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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทางกายภาพ

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตั้งและอาณาเขตของตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า
1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต
ตาบลบางปลาม้า เป็นหนึ่งในสิบสองตาบลของอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่
ห่างจากที่ว่าการอาเภอบางปลาม้า ไปทางทิศ ตะวันตก ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดฯ
ประมาณ 10 กิโลเมตร มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ประมาณ 21,525 ไร่
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลทับตีเหล็ก
อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลบ้านแหลม,วัดดาว อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลโคกคราม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลมะขามล้ม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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 จานวนหมู่บ้าน
ตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า มีจานวนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านยอด
หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านเก้าห้อง
หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านโพธิ์ศรี
หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านด่าน
หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านเสาธง
หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านดอนมะเกลือ
หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านกกม่วง
หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านสวนหงษ์
หมู่ที่ 9 ชื่อบ้านขนมจีน
หมู่ที่ 10 ชื่อบ้านหัวไผ่
หมู่ที่ 11 ชื่อบ้านโพนไร่
หมู่ที่ 12 ชื่อบ้านโพธิ์ศรี
1.2 การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ และทางน้้า มีความสะดวกรวดเร็ วเนื่องจากได้มีโครงการ
ปรับปรุงถนนอย่างต่อเนื่อง และท้าการก้าจัดวัชพืชในล้าน้้าเป็นประจ้าเส้นทางที่ส้าคัญในการคมนาคม
ติดต่อระหว่างอ้าเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในต้าบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
- ถนนทางหลวง หมายเลข 3351 ผ่านตาบลทับตีเหล็ก ตาบลบางปลาม้า ตาบลบ้านแหลม
ตาบลบางใหญ่
- ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3318 เริ่ มตั้ ง แต่ บ้ านขนมจี น หมู่ ที่ 9 ต าบลบางปลาม้ า
เขตติดต่อตาบลทับตีเหล็ก ถึง สิ้นสุดบ้านเสาธง หมู่ที่ 5 ตาบลบางปลาม้า เขตติดต่อตาบลมะขามล้ม
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3351 เริ่มตั้งแต่สามแยกวัดบ้านสูตร ถึง สิ้นสุดบ้านสวนหงส์
หมู่ที่ 8 ตาบลบางปลาม้า เขตติดต่อตาบลบ้านแหลม
- ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3597 เริ่ ม จากสามแยกโรงสี เ พชรภั ก ดี ถึ ง สะพานข้ า ม
แม่น้าท่าจีน วัดสวนหงส์
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3318 ตอนบ้านท่าดินเหนียว ถึง บ้านเสาธง หมู่ ที่ 5 เริ่มจาก
บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 10 เขตติดต่อทับตีเหล็ก ถึง บ้านเสาธง หมู่ที่ 5
1.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้ น ที่ ใ นต าบลบางปลาม้ า เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าท่ า จี น ฤดู ฝ นเวลามี ฝ นตกชุ ก
ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน จะทาให้น้าท่วมขังอยู่เป็นเวลานาน ตั้งแต่ช่ วงเดือน กันยายน –
ธันวาคม ของทุกปี ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน มีลาคลองกระจายอยู่ทั่วไป ตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่าง
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1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลบางปลาม้า โดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลาง อยู่ใต้
อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจาฤดูกาล ทาให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่
1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุ มประเทศ
ไทย ทาให้มีฝนตกชุก
2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้ง และหนาวเย็นจากประเทศจีน เข้ามา
ปกคลุมประเทศไทยทาให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป
3. ฤดูร้ อน เริ่ มตั้งแต่ปลายเดือ นกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่ว ง
ระหว่างของฤดูมรสุม จึงมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
โดยทั่วไป
1.5 ชุด/กลุ่มดิน และความเหมาะสมของดิน
พื้นที่ตาบลบางปลาม้า สภาพดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสาหรับการทานา ทาไร่
และปลูกผัก ประกอบด้วยชุดดินกลุ่มดินประมาณ 6 ชุด/กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงชุดดินของตาบลบางปลาม้า
ชุดดิน/กลุ่มดิน
ชุดดินอยุธยา

ลักษณะดิน

ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทาลึกมาก

-มีประมาณ 83 %

ชุดดินนครปฐม พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทาลึกมาก

-มีประมาณ 8 %

ชุดดินชัยนาท

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทาลึกมาก

-มีประมาณ 8 %

ชุดดินพิมาย

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทาลึกมาก

-มีประมาณ 3 %

ชุดดินบางเลน

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทาลึกมาก

-มีประมาณ 3 %

ชุดดินราชบุรี

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทาลึกมาก

-มีประมาณ 1 %
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ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ชุดดินตาบลบางปลาม้า

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ปี 2560
1.6 แหล่งน้า
ตาบลบางปลาม้า มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภค/บริโ ภค เป็นแหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งน้าของระบบชลประทาน และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่
- บ่อน้าบาดาล จานวน 8 บ่อ
- บ่อน้าตื้น จานวน 3 บ่อ (หมู่ที่ 5 จานวน 1 บ่อ, หมู่ที่ 3 จานวน 1 บ่อและหมู่ที่ 10
จานวน 1 บ่อ)
- คลองชลประทาน จานวน 3 สาย (เริ่มตั้งแต่ประตูน้าทับตีเหล็ก – เขตติดต่อเทศบาลตาบล
บ้านแหลม 2 ซ้าย 1 ขวา, เริ่มตั้งแต่ประตูน้าหมู่ที่ 11 บ้านพักชลประทาน – เขตติดต่อ
พื้นที่ ต.วัดดาว และ เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานปูน หมู่ที่ 4 – วัดสันดอน คลอง 1 ซ้าย
2 ขวา)
- แม่น้าท่าจีน จานวน 1 สาย
- ลาคลองธรรมชาติ จานวน 5 สาย (หมู่ที่ 1 = 2 สาย คลองตาแก้ว คลองขอม, หมู่ที่ 4 =
2 สาย คลองเรือ คลองตลาดแก้ว และหมู่ที่ 8 คลองอ่าวหมัน)
- แหล่งน้าที่สร้างขึ้นโครงการส่งน้าและบารุงรักษาโพธิ์พระยาคลอง 2 ซ้าย 1 ขวา
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ตารางที่ 2 แสดงแหล่งน้าเพื่อการเกษตรตาบลบางปลาม้า
จานวน
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

จานวน

ครัวเรือน

แปลง

ทัง้ หมด

ทัง้ หมด

53
13
46
75
85
70
45
5
11
46
31
69
549

ไม่มีแหล่งน้าสาหรับ
การเพาะปลูก

ใช้แหล่งน้าของ
ตนเองอย่างเดียว

แหล่งน้าเพือ
่ การเกษตร
ใช้แหล่งน้า
ใช้แหล่งน้าของ
สาธารณะอย่างเดียว ตนเองและสาธารณะ

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

ครัวเรือน

แปลง

ครัวเรือน

แปลง

แปลง

1

1

1

10

12

2

2

แปลง
190
37
179
249
289
232
150
18
30
153
117
281
1,925

ครัวเรือน

1

ครัวเรือน
53
13
46
75
85
70
45
5
10
46
31
69
548

10

12

190
37
179
249
289
232
150
18
31
153
130
281
1,939

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559
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1.7 สถิติปริมาณน้าฝน
ปริมาณน้าฝนตาบลบางปลาม้า รอบปี 2555 จานวน 1,070.5 มิลลิเมตร ปี 2556
จานวน 905.0 มิลลิเมตร ปี 2557 จานวน 579.8 มิลลิเมตร ปี 2558 จานวน 783 มิลลิเมตร และ
ปี 2559 จานวน 450.5 มิลลิเมตร โดยช่วงเดือน กันยายน มีปริมาณฝนมาก และมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
จานวน 757.76 มิลลิเมตรต่อปี
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณน้าฝน ปี 2555 – 2559 ตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า
เดือน
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
มกราคม
0.0
0.0
0.0
7.8
กุมภาพันธ์
18.3
2.6
0.0
0.0
มีนาคม
6.2
0.0
0.0
99.1
เมษายน
34.6
55.3
43.9
75.3
พฤษภาคม
77.6
30.0
82.7
55.3
มิถุนายน
70.6
89.0
28.8
0.0
กรกฎาคม
139.2
15.1
45.4
42.1
สิงหาคม
91.1
168.9
108.7
111.1
กันยายน
312.8
199.2
175.5
191.4
ตุลาคม
283.2
195.3
60.8
168.9
พฤศจิกายน
36.9
149.6
34.0
32.0
ธันวาคม
0.0
0.0
0.0
0.0
รวม
1,070.5
905.0
579.8
783.0
เฉลี่ย (มม.)
89.20
75.45
48.31
65.25
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ปี 2559

ปี 2559
0.0
0.0
42.1
0.0
12.3
55.1
63.3
10.0
131.9
106.7
29.1
0.0
450.5
37.54

1.8 ข้อมูลสาธารณูปโภคที่สาคัญ
ตาบลบางปลาม้า มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรและสามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนี้
- ระบบไฟฟ้า การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในตาบลบางปลาม้า ครอบคลุ มทุกครัวเรือน
อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากสถานี
จ่ายไฟย่ อย จ าหน่ายไฟฟ้าให้ กับ ประชาชนได้อย่างเพียงพอ และบารุงรั กษาดวงโคมไฟฟ้าและ
อุปกรณ์เมื่อเกิดการชารุดเสียหาย
- ประปา ระบบประปาหมู่บ้านให้บริการครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 12 และสานักงานประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี (เขตจาหน่ายน้าบางปลาม้าโคกคราม) เป็นผู้รับผิดชอบให้บริการ
น้าประปา โดยอาศัยแหล่งน้าดิบจากแม่น้าท่าจีน สามารถให้บริการน้าประปาแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง
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1.9 สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ประจาตาบลบางปลาม้า
ตาบลบางปลาม้า มีสิ่ งก่อสร้างสาธารณประโยชน์และแหล่งธุรกิจของตาบลบางปลาม้า
ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสามารถนามาใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ
ดังนี้
- หอกระจายข่าว
- โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง ปัจจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นส่วนมาก
- ลานตากข้าว 7 แห่ง
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
2. สภาพทางสังคม
2.1 การศึกษา
- มีสถานศึกษาสอนชั้นอนุบาลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 5 แห่ง
ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
2. โรงเรียนวัดบ้านหมี่
3. โรงเรียนวัดเสาธง
4. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
5. โรงเรียนวัดบ้านด่าน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรอเจริญ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรี
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาธง
2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตาบลบางปลาม้า มีวัดและสถานที่สาคัญทางศาสนา รวมทั้งสิ้นจานวน 12 แห่ง ดังนี้
1. วัดรอเจริญ
หมู่ที่ 1
2. วัดบ้านเก่า
หมู่ที่ 2
3. วัดบ้านสูตร
หมู่ที่ 2
4. วัดโพธิ์ศรี
หมู่ที่ 3
5. วัดขุนไกร
หมู่ที่ 4
6. วัดทุ่งอุทุมพร
หมู่ที่ 4
7. วัดบ้านด่าน
หมู่ที่ 4
8. วัดเสาธง
หมู่ที่ 5
9. วัดโพธิ์ลังกา
หมู่ที่ 6
10. วัดกกม่วง
หมู่ที่ 7
11. วัดบ้านหมี่
หมู่ที่ 7
12. วัดสวนหงษ์
หมู่ที่ 8
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2.3 สาธารณสุข
สถานพยาบาลในเขตตาบลบางปลาม้า
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางปลาม้า
2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตาบลบางปลาม้า มีที่พักตรวจ/อาสาสมัครตารวจชุ มชน ให้การดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณที่
มีความเสี่ยง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออ้านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน
3. ข้อมูลทางชีวภาพ
ตาบลบางปลาม้า มีระบบการผลิตด้านเกษตรกรรมและอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
รายได้และความยั่งยืนในการดารงชีวิตให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป ที่สาคัญ ประกอบด้วย
3.1 ระบบการผลิตด้านพืช ของเกษตรกรตาบลบางปลาม้า มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญดังนี้
1) การผลิตและการตลาดข้าว
ข้าว ตาบลบางปลาม้า พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่รับน้าชลประทาน โดยมี
รูปแบบการผลิตแยกเป็นฤดูปลูกซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง
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ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนการผลิตข้าว
ประเด็น
รายการ
1. การเตรียมดิน
- รถปั่น
- ทาเทือก
2. พันธุ์ข้าว
- กข 41,กข 47

3. กาจัดวัชพืช

4. สารป้องกัน
กาจัดโรคและแมลง
5. การให้น้า
6. การใส่ปุ๋ย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
7. การเก็บเกี่ยว

ค่าแรงงาน
- สารเคมีคุมวัชพืช
- สารกาจัดวัชพืช
ค่าแรง (2 ครั้ง)
- สารเคมีกาจัดโรคและแมลง
ค่าแรง (3 ครั้ง)
- สูบน้า
- ปุ๋ยเคมี
สูตร 16 - 20 - 0
สูตร 16 - 20 - 0
สูตร 15 – 15 – 15
ค่าแรงงาน ( 3 ครั้ง )
- รถเกี่ยวข้าว + ค่าขนส่ง

8. ค่าเช่า
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
รวมผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)

ปริมาณ / อัตรา

25 กก.

(หน่วย : ไร่)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
500
375
60
50
89
120
181
180
200

25 กก.
25 กก.
5 กก.

315
315
90
150
550
1,000
4,175
800

3.2 ระบบการผลิตด้านปศุสัตว์
ต้าบลบางปลาม้า มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน
ของต้าบลบางปลาม้า อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการเลี้ยงแพะ ในหมู่ที่ 4
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ตารางที่ 5 แสดงการเลี้ยงไก่
เกษตรกรผู้
ไก่ GP PS
เลีย้ งไก่ ไก่พนื้ เมือง ไก่เนือ้ พันธุ์ ไก่ไข่พันธุ์
พืน้ ที่
ผลิตลูกไก่
รวม
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
เนือ้ (ตัว)
(ฟาร์ม)
00 - บางปลาม้า
01 - บ้านยอด
1
40
02 - บ้านเก้าห้อง
8
230
- 59,400
03 - บ้านโพธิ์ศรี
14
890
- 25,000
04 - บ้านด่าน
14
680
05 - บ้านเสาธง
27
1,180
06 - บ้านดอนมะเกลือ
14
605
07 - บ้านกกม่วง
13
563
08 - บ้านบางปลาม้า
17
732
09 - บ้านขนมจีน
8
264
10 - บ้านหัวไผ่
12
450
11 - บ้านโพนไร่
6
66
- 135,000
12 - บ้านโพธิ์ศรี
6
243
รวม
140
5,943
- 219,400
ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560

ไก่ GP PS ผลิตลูกไก่ไข่ (ตัว)

ไก่รวม
(ตัว)
40
- 59,630
- 25,890
680
1,180
605
563
732
264
450
- 135,066
243
- 225,343
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ตารางที่ 6 แสดงการเลี้ยงโค
โคพืน้ เมือง (ตัว)
เพศเมีย
พืน้ ที่

00 - บางปลาม้า
01 - บ้านยอด
02 - บ้านเก้าห้อง
03 - บ้านโพธิ์ศรี
04 - บ้านด่าน
05 - บ้านเสาธง
06 - บ้านดอนมะเกลือ
07 - บ้านกกม่วง
08 - บ้านบางปลาม้า
09 - บ้านขนมจีน
10 - บ้านหัวไผ่
11 - บ้านโพนไร่
12 - บ้านโพธิ์ศรี
รวม

โคพันธุแ์ ท้ (ตัว)
เพศเมีย

โคลูกผสม (ตัว)
เพศเมีย

เกษตรกร
เพศผู้ แรกเกิด ตัง้ ท้อง เพศผู้ แรกเกิด ตัง้ ท้อง เพศผู้ แรกเกิด
ผูเ้ ลีย้ ง
ถึงโค แรกขึ้นไป
ถึงโค แรกขึ้นไป
ถึงโค
สาว
สาว
สาว
5 48
79
69
1 10
15
7
1 5
6
7
2 12
17
14
9 75
117
97
-

ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560

โคเนือ้ รวม

โคขุน (ตัว)

(ตัว)
ตัง้ ท้องแรกขึ้นไป
-

-

196
32
18
43
289
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3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตาบลบางปลาม้า มีพื้นที่ใช้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกรในสาขาการผลิตพืช
และปศุสัตว์ ได้แก่ นาข้าว, ไร่, สวน และเลี้ยงสั ตว์ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 7 แสดงลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินตาบลบางปลาม้า ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตาบลบางปลาม้า
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

หมู่ที่ 1

บ้านยอด

188

1,339

หมู่ที่ 2

บ้านเก้าห้อง

231

187

หมู่ที่ 3

บ้านโพธิ์ศรี

140

1,354

หมู่ที่ 4

บ้านด่าน

238

1,382

หมู่ที่ 5

บ้านเสาธง

253

2,252

หมู่ที่ 6

บ้านดอนมะเกลือ

363

2,231

หมู่ที่ 7

บ้านกกม่วง

242

1,016

หมู่ที่ 8

บ้านสวนหงษ์

105

15

หมู่ที่ 9

บ้านขนมจีน

113

95

หมู่ที่ 10

บ้านหัวไผ่

93

1,202

หมู่ที่ 11

บ้านโพนไร่

70

715

หมู่ที่ 12

บ้านโพธิ์ศรี

162

2,137

รวม
1,998
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอบางปลาม้า ปี 2559

13,925

3.4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทางธรรมชาติ
(1) ป้อมปราบโจร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาดเก้าห้อง ซึ่งก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2477
ก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างโดยนายบุญรอด เหลียงพาณิชย์ คหบดีของบ้ านเก้าห้อง ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 2 ตาบลบางปลาม้า อยู่ในเขตเทศบาล ใช้เวลาสร้าง 1 ปีเศษ ทาพิธีเปิดเมื่อ พ.ศ. 2477
โดยพระยารามราชภักดีเจ้าเมืองสุพรรณบุรี มาเป็นผู้เปิดป้อมปราบโจร สาเหตุที่ก่อสร้างเพื่อป้องกัน
โจรผู้ร้ายมาปล้น ซึ่งสมัยนั้นเสือดาและเสือมเหศวรเป็นโจรที่มีชื่อเสียง และจะมาปล้นตลาดเก้าห้อง
แต่เมื่อเสือดาเสี่ยงทายแล้วจึงไม่กล้ามาปล้น รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีน สูงประมาณ
ตึกสี่ชั้นภายในป้อมจะเจาะช่องไว้สาหรับให้ปืนสามารถส่องออกมาได้สาหรับยิงโจรผู้ร้าย ซึ่งมีช่อง
ส่องปืนเป็นจานวนมาก และชั้นบนของป้อมมีไว้สาหรับเป็นสถานที่ดูโจรผู้ร้ายที่จะมาปล้น โดยมีเวร
ยามประจาอยู่เพื่อบอกกล่าวแก่ชาวบ้านที่อยู่เวรยามบริเวณป้อม ให้เข้าประจาที่ส่องปืนเพื่อต่อสู้กับ
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โจรผู้ร้าย ซึ่งเมื่อสร้างป้อมแล้วโจรผู้ร้ายก๊กต่างๆ ก็ไม่กล้ามาปล้นตลาดเก้าห้อง ทาให้ประชาชน
ภายในตลาดอยู่กันอย่างสงบสุข
(2) ตลาดเก้าห้อง ตั้งอยู่ห มู่ที่ 2 ตาบลบางปลาม้า อยู่ในเขตเทศบาล คาว่า
“เก้ า ห้ อ ง”น าชื่ อ มาจากบ้ า นเก้ า ห้ อ ง ซึ่ ง อยู่ ต รงข้ า มกั บ ตลาดเก้ า ห้ อ ง คื อ อยู่ ฝั่ ง วั ด ลานคา
(เขตเทศบาลต าบลต้ น คราม) ตลาดเก้ า ห้ อ งมี อ ยู่ 3 ตลาด ได้ แ ก่ ตลาดบน ตลาดกลาง
และตลาดล่าง
ตลาดบน - มีอายุประมาณ 77 กว่าปี ลักษณะเป็นห้องแถวไม้ 2 ชั้น มีประมาณ 20 ห้อง
พระชาญสุวรรณเขตเป็นผู้สร้าง รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีน
ตลาดกลาง - สภาพเดิมเป็นโรงสีของนายทองดี ต่อมาสร้างเพิ่มเติมเป็นห้องแถว มีประมาณ
10 ห้อง มีอายุประมาณ 77 ปี รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีน
ตลาดล่า ง - สร้ างโดยนายบุญรอด เหลี ยงพาณิช ย์ คหบดีของตาบลวังมะขาม (ตาบล
บางปลาม้า) อาเภอบางปลาม้า มีอายุประมาณ 107 ปี สร้างเป็นห้องแถว 2 ชั้น มีประมาณ
20 ห้อง รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีน
ในบริเวณใกล้เคียง จะมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจก็คือ บ้านเก้าห้อง อยู่ในเขต
เทศบาลตาบลต้นครามฝั่งวัดลานคา ตั้งอยู่ด้านใต้ของวัดลานคา ติดกับโรงเรียนวัดลานคา สร้างโดย
ขุนกาแหงลือชัยผู้นาชุมชนในหมู่บ้านเก้าห้อง ซึ่งชุมชนกลุ่มนี้เ ป็นชุมชนที่อพยพมาจากเวียงจันทน์
(ไทยพวน) ลั กษณะของบ้ านเรื อ นไทย มีห้ องอยู่เก้าห้ อง สร้างสมัยรัช กาลที่ 4 โดยขุนกาแหง
มีหน้าที่เก็บภาษี ส่วย อากร ส่งให้กับหลวงภายในบ้านเก้าห้องแต่ละห้อง จะจัดเป็นสัดส่วน สาหรับ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ห้องที่หนึ่ง
ใช้เป็นห้องรับแขกที่มาติดต่อหรือพบปะกับเจ้าของบ้าน
ห้องที่สอง
ใช้เป็นห้องเก็บภาษี ส่วย อากร
ห้องที่สาม
ใช้เป็นห้องรักษาโรค โดยรักษาแผนโบราณ และเป็นที่เก็บตารายา
แผนโบราณ
ห้องที่สี่
ใช้เป็นห้องดูฤกษ์ยามในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ปลูกบ้าน แต่งงาน
ห้องที่ห้า
ใช้ เ ป็ น ห้ อ งเก็ บ ต าราฤาษี ดั ด ตน และเป็ น สถานที่ ท ากา ย
บาบัดรักษาโดยใช้ตาราฤาษีดัดตน
ห้องที่หก
ใช้เป็นห้องกักขังผู้กระทาความผิดลหุโทษ โดยมีโซ่ตรวนล่ามไว้
ห้องที่เจ็ด
ใช้เป็นห้องเก็บพัสดุ
ห้องที่แปด
ใช้เป็นห้องนอน
ห้องที่เก้า
ใช้เป็นโรงครัว
และภายในบริ เวณบ้านมีศาลปู่เมือง ย่าเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพบูช าของชาวบ้า น
ละแวกนั้น
(3) วัดสวนหงส์
(4) วัดรอเจริญ
(5) หมู่บ้านโพธิ์ศรี (โรงเรียนชาวนา, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ บ้านโฮมสเตย์)
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4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4.1 การใช้แรงงานในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายอาชีพ การใช้
แรงงานในการประกอบอาชีพการเกษตรจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสามารถจาแนก
ออกเป็นกลุ่มอาชีพที่สาคัญ ดังนี้
1) เกษตรกรรม
3) ค้าขาย
2) รับจ้างทั่วไป
4) อื่น ๆ
4.2 สินเชื่อและภาวะหนี้ของเกษตรกร
เกษตรกรโดยทั่ว ไปจะมีรายรับ และรายจ่ายจะไม่เท่าเทียมกัน หากมีการวิเคราะห์ โดย
ละเอียดแล้วจะพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรตาบลบางปลาม้า จะมีหนี้สินที่เป็นตัวเงินทั้งในและนอก
ระบบ สาหรับแหล่งสินเชื่อที่เกษตรกรใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตรที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สหกรณ์ ก ารเกษตร
ธนาคารพานิชย์ ญาติพี่น้อง จากตารางที่ 8 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตาบลบางปลาม้า จะมีช่วง
หนี้สิน ช่วงหนี้สิน 5,001 – 10,000 บาท จานวน 3 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 10,001 – 20,000 บาท
รวม 8 ครั ว เรื อ น ช่ ว งหนี้ สิ น 20,001 – 50,000 บาท รวม 44 ครั ว เรื อ น ช่ ว งหนี้ สิ น
50,001 – 100,000 บาท รวม 75 ครัว เรือ น ช่ว งหนี้สิ น 100,001 – 500,000 บาท รวม 208
ครั ว เรื อน ช่ว งหนี้ สิ น 500,001 – 1,000,000 บาท รวม 52 ครัว เรือน และช่ว งหนี้สิ้ น มากกว่า
1,000,001 บาท รวม 56 ครั ว เรื อ น ดั ง นั้ น เกษตรกรในต าบลบางปลาม้ า มี ห นี้ สิ น รวมเฉลี่ ย
241,328.59 บาท/ครัวเรือน/ปี
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ตารางที่ 8 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตาบลบางปลาม้า
ช่วงหนีส้ นิ รวม (บาท/ครัวเรือน/ปี100,001)
500,000
ตาบล/หมู่

เกษตรกร 5,001 - 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-50,000 บาท 50,001 -100,000 บาท
บาท
(ครัวเรือน) จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

หมู่ 1

44

หมู่ 2

11

หมู่ 3

39

หมู่ 4

63

หมู่ 5

77

หมู่ 6

70

หมู่ 7

37

หมู่ 8

6

หมู่ 9

8

1

12.5

หมู่ 10

16

2

12.5

3

หมู่ 11

29

4

13.79

หมู่ 12

46

1

2.17

รวม

446

3
1

2.56

1

6.82

2.7

6.56

27.27

22.73

19

43.18

3

27.27

6

ครัวเรือน

13.64

3

6.82

365,159.09

5

45.45

66,363.64

3

7.69

3

7.69

17

43.59

6

15.38

8

20.51

362,733.33

1

1.59

13

20.63

10

15.87

32

50.79

6

9.52

1

1.59

208,798.35

10

12.99

15

19.48

13

16.88

10

12.99

28

36.36

184,571.43

2

2.86

56

80

11

15.71

1

1.43

379,529.57

15

40.54

11

29.73

3

8.11

2

5.41

217,094.59

5

83.33

1

16.67

248,333.33

6

75

1

12.5

214,582.75

18.75

10

62.5

1

6.25

177,062.50

11

37.93

9

31.03

3

10.34

115,517.24

6

13.04

27

58.7

2

4.35

356,197.30

1

8

3

10

ร้อยละ

ครัวเรือน

หนีส้ นิ รวมเฉลีย่
(บาท/
ร้อยละ
ครัวเรือน/ปี)

จานวน

2.56

2.7

2
3

6.82

จานวน

มากกว่า 1,000,001
บาท

1

1.3

1

3

500,001 -1,000,000
บาท

4

6.9
20.57

ทีม่ า : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2559

44

10.81

127.17

75

178.89

208

602

10
52

21.74
97.09

56

167.68

241,328.59
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4.3 เครื่องจักรกลในการเกษตร
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่
เกษตรกรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เกษตรกรที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องจักรในการเกษตร
เป็นของตนเอง และเกษตรกรที่ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องจักรในการเกษตรเป็นของตนเอง
4.4 การรวมกลุ่มด้านการเกษตร
ตารางที่ 9 แสดงการรวมกลุ่มด้านการเกษตร
ลาดับ
ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

1

วิสาหกิจชุมชนบริษัทบัณฑิตพัฒน์-เทค จากัด

เลขที่
84

2

วิสาหกิจชุมชนจักรสานหวายไม้ไผ่บ้านโพธิ์ศรี

23/1

หมู่
8
12

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559
5. ข้อมูลด้านสังคม
5.1 ประชากร
ตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12
หมู่บ้ าน มีป ระชากรรวมทั้งสิ้น 8,825 คน แยกเป็นชาย 4,383 คน หญิง 4,442 คน มีครัว เรือน
ทั้งหมด 2,569 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จานวน 1,998 ครัวเรือน รายละเอียดดังตารางที่ 10
แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร
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ตารางที่ 10 แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร
ร้อยละ
จานวน
จานวน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
จานวน
หมู่บ้าน
ชาย
ทั้งหมด
เกษตรกร
ครัวเรือน
(คน)
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) เกษตรกร
1
232
188
81.03
581
2
327
231
70.64
439
175
274
3
140
80.00
324
481
4
238
73.45
303
518
5
253
83.49
201
359
6
163
81.10
7
313
242
77.31
136
8
105
77.20
151
9
113
74.83
107
10
93
86.91
104
11
70
67.30
196
12
162
82.65
รวม
2,569
1,998
77.99
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559

528
288
237
176
140
362
4,383

จานวนประชากร

551
479
286
454
544
368

เฉลี่ย
(คน/
ครัวเรือน)
1,132
4.88
918
2.81
560
3.20
935
2.88
1,062
3.50
727
3.62

570
256
232
213
142
347

1,098
544
469
389
282
709

3.51
4.00
3.10
3.63
2.71
3.62

4,442 8,825

3.45

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

5.2 ครัวเรือนเกษตรกร
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง
และค้าขาย ตามลาดับ อาชีพที่ทารายได้ให้กับประชากรภายในตาบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม
โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว
ด้านการเลี้ยงสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร และมีการเลี้ยงแพะ ในหมู่ที่ 4
5.3 รูปแบบและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและเป็นสัง คม
ชนบท มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานวันขึ้นปีใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม โดยเทศบาลจัดให้มีการทาบุญตักบาตร
ในตอนเช้าวันที่ 1 มกราคม
- งานประจ าปี ไหว้เจ้าพ่อทุ่งแค (ของตลาดบน) ในงานประจาปีจะมีการจ้างงิ้ว
ถ้าปีใดมีแปดสองหนจะมีงิ้วเดือนมิถุนายน ถ้าปีใดมีแปดหนเดียว จะมีงิ้วในเดือนพฤษภาคม และการ
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ไหว้นั้นจะมีของไหว้ 3 อย่าง (ซาแซ) ได้แก่ หมู,เป็ด,ไก่ นอกจากนั้นก็มีผลไม้ หลังเสร็จพิธีจะมีการ
ประมูลของที่ไหว้เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในงานประจาปีหน้า ในช่วงตรุษจีน ,สารทจีน ก็มีการนาของไหว้
เจ้าพ่อ เช่นกัน (ของไหว้ ผลไม้ , ขนมเข่ง , ขนมเทียนตามสมควร มีน้าชา , เหล้า ,เบียร์ และเผา
กระดาษเงิน-ทอง)
- งานประจาปีไหว้เจ้าแม่ทับทิม (ตลาดกลาง) ซึ่งมีอายุ 100 กว่าปีขึ้นไป จะไหว้
ประมาณเดือนมีนาคม โดยของที่ใช้ไหว้จะได้แก่ เป็ด หมู ไก่ ผลไม้ ได้แก่ ส้ ม เงาะ ทุเรียน
ลาไย แอปเปิ้ล
- งานประจาปีไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง (ตลาดล่าง ) ซึ่งจาลองมาจากเจ้าพ่อหลักเมือง
สุพรรณบุ รี งานไหว้เจ้ าของชาวตลาดล่างจะมีการประกอบพิธีไหว้ประมาณเดือน พฤษภาคม –
มิถุนายน ในพิธีไหว้จะมีการละเล่นโดยจ้างงิ้วมาเล่นให้เจ้าพ่อดู เป็นเวลาประมาณ 4 คืน ส่วนพิธีไหว้
นั้น จะประกอบด้ว ยอาหารคาว 3 อย่าง (ซาแซ หมายถึง ของ 3 อย่าง) ได้แก่ หมู เป็ด ไก่
นอกจากนั้นก็มี น้าชา เหล้า หรืออาจไหว้ด้วยผลไม้แต่ต้องมีอย่างน้อย 3 อย่างขึ้นไป
- งานวันสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี โดยเทศบาลจัดให้มี
การตักบาตรตอนเช้าวันที่ 13 เมษายนมีการรดน้าผู้สูงอายุและแจกสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
ในบางปีจัดให้มีการราวงย้อนยุคในเวลากลางคืน และในบางปีจะมีการจัดประเพณีสงกรานต์ (เทศกาล
บั้งไฟ) โดยจัดในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี
- ประเพณีทาบุญกาฟ้า จัดขึ้นในเดือน 3 มีการเผาข้าวหลาม ไปทาบุญและแจก
ข้ า วหลามให้ กั บ ญาติ พี่ น้ อ ง และหมู่ บ้ า นข้ า งเคี ย ง ในช่ ว งเทศกาลดั ง กล่ า วจะมี เ สี ย งฟ้ า ร้ อ ง
ซึ่งประเพณีดังกล่าวใช้เสียงฟ้าเป็นสัญญาณบอกการเริ่มประเพณีทาบุญกาฟ้า
- ประเพณีสารทลาวและสารทไทย ประเพณีสารทลาวจัดขึ้นตอนต้นเดือน 10
โดยมีการทาอาหารคาวหวาน ใส่สารับและใส่กระจาดหาบไปถวายพระในช่วงเช้าและเพล อาหาร
คาว ได้แก่ ขนมจีน ข้าว น้าพริก น้ายา อาหารหวาน ได้แก่ กระยาสารท ข้าวเหนียวแดง ขนมกง
กล้วย อ้อย ฯลฯ และได้ทาแจกแก่ญาติพี่น้องและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งการทาบุญแต่ละวัดจะไม่
พร้อมกัน จุดประสงค์เพื่อแจกของได้อย่างทั่วถึง สารทไทยเริ่มตอนสิ้นเดือน 10 ต่อจากสารทลาว
พิธีเหมือนกับสารทลาว
- งานแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ตรงกับแรม 1 ค่า เดือน 8 ของทุกปี โดย
เทศบาลจัดกิจ กรรมแห่เทีย นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยเชิญชวนประชาชนร่วมแห่เทียน
พรรษาเพื่อถวายให้กับวัด
- งานพิธีทางศาสนา อาทิ งานวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่า เดือน 7) งานมาฆบูชา
(ขึ้น 15 ค่า เดือน 4) งานอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่า เดือน 8) งานวันออกพรรษา เป็นต้น
- งานรัฐพิธี อาทิ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช
โดยมีการจัดบอร์ดและรูปภาพประดับสานักงานและมีกิจกรรมปลูกต้ นไม้ในวาระโอกาสต่าง ๆ มีการ
เข้าร่วมงานรัฐพิธีที่อาเภอบางปลาม้า เป็นต้น
5.5 ด้านผู้นา
1) ด้านการปกครอง มีกานันเป็นผู้ดูแลในระดับตาบล ในระดับหมู่บ้านมีผู้ใหญ่เป็นผู้นา
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ตารางที่ 11 แสดงรายชื่อผู้นาชุมชนตาบลบางปลาม้า
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1
บ้านยอด
นายพิเชษฐ์ แถลงกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน
2
บ้านเก้าห้อง
นายมานิตย์ แสงภู่
ผู้ใหญ่บ้าน
3
บ้านโพธิ์ศรี
นายจารัส
พิมพ์มีลาย
ผู้ใหญ่บ้าน
4
บ้านด่าน
นายหวล
พิมพ์ใจใส
ผู้ใหญ่บ้าน
5
บ้านเสาธง
นายนิธิภาส ดิษฐวุฒิ
ผู้ใหญ่บ้าน
6
บ้านดอนมะเกลือ
นายบรรเจิด แก้ววิชิต
กานัน
7
บ้านกกม่วง
นายธวัตชัย คล้ายสุบรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน
8
บ้านสวนหงษ์
นายไพโรจน์ ถิ่นฐาน
ผู้ใหญ่บ้าน
9
บ้านขนมจีน
นางสาวนิภากร กาเสียงใส
ผู้ใหญ่บ้าน
10
บ้านหัวไผ่
นายทองสุข รัตนะบูชา
ผู้ใหญ่บ้าน
11
บ้านโพนไร่
นายชูศักดิ์
สวนคง
ผู้ใหญ่บ้าน
12
บ้านโพธิ์ศรี
นายชอบ
ทองแย้ม
ผู้ใหญ่บ้าน
ที่มา: ที่ว่าการอาเภอบางปลาม้า ปี 2560
2) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี (อาเภอบางปลาม้า)
1. นายบรรเจิด
แก้ววิชิต ตาแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
2. นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
3) คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลบางปลาม้า
ตารางที่ 12 แสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลบางปลาม้า
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
1
บ้านยอด
นายพิเชษฐ์
แถลงกิจ
2
บ้านเก้าห้อง
นางวิไล
วงษ์พนัส
3
บ้านโพธิ์ศรี
นายจารัส
พิมพ์มีลาย
4
บ้านด่าน
นายหวล
พิมใจใส
5
บ้านเสาธง
นายนิธิภาส
ดิษฐวุฒิ
6
บ้านดอนมะเกลือ
นายบรรเจิด
แก้ววิชิต
7
บ้านกกม่วง
นายสมเกียรติ
สาระถี
8
บ้านสวนหงษ์
นายไพโรจน์
ถิ่นฐาน
9
บ้านขนมจีน
นายสมชาย
กาเสียงใส
10 บ้านหัวไผ่
นายทองสุข
รัตนะบูชา
11 บ้านโพนไร่
นายชูศักดิ์
สวนคง
12 บ้านโพธิ์ศรี
นายเสน่ห์
อินทร์แช่มช้อย
ที่มา : สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560
4) รายชื่อผู้บริหารงาน
1. นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาม้า
2. นายอภิชาต ชโลธร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบางปลาม้า
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า 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
ตาบลบางปลาม้า และผู้ แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ได้ข้อมูล ปัญหา สาเหตุของปัญหา รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของตาบลบางปลาม้า ดังนี้
ปัญหา

สาเหตุของปัญหา
1. ด้านน้า
1. การจัดสรรน้าไม่ตรงกับความ
- การจัดสรรน้า
ต้องการของเกษตรกรในช่วง
การเพาะปลูก
- ปริมาณน้าที่ใช้เพื่อการเกษตร 2. ขาดแหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
ไม่เพียงพอ
ฤดูแล้ง

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
1. จัดทาแผนการจัดสรรน้าและ
แผนการส่งน้าโดยการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้า
(เนื่องจากพื้นที่ตาบลบางปลาม้า
เกษตรกรเพาะปลูกข้าว
นาปี ช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค.
นาปรับ ช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย.)
2. สร้างโรงสูบน้าไฟฟ้าจากแม่
น้าท่าจีน เพื่อส่งน้าในการทา
การเกษตรแก่เกษตรกรเข้า
คลอง 3 สาย ดังนี้
สายที่ 1 คลอง
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในหมู่
1,6,9
สายที่ 2 คลอง
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในหมู่
4,7,8
สายที่ 3 คลอง
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในหมู่
3,5,10,11,12
3. สร้างแก้มลิง/สระน้าขนาด
ใหญ่ในพื้นที่สาธารณะหมู่ 4
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ปัญหา
2. ด้านดิน
- ดินเสื่อมสภาพ

- ดินเป็นกรด

3. ด้านต้นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา
1. การปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง ไม่
มีการพักดิน
2. เผาเศษวัสดุในไร่นา
3. ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
4. การใช้ปุ๋ยเคมีมากและใช้
อย่างต่อเนื่อง
5. สูบน้านิ่ง ไม่ไหลเวียนมาใช้

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าว
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อพักดิน
2. รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืช
หมุนเวียน
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมีพร้อมทั้งปลูกพืชปุ๋ยสด
เพื่อปรับปรุงบารุงดิน โดย
- ถ่ายทอดความรู้ในการ
ปรับปรุงบารุงดิน
- การใช้ปุ๋ย
2. รณรงค์ให้ลดการเผาและ
กาหนดบทลงโทษอย่างจริงจัง
โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติ
ตาม

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ใช้ปัจจัยการผลิตมากเกิน
1. รณรงค์ให้เกษตรกรเก็บดิน
ความจาเป็น (จานวนครั้ง/อัตรา เพื่อวิเคราะห์ และใช้ปุ๋ยตามค่า
การใช้)2. ขาดแคลนแรงงาน
วิเคราะห์ดิน
- แรงงานหายาก
2. รณรงค์ให้เกษตรกรปฏิบัติ
- มีการเพิ่มค่าแรง
ด้วยตนเอง ในบางกิจกรรม
- ไม่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 3. รณรงค์ให้เกษตรกรใช้
3. ค่าเช่าที่ดินสูง
เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อ
- การแข่งขันการให้ค่าเช่า
ทดแทนแรงงาน เช่น รถดานา
4. ขาดความเชื่อมั่นในการใช้
,เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์,เครื่อง
สารชีวภาพ,ชีวภัณฑ์
หว่าน,เครื่องฉีดยา เป็นต้น
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน เพื่อใช้ในภาค
การเกษตร เช่น โซล่าเซลล์
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ปัญหา
(ต่อ) 3. ด้านต้นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีการลดต้นทุนการ
ผลิตโดย
- ให้ความรู้ด้านการใช้พันธุ์
ปุ๋ยเคมี, สารเคมี อย่างจริงจัง
- สร้างแปลงเรียนรู้แบบแปลง
ใหญ่
- เกษตรกรรวมกลุ่มผลิต เพื่อ
ลดต้นทุนในลักษณะแปลงใหญ่

4.ด้านราคาผลผลิต

1. ผลิตข้าวไม่ตรงความต้องการ
ของตลาด เกิดจากการใช้พันธุ์
ข้าวด้อยคุณภาพ (เนื่องจาก
สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่ม ทาให้
เกษตรกรต้องปลูกข้าวอายุสั้น)
2. ขาดการวางแผนการผลิต ทา
ให้ผลผลิตล้นตลาดจึงถูกเอารัด
เอาเปรียบจากโรงสี
3. ไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต

5. การรวมกลุ่ม

1. ผู้นากลุ่มขาดประสิทธิภาพ
และขาดความรับผิดชอบ
2. ขาดการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการและสมาชิก

(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์
ข้าวที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรผลิตในลักษณะแปลง
ใหญ่ พร้อมทั้งให้มีการแปรรูป
สินค้า
3. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลผลิตและ
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
4. สนับสนุนเครื่องชั่งขนาดใหญ่
ประจาตาบล
(ภาครัฐ)
- ส่งเสริม ฟื้นฟูและสนับสนุน
กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
ดาเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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จากข้อมูล ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการระดมความคิด
ดังกล่าว ได้มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อนาเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
รวมทั้ง เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ย วข้องในตาบลบางปลาม้า ผู้นาท้องถิ่น ท้องที่
และเกษตรกรของตาบลให้มีการเพิ่มเติม และยืนยันข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นดังกล่าว โดย
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดเวทีประชาคม ดังนี้
ผลจากการจัดทาเวทีประชาคมตาบลได้ข้อมูล ปัญหาความต้องการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด้านน้า
- การจัดสรรน้าไม่ตรงกับความ
(ภาครัฐ)
ต้องการของเกษตรกรในช่วง
1. จัดทาแผนการจัดสรรน้าและ
การเพาะปลูก
แผนการส่งน้าโดยการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้า
(เนื่องจากพื้นที่ตาบลบางปลาม้า
เกษตรกรเพาะปลูกข้าว
นาปี ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ย.
นาปรับ ช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย.)
2. สร้างโรงสูบน้าไฟฟ้าจากแม่
น้าท่าจีน เพื่อส่งน้าในการทา
การเกษตรแก่เกษตรกรเข้า
คลอง 4 สาย ดังนี้
สายที่ 1 คลองขอม และคลอง
ตาลกาบ ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรในหมู่ 1,6,9
สายที่ 2 คลองตลาดแก้ว และ
คลองอ่าวหมัน ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรในหมู่ 4,7,8
สายที่ 3 คลองควาย
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในหมู่
3,5,10,11,12
สายที่ 4 คลองบ้านหมี่
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในหมู่
2,3,7,11,12 และหมู่ 4
บางส่วน
3. สร้างแก้มลิง/สระน้าขนาด
ใหญ่ ในพื้นที่สาธารณะ หมู่ 4
จานวน 20 ไร่
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ปัญหา
2. ด้านดิน
- ดินเสื่อมสภาพ

สาเหตุของปัญหา
- การเร่งรอบการผลิต เพื่อให้
ทันรอบการผลิต 2 ครั้ง/ปี
เนื่องจากน้าท่วมตั้งแต่เดือน
ต.ค. – ธ.ค.
จึงไม่สามารถปลูกพืชปรับปรุง
บารุงดินได้

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ขี้หมูอัดเม็ด
หรือขี้หมูสด

3. ด้านต้นทุนการผลิต

- ค่าใช้จ่ายในการสูบน้าสูง

(ภาครัฐ)
- สนับสนุนเครื่องสูบน้า
เพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

4.ด้านราคาผลผลิต

- ขาดการสารวจข้อมูลด้าน
การตลาดก่อนตัดสินใจทาการ
ผลิต ทาให้เกิดปัญหาผลผลิตล้น
ตลาดในบางส่วน

-

5. การรวมกลุ่ม

- ผู้นากลุ่มและสมาชิกขาดความ
เสียสละ ความซื่อสัตย์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม
ส่งผลให้กลุ่มขาดประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน

-
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บทที่ 3
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
ตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่
ได้จากการจัดทาเวทีระดมความคิด และจัดทาเวทีประชาคมในตาบลบางปลาม้า โดยมีเกษตรกร ผู้นา
เกษตรกร ผู้น าท้องที่ผู้ น าท้องถิ่น ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดเวทีและให้ข้อมู ลของตาบล
บางปลาม้า จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบลและแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ดังนี้
3.1 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ตาบลบางปลาม้า อาเภอบางปลาม้า
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด้านน้า
1. การจัดสรรน้าไม่ตรงกับความ
(ภาครัฐ)
- การจัดสรรน้า
ต้องการของเกษตรกรในช่วง
1. จัดทาแผนการจัดสรรน้าและ
การเพาะปลูก
แผนการส่งน้าโดยการมีส่วนร่วม
- ปริมาณน้าที่ใช้เพื่อการเกษตร 2. ขาดแหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ใน ของเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้า
ไม่เพียงพอ
ฤดูแล้ง
(เนื่องจากพื้นที่ตาบลบางปลาม้า
เกษตรกรเพาะปลูกข้าว
นาปี ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ย.
นาปรัง ช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย.)
2. สร้างโรงสูบน้าไฟฟ้าจากแม่
น้าท่าจีน เพื่อส่งน้าในการทา
การเกษตรแก่เกษตรกรเข้า
คลอง 4 สาย ดังนี้
สายที่ 1 คลองขอม และคลองตาล
กาบ ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรใน
หมู่ 1,6,9
สายที่ 2 คลองตลาดแก้ว และ
คลองอ่าวหมัน ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรในหมู่ 4,7,8
สายที่ 3 คลองควาย
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในหมู่
3,5,10,11,12
สายที่ 4 คลองบ้านหมี่ ครอบคลุม
พื้นที่การเกษตรในหมู่
2,3,7,11,12 และหมู่ 4 บางส่วน
3. สร้างแก้มลิง/สระน้้าขนาดใหญ่
ในพื้นที่สาธารณะ หมู่ 4 จ้านวน
20 ไร่
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2. ด้านดิน
- ดินเสื่อมสภาพ

- ดินเป็นกรด

3. ด้านต้นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. การปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง ไม่ 1. รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าว
มีการพักดิน
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อพักดิน
2. เผาเศษวัสดุในไร่นา
2. รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืช
3. ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
หมุนเวียน
4. การเร่งรอบการผลิต เพื่อให้ 3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ขี้หมู
ทันรอบการผลิต 2 ครั้ง/ปี
อัดเม็ด หรือขี้หมูสด
เนื่องจากน้้าท่วมตั้งแต่เดือน
ต.ค. – ธ.ค.
(ภาครัฐ)
จึงไม่สามารถปลูกพืชปรับปรุง 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บ้ารุงดินได้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมีพร้อมทั้งปลูกพืชปุ๋ยสด
1. การใช้ปุ๋ยเคมีมากและใช้
เพื่อปรับปรุงบารุงดิน โดย
อย่างต่อเนื่อง
- ถ่ายทอดความรู้ในการ
2. สูบน้านิ่ง ไม่ไหลเวียนมาใช้ ปรับปรุงบารุงดิน
- การใช้ปุ๋ย
2. รณรงค์ให้ลดการเผาและ
กาหนดบทลงโทษอย่างจริงจัง
โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติ
ตาม
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ใช้ปัจจัยการผลิตมากเกิน
1. รณรงค์ให้เกษตรกรเก็บดิน
ความจาเป็น (จานวนครั้ง/อัตรา เพื่อวิเคราะห์ และใช้ปุ๋ยตามค่า
การใช้)
วิเคราะห์ดิน
2. ขาดแคลนแรงงาน
2. รณรงค์ให้เกษตรกรปฏิบัติ
- แรงงานหายาก
ด้วยตนเอง ในบางกิจกรรม
- มีการเพิ่มค่าแรง
3. รณรงค์ให้เกษตรกรใช้
- ไม่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อ
3. ค่าเช่าที่ดินสูง
ทดแทนแรงงาน เช่น รถดานา
- การแข่งขันการให้ค่าเช่า ,เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์,เครื่อง
4. ขาดความเชื่อมั่นในการใช้
หว่าน,เครื่องฉีดยา เป็นต้น
สารชีวภาพ,ชีวภัณฑ์
5. ค่าใช้จ่ายในการสูบน้้าสูง
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน เพื่อใช้ในภาค
การเกษตร เช่น โซล่าเซลล์
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(ต่อ) 3. ด้านต้นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
2. สนับสนุนเครื่องสูบน้้า
เพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีการลดต้นทุนการ
ผลิต
โดย
- ให้ความรู้ด้านการใช้พันธุ์
ปุ๋ยเคมี, สารเคมี อย่างจริงจัง
- สร้างแปลงเรียนรู้แบบแปลง
ใหญ่
- เกษตรกรรวมกลุ่มผลิต เพื่อ
ลดต้นทุนในลักษณะแปลงใหญ่

4.ด้านราคาผลผลิต

1. ผลิตข้าวไม่ตรงความต้องการ
ของตลาด เกิดจากการใช้พันธุ์
ข้าวด้อยคุณภาพ (เนื่องจาก
สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่ม ทาให้
เกษตรกรต้องปลูกข้าวอายุสั้น)
2. ขาดการวางแผนการผลิต ทา
ให้ผลผลิตล้นตลาดจึงถูกเอารัด
เอาเปรียบจากโรงสี
3. ไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต
4. ขาดการส้ารวจข้อมูลด้าน
การตลาดก่อนตัดสินใจท้าการ
ผลิต ท้าให้เกิดปัญหาผลผลิต
ล้นตลาดในบางส่วน

(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์
ข้าวที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรผลิตในลักษณะแปลง
ใหญ่ พร้อมทั้งให้มีการแปรรูป
สินค้า
3. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลผลิตและ
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
4. สนับสนุนเครื่องชั่งขนาดใหญ่
ประจาตาบล

5. การรวมกลุ่ม

1. ขาดการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการและสมาชิก
2. ผู้น้ากลุ่มและสมาชิกขาด
ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
ในการด้าเนินกิจกรรมภายใน
กลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มขาด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน

(ภาครัฐ)
- ส่งเสริม ฟื้นฟูและสนับสนุน
กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
ดาเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของตาบลบางปลาม้า
 จุดแข็ง (Strengths:S)
1) พื้นที่ลุ่มดินเหนียวเหมาะแก่การทานาเลี้ยงสัตว์ ประมงน้าจืด
2) พื้นที่ทาการเกษตรอยู่ในเขตชลประทานเต็มพื้นที่ไม่ขาดแคลนน้า
3) การคมนาคมสะดวกใกล้แหล่งจาหน่ายผลผลิต
4) ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ความนับถือ อาวุโส และผู้นา
ในท้องถิ่น
5) มีพื้นฐานการประกอบอาชีพการเกษตรที่มั่นคงและยาวนาน เช่น การ
ทานา การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงปลาน้าจืด
6) มีทรัพยากรเหลือใช้มากในท้องถิ่น สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
 จุดอ่อน (Weakness:W)
1) พื้นที่ลุ่มน้าท่วมขัง
2) ไม่มีพื้นที่ทาการเกษตรของตน
3) ไม่มีอาชีพและรายได้เสริมหลังจากว่างจากการทานา
4) ขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
5) การรวมกลุ่มในการทานา กิจกรรมด้านต่างๆ ยังไม่เหนียวแน่น
3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตาบลบางปลาม้า
 โอกาส (Opportunities:O)
1) จัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
2) ปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยการทาแปลงขยายพันธุ์ตามโครงการศูนย์ข้าว
ชุมชน
3) ลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
 ภัยคุกคาม (Threats:T)
1) ต้นทุนการผลิตสูง
2) เกษตรกรว่างงานหลังจากการทานา
3) ราคาพืชผลการเกษตรไม่แน่นอน

๑

3.4 แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลบางปลาม้า
โครงการ

เหตุผล

1. โครงการส่งเสริม - เกษตรกรมีปัญหาในด้านการทา
การทาเกษตรแบบ การเกษตร อันเนื่องมาจากปัญหาด้าน
แปลงใหญ่
ต่างๆ ดังนี้
1. ดิน
1.1 ปลูกพืชซ้าทีเ่ ดิมโดยไม่มกี ารพักดิน
1.2 ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
1.3 การเผาตอซัง/เศษวัสดุทเี่ หลือใน
ไร่นา
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

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2 กลุ่ม

2562
2 กลุ่ม

2563
2 กลุ่ม

2564
3 กลุ่ม

2565
3 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
2 ศูนย์ 2 ศูนย์ 2 ศูนย์ 3 ศูนย์ 3 ศูนย์
1.2 ส่งเสริมการ 1. จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว
ลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว
2. อบรมถ่ายทอดความรู้
300 ราย 300 ราย 300 ราย 300 ราย 300 ราย
2.1 ด้านลดต้นทุนการใช้ปยุ๋ เคมี
/6 ครั้ง

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

/6 ครั้ง

/6 ครั้ง

/6 ครั้ง

/6 ครั้ง

พื้นทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หมู่ 1-12

หมู่ 1-12

หมู่ 1-12

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

๒

1.โครงการส่งเสริม
การทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ต่อ)

300 ราย 300 ราย 300 ราย
3. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
1.2 ส่งเสริมการ 2.2 ด้านลดต้นทุนการใช้สารเคมี
/6 ครั้ง /6 ครั้ง /6 ครั้ง
3.1 เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต ลดต้นทุนการ
- ให้ความรู้ดา้ นการกาจัดศัตรูพชื โดยวิธี
3.2 คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ง ผลิตข้าว (ต่อ)
ผสมผสาน
เกิดจากการระบาดของโรคและแมลง
- รณรงค์ให้มกี ารผลิต และใช้สารชีวภาพ
ศัตรูพชื
สารชีวภัณฑ์ และสมุนไพร เพือ่ การป้องกัน กาจัด
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้
โรคและแมลงศัตรูข้าว
เกษตรกรมีรายได้ทไี่ ม่คมุ้ กับการลงทุน
300 ราย 300 ราย 300 ราย
2.3 ลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์
รายได้ทไี่ ด้จากการทาการเกษตรไม่
/6 ครั้ง /6 ครั้ง /6 ครั้ง
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึง
- การใช้ข้าวพันธุ์ดี ในอัตราทีเ่ หมาะสม
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านหนี้สินตามมา
ตามคาแนะนา
- การจัดทาแปลงพันธุ์ข้าว
6 แปลง 6 แปลง 6 แปลง
3. จัดทาแปลงเรียนรู้

300 ราย 300 ราย
/6 ครั้ง /6 ครั้ง

หมู่ 1-12

300 ราย 300 ราย
/6 ครั้ง /6 ครั้ง

หมู่ 1-12

6 แปลง 6 แปลง
/60 ไร่ /60 ไร่

หมู่ 1-12

6 แปลง 6 แปลง 6 แปลง 6 แปลง 6 แปลง
- จัดทาแปลงตัวอย่างต้นแบบ
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปยุ๋ พืชสดแก่เกษตรกร 600 ไร่ 600 ไร่ 600 ไร่ 600 ไร่ 600 ไร่

หมู่ 1-12

/60 ไร่

/60 ไร่

/60 ไร่

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

- แปลงสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว
- แปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดของ
ศัตรูข้าว
4. รณรงค์
4.1 รณรงค์การปลูกพืชปุย๋ สด และหรือการ
ใช้ปยุ๋ หมัก/ ปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน
โดย

- สนับสนุนปัจจัยในการจัดทาปุย๋ หมัก/
ปุย๋ อินทรีย์

3,000
ตัน

3,000
ตัน

3,000
ตัน

3,000
ตัน

3,000
ตัน
- อบต./ทต.
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1. โครงการส่งเสริม
การทาเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ต่อ)

1.2 ส่งเสริมการ
4.2 รณรงค์ให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรและ
ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
หมู่ บา้ น หมู่ บา้ น หมู่ บา้ น หมู่ บา้ น หมู่ บา้ น
ลดต้นทุนการ เทคโนโลยี
ผลิตข้าว (ต่อ)
- สนับสนุนเครื่องจักรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เช่น รถดานา,เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ,์ เครื่องหว่าน
ข้าว,รถเกีย่ วข้าว ฯลฯ
4.3 รณรงค์การไม่เผาตอซังและเศษวัสดุ
การเกษตรในไร่นา
- สร้างหมูบ่ ้านต้นแบบลดการเผา โดย 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 3แห่ง
หมู่1,2 หมู่ 3,4 หมู่ 5,6 หมู่ 7-9 หมู่
กาหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการในการให้
10-12
รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตติ าม และกาหนดบทลงโทษแก่
ผู้ฝ่าฝืน อย่างจริงจัง

หมู่ 1-12

2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง 3 แปลง 3 แปลง
/20 ไร่ /20 ไร่ /20 ไร่ /30 ไร่ /30 ไร่

หมู่ 1-12

- 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

2 ครั้ง
/2 วัน

2 ครั้ง
/2 วัน

2 ครั้ง
/2 วัน

3 ครั้ง
/3 วัน

3 ครั้ง
/3 วัน

24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง
500 เล่ม

-

500 เล่ม

-

500 เล่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

3 กลุ่ม

3 กลุ่ม

หมู่ 1-12

หมู่ 1-12

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

หมู่ 1-12

หมู่ 1-12
หมู่ 1-12

หมู่ 1-12

- อบต./อบจ.
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2. โครงการสร้าง
- เกษตรกรมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อ
อาชีพเสริมเพือ่ เพิม่ รายจ่าย ซึ่งเกิดจากมีตน้ ทุนการผลิตสูง
รายได้แก่เกษตรกร 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

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

4 กลุ่ม

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

หมู่ 1-12

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

-

-

-

หมู่ 8,12

5 กลุ่ม

6 กลุ่ม

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

หมู่ 1-12

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

- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐาน
2. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ตามความจาเป็น
ของกลุม่

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

1. สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวคุณภาพดี 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 กลุ่ม
เพือ่ การบริโภค ในรูปแบบนาแปลงใหญ่
- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
การตลาด และบรรจุภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ รวมทัง้ บรรจุ
ภัณฑ์แก่กลุ่ม
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนินธุรกิจ
- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่ายใน
ชุมชน
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน โดย
การจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน

หมู่ 1-12

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

4. โครงการส่งเสริม - ตาบลบางปลาม้า เกษตรกรส่วนใหญ่
การใช้น้าเพือ่
ได้รับน้าจาก โครงการส่งน้าและ
การเกษตรอย่างเป็น บารุงรักษาโพธิ์พระยา เกษตรกรของ
ระบบ
ตาบลบางปลาม้า จะมีปัญหาการใช้น้า
เพือ่ การเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจาก
- เกษตรกรไม่มกี ารสารองน้า ซึ่งจาก
วิกฤติภัยแล้งทีผ่ ่านมา ชลประทานมีน้า
ส่งมาไม่เพียงพอ ทาให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจาก เกษตรกรไม่
สร้างแหล่งกักเก็บน้า เพือ่ สารองน้าไว้ใช้

1. สนับสนุนการขุดลอกสระน้าทีต่ นื้ เขินในราย
เกษตรกรทีม่ สี ระน้าอยู่แล้ว

10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง

หมู่ 1-12

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 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 3 แห่ง
แหล่งกักเก็บน้าของหมูบ่ ้าน เพือ่ สารองไว้ใช้ในฤดู
แล้ง
4. สร้างแก้มลิง (20 ไร่) ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
5. สร้างโรงสูบน้าไฟฟ้าจากแม่น้าท่าจีน เพือ่ ส่งน้า
เข้าคลอง 4 สาย ดังนี้

หมู่ 1-12

- อบต./ทต.
- อบจ.
- พัฒนาที่ดิน
- ชลประทาน

4.1 ก่อสร้าง
และปรับปรุง
แหล่งน้าเพือ่
การเกษตร

หมู่ 1-12

หมู่ 4
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4. โครงการส่งเสริม - คู คลอง ตืน้ เขิน มีวัชพืชขึ้นขัดขวาง
การใช้น้าเพือ่
ทางเดินน้า เนื่องจากเกษตรกรขาด
การเกษตรอย่างเป็น จิตสานึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ
ระบบ (ต่อ)
รักษาแหล่งน้า โดยมองว่าการพัฒนา
เป็นบทบาทหน้าทีข่ องภาครัฐ
- ในช่วงทีม่ กี ารส่งน้า ผู้ใช้น้าไม่
เคารพกฎ กติกา ทาให้ปลายน้าไม่ได้รับ
น้าอย่างเพียงพอ
- ชลประทานจัดสรรน้าและส่ง
น้าไม่ตรงความต้องการรอบการผลิตของ
เกษตร

4.1 ก่อสร้าง
- สายที่ 1 คลองขอมและคลองตาลกาบ
และปรับปรุง
ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารเกษตรในหมู่ 1,6,9
แหล่งน้าเพือ่
- สายที่ 2 คลองตลาดแก้วและคลองอ่าวหมัน
การเกษตร (ต่อ) ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารเกษตรในหมู่ 4,7,8
- สายที่ 3 คลองควาย ครอบคลุมพืน้ ที่
การเกษตรในหมู่ 3,5,10,11,12
- สายที่ 4 คลองบ้านหมี่ ครอบคลุมพืน้ ที่
การเกษตรในหมู่ 2,3,7,11,12 และหมู่ 4 บางส่วน
6. ให้มกี ารจัดทาแผนการจัดสรรน้าและแผนการ
ส่งน้า โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และกลุ่ม
ผู้ใช้น้า
7. รณรงค์ให้ผู้ใช้น้า ยึดกฎ กติกา ตามทีก่ ลุ่มผู้ใช้
น้าได้กาหนดไว้ โดยกาหนดบทลงโทษและบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง
8. รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้น้าได้มสี ่วน
ร่วมในการบารุงรักษา คู คลอง

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

P

P

P

P

P

หมู่ 1-12

P

P

P

P

P

หมู่ 1-12

P

P

P

P

P

หมู่ 1-12
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- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น พันธุ์ 5.1 จัดตัง้ ศูนย์
5. โครงการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ ปุ๋ยเคมี สารเคมี และเกษตรกรใช้มากเกิน เรียนรู้เศรษฐกิจ
ความจาเป็น
พอเพียง
พอเพียงชุมชน
- เกษตรกรไม่เชื่อมั่นและไม่นาวิธีการใช้
ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้
- เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต
- คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเกิด
จากการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
- เกษตรกรไม่เชื่อมั่นในองค์ความรูท้ ี่มีอยู่
ทั้งจากภาครัฐและภูมิปัญญาของปราชญ์
เกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
-มีความเห็นต่างของบุคคลในครอบครัว
- ยึดติดกับวิถีการผลิตแบบเดิม
จากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกษตรกรมี
รายได้ที่ไม่คุ้มกับการลงทุน รายได้ที่ได้
จากการทาการเกษตรไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จา่ ยในครอบครัว จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านหนีส้ ินตามมา

หมู่ 1-12 - อบต./ทต.

1. จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- สารวจแหล่งปราชญ์เกษตรกร
- รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์
- สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอปุ กรณ์ให้เกิดเป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้ นข้อมูลในการตัดสินใจเพือ่ การ
ประกอบอาชีพ
- จัดการให้เกษตรกรในชุมชนและนอกชุมชน
เข้ามาเรียนรู้

3 ศูนย์ 3 ศูนย์ 2 ศูนย์ 2 ศูนย์ 2 ศูนย์

2. รณรงค์และจัดให้มีเวทีในการเสวนา เพือ่ ให้
นาผลจากการเรียนรู้ไปปฏิบัตจิ ริงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจา

3 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง หมู่ 1-12
/3 วัน /3 วัน /2 วัน /2 วัน /2 วัน

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

3. ประชาสัมพันธ์ ทางสือ่ ต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง หมู่ 1-12
วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์

