว
3. ภัยธรรมชาติ
4. โรงสี/พ่อค้าคนกลาง เอารัด
เอาเปรียบด้านความชื้น
1. ปั จ จัย การผลิ ตไม่ มีคุ ณภาพ
และไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน (ใช้ อั ต รา
สูงขึ้น,บ่อยครั้ง)
2. ใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต มากเกิ น
ความจาเป็น

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ผลิตพันธุ์ไว้ใช้เอง
2. วิ เ คราะห์ ดิ น ใช้ ปุ๋ ย ตามค่ า
วิเคราะห์
3. ผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ , ชี ว ภาพ
ทดแทนปุ๋ยเคมี

ปัญหา
(ต่อ) 4. ด้านต้นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา
- ขาดความรู้ ก ารใช้ ส ารเคมี /
ปุ๋ ย เ ค มี อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสม
- ไม่มีการสารวจศัตรูพืชก่อนฉีด
พ่น สารเคมี

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
1. ควบคุมปัจจัยการผลิ ตให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทา
นาแบบลดต้ น ทุ น ลั ก ษณะนา
แปลงใหญ่
- ถ่ายทอดความรู้การใช้พันธุ์
,ปุ๋ ย ,สารเคมี ที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน
- การใช้เทคโนโลยี เช่น รถ
ดานา, เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์

5. ด้านหนี้สิน

1. กู้ยืมเงินมาลงทุนแล้วขาดทุน
(ผลผลิตและราคาผลผลิตตกต่า)
2. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง
3. ภัยธรรมชาติ

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. จัดทาบัญชีครัวเรือน
2. การท าการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2 แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลบ้านช้าง
โครงการ
1. โครงการส่งเสริม
การทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เหตุผล
- เกษตรกรมีปัญหาในด้านการทา
การเกษตร อันเนื่องมาจากปัญหาด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ดิน
1.1 ปลูกพืชซ้าทีเ่ ดิมโดยไม่มกี ารพักดิน
1.2 ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
1.3 การเผาตอซัง/เศษวัสดุทเี่ หลือใน
ไร่นา
1.4 ดินเป็นกรดจากการใส่ปยุ๋ เคมี
อย่างต่อเนื่อง
2. ต้นทุนการผลิตสูง
2.1 ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น
พันธุ์ ปุย๋ เคมี สารเคมี
2.2 เกษตรกรไม่เชื่อมัน่ และไม่นา
วิธีการใช้ปัจจัยการผลิตทีถ่ ูกต้องและ
เหมาะสมมาใช้
2.3 ปัญหาด้านแรงงาน (ไม่มแี รงงาน/
ค่าจ้างแรงงานสูง)
2.4 ค่าเช่าทีด่ นิ ในรายทีเ่ ช่าทีด่ นิ ทา
การเกษตรต้องเสียค่าเช่าในราคาสูง
เนื่องจากการแข่งขันในการเช่าทีด่ นิ
2.5ไม่มกี ารสารวจศัตรูพชื ก่อนการฉีด
พ่นสารเคมี

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
3 กลุ่ม

2562
3 กลุ่ม

2563
3 กลุ่ม

2564
2 กลุ่ม

2565
2 กลุ่ม

1.1 ส่งเสริมการ 1. การจัดตัง้ กลุม่ เกษตรกรทานาแบบแปลงใหญ่
รวมกลุม่ เกษตร 1) สร้างการรับรู้
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เกษตรกรใน
พืน้ ทีเ่ ห็นถึงประโยชน์ และความสาคัญของระบบ
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2) รวมกลุม่ เกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกแปลง
ใหญ่
3) กาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์
1.2 ส่งเสริมการ 1. จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว
ลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว
2. อบรมถ่ายทอดความรู้
200 ราย 200 ราย 200 ราย 200 ราย 200 ราย
2.1 ด้านลดต้นทุนการใช้ปยุ๋ เคมี
/4 ครั้ง

ประกอบด้วย
- การเก็บตัวอย่างดิน
- การใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์
- การผสมปุย๋ ใช้เอง
- การผลิตและใช้สารชีวภาพเพือ่ การ
ปรับปรุงดิน
- การใช้ปยุ๋ พืชสด /ปุย๋ ชีวภาพ และปุย๋
อินทรีย์ เพือ่ การปรับปรุงบารุงดิน
- การผลิตและใช้ปยุ๋ หมักเพือ่ ทดแทนปุย๋ เคมี
- การหมักฟาง

/4 ครั้ง

/4 ครั้ง

/4 ครั้ง

/4 ครั้ง

พื้นทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หมู่ 1-5

หมู่ 1-5

หมู่ 1-5

- อบต..
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ
- พัฒนาที่ดิน
- พาณิชจังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- ธกส.
- สหกรณ์จังหวัด

โครงการ
1.โครงการส่งเสริม
การทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ต่อ)

เหตุผล

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาดาเนินการ
2561 2562 2563 2564 2565
200 ราย 200 ราย 200 ราย 200 ราย 200 ราย
/4 ครั้ง /4 ครั้ง /4 ครั้ง /4 ครั้ง /4 ครั้ง

3. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
1.2 ส่งเสริมการ 2.2 ด้านลดต้นทุนการใช้สารเคมี
3.1 เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต ลดต้นทุนการ
- ให้ความรู้ดา้ นการกาจัดศัตรูพชื โดยวิธี
3.2 คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ง ผลิตข้าว (ต่อ)
ผสมผสาน
เกิดจากการระบาดของโรคและแมลง
- รณรงค์ให้มกี ารผลิต และใช้สารชีวภาพ
ศัตรูพชื
สารชี
ว
ภัณฑ์ และสมุนไพร เพือ่ การป้องกัน กาจัด
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้
โรคและแมลงศัตรูข้าว
เกษตรกรมีรายได้ทไี่ ม่คมุ้ กับการลงทุน
200 ราย 200 ราย 200 ราย 200 ราย 200 ราย
2.3 ลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์
รายได้ทไี่ ด้จากการทาการเกษตรไม่
/4 ครัง้
/4 ครัง้
/4 ครัง้
/4 ครัง้
/4 ครัง้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึง
- การใช้ข้าวพันธุ์ดี ในอัตราทีเ่ หมาะสม
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านหนี้สินตามมา
ตามคาแนะนา
- การจัดทาแปลงพันธุ์ข้าว
5 แปลง 5 แปลง 5 แปลง 5 แปลง 5 แปลง
3. จัดทาแปลงเรียนรู้
/50 ไร่

/50 ไร่

/50 ไร่

/50 ไร่

พื้นทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หมู่ 1-5

หมู่ 1-5

- อบต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ
- พัฒนาที่ดิน
- พาณิชจังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- ธกส.
- สหกรณ์จังหวัด

หมู่ 1-5

/50 ไร่

- แปลงสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว
- แปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดของ
ศัตรูข้าว
4. รณรงค์
4.1 รณรงค์การปลูกพืชปุย๋ สด และหรือการ
ใช้ปยุ๋ หมัก/ ปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน
โดย
5 แปลง 5 แปลง 5 แปลง 5 แปลง 5 แปลง
- จัดทาแปลงตัวอย่างต้นแบบ
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปยุ๋ พืชสดแก่เกษตรกร 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่

- สนับสนุนปัจจัยในการจัดทาปุย๋ หมัก/
ปุย๋ อินทรีย์

2,000
ตัน

2,000
ตัน

2,000
ตัน

2,000
ตัน

2,000
ตัน

หมู่ 1-5
หมู่ 1-5
หมู่ 1-5

- อบต.

โครงการ

เหตุผล

1. โครงการส่งเสริม
การทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ต่อ)

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

1.2 ส่งเสริมการ
4.2 รณรงค์ให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรและ
ลดต้นทุนการ
เทคโนโลยี
ผลิตข้าว (ต่อ)
- สนับสนุนเครื่องจักรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เช่น รถดานา,เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ,์ เครื่องหว่าน
ข้าว,รถเกีย่ วข้าว ฯลฯ
4.3 รณรงค์การไม่เผาตอซังและเศษวัสดุ
การเกษตรในไร่นา
- สร้างหมูบ่ ้านต้นแบบลดการเผา โดย
กาหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการในการให้
รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตติ าม และกาหนดบทลงโทษแก่
ผู้ฝ่าฝืน อย่างจริงจัง
- จัดทาแปลงสาธิตการไถกลบตอซังข้าว
และเศษวัสดุพชื ในไร่นา
- จัดงานวันสาธิตการไถกลบตอซังข้าว
และเศษวัสดุพชื ในไร่นา
5. ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เช่น
- เสียงตามสายในชุมชน/วิทยุชุมชน/ป้าย
โฆษณา/เว็บไซต์
- จัดทาเอกสารเพือ่ เผยแพร่ความรู้ดา้ นการลด
ต้นทุนแก่เกษตรกร
- เพือ่ ลดการเผา
- เพือ่ สร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร

1.3 ส่งเสริม
อาชีพอัดฟาง
เพือ่ ลดการเผา

1. สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มอาชีพการอัดฟาง

ระยะเวลาดาเนินการ
2561

2562

2563

2564

2565

พื้นทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

หมู่ 1-5

1 แห่ง
หมู่1

1 แห่ง
หมู่ 2

1 แห่ง
หมู่ 3

1 แห่ง
หมู่ 4

1 แห่ง
หมู่ 5

1 แปลง 1 แปลง 1 แปลง 1 แปลง 1 แปลง
/10 ไร่ /10 ไร่ /10 ไร่ /10 ไร่ /10 ไร่

หมู่ 1-5

หมู่ 1-5

1 ครั้ง
/1 วัน

1 ครั้ง
/1 วัน

1 ครั้ง
/1 วัน

1 ครั้ง
/1 วัน

1 ครั้ง
/1 วัน

หมู่ 1-5

24 ครั้ง

24 ครั้ง

24 ครั้ง

24 ครั้ง

24 ครั้ง

หมู่ 1-5

500 เล่ม 500 เล่ม 500 เล่ม 500 เล่ม 500 เล่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

- อบต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ
- พัฒนาที่ดิน
- พาณิชจังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- ธกส.
- สหกรณ์จังหวัด

หมู่ 1-5

หมู่ 1-5

- อบต./อบจ.

โครงการ
2. โครงการสร้าง
อาชีพเสริมเพือ่ เพิม่
รายได้แก่เกษตรกร

เหตุผล
- เกษตรกรมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย ซึ่งเกิดจากมีตน้ ทุนการผลิตสูง
ราคาผลผลิตตกต่า ประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ส่งผล
ให้เกิดหนี้สินทัง้ ในระบบและนอกระบบ
กรณี ทีไ่ ม่เกิดกลุม่ เนื่องจาก
- เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
การรวมกลุ่ม
- ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- ขาดแรงจูงใจจากภาครัฐ
กรณี ทีบ่ างหมู่บา้ นมีกลุม่ อยูแ่ ล้ว แต่ไม่
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มให้มปี ระสิทธิภาพ
เนื่องจาก
- ผู้นากลุ่มขาดประสิทธิภาพและความ
รับผิดชอบ
- สมาชิกขาดการมีส่วนร่วม
- ขาดการดูแลและส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องจากภาครัฐ

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

พื้นทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

2561

2562

2563

2564

2565

3 กลุ่ม

3 กลุ่ม

3 กลุ่ม

3 กลุ่ม

3 กลุ่ม

หมู่ 1-5

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

1 กลุ่ม

หมู่ 3,4,5

2. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ตามความจาเป็น
ของกลุม่

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

4 กลุ่ม

หมู่ 1-5

1. สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวคุณภาพดี
เพือ่ การบริโภค ในรูปแบบนาแปลงใหญ่
- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
การตลาด และบรรจุภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ รวมทัง้ บรรจุ
ภัณฑ์แก่กลุ่ม
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนินธุรกิจ

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

หมู่ 1-5











2.1 ฟืน้ ฟูและ 1. สนับสนุนการจัดตัง้ และฟืน้ ฟูกลุม่ อาชีพ
ส่งเสริม
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพ
สนับสนุนกลุม่
เสริมภายในหมู่บา้ นหรือชุมชน
อาชีพในชุมชน
- จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นอาชีพตามกิจกรรม
และความต้องการของกลุ่ม
1.2 สารวจกลุม่ ทีม่ ีอยูแ่ ล้ว เพือ่ ฟืน้ ฟูกลุม่ ให้
มีความเข้มแข็งสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง
- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ผู้นาและคณะกรรมการกลุ่ม

3. โครงการส่งเสริม - เกษตรกรส่วนใหญ่มกี ารปลูกข้าว
3.1 จัดตัง้ กลุม่
การแปรรูปข้าว สู่ คุณภาพต่า
แปรรูปข้าว
เกษตรอุตสาหกรรม - ไม่มกี ารวางแผนการผลิต
คุณภาพ
- ไม่มกี ารรวมกลุ่มเพือ่ ผลิตและจาหน่าย
- ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และโรงสี

ระยะเวลาดาเนินการ

- อบต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- พัฒนาชุมชน
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- ธกส.
- สหกรณ์จังหวัด
- กศน.

- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐาน

- อบต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ
- พาณิชจังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- ธกส.
- สหกรณ์จังหวัด

โครงการ

เหตุผล

3. โครงการส่งเสริม
การแปรรูปข้าว สู่
เกษตรอุตสาหกรรม
(ต่อ)

กิจกรรม
3.1 จัดตัง้ กลุม่
แปรรูปข้าว
คุณภาพ (ต่อ)

กิจกรรมย่อย

- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน โดย
การจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน

4.1 ก่อสร้าง
และปรับปรุง
แหล่งน้าเพือ่
การเกษตร

2562

2563

2564

2565

พื้นทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หมู่ 1-5

- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่ายใน
ชุมชน

3.2 จัดตัง้ ตลาด 1. จัดตัง้ คณะกรรมการบริหาร/จัดการตลาด
กลางเพือ่
กลางเพือ่ รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรพร้อม
รวบรวมผลผลิต กาหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดกลาง
ทางการเกษตร
- สนับสนุนโรงเรือน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตากพืชผลทางการเกษตร พร้อมวัสดุอปุ กรณ์
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนินธุรกิจ
- จัดตัง้ ตลาดกลางรวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่าย
4. โครงการส่งเสริม - ตาบลบ้านช้าง เกษตรกรส่วนใหญ่
การใช้น้าเพือ่
ได้รับน้าจาก โครงการส่งน้าและ
การเกษตรอย่างเป็น บารุงรักษาสองพีน่ ้อง เกษตรกรของ
ระบบ
ตาบลบ้านช้าง จะมีปัญหาการใช้น้าเพือ่
การเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจาก
- เกษตรกรไม่มกี ารสารองน้า ซึ่งจาก
วิกฤติภัยแล้งทีผ่ ่านมา ชลประทานมีน้า
ส่งมาไม่เพียงพอ ทาให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจาก เกษตรกรไม่
สร้างแหล่งกักเก็บน้า เพือ่ สารองน้าไว้ใช้

ระยะเวลาดาเนินการ
2561










หมู่ 1-5

1 กลุ่ม

10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง

หมู่ 1-5

2. สนับสนุนการขุดสระน้าขนาดเล็ก (2 งาน – 1 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง
ไร่) ในรายเกษตรกรทีม่ คี วามประสงค์ทจี่ ะขุด
สระน้าในไร่นาของตนเอง
3. สร้างสระน้าขนาดใหญ่ (5 – 10 ไร่) เพือ่ เป็น 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง
แหล่งกักเก็บน้าของหมูบ่ ้าน เพือ่ สารองไว้ใช้ในฤดู
แล้ง

หมู่ 1-5

1. สนับสนุนการขุดลอกสระน้าทีต่ นื้ เขินในราย
เกษตรกรทีม่ สี ระน้าอยู่แล้ว

หมู่ 1-5

- อบต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ
- พาณิชจังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- ธกส.
- สหกรณ์จังหวัด

- อบต./อบจ.
- พัฒนาที่ดิน
- ชลประทาน

โครงการ
4. โครงการส่งเสริม
การใช้น้าเพือ่
การเกษตรอย่างเป็น
ระบบ (ต่อ)

เหตุผล

- คู คลอง ตืน้ เขิน มีวัชพืชขึ้นขัดขวาง
ทางเดินน้า เนื่องจากเกษตรกรขาด
จิตสานึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ
รักษาแหล่งน้า โดยมองว่าการพัฒนา
เป็นบทบาทหน้าทีข่ องภาครัฐ
- ในช่วงทีม่ กี ารส่งน้า ผู้ใช้น้าไม่
เคารพกฎ กติกา ทาให้ปลายน้าไม่ได้รับ
น้าอย่างเพียงพอ
- ชลประทานจัดสรรน้า
และส่งน้าไม่ตรงความต้องการรอบการ
- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น พันธุ์
5. โครงการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ ปุ๋ยเคมี สารเคมี และเกษตรกรใช้มากเกิน
ความจาเป็น
พอเพียง
- เกษตรกรไม่เชื่อมั่นและไม่นาวิธีการใช้
ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้
- เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต
- คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเกิด
จากการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
- เกษตรกรไม่เชื่อมั่นในองค์ความรูท้ ี่มีอยู่
ทั้งจากภาครัฐและภูมิปัญญาของปราชญ์
เกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

4.1 ก่อสร้าง
และปรับปรุง
แหล่งน้าเพือ่
การเกษตร (ต่อ)

4. ให้มกี ารจัดทาแผนการจัดสรรน้าและแผนการ
ส่งน้า โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และกลุ่ม
ผู้ใช้น้า (ฤดูนาปี พ.ค.-ส.ค. /ฤดูนาปรัง ธ.ค.เม.ย)
5. รณรงค์ให้ผู้ใช้น้า ยึดกฎ กติกา ตามทีก่ ลุ่มผู้ใช้
น้าได้กาหนดไว้ โดยกาหนดบทลงโทษและบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง
6. รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้น้าได้มสี ่วน
ร่วมในการบารุงรักษา คู คลอง

5.1 จัดตัง้ ศูนย์ 1. จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้เศรษฐกิจ - สารวจแหล่งปราชญ์เกษตรกร
พอเพียงชุมชน
- รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์
- สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอปุ กรณ์ให้เกิดเป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้ นข้อมูลในการตัดสินใจเพือ่ การ
ประกอบอาชีพ
- จัดการให้เกษตรกรในชุมชนและนอกชุมชน
เข้ามาเรียนรู้
2. รณรงค์และจัดให้มีเวทีในการเสวนา เพือ่ ให้
นาผลจากการเรียนรู้ไปปฏิบัตจิ ริงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจา

ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

2561

2562

2563

2564

2565

P

P

P

P

P

หมู่ 1-5

P

P

P

P

P

หมู่ 1-5

P

P

P

P

P

หมู่ 1-5

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

หมู่ 1-5

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
/1 วัน /1 วัน /1 วัน /1 วัน /1 วัน

หมู่ 1-5

- อบต.
- อบจ.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- พัฒนาที่ดิน
- ชลประทาน

- อบต.
- อบจ.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สถาบันวิทยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ
- พัฒนาที่ดิน

- อบต.

โครงการ

เหตุผล

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาดาเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565
-มีความเห็นต่างของบุคคลในครอบครัว 5.1 จัดตัง้ ศูนย์ 3. ประชาสัมพันธ์ ทางสือ่ ต่างๆ เช่น สือ่ โทรทัศน์ 24 ครัง้ 24 ครัง้ 24 ครัง้ 24 ครัง้ 24 ครัง้

5. โครงการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ - ยึดติดกับวิถีการผลิตแบบเดิม
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สือ่ สิง่ พิมพ์ เว็บไซต์
จากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกษตรกรมี พอเพียงชุมชน
พอเพียง (ต่อ)
รายได้ที่ไม่คุ้มกับการลงทุน รายได้ที่ได้ (ต่อ)
จากการทาการเกษตรไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จา่ ยในครอบครัว จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านหนีส้ ินตามมา

พื้นทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- อบต.
- อบจ.

