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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทางกายภาพ

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตั้งและอาณาเขตของตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม้า
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1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต
ตาบลกฤษณา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 17,570
ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอบางปลาม้าไปทางทิศใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อ
ได้โดย ถนนลาดยาง สายบางปลาม้า - บางสาม ถนนลาดยางชลประทาน สายบางยี่หน – วัดไผ่โรงวัว
และถนนลาดยางคันคลองชลประทานสาย 1 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลตะค่า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลสาลี
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จานวนหมู่บ้าน
ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม้า มีจานวนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านบางกุ้ง
หมู่ที่ 2 บ้านกอง
หมู่ที่ 3 บ้านกฤษณา
หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์บูรณะ
หมู่ที่ 5 บ้านโคกโพธิ์
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อยายโดก
หมู่ที่ 7 บ้านกฤษณา
1.2 การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั้งภายในตาบลและระหว่างตาบล
มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตาบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่
สาคัญภายในตาบลดังนี้
- ถนนชลประทาน (สายบางยี่หน–วัดไผ่ฯ) ผ่านตาบลตะค่า, ตาบลบ้านช้าง อาเภอ
สองพี่น้อง
- ถนนรพช. (สายบ้านโคกโพธิ์ – บ้านสาลี) ผ่านตาบลสาลี
- ถนนชลประทานสาย 1 ผ่านตาบลตะค่า อาเภอบางปลาม้าและตาบลบ้านช้าง
อาเภอสองพี่น้อง
1.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ลั ก ษณะพื้ น ที่ส่ ว นใหญ่ เป็ นที่ ร าบลุ่ ม และบางส่ ว นตั้ ง อยู่ ริม ฝั่ งแม่น้ าท่ า จีน และมี แม่ น้ า
ลาคลองเป็นหัวใจสาคัญ พื้นที่เหมาะในการทาการเกษตร ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ดินส่วนใหญ่เป็น
ดินเหนียว อาชีพหลักคือ การทานา เลี้ยงสัตว์น้าและรับจ้างทั่วไป
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
1) สภาพอากาศโดยทั่วไปของตาบลกฤษณา มีลักษณะแบบร้อนชื้น อุณหภูมิสู งสุดวัดได้
38.7 องศาเซลเซีย ส ในเดือ นเมษายน และอุ ณหภู มิ ต่ าสุ ดวั ด ได้ 15.6 องศาเซลเซี ย ส ในเดื อ น
กุมภาพันธ์
- ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายใต้พัดผ่าน ตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
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- ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์
2) ความชื้น สั มพัทธ์ พื้น ที่ตาบลกฤษณา มีความชื้ นสัมพัทธ์ต่าสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ ย
68.16 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในช่วงเดือนตุลาคม เฉลี่ย 80.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในช่วง
ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม) จะมีความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยระหว่าง 72.10 – 80.09 เปอร์เซ็นต์
1.5 ชุด/กลุ่มดิน และความเหมาะสมของดิน
พื้นที่ตาบลกฤษณา ลักษณะส่วนใหญ่ที่เหมาะกับการเกษตรกรรมประกอบด้วยชุดดินกลุ่มดิน
ประมาณ 2 ชุด/กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงชุดดิน/กลุ่มดินและความเหมาะสมของดิน
ชุดดิน/กลุ่มดิน

ลักษณะดิน

ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช

ชุดดินเสนา

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทาลึกมาก

- เหมาะแก่การทานาปานกลาง มีอยู่
ประมาณ 60 %

ชุดดินอยุธยา

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทาลึกมาก

- เหมาะแก่การทานาอย่างยิ่ง

ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ชุดดินตาบลกฤษณา

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ปี 2561
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1.6 แหล่งน้า
ตาบลกฤษณา มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภค/บริโภค เป็นแหล่ง น้าตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งน้าของระบบชลประทานโครงการส่งน้าและบารุงรัก ษาโพธิ์พระยา และ
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่
แหล่งน้าธรรมชาติ
- แม่น้า
1
สาย
- ลาน้า, ลาห้วย, ลาคลอง
17
แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้าตื้น
50
แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน(หมู่1,2,3,4,5,6,7)
9
แห่ง
ตารางที่ 2 แสดงแหล่งน้าทางการเกษตรตาบลกฤษณา
ที่
ชื่อลาคลอง
1 คลองลาทองหลาง
2 คันคลองนายพร้อม
3 คลองหนองกระดี่
4 คลองหนองใหญ่
5 คลองสระหลวง
6 คลองสามกั๊ก
7 คลองหมูดุด
8 คลองศพเพลิง
9 คลองโคกโพธิ์
10 คลองหนองน้าเค็ม
11 คลองลารางท่าพระ
12 คลองสะแก
13 คลองดอนทราย
14 คลองนายแสวง
15 คลองตัน
16 คลองหนองบัว
17 คลองรางกระสง
18 คลองสาลี
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา ปี 2561

หมู่ที่
2
2
2,3
2
4
4
4
4,6
5,6
5,6
5,6
5
5
5
6
6
7
2,5

กว้าง (เมตร)
26
7
11
8
12
12
10
32
20
19.60
12
17
7
7
13
10
11
30

ยาว (เมตร)
1,000
950
3,700
1,000
3,000
1,600
3,300
2,500
4,400
4,300
4,100
800
800
700
900
1,200
1,800
5,100
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1.7 สถิติปริมาณน้าฝน
ปริมาณน้าฝนตาบลกฤษณา รอบปี 2556 จานวน 905 มิลลิเมตร ปี 2557 จานวน
579.8 มิลลิเมตร ปี 2558 จานวน 783 มิลลิเมตร ปี 2559 จานวน 450.5 มิลลิเมตร และ ปี 2560
จานวน 1,053.6 มิลลิเมตร โดยช่วงเดือน กันยายน มีปริมาณฝนมาก และมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
จานวน 62.86 มิลลิเมตรต่อปี
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณน้าฝน ปี 2556 – 2560 ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม้า
เดือน
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
มกราคม
0.0
0.0
7.8
0.0
กุมภาพันธ์
2.6
0.0
0.0
0.0
มีนาคม
0.0
0.0
99.1
42.1
เมษายน
55.3
43.9
75.3
0.0
พฤษภาคม
30.0
82.7
55.3
12.3
มิถุนายน
89.0
28.8
0.0
55.1
กรกฎาคม
15.1
45.4
42.1
63.3
สิงหาคม
168.9
108.7
111.1
10.0
กันยายน
199.2
175.5
191.4
131.9
ตุลาคม
195.3
60.8
168.9
106.7
พฤศจิกายน
149.6
34.0
32.0
29.1
ธันวาคม
0.0
0.0
0.0
0.0
รวม
905.0
579.8
783.0
450.5
เฉลี่ย (มม.)
75.41
48.31
65.25
37.54
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ปี 2561

ปี 2560
12.9
0.0
88.8
17.9
308.6
37.8
122.0
125.0
22.1
267.8
50.7
0.0
1,053.6
87.80

1.8 ข้อมูลสาธารณูปโภคที่สาคัญ
ตาบลกฤษณา มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรและสามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนี้
- ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปลาม้า ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า ได้
ครบทุกหมู่บ้านแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยรองลงมาได้แก่ ประเภทธุรกิจ
ขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง
- ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง
7
หมู่บ้าน
- จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ
98 ของประชากรทั้งหมดใน
ตาบล
- ประปา ตาบลกฤษณา มีระบบประปาหมู่บ้าน รวม 9 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน
ได้แก่
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ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7

ให้บริการผู้ใช้น้า หมู่ที่ 1
ให้บริการผู้ใช้น้า หมู่ที่ 2
ให้บริการผู้ใช้น้า หมู่ที่ 3
ให้บริการผู้ใช้น้า หมู่ที่ 4 (2 แห่ง)
ให้บริการผู้ใช้น้า หมู่ที่ 5
ให้บริการผู้ใช้น้า หมู่ที่ 6
ให้บริการผู้ใช้น้า หมู่ที่ 7 (2 แห่ง)

1.9 สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ประจาตาบลกฤษณา
ตาบลกฤษณา มีสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์และแหล่งธุรกิจของตาบลกฤษณา ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและสามารถนามาใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ ดังนี้
- ระบบการสื่ อ สารทางโทรศั พ ท์ พื้ น ที่ ต าบลกฤษณา มี ส ายส่ ง สั ญ ญาณหมายเลข
โทรศัพท์พื้นฐานและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
- ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ตาบลกฤษณามีที่ทาการ
ไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) จานวน 1 แห่ง และใช้บริการขนส่งทางไปรษณีย์ อาเภอบางปลาม้ า ซึ่งอยู่
ห่างจากตาบลกฤษณา ระยะทาง 17 กิโลเมตร
2. สภาพทางสังคม
2.1 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา
- โรงเรียนประถมศึกษา
ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเลน , โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
- โรงเรียนกฤษณาประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

1
2

แห่ง
แห่ง

1
1

แห่ง
แห่ง

2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตาบลกฤษณา มีวัดและสถานที่สาคัญทางศาสนา รวมทั้งสิ้นจานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. วัดบางเลน
2. วัดศพเพลิง
3. วัดราษฎร์บูรณะ
4. วัดโคกโพธิ์
2.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2
แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกฤษณา พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 2, 3, 7
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านราษฎร์บูรณะ พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6
- อัตราการใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
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2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามประจาหมู่บ้าน
- ป้อมตารวจประจาตาบล
- ศาลารวมใจเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 50 ปี
- ศาลาพักร้อนริมทาง
- ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
1
1
9
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3. ข้อมูลทางชีวภาพ
ตาบลกฤษณา มีระบบการผลิตด้านเกษตรกรรมและอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
รายได้และความยั่งยืนในการดารงชีวิตให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป ที่สาคัญ ประกอบด้วย
3.1 ระบบการผลิตด้านพืช ของเกษตรกรตาบลกฤษณา มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ดังนี้
1) การผลิตและการตลาดข้าว
ข้าว ตาบลกฤษณา พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่รับน้าชลประทาน โดยมีรูปแบบ
การผลิตแยกเป็นฤดูปลูกซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง
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ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนการผลิตข้าว
ประเด็น
รายการ
1. การเตรียมดิน
- รถปั่น
- ทาเทือก

ปริมาณ / อัตรา
1 ครั้ง
1 ครั้ง

(หน่วย : ไร่)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
250
250

2. พันธุ์ข้าว

- กข 31, กข 41,กข 47
ค่าแรงงาน

30 กก.

495
60

3. กาจัดวัชพืช

- สารเคมีคุมวัชพืช
- สารกาจัดวัชพืช
ค่าแรง

400 ซีซี
200 ซีซี
2 ครั้ง

96
78
120

4. สารป้องกัน
กาจัดโรคและแมลง

- สารเคมีกาจัดโรคและแมลง
ค่าแรง

300 ซีซี
3 ครั้ง

566
180

5. การให้น้า

- สูบน้า

6. การใส่ปุ๋ย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

- ปุ๋ยเคมี
สูตร 46 – 0 - 0
สูตร 16 - 20 - 0
สูตร 15 – 15 – 15
ค่าแรงงาน

7. การเก็บเกี่ยว

- รถเกี่ยวข้าว + ค่าขนส่ง

8. ค่าเช่า

700

25 กก.
25 กก.
15 กก.
3 ครั้ง

250
275
270
120
600
1,000

รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
รวมผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)
ขายได้ราคา
รวมขายได้เงิน
กาไร

5,310
1,000
6 บาท/กิโลกรัม
6,000 บาท
690 บาท
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3.2 ระบบการผลิตด้านปศุสัตว์
ต าบลกฤษณา มี ก ารปศุ สั ต ว์ คื อ การเลี้ ย งโคเนื้ อ การเลี้ ย งสุ ก ร การเลี้ ย งไก่ และ
การเลี้ยงเป็ด ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงการเลี้ยงปศุสัตว์
เกษตรกรผู้ โคเนื้อ (ตัว) สุกร (ตัว) ไก่ (ตัว) เป็ด (ตัว)
เลี้ยงสัตว์รวม
พื้นที่
(ราย)
หมู่ 1 บ้านบางกุ้ง
12
หมู่ 2 บ้านกอง
11
31
หมู่ 3 บ้านกฤษณา
19
หมู่ 4 บ้านราษฎร์บูรณะ
32
70
หมู่ 5 บ้านโคกโพธิ์
13
หมู่ 6 บ้านบ่อยายโดก
7
38
หมู่ 7 บ้านกฤษณา
9
รวม
103
139
ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561

8
8

371
439
584
1,038
465
110
290
3,297

34
40
144
50
20
288

3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตาบลกฤษณา มีพื้นที่ใช้ประกอบอาชีพด้า นการเกษตรของเกษตรกรในสาขาการผลิต
พืช และปศุส ัต ว์ ได้แ ก่ นาข้า ว, ไร่, สวน และเลี ้ย งสั ต ว์ โดยมีร ายละเอีย ดตามตารางที ่ 6
แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตาบลกฤษณา ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตาบลกฤษณา
หมู่ที่
หมู่บ้าน
นาข้าว (ไร่)

สวนผลไม้ (ไร่)

1

บ้านบางกุ้ง

395

-

2

บ้านกอง

1,583

-

3

บ้านกฤษณา

1,951

3

4

บ้านราษฎร์บูรณะ

2,499

43

5

บ้านโคกโพธิ์

3,078

-

6

บ้านบ่อยายโดก

2,714

-

บ้านกฤษณา
1,244
รวม
13,464
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา ปี 2561
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3.4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทางธรรมชาติ
ในเขตตาบลกฤษณา ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น ในชุมชน
เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสาหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4.1 การใช้แรงงานในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายอาชีพ
การใช้แรงงานในการประกอบอาชีพการเกษตรจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสามารถ
จาแนกออกเป็นกลุ่มอาชีพที่สาคัญ ดังนี้
1) เกษตรกรรม
3) ค้าขาย
2) รับจ้างทั่วไป
4) อื่น ๆ
4.2 สินเชื่อและภาวะหนี้ของเกษตรกร
เกษตรกรโดยทั่วไปจะมีรายรับ และรายจ่ายจะไม่เท่าเทียมกัน หากมีการวิเคราะห์โดย
ละเอียดแล้วจะพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรตาบลกฤษณา จะมีหนี้สินที่เป็นตัวเงินทั้งในและนอกระบบ
สาหรับแหล่งสินเชื่อที่เกษตรกรใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
ที่สาคัญ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธนาคารพานิชย์
ญาติพี่น้อง จากตารางที่ 7 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตาบลกฤษณา จะมีช่วงหนี้สิน ช่วงหนี้สิ น
5,001 – 10,000 บาท จานวน 1 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 10,001 – 20,000 บาท รวม 6 ครัวเรือน
ช่วงหนี้สิน 20,001 – 50,000 บาท รวม 34 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 50,001 – 100,000 บาท รวม 55
ครั ว เรื อ น ช่ ว งหนี้ สิ น 100,001 – 500,000 บาท รวม 270 ครั ว เรื อ น ช่ ว งหนี้ สิ น 500,001 –
1,000,000 บาท รวม 55 ครัวเรือน และช่วงหนี้สิ้น มากกว่า 1,000,001 บาท รวม 25 ครัวเรือน
ดังนั้น เกษตรกรในตาบลกฤษณา มีหนี้สินรวมเฉลี่ย 308,030.60 บาท/ครัวเรือน/ปี
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ตารางที่ 7 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตาบลกฤษณา

หมู่

หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
รวม

เกษตรกร
(ครัวเรือน)

38
81
82
65
79
54
47
446

ช่วงหนี้สินรวม (บาท/ครัวเรือน/ปี)
10,001- 20,001- 50,001 - 100,001- 500,001 - มากกว่า
20,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000 1,000,001
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

น้อยกว่า 5,001 หรือ
10,000
เท่ากับ
บาท
หนี้สินรวมเฉลี่ย
5,000
(บาท/ครัวเรือน/ปี)
บาท
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
1
33
3
1
331,182.89
2
3
12
62
1
1
205,148.15
3
44
26
9
555,941.46
1
1
9
11
33
4
6
211,284.62
1
11
13
47
6
1
244,215.19
1
8
6
24
10
5
350,462.96
1
3
9
27
5
2
257,978.72
0
1
6
34
55
270
55
25
308,030.60

ทีม่ า : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2561
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4.3 เครื่องจักรกลในการเกษตร
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่
เกษตรกรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เกษตรกรที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องจักรในการเกษตร
เป็นของตนเอง และเกษตรกรที่ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องจักรในการเกษตรเป็นของตนเอง
4.4 การรวมกลุ่มด้านการเกษตร
ตารางที่ 8 แสดงการรวมกลุ่มด้านการเกษตร
ลาดับ
ชื่อกลุ่ม
ที่
1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกฤษณาเกษตรอินทรีย์
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา ม.5 ต. กฤษณา
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.4
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561

ที่ตั้ง
เลขที่
134/3
24
75
59/1

หมู่
3
1
5
4

5. ข้อมูลด้านสังคม
5.1 ประชากร
ตาบลกฤษณา อ าเภอบางปลาม้ า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 7
หมู่บ้ าน มีป ระชากรรวมทั้งสิ้น 3,925 คน แยกเป็นชาย 1,932 คน หญิง 1,993 คน มีครัวเรือน
ทั้งหมด 1,306 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จานวน 508 ครัวเรือน รายละเอียดดังตารางที่ 9
แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร
ตารางที่ 9 แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนเกษตรกร
จานวนประชากร
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
จานวน
เฉลี่ย
หมู่บ้าน
ชาย
หญิ
ง
รวม
ทั้งหมด
เกษตรกร
ครัวเรือน
(คน/
(คน)
(คน)
(คน)
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) เกษตรกร
ครัวเรือน)
60
1
36.58
2.55
164
192
227
419
94
2
39.33
3.08
239
374
364
738
96
3
44.03
3.04
218
334
330
664
75
3.12
4
36.94
203
292
342
634
79
3.07
5
40.51
195
296
304
600
40
2.93
6
28.57
140
208
203
411
64
7
43.53
3.12
147
236
223
459
รวม
508
38.89
1,306
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561

1,932

1,993

3,925

3.00
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5.2 ครัวเรือนเกษตรกร
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง
และค้าขาย ตามลาดับ อาชีพที่ทารายได้ให้กับประชากรภายในตาบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม
โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว
5.3 รูปแบบและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ตาบลกฤษณาส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะเป็นเครือญาติกัน เคลื่อนย้ายมาจากตาบลที่
มีเขตติดต่อกัน และมีการตั้งบ้านเรือนแบบกระจัดกระจายตามเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
5.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
- ประเพณีสารทไทย
วันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี
- ประเพณีลอยกระทง
วันขึ้น 15 เดือน 12 ของทุกปี
5.5 ด้านผู้นา
1) ด้านการปกครอง มีกานันเป็นผู้ดูแลในระดับตาบล ในระดับหมู่บ้านมีผู้ใหญ่เป็นผู้นา
ตารางที่ 10 แสดงรายชื่อผู้นาชุมชนตาบลกฤษณา
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อ
1
บ้านบางกุ้ง
นายยงยุทธ ภู่ระหงษ์
2
บ้านกอง
นายมานพ คล้ายมาลา
3
บ้านกฤษณา
นายอานวย ปั้นเหน่งเพ็ชร์
4
บ้านราษฎร์บูรณะ
นางดาวเรือง บัวอุไร
5
บ้านโคกโพธิ์
นายสุทิน รักษาทรัพย์
6
บ้านบ่อยายโดก
นายสุเทพ ศรีเงินงาม
7
บ้านกฤษณา
นายพเยาว์ เขียวอ่อน
ที่มา: ที่ว่าการอาเภอบางปลาม้า ปี 2561

ตาแหน่ง
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

2) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี (อาเภอบางปลาม้า)
1. นายบรรเจิด
แก้ววิชิต ตาแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
2. นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
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3) คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลกฤษณา
ตารางที่ 11 แสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบลกฤษณา
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
1
บ้านบางกุ้ง
นางอุดม
ค้าชู
2
บ้านกอง
นายธวัช
มาโข่ง
3
บ้านกฤษณา
นางทุเรียน
ศรีเพียงจันทร์
4
บ้านราษฎร์บูรณะ
นายสวัสดิ์
เอี่ยมยิ้ม
5
บ้านโคกโพธิ์
นายสุทิน
รักษาทรัพย์
6
บ้านบ่อยายโดก
นายเอี่ยม
กิจสุกราย
7
บ้านกฤษณา
นางยุรพักตร์
รอดเชียงล้า
ที่มา : สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561
4) รายชื่อผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา
1. นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา
2. นายสุเมธ คล้ายมาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา
3. นายสุพล สุภรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา
4. นางสาวคานึง คล้ายสุบรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตาบลกฤษณา 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 าน สภาเกษตรกร
ตาบลกฤษณา และผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ได้ข้อมูลปัญหา สาเหตุของปัญหา รวมทั้งแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของตาบลกฤษณา ดังนี้
ปัญหา
1. ด้านน้า
- น้าท่วม

- น้าไม่เพียงพอ

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. เป็นพื้นที่ราบลุ่มประสบ
1. รณรงค์สร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้
ปัญหาน้าท่วมซ้าซากทุกปี
น้าได้มีส่วนร่วมในการ
เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็น
บารุงรักษาคู คลอง
แอ่งกระทะ ในช่วงฝนตก น้าทั้ง 2. จัดประชุมผู้ใช้น้าเพื่อให้ยึด
ในและนอกพื้นที่จะไหลมารวม กฎกติกาตามที่กลุ่มได้กาหนดไว้
ในเขตพื้นที่ตาบลกฤษณา จึง
ต้องการสร้างคันกั้นน้าเพื่อให้
(ภาครัฐ)
พื้นที่ดอน ได้เก็บกักน้าไว้ใช้และ 1. จัดทาแผนการจัดสรรน้าและ
ป้องกันน้าท่วมในพื้นที่ลุ่ม
แผนการส่งน้าโดยการมีส่วนร่วม
2. การจัดสรรน้ามาให้เกษตรกร ของเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้า
ไม่ทั่วถึง
เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ปลายน้าได้
3. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืช ใช้น้าอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
ขึ้นขัดขวางทางเดินน้า
2. จัดสรรน้าให้ตรงช่วงการ
เพาะปลูก ดังนี้
* นาปรัง เดือนธันวาคม–
เมษายน
* นาปี เดือนเมษายน กันยายน
3. สร้างคันกั้นน้า ในหมู่ 2 และ
หมู่ 5 เขตติดต่อตาบลตะค่า
ระยะทาง 5 กิโลเมตร
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ปัญหา
2. ด้านดิน

3. ด้านต้นทุนการผลิต

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. การปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง ไม่ 1. ปลูกพืชหมุนเวียน/พืช
มีการพักดิน
ปรับปรุงบารุงดิน เช่น ปอเทือง,
2. เผาเศษวัสดุในไร่นา
ถั่วเขียว
3. ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
2. ใช้ปูนต่างๆ เพื่อแก้ไขดินเป็น
4. การใช้ปุ๋ยเคมีมากและใช้
กรดหรือดินเค็ม
อย่างต่อเนื่อง
3. การใช้ระบบน้าวน เพื่อ
5. สืบเนื่องมาจากฤดูแล้งทาให้ ถ่ายเทความเค็มออก
เกลือในดินแพร่กระจายขึ้นสู่ผิว 4. ไม่เผาฟางหรือเศษวัสดุ
ดิน
การเกษตรในพื้นที่นา
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมีพร้อมทั้งปลูกพืชปุ๋ยสด
เพื่อปรับปรุงบารุงดิน โดย
- ถ่ายทอดความรู้ในการ
ปรับปรุงบารุงดิน
- การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับ
สภาพดิน
2. สนับสนุนให้ไถกลบตอซัง
ร่วมกับการหมักฟางข้าวก่อน
การเตรียมแปลงข้าว
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. การใช้ปุ๋ยและสารเคมีใน
1. ทาการเกษตรแบบลดต้นทุน
อัตราที่มากเกินความจาเป็น ไม่
- ทาแปลงพันธุ์ไว้ใช้เอง
สารวจแปลงก่อนการใช้
- สารวจแปลงก่อนการใช้
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
สารเคมี
3. ค่าเช่าที่ดินสูง เกิดจากการ
- ลดการจ้างโดยลงมือปฏิบัติ
แข่งขันการเพิ่มค่าเช่า
เองในบางกิจกรรม
4. ค่าแรงงานสูงทาให้มีต้นทุน
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เพิ่ม
2. รณรงค์สร้างจิตสานึกให้
5. ขาดความเชื่อมั่นในการใช้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบ
สารชีวภาพ,ชีวภัณฑ์ และยึดติด ในการใช้สารเคมี
กับความเคยชินในการทา
3. การหมักฟาง เพื่อให้เป็นปุ๋ย
การเกษตรแบบเดิมตั้งแต่บรรพ ในดิน
บุรุษ
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ปัญหา
(ต่อ) 3. ด้านต้นทุนการผลิต

4. ด้านราคาผลผลิต

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีการลดต้นทุนการ
ผลิตโดย ให้ความรู้ด้านการใช้
พันธุ์, ปุ๋ยเคมี, สารเคมี อย่าง
จริงจัง
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ขาดการวางแผนการผลิต
1. จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าว
ปลูกพืชชนิดเดียวกันปริมาณ
คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
มาก ทาให้ผลผลิตล้นตลาด จึง 2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
ทาให้ราคาตกต่า
จาหน่าย
2. ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงสี 3. จัดตั้งตลาดกลางในชุมชน
ด้านความชื้น,ตราชั่ง
3. ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เช่น
(ภาครัฐ)
เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกาหนด
1. ส่งเสริมและสนับสนุน
เนื่องจากหลีกเลี่ยงน้าท่วม, โรค เกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มเพื่อ
และแมลงระบาด, ใช้พันธุ์ข้าว การผลิต พร้อมทั้งให้มีการแปร
อายุสั้น
รูปสินค้า
4. ไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต 2. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลผลิตและ
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

5. ด้านหนี้สิน
1. ราคาผลผลิตตกต่าต้นทุนการ
ผลิตสูง ประสบผลขาดทุนทาให้
ไม่สามารถนาเงินไปชาระหนี้ได้
จึงเกิดเป็นหนี้สินผูกพันระยะ
ยาว ทั้งในระบบและนอกระบบ
2. ไม่มีอาชีพเสริม
3. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง เช่น
ค่าศึกษาบุตร
4. ไม่มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้
3. จัดทาบัญชีครัวเรือน
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จากข้อมูล ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ได้จากการระดมความคิด
ดังกล่าว ได้มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อนาเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
รวมทั้ง เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตาบลกฤษณา ผู้นาท้องถิ่น ท้องที่ และ
เกษตรกรของตาบลให้มีการเพิ่มเติม และยืนยันข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นดังกล่าว โดยได้
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดเวทีประชาคม ดังนี้
ผลจากการจัดทาเวทีประชาคมตาบลได้ข้อมูล ปัญหาความต้องการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
ผลจากการจัดทาเวทีประชาคมตาบลได้ข้อมูล ปัญหาความต้องการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด้านน้า
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
- เกษตรกรไม่ยินยอมให้ สร้าง - ปลูกฝังจิตสานึกให้เกษตรกร
คั น กั้ น น้ า เนื่ อ งจากกลั ว เสี ย เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
พื้นที่
ในการสร้างคันกั้นน้า
(ภาครัฐ)
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คันกั้นน้าในพื้นที่ลุ่ม
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บทที่ 3
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่
ได้จากการจัดทาเวทีระดมความคิด และจัดทาเวทีประชาคมในตาบลกฤษณา โดยมีเกษตรกร ผู้นา
เกษตรกร ผู้ น าท้ อ งที่ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า ร่ ว มจั ด เวที แ ล ะให้ ข้ อ มู ล ของ
ตาบลกฤษณา จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบลและแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ดังนี้
3.1 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม้า
ปัญหา
1. ด้านน้า
- น้าท่วม

- น้าไม่เพียงพอ

สาเหตุของปัญหา
1. เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ประสบ
ปั ญ หาน้ า ท่ ว มซ้ า ซากทุ ก ปี
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
แอ่งกระทะ ในช่วงฝนตก น้าทั้ง
ในและนอกพื้นที่จะไหลมารวม
ในเขตพื้ น ที่ ต าบลกฤษณา จึ ง
ต้ อ งการคั น กั้ น น้ าเพื่ อ ให้ พื้ น ที่
ดอน ได้ เ ก็ บ กั ก น้ าไว้ ใ ช้ แ ละ
ป้องกันน้าท่วมในพื้นที่ลุ่ม
2. เกษตรกรไม่ยินยอมให้สร้าง
คั น กั้ น น้ า เนื่ อ งจากกลั ว เสี ย
พื้นที่
2. การจัดสรรน้ามาให้เกษตรกร
ไม่ทั่วถึง
3. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืช
ขึ้นขัดขวางทางเดินน้า

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. รณรงค์สร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้น้าได้มี
ส่วนร่วมในการบารุงรักษาคู คลอง
2. ปลูกฝังจิตสานึกให้เกษตรกร
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
ในการสร้างคันกั้นน้า
3. จัดประชุมผู้ใช้น้าเพื่อให้ยึดกฎกติกา
ตามที่กลุ่มได้กาหนดไว้
(ภาครัฐ)
1. จัดทาแผนการจัดสรรน้าและ
แผนการส่งน้าโดยการมีส่วนรวมของ
เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้า เพื่อให้
เกษตรกรที่อยู่ปลายน้าได้ใช้น้าอย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่
2. จัดสรรน้าให้ตรงช่วงการเพาะปลูก
ดังนี้
* นาปรัง เดือนธันวาคม– เมษายน
* นาปี เดือนเมษายน - กันยายน
3. สร้างคันกั้นน้า ในหมู่ 2 และหมู่ 5
เขตติดต่อตาบลตะค่า ระยะทาง 5
กิโลเมตร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคัน
กั้นน้าในพื้นที่ลุ่ม
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ปัญหา
2. ด้านดิน

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. การปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง ไม่ 1. ปลูกพืชหมุนเวียน/พืชปรับปรุงบารุง
มีการพักดิน
ดิน เช่น ปอเทือง, ถั่วเขียว
2. เผาเศษวัสดุในไร่นา
2. ใช้ปูนต่างๆ เพื่อแก้ไขดินเป็นกรด
3. ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
หรือดินเค็ม
4. การใช้ปุ๋ยเคมีมากและใช้
3. การใช้ระบบน้าวน เพื่อถ่ายเทความ
อย่างต่อเนื่อง
เค็มออก
5. ดินเค็มสืบเนื่องมาจากฤดู
4. ไม่เผาฟางหรือเศษวัสดุการเกษตรใน
แล้งทาให้
พื้นที่นา
เกลือในดินแพร่กระจายขึ้นสู่ผิว
ดิน
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีพร้อมทั้งปลูก
พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน โดย
- ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงบารุง
ดิน
- การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดิน
2. สนับสนุนให้ไถกลบตอซังร่วมกับการ
หมักฟางข้าวก่อนการเตรียมแปลงข้าว

3. ด้านต้นทุนการผลิต

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. การใช้ปุ๋ยและสารเคมีใน
1. ทาการเกษตรแบบลดต้นทุน
อัตราที่มากเกินความจาเป็น ไม่
- ทาแปลงพันธุ์ไว้ใช้เอง
สารวจแปลงก่อนการใช้
- สารวจแปลงก่อนการใช้สารเคมี
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
- ลดการจ้างโดยลงมือปฏิบัติเองใน
3. ค่าเช่าที่ดินสูง เกิดจากการ บางกิจกรรม
แข่งขันการเพิ่มค่าเช่า
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. ค่าแรงงานสูงทาให้มีต้นทุน 2. รณรงค์สร้างจิตสานึกให้เกษตรกร
เพิ่ม
ตระหนักถึงผลกระทบในการใช้สารเคมี
5. ขาดความเชื่อมั่นในการใช้
3. การหมักฟาง เพื่อให้เป็นปุ๋ยในดิน
สารชีวภาพ,ชีวภัณฑ์ และยึดติด
กับความเคยชินในการทา
การเกษตรแบบเดิมตั้งแต่บรรพ
บุรุษ
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ปัญหา
(ต่อ) 3. ด้านต้นทุนการ
ผลิต

สาเหตุของปัญหา

4. ด้านราคาผลผลิต
1. ขาดการวางแผนการผลิต
ปลูกพืชชนิดเดียวกันปริมาณ
มาก ทาให้ผลผลิตล้นตลาด จึง
ทาให้ราคาตกต่า
2. ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงสี
ด้านความชื้น,ตราชั่ง
3. ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เช่น
เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกาหนด
เนื่องจากหลีกเลี่ยงน้าท่วม, โรค
และแมลงระบาด, ใช้พันธุ์ข้าว
อายุสั้น
4. ไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต
5. ด้านหนี้สิน

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภาครัฐ)
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมี
การลดต้นทุนการผลิตโดย ให้ความรู้
ด้านการใช้พันธุ์ ปุ๋ยเคมี, สารเคมี อย่าง
จริงจัง
(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวคุณภาพเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจาหน่าย
3. จัดตั้งตลาดกลางในชุมชน
(ภาครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มี
การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต พร้อมทั้งให้มี
การแปรรูปสินค้า
2. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลผลิตและการแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

(เกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง)
1. ราคาผลผลิตตกต่าต้นทุนการ 1. ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ผลิตสูง ประสบผลขาดทุนทาให้ เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่สามารถนาเงินไปชาระหนี้ได้ 2. สร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
จึงเกิดเป็นหนี้สินผูกพันระยะ 3. จัดทาบัญชีครัวเรือน
ยาว ทั้งในระบบและนอกระบบ
2. ไม่มีอาชีพเสริม
3. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง เช่น
ค่าศึกษาบุตร
4. ไม่มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
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3.2 วิสัยทัศน์ของชุมชนตาบลกฤษณา
 ฝันของบุคคล
1. มีที่ทากินเป็นของตนเอง
2. มีรายได้ที่พอเพียงกับรายจ่าย สามารถพึ่งตนเองได้
3. ไม่มีหนี้สิน มีเงินทุนในการผลิต
4. บุคคลในครอบครัวไม่พัวพันยาเสพติด
 ฝันของชุมชน
1. อยากให้องค์กรในชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. ชุมชนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ มีอาชีพสร้างรายได้
3. พึ่งตนเองและช่วยเหลือกันในกลุ่มการผลิตของชุมชน
4. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานชองชุมชน
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยยึดหลักประชาธิปไตย
 ฝันที่เป็นไปได้
1. องค์กรในชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนหมุนเวียน
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพข้าว
4. การลดต้นทุนการผลิต (ภาคการเกษตร)
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3.3 แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลกฤษณา
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
1.5 ในช่วงฤดูแล้งเกลือที่สะสมในดินชั้น
ล่างแพร่กระจายขึ้นสู่ผวิ ดิน
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
1.1 ส่งเสริม
การรวมกลุ่ ม
เกษตรกร

แนวทางดาเนินงาน
1. การจัดตั้งกลุ่ มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2562
2563
2564
2565
2566 ดาเนินการ
1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ หมู่ 1-7 - สนง.เกษตร
30 ราย/ 30 ราย/ 30 ราย/ 30 ราย/ 30 ราย/
อาเภอ
300 ไร่ 300 ไร่ 300 ไร่ 300 ไร่ 300 ไร่

1) คัดเลือกพื้นที่
2) สร้างการรับรู้
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เกษตรกรใน
พืน้ ที่เห็นถึงประโยชน์ และความสาคัญของ
ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3) รวมกลุ่ มเกษตรกร
- รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิก
แปลงใหญ่
- จัดตัง้ ผู้จัดการแปลง/คณะกรรมการ
กลุ่ม/ฐานข้อมูล/แผนการผลิตรายบุคคล/ราย
กลุ่ม

1.2 ส่งเสริม
การลดต้นทุน
การผลิตข้าว

- หาสถานที่เป็นศูนย์กลางของแปลงใน
การประชุม พบปะ หารือ
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต
- สารวจแหล่งปราชญ์เกษตร
- รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์เกษตร
- สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ ให้
เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นการลดต้นทุน

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

หมู่ 1-7

- สนง.เกษตร
อาเภอ
- สนง.เกษตร
จังหวัด
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โครงการ

เหตุผล

1.โครงการ
ส่งเสริมการทา
เกษตรแบบนา
แปลงใหญ่ (ต่อ)

3. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3.1 เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพือ่ วาง
แผนการผลิตและสร้างอานาจต่อรองราคา
3.2 ผลผลิตไม่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด ซึ่งเกิดจากการใช้พนั ธุข์ า้ ว
อายุสั้นและไม่มีคณ
ุ ภาพ เกิดโรคและแมลง
ศัตรูพชื ระบาด
จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้ที่ไม่คมุ้ กับการลงทุน และไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านหนี้สนิ ตามมา

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

2563

2564

2565

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2566 ดาเนินการ

1.2 ส่งเสริม 2. อบรมถ่ายทอดความรู้
การลดต้นทุน 2.1 ด้านลดต้นทุนการใช้ปยุ๋ เคมี
100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย หมู่ 1-7 - สถานีพัฒนา
ที่ดินสุพรรณบุรี
การผลิตข้าว ประกอบด้วย
/2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง
(ต่อ)
- การเก็บตัวอย่างดิน
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
- การผสมปุ๋ยใช้เอง
- การผลิตและใช้สารชีวภาพปรับปรุงดิน
- การใช้ปุ๋ยพืชสด /ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ย
อินทรีย์ เพือ่ การปรับปรุงบารุงดิน
- การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
- การหมักฟาง
2.2 ด้านลดต้นทุนการใช้สารเคมี
100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย หมู่ 1-7 - ศ.ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
/2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง
- ให้ความรู้ดา้ นการจัดการศัตรูพชื โดยวิธี
ผสมผสาน
- รณรงค์ให้มีการผลิต และใช้สารชีวภาพ
สารชีวภัณฑ์ และสมุนไพร เพือ่ การป้องกัน
กาจัดโรคและแมลงศัตรูขา้ ว
2.3 ลดต้นทุนการใช้พนั ธุ์
100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย หมู่ 1-7
/2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง
- การใช้พนั ธุด์ ี ในอัตราที่เหมาะสมตาม
คาแนะนา
- การจัดทาแปลงพันธุ์
- การใช้เครื่องหยอด และเครื่องโรยข้าว
งอก

ด้านอารักขาพืช
สุพรรณบุรี
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ

- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ

- สนง.เกษตรอาเภอ
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โครงการ
1.โครงการ
ส่งเสริมการทา
เกษตรแบบนา
แปลงใหญ่ (ต่อ)

เหตุผล

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

1.2 ส่งเสริม 3. จัดทาแปลงเรียนรู้
การลดต้นทุน
การผลิตข้าว
- แปลงสาธิตการลดต้นทุนการผลิต
(ต่อ)
- แปลงพยากรณ์และเตือนการระบาด
ของศัตรูพชื
4. รณรงค์
4.1 รณรงค์การปลูกพืชปุย๋ สด และการ
ใช้ปยุ๋ อินทรีย์ เพื่อปรับปรุงบารุงดิน โดย

ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2562
2563
2564
2565
2566 ดาเนินการ
2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง หมู่ 1-7 - สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรจังหวัด
/20 ไร่ /20 ไร่ /20 ไร่ /20 ไร่ /20 ไร่
- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ
- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี
- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

- จัดทาแปลงตัวอย่างต้นแบบการใช้ปุ๋ย 2 แปลง
อินทรีย์ในนาข้าว
- สนับสนุนเมล็ดพันธุป์ ุ๋ยพืชสดแก่
300 ไร่
เกษตรกร
- สนับสนุนปัจจัยในการจัดทาปุ๋ยหมัก/ 1,200
ปุ๋ยอินทรีย์
ตัน
4.2 รณรงค์ไม่เผาตอซัง และเศษวัสดุ
การเกษตรในไร่นา
- สร้างหมู่ บา้ นต้นแบบลดการเผา โดย 1 หมู่ บา้ น
กาหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการในการให้
รางวัลแก่ผู้ปฏิบตั ติ าม และกาหนดบทลงโทษ
แก่ผู้ฝา่ ฝืน อย่างจริงจัง
- จัดทาแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง
2 แปลง
ข้าวและเศษวัสดุพชื ในไร่นา
/20 ไร่
- จัดงานวันสาธิตการไถกลบตอซังข้าว
และเศษวัสดุพชื ในไร่นา

1 ครั้ง
/1 วัน

2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง
300 ไร่

300 ไร่

300 ไร่

300 ไร่

1,200
ตัน

1,200
ตัน

1,200
ตัน

1,200
ตัน

หมู่ 1-7
หมู่ 1-7
หมู่ 1-7

1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น หมู่ 1-7

2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง
/20 ไร่ /20 ไร่ /20 ไร่ /20 ไร่
1 ครั้ง
/1 วัน

1 ครั้ง
/1 วัน

1 ครั้ง
/1 วัน

1 ครั้ง
/1 วัน

หมู่ 1-7
หมู่ 1-7
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โครงการ

เหตุผล

1.โครงการ
ส่งเสริมการทา
เกษตรแบบนา
แปลงใหญ่ (ต่อ)
- ลดการเผาฟางและเศษวัสดุในไร่นา เพือ่
รักษาสภาพดินและสิ่งแวดล้อม
- เพือ่ สร้างอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ให้แก่
เกษตรกร

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

1.2 ส่งเสริม 5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ เช่น
การลดต้นทุน - เสียงตามสายในชุมชน/วิทยุชมุ ชน/ป้าย
การผลิตข้าว โฆษณา/เว็บไซต์
(ต่อ)
- จัดทาเอกสารเพือ่ เผยแพร่ความรู้ดา้ นการ
ลดต้นทุนแก่เกษตรกร
1.3 ส่งเสริม 1. สนับสนุนให้มีการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพการอัด
อาชีพอัดฟาง ฟาง
เพื่อลดการเผา
2. สนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ
การอัดฟาง 1 ชุด ประกอบด้วย

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

2563

2564

2565

2566

24 ครั้ง

24 ครั้ง

24 ครั้ง

24 ครั้ง

24 ครั้ง

200 เล่ม 200 เล่ม 200 เล่ม 200 เล่ม 200 เล่ม

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดาเนินการ
หมู่ 1-7

- อบต.

หมู่ 1-7
- อบต.

1กลุ่ม

-

1 กลุ่ม

-

1 กลุ่ม

หมู่ 1-7 - สนง.เกษตรจังหวัด

1 ชุด

-

1 ชุด

-

1 ชุด

หมู่ 1-7

-

-

-

-

- รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
- เครื่องอัดฟาง
- รถบรรทุก 6 ล้อ
- ดินเสื่อมโทรม จากการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี
เป็นเวลานานและต่อเนื่อง
- เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากปุ๋ยเคมีมี
ราคาแพง

1.4 ส่งเสริม
และสนับสนุน
การผลิตปุย๋
อินทรียอ์ ดั เม็ด

1. สนับสนุนให้มีการจัดตัง้ กลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อดั เม็ด

2 กลุ่ม

หมู่ 1-7

2. จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด

2 ครั้ง
/2 วัน

-

-

-

-

หมู่ 1-7

3. สนับสนุนโรงเรือน เครื่องจักรปั้นปุ๋ย พร้อม
วัสดุและอุปกรณ์

2 ชุด

-

-

-

-

หมู่ 1-7

- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

32

โครงการ
2. โครงการ
สร้างอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

เหตุผล
- เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่ง
เกิดจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ต้นทุนการ
ผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ตา่ ราคาผลผลิต
ตกต่าไม่แน่นอน และบางฤดูกาลประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดหนี้สนิ ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
กรณี ทีไ่ ม่เกิดกลุ่ ม เนื่องจาก
- เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ
รวมกลุ่ม
- ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- ขาดแรงจูงใจจากภาครัฐ

กรณี ที่บางหมู่ บา้ นมีกลุ่มอยู่แล้ว แต่ไม่
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
เนื่องจาก
- ผู้นากลุ่มขาดประสิทธิภาพและความ
รับผิดชอบ
- สมาชิกขาดการมีสว่ นร่วม
- ขาดการดูแลและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจาก
ภาครัฐ

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

2.1 ฟื้นฟูและ 1. สนับสนุนการจัดตั้งและฟื้นฟูกลุ่ มอาชีพ
ส่งเสริม
สนับสนุน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ ม
กลุ่ มอาชีพใน อาชีพเสริมภายในหมู่บา้ นหรือชุมชน
ชุมชน
1) กลุ่ มจักสานผักตบชวา

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

2563

2564

2565

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2566 ดาเนินการ
- สถานีพัฒนาที่ดิน

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

หมู่ 1-7

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

หมู่ 1-7

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

-

- อบต.
- พัฒนาชุมชน
- กศน.

- อบรมให้ความรู้ดา้ นการจักสานผักตบชวา
เป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ ในการจักสาน
ผักตบชวา
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนิน
ธุรกิจ
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน
โดยการจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน
1.2 สารวจกลุ่ มทีม่ ีอยูแ่ ล้ว เพื่อฟื้นฟูกลุ่ ม
ให้มีความเข้มแข็งสามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง

หมู่1,3,4 - สนง.เกษตรอาเภอ
และหมู่ 5 - พัฒนาชุมชน
- กศน.

- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพผู้นาและคณะกรรมการกลุ่ม
- จัดอบรมเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
2. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ตามความ
จาเป็นของกลุ่ ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

1 กลุ่ม

หมู่ 1-7

- อบต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- พัฒนาชุมชน
- กศน.
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โครงการ
3. โครงการ
ยกระดับและ
เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร

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

กิจกรรม
3.1 จัดตั้ง
กลุ่มแปรรูป
ข้าวปลอด
สารพิษ

แนวทางดาเนินงาน
1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอด
สารพิษ
- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
การตลาด และบรรจุภณั ฑ์ให้มีคณุ ภาพและ
ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
- สนับสนุนระบบสีขา้ ว ขนาดกลางพร้อม
อาคาร
- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้ง บรรจุ
ภัณฑ์แก่กลุ่ม
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนิน
ธุรกิจ
- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่าย
ในชุมชน
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน
โดยการจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการ
2562
1 กลุ่ม

2563
-

2564
-

2565
-

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2566 ดาเนินการ
หมู่ 1-7 -- อบต.
สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
- พาณิชย์จังหวัด
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
- ธกส.
- อบต.
- พัฒนาชุมชน
- พาณิชย์จังหวัด
- สถาบันวิทยาศาสตร์
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โครงการ

4. โครงการ
เพิม
่
ประสิทธิภาพ
การผลิต
เมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพ

5. โครงการ
ส่งเสริมการ
ใช้น้าเพือ
่
การเกษตร
อย่างเป็น
ระบบ

เหตุผล

- เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวทีจ่ าหน่าย
ในท้องตลาด ซึ่งมีราคาสูงและไม่มี
คุณภาพ มีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ มีสิ่ง
ปลอมปน เช่น ข้าวดีด เมล็ดวัชพืช
ตลอดจนโรคและแมลง ส่งผลให้การ
เจริญเติบโตไม่ดี ผลผลิตต่า ต้องใช้
ปุย๋ เคมีและสารเคมีในอัตราสูงและ
บ่อยครั้ง ทาให้เกษตรกรมีตน
้ ทุนการ
ผลิตทีเ่ พิม่ มากขึ้น
- ตาบลกฤษณา เกษตรกรส่วนใหญ่
ได้รับน้าจาก โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโพธิ์พระยา เกษตรกรของ
ตาบลกฤษณา จะมีปัญหาการใช้น้าเพือ่
การเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจาก
- เป็นพืน
้ ทีร่ าบลุ่ม ประสบปัญหาน้า
ท่วมซ้าซากทุกปี มีลักษณะเป็นแอ่ง
กระทะ ในช่วงฝนตกน้าทัง้ ในและนอก
พืน
้ ทีจ่ ะไหลมารวมในเขตพืน
้ ทีต
่ าบล
กฤษณา
- เกษตรกรไม่มกี ารสารองน้า ซึ่งจาก
วิกฤติภัยแล้งทีผ่ ่านมา ชลประทานมีน้า
ส่งมาไม่เพียงพอ ทาให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจาก เกษตรกรไม่
สร้างแหล่งกักเก็บน้า เพือ่ สารองน้าไว้ใช้

กิจกรรม

4.1 จัดตัง้
กลุม
่ ผลิต
เมล็ดพันธุ์
ข้าว

5.1
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
แหล่งน้า
เพือ
่
การเกษตร

แนวทางดาเนินงาน

1. สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม
่ ผูผ
้ ลิตเมล็ด
พันธุข
์ ้าวคุณภาพ
- ถ่ายทอดความรู้ดา้ นการจัดทา
แปลงพันธุ์
- สนับสนุนโรงเรือน เครื่องคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าวพร้อมวัสดุและอุปกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
2562
1 กลุ่ม/
10 ราย/
100 ไร่

2563
-

2564
1 กลุ่ม/
10 ราย/
100 ไร่

2565
-

2566
-

หมู่ 1-7

- สถาบันวิท ยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ

หมู่ 4

1 แห่ง

1. สนับสนุนสร้างคันกัน
้ น้า ในบริเวณ
พืน
้ ที่ หมู่ 2 และหมู่ 5 เขตติดต่อตาบล
ตะค่า อาเภอบางปลาม้า (ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร)

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
ดาเนินการ

หมู่ 2
และ
หมู่ 5

1 แห่ง

2. ให้มกี ารจัดทาแผนการจัดสรรน้าและ
แผนการส่งน้า โดยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้า ตามช่วงการ
เพาะปลูก ดังนี้
 นาปรัง เดือนธันวาคม - เมษายน
 นาปี เดือนเมษายน - กันยายน

P

P

P

P

P

หมู่ 1-7

3. รณรงค์ให้ผู้ใช้น้า ยึดกฎ กติกา ตามที่
กลุ่มผู้ใช้น้าได้กาหนดไว้ โดยกาหนด
บทลงโทษและบังคับใช้อย่างจริงจัง

P

P

P

P

P

หมู่ 1-7

4. รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้ผู้ใช้น้าได้
มีส่วนร่วมในการบารุงรักษา คู คลอง

P

- ชลประทาน

- ชลประทาน

P

P

P

P

หมู่ 1-7
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โครงการ
6. 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

6.1 จัดตั้งศูนย์ 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้
- สารวจแหล่งปราชญ์เกษตรกร
เศรษฐกิจ
- รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์
พอเพียงชุมชน
- สนับสนุนปัจจัยและวัสดุอปุ กรณ์ให้เกิด
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นข้อมูลในการตัดสินใจ
เพือ่ การประกอบอาชีพ
- จัดการให้เกษตรกรในชุมชนและนอก
ชุมชนเข้ามาเรียนรู้

ระยะเวลาดาเนินการ
2562

2563

2564
1 ศูนย์

2565

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2566 ดาเนินการ
หมู่ 4 - สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

2. รณรงค์และจัดให้มีเวทีในการเสวนา
2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง หมู่ 1-7 - สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
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

24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง หมู่ 1-7 - อบต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตร
จังหวัด
- สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

