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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทางกายภาพ
ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตั้งและอาณาเขตของตาบลบ้านแหลม อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
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1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต
ตำบลบ้ำนแหลม เป็นหนึ่งในสิบสี่ตำบลของอำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ห่ ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอบำงปลำม้ำ ไปทำงทิศใต้ประมำณ 5 กิโลเมตร ห่ ำงจำกจังหวัดฯ
ประมำณ 16 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมด 5 หมู่บ้ำน มีพื้นที่ประมำณ 7.8 ตำรำงกิโลเมตร
หรือประมำณ 4,877 ไร่
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบำงปลำม้ำ อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบำงใหญ่อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่น้ำท่ำจีนและตำบลตะค่ำ อำเภอบำงปลำม้ำ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้ำนแหลม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
จานวนหมู่บ้าน ต ำบลบ้ ำ นแหลม อ ำเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี มี ห มู่ บ้ ำ นรวมทั้ ง สิ้ น
จำนวน 5 หมู่บ้ำนได้แก่
หมู่ที่ 1 ชื่อบ้ำนแหลม
หมู่ที่ 2 ชื่อบ้ำนคอวัง (เป็นพื้นที่เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม)
หมู่ที่ 3 ชื่อบ้ำนป่ำพฤกษ์
หมู่ที่ 4 ชื่อบ้ำนคลองขุด
หมู่ที่ 5 ชื่อบ้ำนศุขเกษม
1.2 การคมนาคม
กำรคมนำคมทำงบกโดยรถยนต์ ทั้งภำยในตำบลและระหว่ำงตำบล มีควำมสะดวก
รวดเร็ว เนื่องจำกได้มีโครงกำรปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเส้นทำงที่สำคัญภำยใน
ตำบล ดังนี้
- ทำงหลวงรถยนต์หมำยเลข 340 ประมำณ 107 กิโลเมตร
- ทำงหลวงรถยนต์หมำยเลข 3351 ประมำณ 20 กิโลเมตร
1.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
สภำพพื้น ที่ในตำบลบ้ำนแหลม ลั กษณะเป็น พื้นที่รำบลุ่ ม ฤดูฝ นเวลำมีฝ นตกชุ ก
ติดต่อกันเป็ นเวลำนำนหลำยวัน จะทำให้น้ำท่วมขัง อยู่เป็นเวลำนำน ตั้งแต่ช่วงเดือน กันยำยน –
ธันวำคม ของทุกปี ในพื้นที่ทุกหมู่บ้ำนของตำบล
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
สภำพอำกำศโดยทั่วไปของตำบลบ้ำนแหลม มีลักษณะแบบร้อนชื้น อุณหภูมิสูงสุด
วัดได้ 38.7 องศำเซลเซียส ในเดือนเมษำยน และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 15.6 องศำเซลเซียส ในเดือน
กุมภำพันธ์
- ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจำกลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ำยใต้พัดผ่ำน ตั้งแต่
กลำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม
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- ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ถึง
กลำงเดือนตุลำคม
- ฤดูหนำว ได้รับอิทธิพลจำกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่กลำงเดื อนตุลำคม
ถึงเดือนกุมภำพันธ์
ควำมชื้นสัมพัทธ์ พื้นที่ตำบลบ้ำนแหลม มีควำมชื้นสัมพั ทธ์ต่ำสุดในเดือนเมษำยน
เฉลี่ย 68.16 เปอร์เซ็น ต์ และควำมชื้นสั มพัทธ์สูงสุดในช่ว งเดือนตุลำคม เฉลี่ย 80.00 เปอร์เซ็นต์
ส่วนในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภำคม - ตุลำคม)จะมีควำมชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยระหว่ำง 72.10 – 80.09
เปอร์เซ็นต์
1.5 ชุด/กลุ่มดิน และความเหมาะสมของดิน
พื้นที่ตำบลบ้ำนแหลม ลักษณะส่วนใหญ่ที่เหมำะกับกำรเกษตรกรรมประกอบด้วย
ชุดดินกลุ่มดินประมำณ 3 ชุด/กลุ่ม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงชุด/กลุ่มดินและควำมเหมำะสมของดิน
ชุดดิน/กลุ่มดิน

ลักษณะดิน

ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช

ชุดดินเสนำ

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทำลึกมำก -เหมำะแก่กำรทำนำปำนกลำง มีประมำณ 10 %

ชุดดินอยุธยำ

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทำลึกมำก -เหมำะแก่กำรทำนำอย่ำงยิ่ง มีประมำณ 60 %

ชุดดินบำงเลน

พื้นที่ลุ่มเป็นดินเหนียวสีเทำลึกมำก -มีประมำณ 30 % ในหมู่ 2,3

แนวทางการพัฒนา ชุดดินเสนำ, ชุดดินอยุธยำ, ชุดดินบำงเลน กำรปลูกข้ำว
ไถพรวนดินเมื่อมีควำมชื้นเหมำะสม และในระดับควำมลึกที่แตกต่ำงกันในแต่ละปี เพื่อป้องกันกำร
เกิดชั้นดินดำนใต้ชั้นไถพรวน ควรปรับปรุงดินด้วยอินทร์วัตถุ เช่น ไถกลบตอซัง ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อรักษำโครงสร้ำงและคุณภำพของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงอย่ำงรวดเร็ว
ช่วยเพิ่มธำตุอำหำรและควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตพืช
อีกด้วย
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ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ชุดดินตาบลบ้านแหลม

ที่มำ : สถำนีพัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี ปี 2562
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1.6 แหล่งน้า
ตำบลบ้ำนแหลม มีแม่น้ำท่ำจีนไหลผ่ำนซึ่งแม่น้ำท่ำจีนนั้น มีต้นกำเนิดแยกมำจำก
แม่น้ำเจ้ำพระยำ ไหลผ่ำนจังหวัดชัยนำท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ไหลลงสู่อ่ำวไทยซึ่ง
สำมำรถใช้เป็นเส้นทำงสัญจรทำงน้ำหรือคมนำคมขนส่งได้รวมทั้งคลองป่ำพฤกษ์ประชำชนส่วนใหญ่ใช้
เพื่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม
- ด้านการเกษตรและแหล่งน้า
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนแหลม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนประชำกร
ทั้งหมด 898 คน ชำย 436 คน หญิง 462 คน ครัวเรือนทั้งหมด 289 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 2.0
ตำรำงกิโลเมตร
ข้อมูลด้านการเกษตร
ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
ผลผลิตเฉลี่ย
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนำ
29 ครัวเรือน
 ในเขต
- .
ไร่
ชลประทำน
468 กก./ไร่
4,500 บำท/ไร่ 7,000 บำท/ไร่
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร่
ชลประทำน
กก./ไร่
บำท/ไร่
บำท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน ผัก .
ครัวเรือน
กก./
ไร่
กก./ไร่
ไร่
กก./ไร่
2.3) ทำไร่
2.4) อื่นๆ



ครัวเรือน
ไร่
 อื่นๆ โปรด 250 ครัวเรือน
ไร่
ระบุ
.
-

.

-

-

กก./ไร่
-

กก./ไร่

-

กก./ไร่

-

กก./ไร่

กก./ไร่

-

กก./ไร่
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ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
การเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลาดับ
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้ำ
1
2. ห้วย/ลำธำร
3. คลอง
1
4. หนองน้ำ/บึง
5. น้ำตก
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
2. อ่ำงเก็บน้ำ
3. ฝำย
4. สระ
5. คลองชลประทำน
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) .....................
6.2 .....................
6.3)
.

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
50
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ร้อยละของ
ไม่
ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
ทั่วถึง
ฯ
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ
4.2 บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ
4.3 ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค)
4.5 แหล่งน้ำธรรมชำติ




ไม่
เพียงพอ

เพียงพอ

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
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บ้ ำ นป่ ำพฤกษ์ หมู่ ที่ 3 ต ำบลบ้ ำ นแหลม อำเภอบำงปลำม้ ำ จั งหวั ด สุ พรรณบุ รี
จำนวนประชำกรทั้งหมด 510 คน ชำย 228 คน หญิง 228 คน ครัวเรือนทั้งหมด 289 ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด 2.0 ตำรำงกิโลเมตร
ข้อมูลด้านการเกษตร
ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
ผลผลิตเฉลี่ย
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนำ  ในเขต
25 ครัวเรือน
800 กก./
420.
ไร่ ไร่
ชลประทำน
5,500 บำท/ไร่ 6,700 บำท/ไร่
ครัวเรือน
กก./
 นอกเขต
ไร่
ชลประทำน
ไร่
บำท/ไร่
บำท/ไร่
2.2) ทำ
สวน ผัก .
สวน
ครัวเรือน
กก./
ไร่
กก./ไร่
ไร่
กก./ไร่
2.3) ทำไร่ 
2.4) อื่นๆ

-

.

 อื่นๆ โปรดระบุ
.

2
ครัวเรือน
1
50
ครัวเรือน

ไร่

-

กก./ไร่
-

ไร่

กก./
ไร่

-

กก./ไร่

-

กก./ไร่

กก./
ไร่

-

กก./ไร่
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ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ปริมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
การเกษตร
ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรด
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ระบุ

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร
ตลอดทั้งปี
ลาดับ
ความสาคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้ำ
2. ห้วย/ลำธำร
3. คลอง
4. หนองน้ำ/บึง
5. น้ำตก
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
2. อ่ำงเก็บน้ำ
3. ฝำย
4. สระ
5. คลองชลประทำน
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) .....................
6.2 .....................
6.3)
.

-
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ
4.2 บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ
4.3 ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค)
4.5 แหล่งน้ำธรรมชำติ




เพียงพอ

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละ
ของ
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง

ไม่
เพียงพอ
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บ้ ำ นคลองขุ ด หมู่ ที่ 4 ต ำบลบ้ ำ นแหลม อ ำเภอบำงปลำม้ ำ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
จำนวนประชำกรทั้งหมด 843 คน ชำย 397 คน หญิง 446 คน ครัวเรือนทั้งหมด 241 ครัวเรือน พื้นที่
ทั้งหมด 2.30 ตำรำงกิโลเมตร
ข้อมูลด้านการเกษตร
ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
ผลผลิตเฉลี่ย
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนำ  ในเขต
72 ครัวเรือน
900 กก./
1,860 ไร่ ไร่
ชลประทำน
5,500 บำท/ไร่ 7,000 บำท/ไร่
ครัวเรือน
กก./
 นอกเขต
ไร่
ชลประทำน
ไร่
บำท/ไร่
บำท/ไร่
2.2) ทำ
สวน
.
สวน
ครัวเรือน
กก./
ไร่
กก./ไร่
ไร่
กก./ไร่
2.3) ทำไร่ 
2.4) อื่นๆ

-

.

 อื่นๆ โปรดระบุ
.พืชผักสวนครัว

ครัวเรือน
ไร่
200 ครัวเรือน
ไร่

-

กก./ไร่
- กก./
ไร่

-

กก./ไร่
- กก./
ไร่

-

กก./ไร่

-

กก./ไร่
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ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
การเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ


3.1) ปริมาณ
น้าฝน

ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี
แหล่งน้า
ทางการเกษตร

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
ในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบ
โปรดระบุ

การเข้าถึงแหล่งน้า
การเกษตร

ลาดับ
ความสาคัญ
เพียงพอ

3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้ำ
2. ห้วย/ลำธำร
3. คลอง
4. หนองน้ำ/บึง
5. น้ำตก
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
2. อ่ำงเก็บน้ำ
3. ฝำย
4. สระ
5. คลอง
ชลประทำน
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) .....................
6.2 .....................
6.3)
.

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ร้อยละ
ของ
ไม่
ครัวเรือน
ทั่วถึง
ที่เข้าถึง
ฯ











60
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ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค)
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

เพียงพอ

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ
4.2 บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ
4.3 ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค)
4.5 แหล่งน้ำธรรมชำติ

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละ
ของ
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือน
ที่เข้าถึง

ไม่
เพียงพอ



100



บ้ ำ นศุ ข เกษม หมู่ ที่ 5 ต ำบลบ้ ำ นแหลม อ ำเภอบำงปลำม้ ำ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
จำนวนประชำกรทั้งหมด 831 คน ชำย 405 คน หญิง 426 คน ครัวเรือนทั้งหมด 213 ครัวเรือน พื้นที่
ทั้งหมด 2.10 ตำรำงกิโลเมตร
ข้อมูลด้านการเกษตร
ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
ผลผลิตเฉลี่ย
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนำ  ในเขต
39 ครัวเรือน
1,925 ไร่
ชลประทำน
70 กก./ไร่ 2,800 บำท/ไร่ 4,760 บำท/ไร่
ครัวเรือน
กก./
 นอกเขต
ไร่
ชลประทำน
ไร่
บำท/ไร่
บำท/ไร่
2.2) ทำ
สวน
.
สวน
ครัวเรือน
กก./
ไร่
กก./ไร่
ไร่
กก./ไร่
2.3) ทำไร่ 
2.4) อื่นๆ

-

.

 อื่นๆ โปรดระบุ
.พืชผักสวนครัว

ครัวเรือน
ไร่
240 ครัวเรือน
ไร่

-

กก./ไร่
- กก./
ไร่

-

กก./ไร่
- กก./
ไร่

-

กก./ไร่

-

กก./ไร่
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ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
แหล่งน้า
การเกษตร
ทางการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณ

น้าฝน
ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี
แหล่งน้า
ลาดับ
ทางการเกษตร
ความสาคัญ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้ำ
2. ห้วย/ลำธำร
3. คลอง
4. หนองน้ำ/บึง
5. น้ำตก
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
1. แก้มลิง
2. อ่ำงเก็บน้ำ
3. ฝำย
4. สระ
5. คลอง
ชลประทำน
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1) .....................
6.2 .....................
6.3)
.

ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

การเข้าถึงแหล่งน้าการเกษตร

ทั่วถึง

ไม่
ทั่วถึง











ร้อยละ
ของ
ครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ

13

ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค)
มี
แหล่งน้า
4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ
4.2 บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ
4.3 ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค)
4.5 แหล่งน้ำธรรมชำติ

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่
เพียงพอ

ทั่วถึงหรือไม่
ร้อยละของ
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ครัวเรือนที่
เข้าถึง



100



1.7 สถิติปริมาณน้าฝน
ปริมำณน้ำฝนตำบลบ้ำนแหลม ปี 2557 จำนวน 953.7 มิลลิเมตร ปี 2558 จำนวน 960.6
มิลลิเมตร ปี 2559 จำนวน 1090.6 มิลลิเมตร ปี 2560จำนวน 1,343.7 มิลลิเมตร และปี 2561
จำนวน 773.4 มิลลิเมตร มีปริมำณน้ำฝนเฉลี่ย จำนวน 120.26 มิลลิเมตรต่อปี
ตารางที่ 2 แสดงปริมำณน้ำฝน ปี 2557 - 2561
เดือน
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
มกรำคม
0.0
11.5
48.7
14.0
31.4
กุมภำพันธ์
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
มีนำคม
0.0
59.4
40.2
96.9
35.2
เมษำยน
76.0
100.7
0.0
19.7
65.3
พฤษภำคม
38.0
8.5
115.2
254.1
145.0
มิถุนำยน
60.2
66.1
184.6
42.4
44.9
กรกฎำคม
65.8
103.3
157.0
192.2
12.2
สิงหำคม
151.9
109.0
100.2
320.2
82.8
กันยำยน
291.7
320.4
109.9
55.9
238.9
ตุลำคม
138.0
110.0
245.8
304.5
113.0
พฤศจิกำยน
128.9
71.7
88.4
43.8
0.0
ธันวำคม
3.2
0.0
0.6
0.0
0.0
รวม
953.7
960.6
1090.6
1343.7
773.4
เฉลี่ย (มม.)
79.47
80.05
90.88
111.97
238.9
ที่มำ : สถำนีอุตุนิยมวิทยำสุพรรณบุรี ปี 2562
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1.8 ข้อมูลสาธารณูปโภคที่สาคัญ
 ไฟฟ้า
(1) กำรบริกำรด้ำนกระแสไฟฟ้ำในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนแหลม อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบำงปลำม้ำ มีหน้ำที่จำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับประชำชนในเขตเทศบำล
(2) สำหรับไฟฟ้ำสำธำรณะเป็นหน้ำที่ของเทศบำลที่จัดให้มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะออกไปตำมควำมจำเป็น และบำรุงรักษำดวงโคมไฟฟ้ำและอุปกรณ์เมื่อเกิดกำรชำรุดเสียหำย
 การประปา
ตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำมีกำรประปำใช้ครบทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นระบบประปำหมู่บ้ำน
มีจำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. สถำนที่ตั้ง ตั้งอยู่ในวัดใหม่พิณสุวรรณ หมู่ที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำร
หมู่ที่ 1 ทั้งหมู่บ้ำน
2. สถำนที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณหน้ำบ้ำนนำงอนงค์ โกพัฒน์ตำ ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริกำรหมู่ที่ 3 ทั้งหมู่บ้ำน
3. สถำนที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณศำลำประชำคม หมู่ที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำร
หมู่ที่ 4 ทั้งหมู่บ้ำน
4. สถำนที่ตั้ง วัดศุขเกษม หมู่ที่ 5 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำรหมู่ที่ 5 ทั้ง
หมู่บ้ำน
และกำรบริกำรด้ำนน้ำประปำในหมู่ที่ 2 มีระบบประปำ จำนวน 2 แห่ง
สำมำรถให้บริกำรน้ำประปำแก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงเพียงพอ
 โทรศัพท์
บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ศูนย์บริกำรลูกค้ำสำขำสุพรรณบุรี
ให้บริกำรโทรศัพท์ภำยในอำเภอบำงปลำม้ำ
บริษัท TTT จำกัด (มหำชน) ศูนย์บริกำรลูกค้ำสำขำสุพรรณบุรี ให้บริก ำร
โทรศัพท์ ภำยในอำเภอบำงปลำม้ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE และมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ของ AIS
 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำกำรไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บำงปลำม้ำ ตั้งอยู่ ตำบลโคกครำม
อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ห่ำงจำกเทศบำลตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ ประมำณ 3 กิโลเมตร
- มีบุรุษไปรษณีย์ส่งเอกสำรและพัสดุทุกวันยกเว้นวันอำทิตย์
 การสื่อสาร
ในตำบลบ้ำนแหลม มีหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม ดังนี้.(1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ไปรษณีย์อำเภอบำงปลำม้ำ)
(2) สำนักงำนบริกำรโทรคมนำคมอำเภอบำงปลำม้ำ
(3) สื่อมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สุพรรณโพสต์
(4) ตำบลบ้ำนแหลม ดำเนินกำรสื่อสำรโดยใช้เสียงตำมสำยส่งสัญญำณครอบคลุม
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2. สภาพทางสังคม
2.1 การศึกษา
ตำบลบ้ำนแหลม มีสถำนศึกษำ ดังนี้ มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ ก จำนวน 2 แห่ง คือ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำพฤกษ์ และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแหลมพัฒนำ และมีโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรี ยนวัดป่ำพฤกษ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับกำรศึกษำชั้น
ประถมศึกษำ (ป.1 - ป. 6) และระดับกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ (ม.1 - ม.3) และโรงเรียนวัดศุขเกษม
มีร ะดับ กำรศึกษำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำ (ป.1 – ป.6) สั งกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน ได้แก่
โรงเรียนคี่ตี้ ศูนย์กำรเรียนรู้อินเตอร์เน็ตเทศบำลตำบลบ้ำนแหลม ห้องสมุดเทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ในเขตพื้นที่มีวัด จำนวน
3 วัด คือ
1. วัดใหม่พิณสุวรรณ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1
2. วัดป่ำพฤกษ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4
3. วัดศุขเกษม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5
2.3 สาธารณสุข
โรงพยำบำล / สถำนพยำบำลตำบลบ้ำนแหลม
(1) สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลบ้ำนแหลม
(2) ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
(3) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล จำนวน
1 แห่ง
(4) ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน
จำนวน
2 แห่ง
(5) ร้ำนขำยยำแผนโบรำณ
จำนวน
1 แห่ง
(6) อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ำ
ร้อยละ
100
2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จำนวนผู้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจำกรถยนต์ จำนวน - คน
- จำนวนอุบัติเหตุจำกรถยนต์ จำนวน 1 ครั้ง
- จำนวนคดียำเสพติดในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง
- จำนวนคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์และประชำชน จำนวน - คดี
- จำนวนคดีเสียชีวิตจำกรถยนต์และเพศ จำนวน - คดี
- ควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติที่เกิดจำกมนุษย์ทำและจำกภัยธรรมชำติ จำนวน 1รำย
3. ข้อมูลทางชีวภาพ
ตำบลบ้ำนแหลม มีระบบกำรผลิตด้ำนเกษตรกรรมและอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
รำยได้และควำมยั่งยืนในกำรดำรงชีวิตให้แก่เกษตรกรและประชำชนโดยทั่วไป ที่สำคัญ ประกอบด้วย
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3.1 ระบบการผลิตด้านพืช มีกำรปลูกพืชบ้ำนแหลมมีเพำะปลูกข้ำว ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตชลประทำน โดยแยกพื้นที่ปลูกข้ำวออกเป็นข้ำวนำปีและข้ำวนำปรัง
- มะม่วง ตำบลบ้ำนแหลม มีพื้นที่ปลูกมะม่วงชนิดพันธุ์ต่ำง ๆ ได้แก่ เขียวเสวย,
น้ำดอกไม้, โชคอนันต์ เป็นต้น
- พืชผัก ตำบลบ้ำนแหลม มีพื้นที่ปลูกพืชผักชนิดต่ำง ๆ เช่น ผักคะน้ำ, พริก
ขี้หนูสวน, ผักบุ้ง, ผักกวำงตุ้ง, ต้นหอม, ผักชี, คื่นไช่, แตงกวำ
1) การผลิตและการตลาดข้าว
ข้ำว ตำบลบ้ำนแหลม พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำชลประทำน โดยปลูกได้ทั้ง
ข้ำวนำปีและนำปรังในพื้นที่เดียวกัน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้พันธุ์ข้ำวทำงรำชกำรส่งเสริม ได้แก่ กข 41,
กข. 57 ดังตำรำงที่ 3 แสดงต้นทุนกำรผลิตข้ำว
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ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนกำรผลิตข้ำว
ประเด็น
รายการ
1. กำรเตรียมดิน
- รถปั่น
- ทำเทือก
2. พันธุ์ข้ำว
- กข 41, กข 57
ค่ำแรงงำน
3. กำจัดวัชพืช
- สำรเคมีคุมวัชพืช
- สำรกำจัดวัชพืช
ค่ำแรง
4. สำรป้องกัน
กำจัดโรคและแมลง
5. กำรให้น้ำ

- สำรเคมีกำจัดโรคและแมลง
ค่ำแรง
- สูบน้ำ

6. กำรใส่ปุ๋ย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

- ปุ๋ยเคมี
สูตร 46 – 0 - 0
สูตร 16 - 8 - 8
สูตร 15 – 15 – 15
ค่ำแรงงำน

7. กำรเก็บเกี่ยว

- รถเกี่ยวข้ำว + ค่ำขนส่ง

8. ค่ำเช่ำ

ปริมาณ / อัตรา
1 ครั้ง
1 ครั้ง
30 กก.
200 ซีซี
200 ซีซี
2 ครั้ง

(หน่วย : ไร่)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
200
250
450
50
60
150
100

950 ซีซี
3 ครั้ง

330
150
150

15 กก.
25 กก.
15 กก.
3 ครั้ง

156
265
231
150
580
1,300

รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
รวมผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)
ขายได้ราคา
รวมขายได้เงิน
กาไร

4,572
850
6.5 บาท/กิโลกรัม
5,525 บาท
953 บาท
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3.2 ระบบการผลิตด้านปศุสัตว์ ตาบลบ้านแหลม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยง
สุกร การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด และการเลี้ยงแพะ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงกำรเลี้ยงปศุสัตว์
พืน้ ที่

เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์
รวม (ราย)

โคเนื้อ
(ตัว)

หมู่ 1 บ้ำนแหลม
12
หมู่ 2 บ้ำนคอวัง
19
หมู่ 3 บ้ำนป่ำพฤกษ์
9
หมู่ 4 บ้ำนคลองขุด
2
หมู่ 5 บ้ำนศุขเกษม
6
รวม
48
ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562

สุกร
(ตัว)

ไก่
(ตัว)

เป็ด
(ตัว)

แพะ
(ตัว)

23
23

945
11,277
178
70
210
12,680

3,020
3,020

-

3.3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทางธรรมชาติ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตาบลบ้านแหลม เป็นกำรรวมตัวกันของชำวชุมชนตำบลบ้ำนแหลมทั้ง
5 หมู่ จัดกำรท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ทำเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีประวัติศำสตร์วิถีชีวิต
ชุมชนริมแม่น้ำสุพรรณบุรี กำกับดูแลโดยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยใช้ บ้ำนสวนแผ่นดินแม่
วิถีไทยกับสำยน้ำ เป็นศูนย์ประสำนงำนบริกำรนักท่องเที่ยว มีโฮมเสตย์เรือนไทยริมน้ำที่ได้มำตรฐำน
ไทย ชื่อไผ่ตำพุดโฮมเสตย์ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรับรองจำกกรมกำรท่องเที่ยว มีเรือนำเที่ยวที่ได้
มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทย สัมผัสกับกำรเรียนรู้วิถีอำชีพชุมชน เช่น กำรทำขนมไทยโบรำณ อำหำร
ไทยโบรำณ น้ำพริกเผำ จักสำนไม้ไผ่หวำย-ผักตบชวำ ถักไหมโครเช่ซัมเมอร์ ไร่นำสวนเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4.1 การใช้แรงงานในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรที่มีควำมหลำกหลำยอำชีพ กำรใช้
แรงงำนในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรจึงมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสำมำรถจำแนก
ออกเป็นกลุ่มอำชีพที่สำคัญ ดังนี้
1) เกษตรกรรม
2) รับจ้ำงทั่วไป 3) ค้ำขำย 4) อื่น ๆ
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4.2 สินเชื่อและภาวะหนี้ของเกษตรกร
เกษตรกรโดยทั่ ว ไปจะมี ร ำยรั บ และรำยจ่ ำ ยจะไม่ เ ท่ ำ เที ย มกั น หำกมี ก ำรวิ เ ครำะห์
โดยละเอียดแล้วจะพบว่ำ ครัวเรือนเกษตรกรตำบลบ้ำนแหลม จะมีหนี้สินที่เป็นตัวเงินทั้งในและนอก
ระบบ สำหรับแหล่งสินเชื่อที่เกษตรกรใช้เป็นแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำค
เกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำร
พำนิชย์ ญำติพี่น้อง จำกตำรำงที่ 5 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตำบลบ้ำนแหลม จะมีช่วงหนี้สิน
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 5,000 บำท รวม 1 ครัว เรือน ช่วงหนี้สิ น 10,001 – 20,000 บำท รวม 10
ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 20,001 – 50,000 บำท รวม 43 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 50,001 – 100,000 บำท
รวม 44 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 100,001 – 500,000 บำท รวม 91 ครัวเรือน ช่วงหนี้สิน 500,001 –
1,000,000 บำท รวม 18 ครัวเรือน และช่วงหนี้สิ้น มำกกว่ำ 1,000,001 บำท รวม 27 ครัวเรือน
ดังนั้น เกษตรกรในตำบลบ้ำนแหลมมีหนี้สินรวมเฉลี่ย 195,088.40 บำท/ครัวเรือน/ปี
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ตารางที่ 5 แสดงหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรตำบลบ้ำนแหลม
ช่วงหนี้สินรวม (บาท/ครัวเรือน/ปี)
น้อยกว่า
หรือ
5,001 - 10,001- 20,001- 50,001 - 100,001- 500,001 - มากกว่า
หนี้สินรวมเฉลี่ย
เกษตรกร เท่ากับ 10,000 20,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000 1,000,001
หมู่
(บาท/
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
(ครัวเรือน) 5,000
ครัวเรือน/ปี)
บาท
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
จานวน
จานวน
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
หมู่ 1
28
4
7
15
1
1
169,138
หมู่ 2
40
3
7
25
5
278,293
หมู่ 3
32
2
7
6
7
4
6
190,423
หมู่ 4
79
1
3
20
9
28
3
15
123,913
หมู่ 5
55
5
9
15
16
5
5
213,675
รวม
234
1
10
43
44
91
18
27
975,442
ที่มำ : สำนักงำนเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2562
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4.3 เครื่องจักรกลในการเกษตร
กำรใช้เครื่ องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ซึ่งส่ ว นใหญ่
เกษตรกรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เกษตรกรที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องจักรในกำรเกษตรเป็นของ
ตนเอง และเกษตรกรที่ ไม่ มี เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ เครื่ องจั กรในกำรเกษตรเป็ นของตนเอง ส่ ว นใหญ่ ใ ช้
เครื่องจักรกล เช่น รถไถเดินตำม เครื่องสูบน้ำ รถเกี่ยวข้ำว และรถอีแต๋น เป็นต้น
4.4 การรวมกลุ่มด้านการเกษตร
กลุ่มอำชีพ มี 7 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มจักสำนไม้ไผ่และหวำย หมู่ที่ 1 นำงวัฒนีย์ แจ่มอริยวัฒน์
เป็นประธำน
2. กลุ่มขนมหวำน
หมู่ที่ 1 นำงพริ้ม โพธิ์ทอง
เป็นประธำน
3. กลุ่มขนมหวำนบ้ำนป่ำพฤกษ์ หมู่ที่ 3 นำยมำนิต โพธิ์ไพจิตร
เป็นประธำน
4. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำ
หมู่ที่ 3 นำงธวำนนท์ สุดโต
เป็นประธำน
5. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
หมู่ที่ 4 นำงทิพำพรรณ วงษ์วิจำรณ์
เป็นประธำน
6. กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวำ
หมู่ที่ 5 นำยปรีชำ น้อยอุทัย
เป็นประธำน
7. กลุ่มท่องเที่ยว ชุมชนตำบลบ้ำนแหลม นำยปรำโมทย์ สุวรรณเวช
เป็นประธำน
5. ข้อมูลด้านสังคม
5.1 ประชากร
ตำบลบ้ ำนแหลม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุ พรรณบุรี แบ่งกำรปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้ำน
มีป ระชำกรรวมทั้งสิ้ น 4,915 คน แยกเป็ นชำย 2,391 คน หญิง 2,524 คน มีครัว เรือนทั้งหมด 1,174
ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 234 ครัวเรือน รำยละเอียดดังตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนประชำกรและครัวเรือนเกษตรกร
จานวนประชากร
จานวน
จานวน
ร้อยละ
หมู่ ครัวเรือน
ครัวเรือน
จานวน
เฉลี่ย
บ้าน ทั้งหมด
เกษตรกร ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
(คน/
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) เกษตรกร
ครัวเรือน)
1
220
28
61.60
479
521
1,000
280.00
2
388
40
155.20
739
745
1,484
593.60
3
102
32
40.80
286
291
577
184.64
4
174
79
55.68
439
492
931
455.83
5
190
55
104.50
448
475
923
507.65
รวม
1,174
234
417.78
2,391
2,524
4,915
2,021.72
ที่มำ : เทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
ปี 2562
เทศบำลตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ ปี 2562
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5.2 ครัวเรือนเกษตรกร
อำชีพ ประชำกรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือ กำรทำนำ ทำสวน ทำไร่ รองลงมำ
เป็นอำชีพรับจ้ำง และค้ำขำย ตำมลำดับ อำชีพที่ทำรำยได้ให้กับประชำกรภำยในตำบลมำกที่สุด คือ อำชีพ
เกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้ำว
ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภำยในครอบครัวและนำบำงส่วน
มำจำหน่ำยเพื่อเป็นรำยได้เสริม
5.3 รูปแบบและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ตำบลบ้ำนแหลมส่วนใหญ่สมำชิกในชุมชนจะเป็นเครือญำติกัน เคลื่อนย้ำยมำจำกตำบลที่มีเขต
ติดต่อกัน และมีกำรตั้งบ้ำนเรือนแบบกระจัดกระจำยตำมเส้นทำงคมนำคมทั้งทำงบกและทำงน้ำ
5.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ตำบลบ้ำนแหลมมีวิถีกำรดำรงชีวิตแบบเรียบง่ำยมัธยัสถ์นับถือศำสนำพุทธ งำนประเพณีสำคัญ
ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมำตั้งแต่โบรำณจนถึงปัจจุบัน คือ
(1) งำนประเพณีตักบำตรกลำงน้ำ จัดขึ้นในช่วงเวลำแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
(2) งำนวันสงกรำนต์ จัดขึ้นในวันที่ 13 – 16 เมษำยนของทุกปี โดยมีพิธีสรงน้ำพระรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอำยุ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอำยุ บ่ำยและค่ำมีพิธีเลี้ยงสังสรรค์ประชำชนในพื้นที่
(3) งำนปีใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวำคม และวันที่ 1 มกรำคม โดยเทศบำลจัดให้มีกำร
ทำบุญตักบำตรในตอนเช้ำวันที่ 1 มกรำคม และมีมหรสพสมโภชในตอนกลำงคืนวันที่ 31 ธันวำคม และวันที่
1 มกรำคม
(4) งำนพิธีทำงศำสนำ อำทิ งำนวันวิสำขบูชำ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) งำนมำฆบูชำ (ขึ้น 15 ค่ำ
เดื อ น 3) งำนวั น อำสำฬหบู ช ำ (ขึ้ น 15 ค่ ำเดื อ น 8)
งำนวั น เข้ ำ พรรษำ (แรม 1
ค่ ำ
เดือน 8) งำนวันออกพรรษำ เป็นต้น
(5) งำนรัฐพิธี อำทิ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ วันปิยมหำรำช เป็นต้น
(6) งำนวันเด็กแห่งชำติโดยจะจัดขึ้นในวันเสำร์ที่สองของเดือนมกรำคมของทุกปี
5.5 ด้านผู้นา
1) ด้ำนกำรปกครอง มีกำนันเป็นผู้ดูแลในระดับตำบล ในระดับหมู่บ้ำนมีผู้ใหญ่บ้ำนเป็นผู้นำ
ตารางที่ 7 แสดงรำยชื่อผู้นำชุมชนตำบลบ้ำนแหลม
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้นา
1
นำยธิติวัฒน์
พนำกิจกุล
บ้ำนแหลม

ตาแหน่ง
กำนัน

2

บ้ำนบ้ำนคอวัง

นางสาวนุชจินทร์ พลเสน

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้ำนป่ำพฤกษ์

นายธีรพงษ์

เรือนใจหลัก

4

บ้ำนคลองขุด

นายภิรมย์

ศรีสังข์งาม

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

5
นายปรีชา
บ้ำนศุขเกษม
ที่มำ: ทีว่ ่ำกำรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2562

น้อยอุทัย

ผู้ใหญ่บ้าน
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2) สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอบำงปลำม้ำ)
1. นำยบรรเจิด แก้ววิชิต
ตำแหน่ง สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
2. นำยสิทธิกำญจน์ โสวัสสะ ตำแหน่ง สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
3) คณะผู้ปฏิบัติงำนสภำเกษตรกรตำบลบ้ำนแหลม
ตารางที่ 8 แสดงรำยชื่อคณะผู้ปฏิบัติงำนสภำเกษตรกรตำบลบ้ำนแหลม
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
1

บ้ำนแหลม

นำงสมพร

ขันธควร

2

บ้ำนบ้ำนคอวัง

นำยณรงค์

มณีอินทร์

3

บ้ำนป่ำพฤกษ์

นำยอุดม

น้ำใจดี

4

บ้ำนคลองขุด

นำยภิรมย์

ศรีสังข์งำม

5
บ้ำนศุขเกษม
นำยสมศักดิ์
ที่มำ : สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562

น้ำใจใจสด

4) รำยชื่อผู้บริหำรงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ
1. นำยวัน เมฆอัคคี
ตำแหน่ง นำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ
2. นำยทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ ตำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ
3. นำยชวลิต สิทธิโชคคณำนนท์
ตำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ
4. นำยสุเทพ บุตรฉุย
ตำแหน่ง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ
5. นำยสมนึก กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ
5) รำยชื่อผู้บริหำรงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแหลม
1. นำยบัณฑิต เฮงวัฒนำ
ตำแหน่ง นำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลม
2. นำงสำวสมฤทัย กิจจำรุวงษ์
ตำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลม
3. นำยอมรวุฒิ อนันตทิพย์เมธี
ตำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลม
4. นำยชนินทร์ จิตต์สุภำพรรณ
ตำแหน่ง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลม
5. นำยมำโนช บุญประเทศ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลบ้ำนแหลม
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตำบลบ้ำนแหลม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
จำกกำรระดมควำมคิดเพื่อค้นหำปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และแนวทำงแก้ไขปัญหำ ด้ำนกำรเกษตร
ของสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้ปฏิบัติงำนสภำเกษตรกร ตาบลบ้านแหลม และผู้แทน
เกษตรกรระดับหมู่บ้ำน ได้ข้อมูลปัญหำ สำเหตุของปัญหำ รวมทั้งแนวทำงแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรของ
ตาบลบ้านแหลม ดังนี้
ปัญหา
1. แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
- น้ำไม่เพียงพอ

สาเหตุของปัญหา
1. ผู้ใช้น้ำไม่เคำรพกฎกติกำกำรใช้
น้ำทำให้ผู้ที่อยู่ปลำยน้ำไม่ได้รับน้ำ
อย่ำงเพียงพอ
2. เกษตรกรบำงรำยมีกำรปิด
เส้นทำงไหลของน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ในไร่นำของตนเอง
3. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้น
ขัดขวำงทำงเดินน้ำ

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. รณรงค์สร้ำงจิตสำนึกให้ผู้ใช้น้ำได้
มีส่วนร่วมในกำรบำรุงรักษำคู คลอง
2. จัดประชุมผู้ใช้น้ำเพื่อให้ยึดกฎ
กติกำตำมที่กลุ่มได้กำหนดไว้
(ภำครัฐ)
1. จัดทำแผนกำรจัดสรรน้ำและ
แผนกำรส่งน้ำโดยกำรมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้
เกษตรกรที่อยู่ปลำยน้ำได้ใช้น้ำอย่ำง
ทั่วถึงทุกพื้นที่
2. สนับสนุนกำรขุดลอก
- คลองคำง ถึง คลองชลประทำน
- คลองป่ำพฤกษ์ ถึง คลองวัดดำว
ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน เม.ย. – พ.ค.
3. ขยำยท่อระบำยน้ำคลอง 2 ซ้ำย
1 ขวำ เพื่อให้ส่งน้ำสะดวกขึ้น
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ปัญหา
2. ทีด่ นิ ทำกิน

สาเหตุของปัญหา
1. กำรปลูกพืชอย่ำงต่อเนื่อง ไม่มี
กำรพักดิน
2. เผำเศษวัสดุในไร่นำ
3. ขำดกำรปรับปรุงบำรุงดิน
4. กำรใช้ปุ๋ยเคมีมำกและใช้อย่ำง
ต่อเนื่อง

3. ต้นทุนกำรผลิต

1. ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูง เช่น
ปุ๋ยเคมี,สำรเคมี, เมล็ดพันธุ์,น้ำมัน
2. ค่ำเช่ำที่ดินสูง
- 1,000 บำท/ไร่/ฤดู หรือ
- 15 ถัง/ไร่/ฤดู
3. ค่ำแรงงำนสูงทำให้มีต้นทุนเพิ่ม
4. กำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมีในอัตรำที่
มำกเกินควำมจำเป็น ไม่สำรวจ
แปลงก่อนกำรใช้
5. ขำดควำมเชื่อมั่นในกำรใช้
สำรชีวภำพ,ชีวภัณฑ์ และยึดติดกับ
ควำมเคยชินในกำรทำกำรเกษตร
แบบเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. ปลูกพืชหมุนเวียน/พืชปรับปรุง
บำรุงดิน เช่น ปอเทือง, ถั่วเขียว
2. ไม่เผำฟำงหรือเศษวัสดุ
กำรเกษตรในพื้นที่นำ
3. กำรไถกลบตอซังรวมกับกำรหมัก
ฟำงข้ำว
4. ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ทดแทน
(ภำครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมี พร้อมทั้ง ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อ
ปรับปรุงบำรุงดิน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรตรวจ
วิเครำะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยอย่ำง
เหมำะสม
3. รณรงค์ลดกำรเผำ โดย
- กำรหมักฟำง
- ไถกลบตอซัง
- อัดฟำงจำหน่ำย
- ให้รำงวัลแก่ผู้ปฏิบัติตำม
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. ทำกำรเกษตรแบบลดต้นทุน
- ทำแปลงพันธุ์ไว้ใช้เอง
- สำรวจแปลงก่อนกำรใช้สำรเคมี
- ลดกำรจ้ำงโดยลงมือปฏิบัติเอง
ในบำงกิจกรรม
- ใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน
2. ใช้สำรชีวภำพ, ชีวภัณฑ์และ
สมุนไพร ทดแทน ปุ๋ยเคมี/สำรเคมี
3. กำรหมักฟำง เพื่อให้เป็นปุ๋ยในดิน

26
ปัญหา
(ต่อ) 3. ต้นทุนกำรผลิต

4. รำคำผลผลิต

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภำครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีกำรลดต้นทุนกำรผลิต
โดย ให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้พันธุ์
ปุ๋ยเคมี, สำรเคมี อย่ำงจริงจัง
2. สนับสนุนกำรใช้เครื่องจักรกล
เพื่อลดกำรจ้ำงแรงงำน

1. ขำดกำรวำงแผนกำรผลิต
ปลูกพืชชนิดเดียวกันปริมำณมำก
ทำให้ผลผลิตล้นตลำด จึงทำให้
รำคำตกต่ำ
2. ผลผลิตไม่ได้คุณภำพ เช่น เก็บ
เกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดเนื่องจำก
หลีกเลี่ยงน้ำท่วม, โรคและแมลง
ระบำด,มีวัชพืชเจือปน, ใช้พันธุ์ข้ำว
อำยุสั้น ไม่เป็นที่ต้องกำรของตลำด
3. ผลกระทบ กำรค้ำเสรี (AEC)
4. ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกโรงสี
ด้ำนควำมชื้น,ตรำชั่ง

(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้ำวคุณภำพ
เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
2. รณรงค์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่มี
คุณภำพและตรงต่อควำมต้องกำร
ของตลำด (ข้ำวหอมหอมมะลิ105,
ข้ำวหอมเวียดนำม,ข้ำว กข.43,ข้ำว
หอมปทุมธำนี)
3. จัดตั้งตลำดกลำงในชุมชน
(ภำครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อกำรผลิต พร้อม
ทั้งให้มีกำรแปรรูปสินค้ำ
2. สนั บ สนุ น องค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำร
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนำผลผลิตและกำร
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
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ปัญหา

สาเหตุของปัญหา

5. หนี้สิน
4. ลงทุนทำกำรเกษตร แล้ว
ประสบผลขำดทุน เนื่องจำก
- รำคำผลผลิต/ผลผลิตตกต่ำ
- ภัยธรรมชำติ
- โรคแมลงระบำด
2. ไม่มีอำชีพเสริมรำยจ่ำยมำกกว่ำ
รำยรับ
3. ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนสูง เช่น
ค่ำศึกษำบุตร
4. ไม่มีกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. สร้ำงอำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยได้
2. รณรงค์กำรดำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำบัญชีครัวเรือน
(ภำครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพ
เสริมให้แก่เกษตรกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้รับกำรเรียนรู้กำร
จัดทำบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง
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จำกข้อมูลปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และแนวทำงแก้ไขปัญหำ ที่ได้จำกกำรระดมควำมคิดดังกล่ำว ได้
มีกำรจัดเวทีประชำคม เพื่อนำเสนอปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และแนวทำงแก้ไขปัญหำ รวมทั้ง เสนอแนวทำง
แก้ไขปัญหำต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในตำบลบ้ำนแหลม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และเกษตรกรของตำบลให้มีกำร
เพิ่มเติม และยื น ยั น ข้อมูล ที่ไ ด้จ ำกกำรระดมควำมคิดเห็ น ดังกล่ ำว โดยได้ข้ อมูล เพิ่ม เติมจำกกำรจัดเวที
ประชำคม ดังนี้
ผลจากการจัดทาเวทีประชาคมตาบลได้ข้อมูล ปัญหาความต้องการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
(ภำครัฐ)
1. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้น 1. ให้ชลประทำนจัดทำแผนในกำร
ขัดขวำงทำงเดินน้ำ
ขุดลอกคู คลอง ในช่วงเดือน ธ.ค. –
(คลอง 2 ซ้ำย 1 ขวำ บริเวณบ้ำน ม.ค. เพื่อให้น้ำสำมำรถไหลได้
เสำธง – วัดใหม่)
สะดวกขึ้น
- เกษตรกรไม่สำมำรถนำรถตัก 2. สนับสนุนรถแบคโฮเรือโป๊ะ
ลอกวัชพืช/ดิน ในคู คลองได้
ขุดลอก
เนื่องจำกต้องขออนุญำตจำก
- คลองคำง ถึง คลอง 2 ซ้ำย
ชลประทำนก่อน จึงสำมำรถขุด 1 ขวำ (บริเวณบ้ำนเสำธง – วัด
ลอกคลองดังกล่ำวได้
ใหม่)
2. ไม่มีพื้นที่ทิ้งดิน ในกำรขุดลอก - คลองป่ำพฤกษ์ (เริ่มตั้งแต่ปำก
คลอง เนื่องจำกมีกำรรุกล้ำลำน้ำ คลองเชื่อมต่อระหว่ำงแม่น้ำท่ำจีน)
มีบ้ำนเรือน และสิ่งก่อสร้ำงติด ถึง คลองวัดดำว ระยะทำงประมำณ
คลอง
600 – 700 เมตร
3. กำรซ่อมแซมประตูปิด – เปิด ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน เม.ย. –
น้ำ ในช่วงที่เกษตรกรเพำะปลูก พ.ค.
ข้ำว ทำให้ไม่สำมำรถส่งน้ำมำได้ 3. ขยำยท่อระบำยน้ำคลอง 2 ซ้ำย
1 ขวำ พื้นที่ติดต่อหมู่ 4 ตำบลบำง
ปลำม้ำ ถึง หมู่ 1 ตำบลบ้ำนแหลม
เพื่อให้ส่งน้ำสะดวกขึ้น
4. ทำแผนซ่อมแซมประตูปิด – เปิด
น้ำ ในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย.
2. ด้ำนที่ดินทำกิน
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
- ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง - ใช้ปูนมำร์ลเพื่อปรับสภำพควำม
ท ำ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห ำ ดิ น เ ป รี้ ย ว เป็นกรดในดิน
เนื่องจำกกำรเผำเศษวัสดุในไร่นำ
ไม่มีกำรพักหน้ำดิน เพรำะต้อง
เร่งรอบกำรผลิตให้พ้นจำกฤดูน้ำ
ท่วม
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บทที่ 3
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
ตำบลบ้ำนแหลม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล ทั้งจำกข้อมูลพื้นฐำนที่ได้รวบรวมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จำก
กำรจัดทำเวทีระดมควำมคิด และจัดทำเวทีประชำคมในตำบลบ้ำนแหลม โดยมีเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร ผู้นำ
ท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมจัดเวทีและให้ข้อมูลของตำบลบ้ำนแหลม จึงได้แนวทำง
พัฒนำเกษตรกรรมตำบลและแผนพัฒนำเกษตรกรรมตำบล ดังนี้
3.1 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ตำบลบ้ำนแหลม อำเภอบำงปลำม้ำ
ปัญหา
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. ผู้ใช้น้ำไม่เคำรพกฎกติกำกำรใช้ 1. รณรงค์สร้ำงจิตสำนึกให้ผู้ใช้น้ำ
น้ำทำให้ผู้ที่อยู่ปลำยน้ำไม่ได้รับน้ำ ได้มีส่วนร่วมในกำรบำรุงรักษำคู
อย่ำงเพียงพอ
คลอง
2. เกษตรกรบำงรำยมีกำรปิด
2. จัดประชุมผู้ใช้น้ำเพื่อให้ยึดกฎ
เส้นทำงไหลของน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ กติกำตำมที่กลุ่มได้กำหนดไว้
ใช้ในไร่นำของตนเอง
3. คู คลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้น
(ภำครัฐ)
ขัดขวำงทำงเดินน้ำ
1. จัดทำแผนกำรจัดสรรน้ำและ
(คลอง 2 ซ้ำย 1 ขวำ บริเวณบ้ำน แผนกำรส่งน้ำโดยกำรมีส่วนร่วม
เสำธง – วัดใหม่)
ของเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ
- เกษตรกรไม่สำมำรถนำรถตักลอก เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ปลำยน้ำได้ใช้
วัชพืช/ดิน ในคู คลองได้ เนื่องจำก น้ำอย่ำงทั่วถึงทุกพื้นที่
ต้องขออนุญำตจำกชลประทำนก่อน 2. ให้ชลประทำนจัดทำแผนในกำร
จึงสำมำรถขุดลอกคลองดังกล่ำวได้ ขุดลอกคู คลอง ในช่วงเดือน ธ.ค.
4. ไม่มีพื้นที่ทิ้งดิน ในกำรขุดลอก
– ม.ค. เพื่อให้น้ำสำมำรถไหลได้
คลอง เนื่องจำกมีกำรรุกล้ำลำน้ำ มี สะดวกขึ้น
บ้ำนเรือน และสิ่งก่อสร้ำงติดคลอง 3. ขยำยท่อระบำยน้ำคลอง 2
5. กำรซ่อมแซมประตูปิด – เปิดน้ำ ซ้ำย 1 ขวำ เพื่อให้ส่งน้ำสะดวก
ในช่วงที่เกษตรกรเพำะปลูกข้ำว ทำ ขึ้น
ให้ไม่สำมำรถส่งน้ำมำได้
4. สนับสนุนรถแบคโฮเรือโป๊ะ
ขุดลอก
- คลองคำง ถึง คลอง 2 ซ้ำย
1 ขวำ (บริเวณบ้ำนเสำธง – วัด
ใหม่)
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ปัญหา
(ต่อ) 1. แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร

สาเหตุของปัญหา

2. ทีด่ นิ ทำกิน
1. กำรปลูกพืชอย่ำงต่อเนื่อง ไม่มี
กำรพักดิน
2. เผำเศษวัสดุในไร่นำ
3. ขำดกำรปรับปรุงบำรุงดิน
4. กำรใช้ปุ๋ยเคมีมำกและใช้อย่ำง
ต่อเนื่อง
5. ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง
ทำให้เกิดปัญหำดินเปรี้ยว เนื่องจำก
กำรเผำเศษวัสดุในไร่นำ ไม่มีกำรพัก
หน้ำดิน เพรำะต้องเร่งรอบกำรผลิต
ให้พ้นจำกฤดูน้ำท่วม

แนวทางแก้ไขปัญหา
(ภำครัฐ)
- คลองป่ำพฤกษ์ (เริ่มตั้งแต่ปำก
คลองเชื่อมต่อระหว่ำงแม่น้ำท่ำ
จีน) ถึง คลองวัดดำว ระยะทำง
ประมำณ 600 – 700 เมตร ปีละ
2 ครั้ง ในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค.
5. ขยำยท่อระบำยน้ำคลอง 2 ซ้ำย
1 ขวำ พื้นที่ติดต่อหมู่ 4 ตำบลบำง
ปลำม้ำ ถึง หมู่ 1 ตำบลบ้ำนแหลม
เพื่อให้ส่งน้ำสะดวกขึ้น
6. ทำแผนซ่อมแซมประตูปิด –
เปิดน้ำ ในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย.
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. ปลูกพืชหมุนเวียน/พืชปรับปรุง
บำรุงดิน เช่น ปอเทือง, ถั่วเขียว
2. ไม่เผำฟำงหรือเศษวัสดุ
กำรเกษตรในพื้นที่นำ
3. กำรไถกลบตอซังรวมกับกำร
หมักฟำงข้ำว
4. ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ทดแทน
5. ใช้ปูนมำร์ลเพื่อปรับสภำพควำม
เป็นกรดในดิน
(ภำครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมี พร้อมทั้ง ปลูกพืชปุ๋ยสด
เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรตรวจ
วิเครำะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยอย่ำง
เหมำะสม
3. รณรงค์ลดกำรเผำ โดย
- กำรหมักฟำง
- ไถกลบตอซัง
- อัดฟำงจำหน่ำย
- ให้รำงวัลแก่ผู้ปฏิบัติตำม
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ปัญหา
3. ต้นทุนกำรผลิต

4. รำคำผลผลิต

สาเหตุของปัญหา
1. ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูง เช่น ปุ๋ย
เคมี,สำรเคมี, เมล็ดพันธุ์,น้ำมัน
2. ค่ำเช่ำที่ดินสูง
- 1,000 บำท/ไร่/ฤดู หรือ
- 15 ถัง/ไร่/ฤดู
3. ค่ำแรงงำนสูงทำให้มีต้นทุนเพิ่ม
4. กำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมีในอัตรำที่
มำกเกินควำมจำเป็น ไม่สำรวจ
แปลงก่อนกำรใช้
5. ขำดควำมเชื่อมั่นในกำรใช้
สำรชีวภำพ,ชีวภัณฑ์ และยึดติดกับ
ควำมเคยชินในกำรทำกำรเกษตร
แบบเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. ทำกำรเกษตรแบบลดต้นทุน
- ทำแปลงพันธุ์ไว้ใช้เอง
- สำรวจแปลงก่อนกำรใช้
สำรเคมี
- ลดกำรจ้ำงโดยลงมือปฏิบัติ
เองในบำงกิจกรรม
- ใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน
2. ใช้สำรชีวภำพ, ชีวภัณฑ์และ
สมุนไพร ทดแทน ปุ๋ยเคมี/สำรเคมี
3. กำรหมักฟำง เพื่อให้เป็นปุ๋ยใน
ดิน
(ภำครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีกำรลดต้นทุนกำรผลิต
โดย ให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้พันธุ์
ปุ๋ยเคมี, สำรเคมี อย่ำงจริงจัง
2. สนับสนุนกำรใช้เครื่องจักรกล
เพื่อลดกำรจ้ำงแรงงำน
1. ขำดกำรวำงแผนกำรผลิต ปลูก (เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
พืชชนิดเดียวกันปริมำณมำก ทำ 1. จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้ำวคุณภำพ
ให้ผลผลิตล้นตลำด จึงทำให้รำคำ เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ตกต่ำ
2. รณรงค์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่มี
2. ผลผลิตไม่ได้คุณภำพ เช่น เก็บ คุณภำพและตรงต่อควำมต้องกำร
เกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดเนื่องจำก ของตลำด (ข้ำวหอมหอมมะลิ105,
หลีกเลี่ยงน้ำท่วม, โรคและแมลง
ข้ำวหอมเวียดนำม,ข้ำว กข.43,
ระบำด,มีวัชพืชเจือปน, ใช้พันธุ์ข้ำว ข้ำวหอมปทุมธำนี)
อำยุสั้น ไม่เป็นที่ต้องกำรของตลำด 3. จัดตั้งตลำดกลำงในชุมชน
3. ผลกระทบ กำรค้ำเสรี (AEC)
(ภำครัฐ)
4. ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกโรงสี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ด้ำนควำมชื้น,ตรำชั่ง
ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อกำรผลิต
พร้อมทั้งให้มีกำรแปรรูปสินค้ำ
2. สนั บสนุน องค์ควำมรู้ด้ ำนกำร
รวมกลุ่ ม เพื่ อ พั ฒ นำผลผลิ ต และ
กำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
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ปัญหา

สาเหตุของปัญหา

5. หนี้สิน
4. ลงทุนทำกำรเกษตร แล้ว
ประสบผลขำดทุน เนื่องจำก
- รำคำผลผลิต/ผลผลิตตกต่ำ
- ภัยธรรมชำติ
- โรคแมลงระบำด
2. ไม่มีอำชีพเสริมรำยจ่ำยมำกกว่ำ
รำยรับ
3. ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนสูง เช่น
ค่ำศึกษำบุตร
4. ไม่มีกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน
6. ด้ำนกำรรวมกลุ่ม

แนวทางแก้ไขปัญหา
(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. สร้ำงอำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยได้
2. รณรงค์กำรดำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำบัญชีครัวเรือน
(ภำครัฐ)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพ
เสริมให้แก่เกษตรกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้รับกำรเรียนรู้กำร
จัดทำบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง

(เกษตรกรสำมำรถแก้ไขได้เอง)
1. ผู้นำกลุ่มขำดประสิทธิภำพและ - ผู้นำกลุ่มและสมำชิกต้องซื่อสัตย์
ขำดควำมรับผิดชอบ
เสียสละต่อกำรเข้ำมำดำเนินงำน
2. ขำดควำมน่ำเชื่อถือ
กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสำมำรถ
3. ขำดกำรมีส่วนร่วมของ
ดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมกำรและสมำชิก
4. ขำดกำรส่งเสริมจำกภำครัฐ
(ภำครัฐ)
อย่ำงต่อเนื่อง
- ส่งเสริม ฟื้นฟูและสนับสนุนกลุ่ม
ให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถดำเนิน
กิจกรรมกลุ่มได้อย่ำงต่อเนื่อง
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3.2 วิสัยทัศน์ของชุมชนตาบลบ้านแหลม
ฝันของบุคคล
1. อยำกมีที่ทำกินเป็นของตนเอง
2. มีรำยได้เพียงพอและต่อเนื่อง/พืชผลเกษตรมีรำคำดีขึ้น
3. หลุดพ้นภำวะหนี้สิน
4. บุคคลในครอบครัวไม่ติดยำเสพติด
5. อยำกให้ลูกมีกำรศึกษำสูง หน้ำที่กำรงำนดี
ฝันของชุมชน
1. อยำกให้องค์กรในชุมชนมีควำมเข็มแข็ง
2. มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. มีควำมสะดวกสบำยในโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์
4. ปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติ
5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ โดยยึดหลักประชำธิปไตย
6. อยำกให้มีกำรรักษำวัฒนธรรม ประเพณีเดิมๆ ไว้
ฝันที่เป็นไปได้
1. องค์กรในชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
3. กำรพัฒนำคุณภำพข้ำว
4. กำรลดต้นทุนกำรผลิต (ภำคเกษตร)
5. ปรับปรุงบำรุงดิน
6. อำชีพเสริม/รำยได้ต่อเนื่อง

3.3 แผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลบ้านแหลม
โครงการ

เหตุผล

1. โครงการ
- เกษตรกรมีปญั หาในด้านการทาการเกษตร
ส่งเสริมการทา อันเนื่องมาจากปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้
เกษตรแบบนา 1. ดิน
แปลงใหญ่
1.1 ปลูกพืชซ้าที่เดิมโดยไม่มีการพักดิน
1.2 ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
1.3 การเผาตอซัง/เศษวัสดุที่เหลือในไร่นา
1.4 การใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมากและใช้อย่าง
ต่อเนื่อง
1.5 ในช่วงฤดูแล้งเกลือที่สะสมในดินชั้นล่าง
แพร่กระจายขึ้นสู่ผวิ ดิน
2. ต้นทุนการผลิตสูง
2.1 ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น พันธุ์
ปุ๋ยเคมี สารเคมี
2.2 เกษตรกรไม่เชื่อมั่นและไม่นาวิธกี 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 ขาดความเชื่อมั่นในการใช้สารชีวภาพชีว
ภัณฑ์ เคยชินกับวิถกี ารผลิตแบบเดิม

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

1.1 ส่งเสริม 1. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่
การรวมกลุ่ม
เกษตรกร

ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด
าเนิ
นการ
2563 2564 2565 2566 2567
1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ 1 กลุ่ม/ หมู่ 1-5 - สนง.เกษตร
20 ราย/ 20 ราย/ 20 ราย/ 20 ราย/ 20 ราย/
อาเภอ
200 ไร่ 200 ไร่ 200 ไร่ 200 ไร่ 200 ไร่

1) คัดเลือกพื้นที่
2) สร้างการรับรู้
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เกษตรกรใน
พืน้ ที่เห็นถึงประโยชน์ และความสาคัญของ
ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3) รวมกลุ่มเกษตรกร
- 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 1-5

- สนง.เกษตร
อาเภอ
- สนง.เกษตร
จังหวัด

โครงการ

เหตุผล

1.โครงการ
3. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
ส่งเสริมการทา 3.1 เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพือ่ วาง
เกษตรแบบนา แผนการผลิตและสร้างอานาจต่อรองราคา
แปลงใหญ่ (ต่อ) 3.2 ผลผลิตไม่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด ซึ่งเกิดจากการใช้พนั ธุข์ า้ ว
อายุสั้นและไม่มีคณ
ุ ภาพ เกิดโรคและแมลง
ศัตรูพชื ระบาด มีวชั พืชเจือปน
จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้ที่ไม่คมุ้ กับการลงทุน และไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านหนี้สนิ ตามมา

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2563

1.2 ส่งเสริม 2. อบรมถ่ายทอดความรู้
การลดต้นทุน 2.1 ด้านลดต้นทุนการใช้ปยุ๋ เคมี
100 ราย
การผลิตข้าว ประกอบด้วย
/2 ครั้ง
(ต่อ)
- การเก็บตัวอย่างดิน
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
- การผสมปุ๋ยใช้เอง
- การผลิตและใช้สารชีวภาพปรับปรุงดิน
- การใช้ปุ๋ยพืชสด /ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ย
อินทรีย์ เพือ่ การปรับปรุงบารุงดิน
- การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
- การหมักฟาง
2.2 ด้านลดต้นทุนการใช้สารเคมี
100 ราย
/2 ครั้ง

2564

2565

2566

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2567 ดาเนินการ

100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย หมู่ 1-5
/2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง /2 ครั้ง

- สถานีพัฒนา
ที่ดินสุพรรณบุรี

100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย หมู่ 1-5 - ศ.ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
/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 1-5
/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

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
2563 2564 2565 2566 2567 ดาเนินการ
2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง 2 แปลง หมู่ 1-5 - 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
200 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
200 ไร่

200 ไร่

200 ไร่

200 ไร่

1,200
ตัน

1,200
ตัน

1,200
ตัน

1,200
ตัน

หมู่ 1-5
หมู่ 1-5
หมู่ 1-5

1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น 1 หมู่ บา้ น หมู่ 1-5

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 1-5
หมู่ 1-5

โครงการ

เหตุผล

1.โครงการ
ส่งเสริมการทา
เกษตรแบบนา
แปลงใหญ่ (ต่อ)

กิจกรรม
1.2 ส่งเสริม
การลดต้นทุน
การผลิตข้าว
(ต่อ)

- ลดการเผาฟางและเศษวัสดุในไร่นา เพือ่
รักษาสภาพดินและสิ่งแวดล้อม
- เพือ่ สร้างอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ให้แก่
เกษตรกร

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2563

2564

2565

2566

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด
าเนิ
นการ
2567

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

24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง
200 เล่ม 200 เล่ม 200 เล่ม 200 เล่ม 200 เล่ม

หมู่ 1-5

- ทต.

หมู่ 1-5
- ทต.

1กลุ่ม

-

1 กลุ่ม

-

1 กลุ่ม

หมู่ 1-5 - สนง.เกษตรจังหวัด

1 ชุด

-

1 ชุด

-

1 ชุด

หมู่ 1-5

-

-

- 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

1 กลุ่ม

2. จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด

1 ครั้ง
/1 วัน

-

1 ครั้ง
/1 วัน

-

-

หมู่ 1-5

3. สนับสนุนโรงเรือน เครื่องจักรปั้นปุ๋ย พร้อม
วัสดุและอุปกรณ์

1 ชุด

-

1 ชุด

-

-

หมู่ 1-5

-

1 กลุ่ม

หมู่ 1-5

- สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

โครงการ
2. โครงการ
สร้างอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

เหตุผล

กิจกรรม

แนวทางดาเนินงาน

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

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

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

1.2 สารวจกลุ่ มทีม่ ีอยูแ่ ล้ว เพื่อฟื้นฟูกลุ่ ม
ให้มีความเข้มแข็งสามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ
2563

2564

2565

2566

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2567 ดาเนินการ
- สถานีพัฒนาที่ดิน

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

หมู่ 1-5

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

หมู่ 1-5

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม หมู่1,3,4 - สนง.เกษตรอาเภอ
และหมู่ 5 - พัฒนาชุมชน

- อบต.
- พัฒนาชุมชน
- กศน.

- อบรมให้ความรู้ดา้ นการแปรรูปหมูแดด
เดียว
- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ ในการแปรรูป
หมูแดดเดียว
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนิน
ธุรกิจ
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน
โดยการจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน

- กศน.

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

3 กลุ่ม

3 กลุ่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

หมู่ 1-5

- อบต.
- สนง.เกษตรอาเภอ
- พัฒนาชุมชน
- กศน.

โครงการ
3. โครงการ
ยกระดับและ
เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร

4. โครงการ
เพิม่
ประสิทธิภาพ
การผลิต
เมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพ

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

- เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวทีจ่ าหน่าย
ในท้องตลาด ซึ่งมีราคาสูงและไม่มี
คุณภาพ มีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ มีสิ่ง
ปลอมปน เช่น ข้าวดีด เมล็ดวัชพืช
ตลอดจนโรคและแมลง ส่งผลให้การ
เจริญเติบโตไม่ดี ผลผลิตต่า ต้องใช้
ปุย๋ เคมีและสารเคมีในอัตราสูงและ
บ่อยครั้ง ทาให้เกษตรกรมีตน้ ทุนการ
ผลิตทีเ่ พิม่ มากขึ้น

กิจกรรม
3.1 จัดตั้ง
กลุ่ มแปรรูป
ข้าวปลอด
สารพิษ

แนวทางดาเนินงาน
1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ มผู้ผลิตข้าวปลอด
สารพิษ
- อบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิต, การแปรรูป,
การตลาด และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพและ
ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
1 กลุ่ม

2564
-

2565
-

2566
-

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด
าเนิ
นการ
2567
หมู่ 1-7 -- อบต.
สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
- พาณิชย์จังหวัด

- สนับสนุนระบบสีขา้ ว ขนาดกลางพร้อม
อาคาร
- สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้ง บรรจุ
ภัณฑ์แก่กลุ่ม
- จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดาเนิน
ธุรกิจ
- จัดตัง้ ร้านค้ารวบรวมผลผลิตเพือ่ จาหน่าย
ในชุมชน
- จัดหาแหล่งตลาดภายนอกเข้าสนับสนุน
โดยการจัดทาข้อตกลงการค้ากับชุมชน

4.1 จัดตัง้
กลุม่ ผลิต
เมล็ดพันธุ์
ข้าว

1. สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ ผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุข์ ้าวคุณภาพ
- ถ่ายทอดความรู้ดา้ นการจัดทา
แปลงพันธุ์
- สนับสนุนโรงเรือน เครื่องคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าวพร้อมวัสดุและอุปกรณ์

- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
- ธกส.
- อบต.
- พัฒนาชุมชน
- พาณิชย์จังหวัด

1 กลุ่ม/
10 ราย/
100 ไร่

-

1 กลุ่ม/
10 ราย/
100 ไร่

1 แห่ง

-

-

หมู่ 1-7 - สถาบันวิทยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ

หมู่ 4

โครงการ

5. โครงการ
ส่งเสริมการ
ใช้น้าเพือ่
การเกษตร
อย่างเป็น
ระบบ

เหตุผล

- ตาบลกฤษณา เกษตรกรส่วนใหญ่
ได้รับน้าจาก โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโพธิ์พระยา เกษตรกรของ
ตาบลกฤษณา จะมีปัญหาการใช้น้าเพือ่
การเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจาก
- เป็นพืน้ ทีร่ าบลุ่ม ประสบปัญหาน้า
ท่วมซ้าซากทุกปี มีลักษณะเป็นแอ่ง
กระทะ ในช่วงฝนตกน้าทัง้ ในและนอก
พืน้ ทีจ่ ะไหลมารวมในเขตพืน้ ทีต่ าบล
กฤษณา
- เกษตรกรไม่มกี ารสารองน้า ซึ่งจาก
วิกฤติภัยแล้งทีผ่ ่านมา ชลประทานมีน้า
ส่งมาไม่เพียงพอ ทาให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจาก เกษตรกรไม่
สร้างแหล่งกักเก็บน้า เพือ่ สารองน้าไว้ใช้

กิจกรรม

5.1
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
แหล่งน้า
เพือ่
การเกษตร

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2563

2564

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

2565

2566

1 แห่ง

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2567 ดาเนินการ
หมู่ 2
- ชลประทาน
และ
หมู่ 5

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

P

P

P

P

หมู่ 1-7

โครงการ

5. โครงการ
ส่งเสริมการ
ใช้น้าเพือ่
การเกษตร
อย่างเป็น
ระบบ

เหตุผล

- ตาบลกฤษณา เกษตรกรส่วนใหญ่
ได้รับน้าจาก โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาโพธิ์พระยา เกษตรกรของ
ตาบลกฤษณา จะมีปัญหาการใช้น้าเพือ่
การเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจาก
- เป็นพืน้ ทีร่ าบลุ่ม ประสบปัญหาน้า
ท่วมซ้าซากทุกปี มีลักษณะเป็นแอ่ง
กระทะ ในช่วงฝนตกน้าทัง้ ในและนอก
พืน้ ทีจ่ ะไหลมารวมในเขตพืน้ ทีต่ าบล
กฤษณา
- เกษตรกรไม่มกี ารสารองน้า ซึ่งจาก
วิกฤติภัยแล้งทีผ่ ่านมา ชลประทานมีน้า
ส่งมาไม่เพียงพอ ทาให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจาก เกษตรกรไม่
สร้างแหล่งกักเก็บน้า เพือ่ สารองน้าไว้ใช้

กิจกรรม

5.1
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
แหล่งน้า
เพือ่
การเกษตร

แนวทางดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2563

2564

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

2565

2566

1 แห่ง

พื้นที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2567 ดาเนินการ
หมู่ 2
- ชลประทาน
และ
หมู่ 5

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

P

P

P

P

หมู่ 1-7

