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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทางกายภาพ
ภาพที่1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขต ของตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ตาบลดอนมะนาว อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอสองพี่น้อง ไปทางทิศใต้ประมาณ 13
กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนสายบางลี่ – วัดไผ่โรงวัว และแยกเข้าถนนดอนกลาง –
วัด ศรี เฉลิ ม เขต เนื้ อที่ พื้ น ที่ ทั้ งหมดมี จานวน 34 ตารางกิโลเมตร เป็ น พื้ น ที่ ท าการเกษตร ทั้ งสิ้ น
19,750 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลเนินพระปรางค์ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวัน ออก ติดต่อ ตาบลบางเลน ตาบลเนินพระปรางค์ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตาบลทุ่งคอก อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 จานวนหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในตาบลดอนมะนาว มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหัวทราย บ้านหัวหว้า บ้านไผ่บ่อยา
หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะนาว
หมู่ที่ 3 บ้านไผ่วัดชี บ้านแหลมคาง
หมู่ที่ 4 บ้านดอนมะนาว
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนา
หมู่ที่ 6 บ้านวัดศรีเฉลิมเขต
หมู่ที่ 7 บ้านสระพังเขิน
1.2 การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตาบลและระหว่างตาบล มีความสะดวกรวดเร็ว
เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตาบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สาคัญภายในตาบล
ดังนี้
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 ผ่านตาบลดอนมะนาว , ตาบลทุ่งคอก
- ถนนทางหลวงชนบท สพ.3020 ผ่านตาบลดอนมะนาว , ตาบลเนินพระปรางค์
- ถนนลาดยางโยธาธิการ สาย บ้านสระพังเขิน
- ถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 – 7 ทุกหมู่บ้าน
1.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
พื้ น ที่ส่ ว นใหญ่ ของตาบลดอนมะนาวเป็ นที่ ดอน มีคลองชลประทานใช้ในการท า
การเกษตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การทาไร่ทานา สภาพโดยรวมจะเป็น
พื้นที่โล่งพื้นที่ราบเรียบ
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1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น
1.5 ชุด/กลุ่มดิน และความเหมาะสมของดิน
ต าบลดอนมะนาว มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ที่ เหมาะสมกั บ การประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ชุดดิน ตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ปี 2562

4
ลักษณะและคุณสมบัติ
เป็นกลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึก มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดาหรือสีเทา ดินล่างมีสีเทา มี จุดประ
สีน้าตาล สีเหลือง สีแดงของศิลาแลงอ่อนและสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกามะถันในดินล่างช่วงความ
ลึก 100-150 ซม. การระบายน้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากและมีน้า
ท่วมขังในฤดูฝน ในบางพื้นที่มีน้าไหลบ่าท่วมขังสูงลักษณะดินของตาบลดอนมะนาว ประกอบด้วยดิน
ชุดต่างๆ ดังนี้
1. ชุดดินอยุธยา
2. ชุดดินบางเขน
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็ นดินกรดจั ดมากทาให้ เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารหรือถูกตรึงอยู่ในรูปที่พื ชไม่ ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ขาดธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหาร
รอง เกิ ดความเป็ น พิ ษ ของเหล็ ก และอลู มิ นั่ ม ขาดแหล่ งน้ าจื ด และคุ ณ ภาพของน้ าเป็ น กรดจั ด ไม่
เหมาะสมต่อการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภคและในฤดูฝนจะมีน้าท่วมขัง ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่
ชอบน้า
แนวทางการจัดการ
การปลูกข้าว ลดและควบคุมความเป็นกรดจัดมากของดินด้วยวัสดุ ปู น เช่นปูนมาร์ล หินปูน
ฝุ่นหรือปูนขาว ในอัตรา 0.5-1.0 ตัน/ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงปลูก ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น
ไถกลบตอซังพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีพัฒนาแหล่งน้าชลประทานไว้ใช้ในช่วงที่ ข้าว
ขาดน้าหรือใช้ทานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชผักหรือพืชไร่หลังเก็บเกี่ยวข้าว
การปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล
เตรียมแปลงปลูกโดยให้มีสันร่องกว้าง 6-8 เมตร ร่องคูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0
เมตรและมีคัน ดินอัดแน่นล้อมรอบหรือยกร่องแบบเตี้ย เพื่อใช้ปลูกพืช ไร่ห รือพืช ผักหลังเก็บเกี่ยว
ข้าวปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและวัสดุปูน อัตรา 0.5-1.0
ตัน/ไร่ โดยหว่านปูนให้ทั่วพื้นที่และในหลุมปลูกมีแหล่งน้าชลประทานและระบบการให้น้าในแปลง
ปลูกสาหรับไม้ผลต้องเตรียมหลุมปลูกขนาด 50 50 50 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกด้วยอินทรีวัตถุ
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและหินปูนฝุ่น การขุดบ่อน้าในไร่นา ไม่ควรนาดินชั้นล่างมาไว้ที่
ขอบบ่อและก้นบ่อ ควรโรยด้วยหินปูนฝุ่น เพื่อควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น
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ดินชุดที่ 11
ลักษณะและคุณสมบัติของดิน
เป็นกลุ่มดินที่เป็นกรดรุนแรงมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลาง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว
ดินบนมีสีดาหรือสีเทา ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีน้าตาลสีเหลือง สีแดงของศิลาแลงอ่อนและสีเหลือง
ฟางข้าวของสารประกอบกามะถันหรือดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ากว่า 4.0 ภายในความ
ลึก 50-100ซ.ม การระบายน้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ ของดินปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง
มากและมีน้าท่วมขังในฤดูฝน
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นดินกรดรุนแรงมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัดในช่วงความลึก 50-100 ซ.ม. ทาให้เกิดความไม่
สมดุ ล ย์ ข องธาตุอาหารหรื อถูกตรึ งอยู่ในรูปที่ พื ช ไม่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ได้ เช่ น ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม และธาตุอาหารเสริมเกิดความเป็นพิษของเหล็กและอลูมิเนียมขาดแหล่ง
น้าจืด และคุณภาพน้าเป็นกรดจัดมากมีรสฝาด ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภค ในฤดู
ฝนจะมีน้าท่วมขัง ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ
การปลูกข้าว ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่น ไถกลบตอซัง ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีลดและควบคุมความเป็นกรดจัดมากของดินด้วยวัสดุปูน เช่น ปูนมาร์ล ปูนขาวหรือหินปูนฝุ่น
อัตรา 1-3ตัน/ไร่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกรด โดยหว่านให้ทั่วแปลงปลูกปล่อยให้มีน้าขัง และถ่ายออก 2-3
ครั้งก่อนปลูก พัฒนาแหล่งน้าชลประทานไว้ใช้ในฤดูแล้ง หลังฤดูปลูกปล่อยให้มีน้าท่วมขัง เพื่อใช้ล้าง
ความเป็นกรดรุนแรงมากออกไปจากดิน และควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น
การปลูกพืชไร่พืชผักและผลไม้
เตรียมแปลงปลูกโดยให้มีสันร่ องกว้าง 6-8 เมตร ร่องคูน้า กว้าง 1.0-1.5เมตร ลึก 0.5-1.0
เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบหรือยกร่องแบบเตี้ยเพื่อใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก หลังเก็บเกี่ยวข้าว
การเตรียมแปลงปลูกต้องไม่นาดินล่างที่มีศักยภาพในการเกิดกรดกามะถันมาไว้ตอนบนของสันร่อง
ปลูก ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและวัสดุปูน เช่น ปูนมาร์ล
หินปูนฝุ่นหรือปูนขาวอัตรา 1-3ตัน/ไร่ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกรด โดยหว่านปูนให้ทั่วพื้นที่และใน
หลุมปลูก มีแหล่งน้าชลประทานและระบบการให้น้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้า หรือทานาครั้งที่ 2 และ
ควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น สาหรับไม้ผลต้องเตรียมหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุม
ปลูกด้วยอินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและหินปูนฝุ่น
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1.6 แหล่งน้า
ตาบลดอนมะนาว มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค/บริโภค ทั้งที่เป็น
แหล่งน้า ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นใหม่
แหล่งน้าธรรมชาติ
สระน้า
11 แห่ง
บึง , หนอง และอื่น ๆ
16 แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
จานวน
2
แห่ง
อื่น ๆ
จานวน
25
แห่ง (ถัง คสล.) แบบ ฝ.33
1.7 สถิติปริมาณน้าฝน
สภาพอากาศโดยทั่วไป ของตาบลดอนมะนาว มีลักษณะแบบร้อนชื้น ฤดูร้อนได้รับ
อิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนื อและลมฝ่ายใต้พัดผ่าน ตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงกลาง
เดือนพฤษภาคม ส่วนฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณน้าฝน
เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2557 – 2561) เท่ากับ 1,043.90 มิลลิเมตรต่อปี
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณน้าฝน (ปี 2557 – 2561)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
เฉลี่ย (มม.)

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
64.19

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
99.30

ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ปี 2561

ปี พ.ศ.
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

2560
21.6
0.0
116.8
0.8
200.8
105.5
239.8
328.3
71.2
415.6
112.4
0.0
1,612.8
134.40

2561
6.5
32.4
41.5
78.5
236.6
63.2
28.7
0.0
0.0
198.1
0.0
0.0
685.5
57.13
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1.8 ข้อมูลสาธารณูปโภคที่สาคัญ
ตาบลดอนมะนาว มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และสามารถใช้ใน
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร ดังนี้
- ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้งหมู่บ้าน จานวน 7หมู่บ้าน
- ประปา ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะนาวมีระบบประปา
ใช้ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยมีจุดส่งน้าประปาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตาบลดอนมะนาว
- โทรศัพท์ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมตาบลดอนมะนาว มีการใช้โทรศัพท์ของ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
- ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
ประชาชนในต าบลดอนมะนาวใช้ บ ริก ารไปรษณี ย์ การสื่ อ สาร การขนส่ งวั ส ดุ
ครุภัณฑ์ มี 1 แห่งคือ ที่ทาการไปรษณีย์สองพี่น้อง ซึ่งให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- พักสายตรวจ /อาสาสมัครตารวจชุมชน ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ตาบลดอนมะนาวจานวน 1 แห่ง โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ประจาที่พักสายตรวจสาหรับทา
หน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน
1.8 สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ประจาตาบล
ตาบลดอนมะนาว มีสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ประจาตาบล ดังนี้
- หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน สาหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
และอื่น ๆ มีครบทุกหมู่บ้าน เป็นหอกระจายข่าวแบบไร้สาย
- สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะนาว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ให้บริการ
แก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลดอนมะนาวอยู่บริเวณที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะนาว
2. สภาพทางสังคม
2.1 การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน 2 แห่ง
1) โรงเรียนวัดดอนมะนาว
2) โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนมะนาว
 ศูนย์ข้อมูลประจาตาบล
จานวน 1 แห่ง
2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด
จานวน 2 แห่ง
1) วัดดอนมะนาว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4
2) วัดวัดศรีเฉลิมเขต ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6

8
2.3 สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจาตาบล
1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนโบราณ
1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า
ร้อยละ 100
2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่พักสายตรวจ
1 แห่ง
3. ข้อมูลทางชีวภาพ
 ระบบการผลิต
3.1 ระบบการผลิตด้านพืช
เกษตรกรตาบลดอนมะนาว ส่วนใหญ่จะใช้พันธุ์ข้าวที่ทางราชการส่งเสริม ได้แก่ ข้าว
กข 41, ข้าว กข 47, ข้าวปทุมธานี 1 เป็นต้น
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการผลิตข้าว
ประเด็น
1. การเตรียมแปลง
2. พันธุ์ข้าว
3. กาจัดวัชพืช

4. สารป้องกัน
กาจัดโรคและแมลง
5. การให้น้า
6. การใส่ปุ๋ย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
7. การเก็บเกี่ยว

รายการ
- ไถเตรียมแปลง
- กข 41,กข 47
- ค่าจ้างหว่าน
- สารเคมีคุมวัชพืช
- สารกาจัดวัชพืช
ค่าแรง (2 ครั้ง)
- สารเคมีกาจัดโรคและ
แมลง
ค่าแรง (5 ครั้ง)
- สูบน้า
- ปุ๋ยเคมี
สูตร 18-12-6
สูตร 46-0-0
ค่าแรงงาน ( 2 ครั้ง )
- รถเกี่ยวข้าว
- ค่าขนส่ง

8. ค่าเช่า
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
รวมผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)

(หน่วย : ไร่)
ปริมาณ / อัตรา

ค่าใช้จ่าย (บาท)
550
500
50
100
100
150
850
250
200

50 กก.
15 กก.

850
150
150
500
100
1,400
5,900
900
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3.2 ระบบการผลิตด้านปศุสัตว์ และการประมง
ตาบลดอนมะนาว มีการทาการประมงและเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
1. การเลี้ยงโคเนื้อ
จานวน 338 ตัว
2. การเลี้ยงกระบือ
จานวน 3 ตัว
3. การเลี้ยงสุกร
จานวน 261 ตัว
4. การเลี้ยงไก่
จานวน 14,828 ตัว
5. การเลี้ยงเป็ด
จานวน 18,959 ตัว
6. การเลี้ยงแพะ
จานวน 290 ตัว
7. การเลี้ยงแกะ
จานวน 31 ตัว
8. การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ จานวน 46 ตัว
ตารางที่ 3 แสดงจานวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายหมู่บ้าน
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
พื้นที่ เกษตรกร โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร
ไก่
เป็ด
ผู้เลี้ยง (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว)
สัตว์รวม
(ราย)
1
2
3
4
5
6
7
รวม

52
46
29
31
22
30
67
277

39
12
8
56
180
43
338

-

3
3

34
80
71
22
8
25
21
261

4,302
1,548
1,714
2,896
688
1,016
2,668
14,828

2,010
270
5,008
11,518
104
20
29
18,959

แพะ แกะ สัตว์ชนิด
(ตัว) (ตัว) อื่นๆ(ตัว)
29
29

31
31

2
44
46

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561
4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4.1 การใช้แรงงานในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ด้านเกษตรกรรม ในพื้นที่ ตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในตาบลดอนมะนาว มีประชากรทั้งหมด 5,116 คน มีประชากรอยู่ในวัยทางาน มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 60 จานวน 3,640 คน
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4.2 ภาวะหนี้สนิ ของเกษตรกร
เกษตรกรโดยทั่วไปจะมีรายรับและรายจ่ายจะไม่เท่าเทียมกัน จากการวิเคราะห์แล้วจะพบว่า เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยต่อปีประมาณ 157,916 บาทต่อ
ครัวเรือน ดังตารางที่ 4 แสดงสภาพหนี้สินของเกษตรกร ตาบลดอนมะนาว
ตารางที่ 4 แสดงสภาพหนี้สินของเกษตรกร ตาบลดอนมะนาว
ช่วงหนี้สินรวม (บาท/ครัวเรือน/ปี)
น้อยกว่าหรือ
5,001 10,00120,00150,001 100,001500,001 มากกว่า หนี้สินรวมเฉลี่ย
เท่
า
กั
บ
5,000
เกษตรกร
10,000 บาท 20,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 1,000,001 บาท (บาท/ครัวเรือน/
หมู่
บาท
(ครัวเรือน)
ปี)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
1
120
2
54
2
1
3
34
4
107
1
5
5
49
1
6
21
3
7
26
รวม
411
3
10
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561

ครัวเรือน
12
4
2
1
2
2
23

ครัวเรือน
92
13
22
10
8
4
1
150

ครัวเรือน
8
12
4
20
7
4
5
60

ครัวเรือน
3
20
5
57
26
3
13
127

ครัวเรือน
2
5
3
2
12

ครัวเรือน
5
1
8
4
5
3
26

38,750
149,926
63,971
275,125
238,878
50,952
596,885
1,414,486

13
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4.3 การรวมกลุ่ม
เกษตรกรมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย จาแนกออกเป็น 1) การประกอบอาชีพในเชิง
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2) การประกอบอาชีพเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และ 3) การประกอบอาชีพเพื่อการ
ยังชีพ จึงทาให้เกษตรกรในแต่ละสาขาอาชีพ มีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ด้านเงินทุน
และการเสริมสร้างความเข้มเข็งให้กับเกษตรกรในแต่ละอาชีพ
ตารางที่ 5 แสดงรายชื่อวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพ ตาบลดอนมะนาว
1
2
3
4
5
6
1

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพไผ่วดั ชี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดบุษยมาส
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนดอนมะนาว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
ชื่อกลุ่มอาชีพ
กลุ่มทอผ้า

ที่ตั้ง
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 3
หมู่ 2
ที่ตั้ง
หมู่ 4

5. ข้อมูลด้านสังคม
5.1 ประชากร
ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพี่ น้ อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี แบ่ งการปกครองออกเป็ น
7 หมู่บ้าน มีประชากร รวมทั้งสิ้น 5,097 คน แยกเป็นชาย 2,482 คน เป็นหญิง 2,615 คน ประชากรส่วน
ใหญ่ของตาบลจะนับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดดัง ตารางที่ 7 แสดงจานวนประชากรและ
จานวนครัวเรือนเกษตรกรตาบลดอนมะนาว
ตารางที่ 6 แสดงจานวนประชากรและจานวนครัวเรือนเกษตรกรตาบลดอนมะนาว
จานวนประชากร
จานวน
หมู่
ครัวเรือนเกษตรกร
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ 1
99
538
577
1,115
หมู่ 2
78
237
275
512
หมู่ 3
67
148
146
294
หมู่ 4
183
482
505
987
หมู่ 5
89
272
281
553
หมู่ 6
16
301
327
628
หมู่ 7
16
504
504
1,008
รวมทั้งสิ้น
548
2,482
2,615
5,097
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอดอนมะนาว พ.ศ.2562
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5.2 ครัวเรือนเกษตรกร
ประชากรส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 90 ของผู้มีงานทาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ,รองลงมา
เป็นอาชีพรับจ้าง และค้าขาย ตามลาดับ
อาชีพที่ทารายได้ให้กับประชาชนภายในตาบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่
นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย มะขามเทศ ฯลฯ
การประมง
ตาบลดอนมะนาวไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล การประมงของตาบลดอนมะนาวจึงมีแต่การ
ประมงน้าจืด ได้แก่ ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียน
การเลี้ยงปลาน้าจืดเป็นรายได้ๆ แก่ การเลี้ยงปลานิล
การเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม เพื่อจาหน่ายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน
5.3 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
การตั้งถิ่นฐานของประชาชนตาบลดอนมะนาว แต่เดิมเป็นป่ามีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ต่อมามี
ชาวบ้านเข้ามาหักร้างถางพง เพื่อปลูกข้าว ทาไร่ และมีการปลูกตั้งบ้านเรือนรวมกลุ่มกันในอดีตมี เสือและ
โจรร้ายชุกชุม ปัจจุบันพัฒนารูปแบบอย่างไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากขาดการวางผังเมือง และมีการสร้างที่อยู่
อาศัยหนาแน่นขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก แต่คาดว่าในอนาคตประชากรเพิ่มขึ้นการปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยก็จะหนาแน่นขึ้นตามลาดับ บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะตั้ งอยู่สองริมฝั่งถนนที่เหลือก็จะกระจายอยู่ตาม
พื้นที่การเกษตรของตนเอง
5.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ในเขตตาบลดอนมะนาวมีประชากรเชื้อสายลาวโซ่งกระจายตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตหมู่บ้านต่าง ๆ
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของจานวนประชากรทั้งตาบล คนไทยเชื้อสายลาวโซ่งมีนิสัยรักสงบ พักอาศัยอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ชอบอยู่ที่ดอน นับถือศาสนาพุทธ แต่มีความเชื่อเกี่ยวกับขวัญแถน และผีซึ่งจามี
พิธีกรรมต่าง ๆ พิธีเชิญขวัญ การเสนเรือน การเสนเรียกขวัญ ฯลฯ
- งานประจาปี คือ งานสืบสานประเพณีไทยทรงดา
5.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- เป่าเพลงแคน
- การเรียกขวัญของชาวไทยทรงดา
- การทอผ้า ปักผ้า การทาลวดลายบนผืนผ้า (ปักดอกเปียว) ของชาวไทยทรงดา
- จักสานเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันของชาวไทยทรงดา เช่น กะเหลบ โห้ ขมุก
กระจาด หาบ ฯลฯ
- ภาษาไทยทรงดา
5.6 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- เสื้อผ้า กระเป๋า พวงกุญแจ ผ้าพันคอ ไทยทรงดา
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5.7 ด้านผู้นา
1) ด้านการปกครอง
ด้านปกครอง มีกานันเป็นผู้ดูแลในระดับตาบล ในระดับหมู่บ้านมีผู้ใหญ่เป็นผู้นา
ตารางที่ 7 แสดงรายชื่อผู้นาชุมชนตาบลดอนมะนาว
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหัวทราย / บ้านหัวหว้า / บ้านไผ่บ่อยา
บ้านดอนมะนาว
บ้านไผ่วัดชี / บ้านแหลมคาง
บ้านดอนมะนาว
บ้านหนองนา
บ้านวัดศรีเฉลิมเขต
บ้านสระพังเขิน

ชื่อผู้นา
นายแวว ใจตรง
นางยุพา น้าใจเพชร
นายวิชัย ปานอาพันธ์
นายกานต์ ออมสิน
นายขวัญชัย ออมสิน
นายเกียรติศักดิ์ ศรีนุ้ย
นายสิริพงษ์ ฤทธิเผ่าพันธุ์

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน

2) ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ
 องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะนาว มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้บริหารงานและงบประมาณ
นายแหลม ศรีนุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะนาว
3) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี (อาเภอดอนมะนาว)
1. นายสมศักดิ์ เรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
2. นายสุวรรณ ใจหลัก
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
4) คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลดอนมะนาว
ตารางที่ 8 แสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลดอนมะนาว
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อบ้าน
บ้านหัวทราย / บ้านหัวหว้า / บ้านไผ่บ่อยา
บ้านดอนมะนาว
บ้านไผ่วัดชี / บ้านแหลมคาง
บ้านดอนมะนาว
บ้านหนองนา
บ้านวัดศรีเฉลิมเขต
บ้านสระพังเขิน

ชื่อคณะผู้ปฏิบัติงาน
นายสุทิน เกิดโภคา
นางวรรณภา ศรีน้อยเมือง
นายทองเหมาะ บัวบังใบ
นายสุนทร แสงอรุณ
นายสมนึก สุดชะวา
นายบุญเลิศ ปัญญาชัยรักษา
นายสมชาย ฤทธิ์แคล้ว
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.1 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
จากการระดมความคิดเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรของสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลดอนมะนาว และผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
ได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการ รวมทั้ง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของตาบลดอนมะนาว ดังนี้
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
- น้าไม่เพียงพอ
1. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้น 1. จัดประชุมผู้ใช้น้าเพื่อให้ยึดกฎ
ขัดขวางทางเดินน้า
กติกาตามที่กลุ่มได้กาหนดไว้
2. ผู้ใช้น้าไม่เคารพกฎกติกาการ 2. รณรงค์สร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้น้า
ใช้น้าทาให้ผู้ที่อยู่ปลายน้าไม่ได้รับ ได้มีส่วนร่วมในการบารุงรักษาคู
น้าอย่างเพียงพอ
คลอง
(ภาครัฐ)
1. สนับสนุนการขุดลอก คู คลอง
ที่ตื้นเขินและกาจัดวัชพืช เดือน
พฤศจิกายน ของทุกปี
2. สนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้า
ในพื้นที่หมู่ 1 ขนาด 100 ไร่ เป็น
พื้นที่สาธารณะ โดยจัดสรรให้
เกษตรกรทาการเกษตรและ
พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
2. ที่ดินทากิน
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ปลูกพืชชนิดเดิมซ้าเป็น
1. ปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืช
เวลานานและปลูกอย่างต่อเนื่อง ปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน
โดยไม่มีการพักดิน
2. เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ค่า
2. การเผาฟาง เพื่อสะดวกในการ ดินเพื่อใช้สารปรับสภาพดินได้
เตรียมดิน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. การใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมี เป็น
3. หยุดการเผาตอซัง โดย
ระยะเวลานาน
- ไถกลบตอซัง
4. ใช้ปุ๋ยเคมีตามความเคยชิน
- หมักฟาง ใช้ ผด.2 ช่วยย่อย
โดยไม่มีการตรวจวิเคราะห์ค่าดิน สลายฟาง
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ปัญหา
(ต่อ) 2. ที่ดินทากิน

3. ต้นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมี พร้อมทั้ง ปลูกพืชปุ๋ยสด
เพื่อปรับปรุงบารุงดิน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจ
วิเคราะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยอย่าง
เหมาะสม
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ปัจจัยการผลิตราคาสูง เช่น
1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
ปุ๋ย, สารเคมี, เมล็ดพันธุ์,ค่ามันน้า 2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
สูบน้า
3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
2. ค่าแรงงานสูง
4. ใช้สารชีวภาพ, ชีวภัณฑ์และ
3. ค่าเช่าที่ดินสูง เกิดจากการ
สมุนไพร ทดแทนสารเคมี
แข่งขันการเพิ่มค่าเช่า
5. สารวจแปลงก่อนการใช้
อัตรา 2,000 บาท/ไร่/ปี
สารเคมี
4. ขาดความเชื่อมั่นในการใช้
6. ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในบาง
สารชีวภาพ,ชีวภัณฑ์
กิจกรรม
5. ใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินความ 7. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
จาเป็น และไม่มีการสารวจแปลง ปุ๋ยและสารเคมี ยึดหลัก ลด-ละก่อนใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี
เลิก
6. เกิดโรคแมลงระบาด
(ภาครัฐ)
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนการผลิต
- การใช้พันธุ์ ปุ๋ย ยา ในอัตราที่
เหมาะสม
2. สร้างแปลงเรียนรู้การลดต้นทุน
การผลิต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีว
ภัณฑ์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี
4. สนับสนุนลานตากข้าว พร้อม
ทั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว

16
ปัญหา
4. ราคาผลผลิต

สาเหตุของปัญหา
1. ขาดการวางแผนการผลิต
ทาให้ผลผลิตชนิดเดียวกันมี
ปริมาณมาก ส่งผลให้ราคาตกต่า
2. ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ แต่ขาด
ตลาดรับซื้อ
3. ใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้น ทาให้ผล
ผลิตไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงความ
ต้องการของตลาด
4. ภัยธรรมชาติ/ โรคและแมลง
ระบาด

5. ด้านหนี้สิน

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพื้นที่
2. รณรงค์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่มี
คุณภาพและตรงต่อความต้องการ
ของตลาด
(ภาครัฐ)
- ส่งเสริมการรวบรวมและจัดตั้ง
กลุม่ ในการผลิต, เรียนรู้ และการ
แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ไม่มีอาชีพเสริม
1. หาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
2. รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 2. จัดทาบัญชีครัวเรือน
เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง 3. ปลูกฝังจิตสานึกให้เกิดการออม
,ค่าครองชีพสูง,ค่าศึกษาบุตร
รวมทั้ง การลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
3. ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
4. ภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย
(ภาครัฐ)
ไม่สามารถนาเงินมาชาระหนี้ได้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ
ก่อให้เป็นหนี้สินผูกพัน
เสริม
5. ราคาผลผลิตตกต่า
- สร้างตลาดชุมชน
6. พิษภัยยาเสพติด
- แหล่งท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้รับการเรียนรู้การ
จัดทาบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง
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ปัญหา
6. ด้านการรวมกลุ่ม

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ขาดผู้นากลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 1. ผู้นากลุ่มและสมาชิกต้อง
และน่าเชื่อถือ
ซื่อสัตย์ เสียสละ
2. สมาชิกกลุ่มขาด
2. จัดให้มีการประชุมกลุ่มอย่าง
- ความสามัคคี
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- ความรับผิดชอบ
3. ดาเนินงานกลุ่มเพื่อให้สมาชิกมี
- ความเสียสละ
รายได้
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริม ฟื้นฟูและสนับสนุน
กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
ดาเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดอบรมให้แก่ผู้นาและสมาชิก
ให้การพัฒนาศักยภาพ
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จากข้อมูลปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้จากการระดมความคิ ดดังกล่าว ได้มี
การจัดเวทีป ระชาคม เพื่อน าเสนอปั ญหาและความต้องการ รวมทั้ง แนวทางแก้ไขปัญ หาต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในตาบลดอนมะนาว รวมทั้ง ผู้นาท้องถิ่น ท้องที่ และเกษตรกรของตาบล ให้มีการเพิ่มเติม และ
ยืนยันข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นดังกล่าว โดยได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดเวทีประชาคม ดังนี้
ผลจากการจัดทาเวทีประชาคมตาบลได้ข้อมูล ปัญหาความต้องการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
ปัญหา
1. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ประตูปิด-เปิดน้า คลอง
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
ชลประทาน ชารุดเนื่องจากสร้าง
มาเป็นระยะเวลานานทาให้ผุพัง - ปลูกจิตสานึกในการดูแลรักษา
ตามกาลเวลา และเกิดจากการ ประตูปิด-เปิดน้า
ทาลายของผู้ใช้น้า
(ภาครัฐ)
2. คลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้น
ขัดขวางทางเดินน้า
3. ขาดแหล่งกักเก็บน้าใช้เพื่อ
การเกษตร

1. สนับสนุนการขุดลอกคลอง ดังนี้
- กาจัดวัชพืช ในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
- ลอกคลองตื้นเขิน ในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี
2. สนับสนุนสร้างอ่างเก็บน้า ใน
พื้นที่สาธารณะ ขนาดประมาณ
30 ไร่ และพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว ของตาบล
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บทที่ 3
แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบลดอนมะนาว
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการระดมความคิดเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรของสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลดอนมะนาว และผู้แทนเกษตรกรระดับ
หมู่ บ้ า น ได้ ข้ อ มู ล ปั ญ หาและความต้ อ งการ รวมทั้ ง แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการเกษตรของ
ตาบลดอนมะนาว ดังนี้
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
- น้าไม่เพียงพอ
1. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้น 1. จัดประชุมผู้ใช้น้าเพื่อให้ยึดกฎ
ขัดขวางทางเดินน้า
กติกาตามที่กลุ่มได้กาหนดไว้
2. ผู้ใช้น้าไม่เคารพกฎกติกาการ 2. รณรงค์สร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้น้า
ใช้น้าทาให้ผู้ที่อยู่ปลายน้าไม่ได้รับ ได้มีส่วนร่วมในการบารุงรักษาคู
น้าอย่างเพียงพอ
คลอง
3. ประตูปิด-เปิดน้า คลอง
(ภาครัฐ)
ชลประทาน ชารุดเนื่องจากสร้าง 1. สนับสนุนการขุดลอก คู คลอง
มาเป็นระยะเวลานานทาให้ผุพัง ที่ตื้นเขินและกาจัดวัชพืช
ตามกาลเวลา และเกิดจากการ
- กาจัดวัชพืช ในเดือน
ทาลายของผู้ใช้น้า
พฤศจิกายน ของทุกปี
- ลอกคลองตื้นเขิน ในช่วงเดือน
4. ขาดแหล่งกักเก็บน้าใช้เพื่อ
มีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี
การเกษตร
2. สนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้า
ในพื้นที่หมู่ 1 ขนาด 100 ไร่ เป็น
พื้นที่สาธารณะ โดยจัดสรรให้
เกษตรกรทาการเกษตรและ
พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
2. ที่ดินทากิน
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ปลูกพืชชนิดเดิมซ้าเป็น
1. ปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืช
เวลานานและปลูกอย่างต่อเนื่อง ปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน
โดยไม่มีการพักดิน
2. เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ค่า
2. การเผาฟาง เพื่อสะดวกในการ ดินเพื่อใช้สารปรับสภาพดินได้
เตรียมดิน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. การใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมี เป็น
3. หยุดการเผาตอซัง โดย
ระยะเวลานาน
- ไถกลบตอซัง
4. ใช้ปุ๋ยเคมีตามความเคยชิน
- หมักฟาง ใช้ ผด.2 ช่วยย่อย
โดยไม่มีการตรวจวิเคราะห์ค่าดิน
สลายฟาง
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ปัญหา
(ต่อ) 2. ที่ดินทากิน

3. ต้นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมี พร้อมทั้ง ปลูกพืชปุ๋ยสด
เพื่อปรับปรุงบารุงดิน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจ
วิเคราะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยอย่าง
เหมาะสม
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ปัจจัยการผลิตราคาสูง เช่น
1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
ปุ๋ย, สารเคมี, เมล็ดพันธุ์,ค่ามันน้า 2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
สูบน้า
3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
2. ค่าแรงงานสูง
4. ใช้สารชีวภาพ, ชีวภัณฑ์และ
3. ค่าเช่าที่ดินสูง เกิดจากการ
สมุนไพร ทดแทนสารเคมี
แข่งขันการเพิ่มค่าเช่า
5. สารวจแปลงก่อนการใช้
อัตรา 2,000 บาท/ไร่/ปี
สารเคมี
4. ขาดความเชื่อมั่นในการใช้
6. ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในบาง
สารชีวภาพ,ชีวภัณฑ์
กิจกรรม
5. ใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินความ 7. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
จาเป็น และไม่มีการสารวจแปลง ปุ๋ยและสารเคมี ยึดหลัก ลด-ละก่อนใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี
เลิก
6. เกิดโรคแมลงระบาด
(ภาครัฐ)
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนการผลิต
- การใช้พันธุ์ ปุ๋ย ยา ในอัตราที่
เหมาะสม
2. สร้างแปลงเรียนรู้การลดต้นทุน
การผลิต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีว
ภัณฑ์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี
4. สนับสนุนลานตากข้าว พร้อม
ทั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
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ปัญหา
4. ราคาผลผลิต

สาเหตุของปัญหา
1. ขาดการวางแผนการผลิต
ทาให้ผลผลิตชนิดเดียวกันมี
ปริมาณมาก ส่งผลให้ราคาตกต่า
2. ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ แต่ขาด
ตลาดรับซื้อ
3. ใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้น ทาให้ผล
ผลิตไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงความ
ต้องการของตลาด
4. ภัยธรรมชาติ/ โรคและแมลง
ระบาด

5. ด้านหนี้สิน

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพื้นที่
2. รณรงค์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่มี
คุณภาพและตรงต่อความต้องการ
ของตลาด
(ภาครัฐ)
- ส่งเสริมการรวบรวมและจัดตั้ง
กลุ่มในการผลิต, เรียนรู้ และการ
แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ไม่มีอาชีพเสริม
1. หาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
2. รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 2. จัดทาบัญชีครัวเรือน
เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 3. ปลูกฝังจิตสานึกให้เกิดการ
สูง ,ค่าครองชีพสูง,ค่าศึกษาบุตร ออม รวมทั้ง การลดรายจ่ายที่ไม่
3. ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน จาเป็น
4. ภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย
ไม่สามารถนาเงินมาชาระหนี้ได้
(ภาครัฐ)
ก่อให้เป็นหนี้สินผูกพัน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ
5. ราคาผลผลิตตกต่า
เสริม
6. พิษภัยยาเสพติด
- สร้างตลาดชุมชน
- แหล่งท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้รับการเรียนรู้การ
จัดทาบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง
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ปัญหา
6. ด้านการรวมกลุ่ม

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ขาดผู้นากลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 1. ผู้นากลุ่มและสมาชิกต้อง
และน่าเชื่อถือ
ซื่อสัตย์ เสียสละ
2. สมาชิกกลุ่มขาด
2. จัดให้มีการประชุมกลุ่มอย่าง
- ความสามัคคี
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- ความรับผิดชอบ
3. ดาเนินงานกลุ่มเพื่อให้สมาชิกมี
- ความเสียสละ
รายได้
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริม ฟื้นฟูและสนับสนุน
กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
ดาเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดอบรมให้แก่ผู้นาและสมาชิก
ให้การพัฒนาศักยภาพ
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3.2 วิสัยทัศน์ของชุมชน
ฝันของบุคคล
1. อยากให้ข้าวราคาดี
2. อยากได้แหล่งน้าที่สมบูรณ์
3. อยากให้รัฐบาลปลดหนี้
ฝันของชุมชน
1. อยากได้สาธารณูปโภคที่ดี
2. อยากมีแหล่งน้าการเกษตรที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี
3. อยากมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. อยากให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
5. อยากมีข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้
6. อยากให้อาชีพทางด้านการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืน
7. อยากมีแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตร
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3.3 แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลดอนมะนาว
โครงการ

เหตุผล

1. โครงการ
- เกษตรกรมีปญ
ั หาในด้านการทาการเกษตร
ส่งเสริมการทา อันเนื่องมาจากปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้
เกษตรแบบนา 1. ดิน
แปลงใหญ่
1.1 ปลูกพืชซ้าที่เดิมโดยไม่มีการพักดิน
1.2 ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
1.3 การเผาตอซัง/เศษวัสดุที่เหลือในไร่นา
1.4 การใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมากและใช้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ต้นทุนการผลิตสูง
2.1 ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น พันธุ์
ปุ๋ยเคมี สารเคมี
2.2 เกษตรกรไม่เชื่อมั่ นและไม่นาวิธกี ารใช้
ปัจจัยการผลิตที่ถกู ต้องและเหมาะสมมาใช้
2.3 ปัญหาด้านแรงงาน (ขาดแคลน
แรงงาน/ ค่าจ้างสูง/สูงวัย)
2.4 ค่าเช่าที่ดนิ สูง เนื่องจากไม่มีที่ดนิ ทากิน
เป็นของตนเอง/ต้องการเพิม่ พืน้ ที่การผลิต/ทา
ให้แข่งขันกันเพิม่ อัตราค่าเช่า
2.5 ขาดความเชื่อมั่ นในการใช้สารชีวภาพชีว
ภัณฑ์ เคยชินกับวิถกี ารผลิตแบบเดิม

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

1.1 ส่งเสริม 1. การจัดตั้งกลุ่ มเกษตรกรนาแปลงใหญ่
การรวมกลุ่ ม
เกษตรกร

ระยะเวลาดาเนินการ
2562 2563 2564 2565 2566
1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/
30 ราย/ 30 ราย/ 30 ราย/ 30 ราย/ 30 ราย/
300 ไร่ 300 ไร่ 300 ไร่ 300 ไร่ 300 ไร่

พื้นที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

หมู่ 1-7 - สนง.เกษตรอาเภอ

1) คัดเลือกพื้นที่
2) สร้างการรับรู้
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เกษตรกรใน
พืน้ ที่เห็นถึงประโยชน์ และความสาคัญของ
ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3) รวมกลุ่ มเกษตรกร
- รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิก
แปลงใหญ่
- จัดตัง้ ผู้จัดการแปลง/คณะกรรมการ
กลุ่ม/ฐานข้อมูล/แผนการผลิตรายบุคคล/ราย
กลุ่ม
- หาสถานที่เป็นศูนย์กลางของแปลงใน
การประชุม พบปะ หารือ
1.2 ส่งเสริม 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต
การลดต้นทุน
- สารวจแหล่งปราชญ์เกษตร
การผลิต
- รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์เกษตร
- สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ ให้
เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นการลดต้นทุน

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

หมู่ 1-7

- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
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โครงการ

เหตุผล

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

2563

2564

2565

2566

1. โครงการ 3. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
1.2 ส่งเสริม 2. อบรมถ่ายทอดความรู้
ส่งเสริมการทา 3.1 เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพือ่ วาง
การลดต้นทุน 2.1 ด้านลดต้นทุนการใช้ปยุ๋ เคมี
100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย
เกษตรแบบนา แผนการผลิตและสร้างอานาจต่อรองราคา
การผลิต (ต่อ)
/2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง
แปลงใหญ่ (ต่อ) 3.2 ผลผลิตไม่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความ
ประกอบด้วย
ต้องการของตลาด ซึ่งเกิดจากการใช้พนั ธุข์ า้ ว
- การเก็บตัวอย่างดิน
อายุสั้นและไม่มีคณ
ุ ภาพ
จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรมี
- การใช้ป๋ยุ ตามค่าวิเคราะห์
รายได้ที่ไม่คมุ้ กับการลงทุน และไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหา
- การผสมปุย๋ ใช้เอง
ด้านหนี้สนิ ตามมา
- การผลิตและใช้สารชีวภาพปรับปรุงดิน

พื้นที่
ดาเนินการ
หมู่ 1-7

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- สถานีพัฒนา
ที่ดินสุพรรณบุรี

- การใช้ปุ๋ยพืชสด /ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ย
อินทรีย์ เพือ่ การปรับปรุงบารุงดิน
- การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมี
- การหมักฟาง
2.2 ด้านลดต้นทุนการใช้สารเคมี
- ให้ความรู้ดา้ นการจัดการศัตรูพชื โดยวิธี
ผสมผสาน
- รณรงค์ให้มีการผลิต และใช้สารชีวภาพ
สารชีวภัณฑ์ และสมุนไพร เพือ่ การป้องกัน
กาจัดโรคและแมลงศัตรูขา้ ว

100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย
/2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง

หมู่ 1-7 - ศ.ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช
สุพรรณบุรี
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ

- สถาบันวิท ยาศาสตร์
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โครงการ
1. โครงการ
ส่งเสริมการทา
เกษตรแบบนา
แปลงใหญ่ (ต่อ)

เหตุผล

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

1.2 ส่งเสริม 2.3 ลดต้นทุนการใช้พนั ธุ์
การลดต้นทุน
การผลิต (ต่อ)
- การใช้พนั ธุด์ ี ในอัตราที่เหมาะสมตาม
คาแนะนา

ระยะเวลาดาเนินการ
2562 2563 2564 2565 2566
100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย
/2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง

พื้นที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

หมู่ 1-7 - สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ

- การจัดทาแปลงพันธุ์
- การใช้เครื่องหยอด และเครื่องโรยข้าวงอก
3. จัดทาแปลงเรียนรู้

3 แปลง 3 แปลง 3 แปลง 3 แปลง 3 แปลง
/30 ไร่ /30 ไร่ /30 ไร่ /30 ไร่ /30 ไร่

หมู่ 1-7

- แปลงสาธิตการลดต้นทุนการผลิต
- แปลงพยากรณ์และเตือนการระบาด
ของศัตรูพชื
4. รณรงค์

- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

4.1 รณรงค์การปลูกพืชปุย๋ สด และการ
ใช้ปยุ๋ อินทรีย์ เพื่อปรับปรุงบารุงดิน โดย
- จัดทาแปลงตัวอย่างต้นแบบการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในนาข้าว

- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ
- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

3 แปลง 3 แปลง 3 แปลง 3 แปลง 3 แปลง

- สนับสนุนเมล็ดพันธุป์ ุ๋ยพืชสดแก่
เกษตรกร

300 ไร่

300 ไร่

300 ไร่

300 ไร่

300 ไร่

- สนับสนุนปัจจัยในการจัดทาปุ๋ยหมัก/
ปุ๋ยอินทรีย์

1,200
ตัน

1,200
ตัน

1,200
ตัน

1,200
ตัน

1,200
ตัน

หมู่ 1-7
หมู่ 1-7
หมู่ 1-7
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โครงการ

เหตุผล

1. โครงการ
ส่งเสริมการทา
เกษตรแบบนา
แปลงใหญ่ (ต่อ)

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

1.2 ส่งเสริม
4.2 รณรงค์ไม่เผาตอซังและเศษวัสดุ
การลดต้นทุน การเกษตรในไร่นา
การผลิต(ต่อ)
- สร้างหมู่ บา้ นต้นแบบลดการเผา โดย 1 หมู่ บา้ น
กาหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการในการให้
รางวัลแก่ผู้ปฏิบตั ติ าม และกาหนดบทลงโทษ
แก่ผู้ฝา่ ฝืน อย่างจริงจัง
- จัดทาแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง
3 แปลง
ข้าวและเศษวัสดุพชื ในไร่นา
/30 ไร่
- จัดงานวันสาธิตการไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง
และเศษวัสดุพชื ในไร่นา
/1 วัน

- ลดการเผาฟาง เพือ่ รักษาสภาพดินและ
สิ่งแวดล้อม
- เพือ่ สร้างอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ให้แก่
เกษตรกร

5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ เช่น
- เสียงตามสายในชุมชน/วิทยุชมุ ชน/ป้าย
โฆษณา/เว็บไซต์
- จัดทาเอกสารเพือ่ เผยแพร่ความรู้ดา้ นการ
ลดต้นทุนแก่เกษตรกร
1.3 ส่งเสริม 1. สนับสนุนให้มีการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพการอัด
อาชีพอัดฟาง ฟาง
เพื่อลดการเผา 2. สนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ
การอัดฟาง 1 ชุด ประกอบด้วย
- รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
- เครื่องอัดฟาง
- รถบรรทุก 6 ล้อ

2563

2564

2565

2566

1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น

หมู่ 1-7

3 แปลง 3 แปลง 3 แปลง 3 แปลง
/30 ไร่ /30 ไร่ /30 ไร่ /30 ไร่
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
/1 วัน /1 วัน /1 วัน /1 วัน

หมู่ 1-7

48 ครั้ง 48 ครั้ง 48 ครั้ง 48 ครั้ง 48 ครั้ง
300 เล่ม 300 เล่ม 300 เล่ม 300 เล่ม 300 เล่ม
2 กลุ่ม
2 ชุด

พื้นที่
ดาเนินการ

-

2 กลุ่ม
2 ชุด

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

หมู่ 1-7

หมู่ 1-7

- อบต./ทต.

หมู่ 1-7

-

-

หมู่ 1-7

-

-

หมู่ 1-7

- อบต./ทต.
- สนง.เกษตรจังหวัด
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โครงการ
1. โครงการ
ส่งเสริมการทา
เกษตรแบบนา
แปลงใหญ่ (ต่อ)

3. โครงการ
สร้างอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

เหตุผล
- ดินเสื่อมโทรม จากการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี
เป็นเวลานานและต่อเนื่อง
- เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากปุ๋ยเคมีมี
ราคาแพง

- เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่ง
เกิดจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ต้นทุนการ
ผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ตา่ ราคาผลผลิต
ตกต่าไม่แน่นอน และบางฤดูกาลประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ ส่ง ผลให้เกิดหนี้สน
ิ ทั้ง ใน
ระบบและนอกระบบ
กรณี ทีไ่ ม่เกิดกลุ่ ม เนื่องจาก
- เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ
รวมกลุ่ม
- ขาดความไว้วางใจซึ่ง กันและกัน
- ขาดแรงจูง ใจจากภาครัฐ
กรณี ทีบ
่ างหมู่บา้ นมีกลุ่ มอยูแ
่ ล้ว แต่ไม่
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
เนื่องจาก
- ผู้นากลุ่มขาดประสิทธิภาพและความ
รับผิดชอบ
- สมาชิกขาดการมีสว่ นร่วม
- ขาดการดูแลและส่ง เสริมอย่างต่อเนื่องจาก
ภาครัฐ

กิจกรรม
1.4 ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การผลิตปุย๋
อินทรียอ์ ด
ั เม็ด

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

2562
2 กลุ่ม

2563
-

2564
-

2565
-

2566
-

2 ครั้ง
/2 วัน
2 ชุด

-

-

-

-

หมู่ 1-7

-

-

-

-

หมู่ 1-7

2 กลุ่ม

-

2 กลุ่ม

-

2 กลุ่ม

หมู่ 1-7

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

-

-

-

หมู่ 1-7

1.2 สารวจกลุ่ มทีม
่ ีอยูแ
่ ล้ว เพื่อฟื้นฟูกลุ่ ม
ให้มีความเข้มแข็งสามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพผู้นาและคณะกรรมการกลุ่ม
- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

4 กลุ่ม

3 กลุ่ม

-

-

-

หมู่
2,3,4,5,6
และ หมู่ 7

2. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ตามความ
จาเป็นของกลุ่ ม

4กลุ่ม

3 กลุ่ม

-

-

-

หมู่
- สนง.เกษตรอาเภอ
2,3,4,5,6 - พัฒนาชุมชน
และ หมู่ 7 - กศน.

1. สนับสนุนให้มีการจัดตัง้ กลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อดั เม็ด
2. จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด
3. สนับสนุนโรงเรือน เครื่องจักรปั้นปุ๋ย พร้อม
วัสดุและอุปกรณ์
1. สนับสนุนการจัดตั้งและฟื้นฟูกลุ่ มอาชีพ

3.1 ฟื้นฟู
และส่งเสริม
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ ม
สนับสนุน
อาชีพเสริมภายในหมู่บา้ นหรือชุมชน
กลุ่ มอาชีพใน
1) กลุ่ มแปรรูปสมุนไพร
ชุมชน
- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
การตลาด และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพและ
ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
- สนับสนุนเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
รวมทั้ง บรรจุภณ
ั ฑ์

หมู่ 1-7

- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

- อบต. /ทต.
- พัฒนาชุมชน
- กศน.

- จัดหาแหล่ง ทุนสนับสนุนในการดาเนิน
ธุรกิจ
- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่าย
ในชุมชน
- จัดหาแหล่ง ตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน
โดยการจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน
- สนง.เกษตรอาเภอ
- พัฒนาชุมชน
- กศน.

- อบต. /ทต.
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โครงการ
4. โครงการ
ยกระดับและ
เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร

5. โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว
คุณภาพ

เหตุผล
- เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวคุณภาพต่า
ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด
- ไม่มีการรวมกลุ่มเพือ่ วางแผนการผลิตและ
การจาหน่าย
- ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและโรงสี
- ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการวัดความชื้น และ
เครื่องชั่งน้าหนัก

- เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วที่จาหน่ายใน
ท้องตลาด ซึ่งมีราคาสูงและไม่มีคณุ ภาพ มี
ลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ มีสิ่งปลอมปน เช่น
ข้าวดีด เมล็ดวัชพืช ตลอดจนโรคและแมลง
ส่งผลให้การเจริญเติบโตไม่ดี ผลผลิตต่า ต้อง
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในอัตราสูงและบ่อยครั้ง
ทาให้เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตที่เพิม่ มากขึ้น

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2562
1 กลุ่ม

4.1 จัดตั้ง 1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอด
กลุ่มแปรรูป สารพิษ
ข้าวปลอด
- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
สารพิษ
การตลาด และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีคณุ ภาพและ
ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
- สนับสนุนระบบสีขา้ ว ขนาดกลางพร้อม
อาคาร
- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้ง บรรจุ
ภัณฑ์แก่กลุ่ม
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนิน
ธุรกิจ
- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่าย
ในชุมชน
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน
โดยการจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน
5.1 จัดตั้ง 1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 กลุ่ม/
กลุ่มผลิต
ข้าวคุณภาพ
20 ราย/
เมล็ดพันธุ์
200 ไร่
ข้าวคุณภาพ - ถ่ายทอดความรู้ดา้ นการจัดทาแปลงพันธุ์
- สนับสนุนโรงเรือน เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าวพร้อมวัสดุและอุปกรณ์

2563
-

2564
-

2565
-

2566
-

พื้นที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

หมู่ 1-7 - อบต. /ทต.

- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
- พาณิชย์จังหวัด

- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
- ธกส.

- อบต./ทต.
- พัฒนาชุมชน
- พาณิชย์จังหวัด

1 แห่ง

หมู่ 1-7

- สนง.เกษตรอาเภอ

หมู่ 1-7

- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี
- อบต./ทต./อบจ.
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โครงการ

เหตุผล

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

2562
6. โครงการ
- ตาบลดอนมะนาว เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ 6.1 ก่อสร้าง 1. สนับสนุนการขุดลอก คู คลองที่ตนื้ เขินและ 2 ครั้ง
ส่งเสริมการใช้ น้าจากโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางเลน และปรับปรุง กาจัดวัชพืช
- กาจัด
น้าเพื่อ
เกษตรกรของตาบลดอนมะนาว จะมีปญั หา แหล่งน้าเพื่อ วัชพืช ในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
การเกษตร
การใช้น้าเพือ่ การเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจาก การเกษตร - ลอกคลองตืน้ เขิน ในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเป็นระบบ
พฤษภาคม ของทุกปี
- เกษตรกรไม่มีการสารองน้า ซึ่งจากวิกฤติภยั
2. สนับสนุนการขุดสระน้าขนาดเล็ก (2 งาน 5 แห่ง
แล้งที่ผา่ นมา ชลประทานมีน้าส่งมาไม่
– 1 ไร่) ในรายเกษตรกรที่มีความประสงค์ที่
เพียงพอ ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
จะขุดสระน้าในไร่นาของตนเอง
เนื่องจาก เกษตรกรไม่สร้างแหล่งกักเก็บน้า
3. สร้างสระน้าขนาดใหญ่ (5 – 10 ไร่) เพือ่
1 แห่ง
เพือ่ สารองน้าไว้ใช้
เป็นแหล่งกักเก็บน้าของหมู่บา้ น เพือ่ สารองไว้
ใช้ในฤดูแล้ง
4. ให้มีการจัดทาแผนการจัดสรรน้าและ
P
แผนการส่งน้าให้เกษตรกรเพาะปลูก 2 ครั้ง
โดยการมีสว่ นร่วมของเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้
น้า
5. รณรงค์ให้ผู้ใช้น้า ยึดกฎ กติกา ตามที่กลุ่ม
P
ผู้ใช้น้าได้กาหนดไว้ โดยกาหนดบทลงโทษ
และบังคับใช้อย่างจริงจัง
6. รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้น้าได้มี
P
ส่วนร่วมในการบารุงรักษา คู คลอง

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2 ครั้ง

2564
2 ครั้ง

2565
2 ครั้ง

พื้นที่
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
2566 ดาเนินการ
2 ครั้ง หมู่ 1-7 - อบต./ทต./อบจ.

4 แห่ง

หมู่ 1-7

หมู่ 1-7

P

P

P

P

หมู่ 1-7

P

P

P

P

หมู่ 1-7

P

P

P

P

หมู่ 1-7

- สถานีพัฒนา
ที่ดินสุพรรณบุรี
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โครงการ
7. โครงการ
จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เหตุผล
- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น พันธุ์ ปุ๋ยเคมี
สารเคมี และเกษตรกรใช้มากเกินความจาเป็น
- เกษตรกรไม่เชื่อมั่นและไม่นาวิธกี ารใช้
ปัจจัยการผลิตที่ถกู ต้องและเหมาะสมมาใช้
- เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต
- คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเกิดจาก
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื
- เกษตรกรไม่เชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่มีอยู่
ทั้งจากภาครัฐและภูมิปญั ญาของปราชญ์
เกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
- มีความเห็นต่างของบุคคลในครอบครัว
- ยึดติดกับวิถกี ารผลิตแบบเดิม
จากสาเหตุตา่ งๆ เหล่านี้ ทาให้เกษตรกรมี
รายได้ที่ไม่คมุ้ กับการลงทุน รายได้ที่ได้จาก
การทาการเกษตรไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านหนี้สนิ
ตามมา

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

2563

2564

2565

พื้นที่
2566 ดาเนินการ

7.1 จัดตั้ง 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1 ศูนย์
ศูนย์เรียนรู้
- สารวจแหล่งปราชญ์เกษตรกร
เศรษฐกิจ
- รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์
พอเพียงชุมชน
- สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอปุ กรณ์ให้เกิด
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นข้อมูลในการตัดสินใจ
เพือ่ การประกอบอาชีพ
- จัดการให้เกษตรกรในชุมชนและนอก
ชุมชนเข้ามาเรียนรู้
2. รณรงค์และจัดให้มีเวทีในการเสวนา
2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง
เพือ่ ให้นาผลจากการเรียนรู้ไปปฏิบตั จิ ริงอย่าง /2 วัน /2 วัน /2 วัน /2 วัน /2 วัน
ต่อเนื่อง และเป็นประจา
3. ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์

48 ครั้ง 48 ครั้ง 48 ครั้ง 48 ครั้ง 48 ครั้ง

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

หมู่ 1-7

- สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

หมู่ 1-7

- อบต./ทต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตร
จังหวัด
- สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
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ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรม
กิจกรรม จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาบลและเครือข่าย เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
และร่ างแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมระดั บ ต าบล ณ ห้ อ งประชุ ม โรงเรีย นวัด ดอนมะนาว ต าบลดอนมะนาว
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาพกิจกรรม(ต่อ)
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ภาพกิจกรรม(ต่อ)
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ภาพกิจกรรม(ต่อ)
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ภาพกิจกรรม(ต่อ)

