
 
 

 
การจัดท าข้อมูลแผนที่ (Mapping)  
   อ ำเภอเมืองอ่ำงทองเป็นอ ำเภอหนึ่งของจังหวัดอ่ำงทอง  ทีม่ีพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส ำคัญ นั่น
คือ  ข้ำว  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม  มีแม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำน พ้ืนที่ทั้งหมดจ ำนวน 64,279 ไร่ 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรจ ำนวน 53,041 ไร่ เป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวมำกที่สุด  จ ำนวน 38,574 ไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 72   ส่วนพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส ำคัญรองลงมำคือ พืชผักและไม้ผลและอ่ืนๆ จ ำนวน 13,291 ไร่
และ 1,176 ไร่ ตำมล ำดับ ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวประสบปัญหำที่ส ำคัญ คือ ต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ สูง
เฉลี่ยไร่ละ 4,1๐๐ บำท เนื่องจำกปัจจัยกำรผลิต เช่น ค่ำปุ๋ยเคมี สำรก ำจัดศัตรูพืช ค่ำเมล็ดพันธุ์ ค่ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ค่ำเช่ำนำ ค่ำรถไถ รถเก่ียว เป็นต้น นั้นมีรำคำสูง  ในขณะที่รำคำขำยข้ำวมีควำมไม่แน่นอน กำรปลูก
ข้ำวต่อเนื่องในพื้นที่เดิมตลอดปี   ไม่มีกำรพักดิน  อีกทั้งเผำท ำลำยตอซังท ำให้ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 
รวมถึงปัญหำจำกภัยธรรมชำติ (อุทกภัย) อีกทั้งยังพบว่ำพ้ืนที่ท ำนำบำงส่วนใช้อัตรำเมล็ดพันธุ์ที่มำกเกินควำม
จ ำเป็น  ยิ่งท ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นไปอีก ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำยกำรบริหำรกำร
จัดกำรพ้ืนที่ เกษตรกรรม (Zoning) เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนที่และให้
ผลตอบแทนที่เหมำะสม ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จึงได้วิเครำะห์สภำพปัญหำและศักยภำพของ
พ้ืนที่แล้วพบว่ำ มีควำมจ ำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวและเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตข้ำวให้ตรงกับตำมควำมต้องกำรของตลำด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  แนวคิดกำรท ำนำซ้ ำซำกเพียง
อย่ำงเดียวให้หมุนเวียนชนิดพืชทดแทนกำรปลูกข้ำวให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เช่น  รำคำผลผลิต
ตกต่ ำ ฝนทิ้งช่วง ปริมำณน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรเพำะปลูกข้ำวให้หันมำปลูกพืชทนแล้งและเป็นกำรปรับปรุง
บ ำรุงดินให้กับแปลงนำ  ตำมหลักของกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยใช้แนวทำงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรรูปแบบ MRCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดเวทีเพื่อให้เกษตรกรและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน  

 
การประสานงานกับหน่วยภาคีต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
    กำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนแบบมีส่วน (Community Participation)  
   ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองอ่ำงทองได้เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรมระดับอ ำเภอ ตลอดจนประสำนงำนกำรท ำงำนกับภำคีเครือข่ำย และเกษตรกร
ในพ้ืนที่เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำตำมศักยภำพของพ้ืนที่ โดยท ำกำรประชำคมและร่วมมือกำรด ำเนินงำน  
  ดังนั้น จึงได้เป้ำหมำยในกำรพัฒนำแบบเฉพำะเจำะจงที่ก ำหนดกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ชัดเจน พ้ืนที่ด ำเนินกำร และเกษตรกร คือ   

    กรณีพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมมำกและปำนกลำงส ำหรับกำรปลูกข้ำว จำกฐำนข้อมูลเดิมและ
จำกกำรประชำคมพบว่ำ ผลผลิตข้ำวเฉลี่ย ๘0๐ กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่มีต้นทุนกำรผลิตสูงโดยเฉลี่ย 4,1๐๐ 
บำทต่อไร่ จึงได้ร่วมกันจัดท ำโครงกำรเสนอต่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทองเพ่ือขอรับงบประมำณและ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ จ ำนวน 1 โครงกำร คือ  
   - โครงกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตรโรงเรียนชำวนำจังหวัดอ่ำงทอง 
การก าหนดกิจกรรมและเป้าหมายการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ก าหนด คือ  กำรท ำแปลงนำลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว  โครงกำรพัฒนำศักยภำพตำม 
หลักสูตรโรงเรียนชำวนำจังหวัดอ่ำงทอง 

เป้าหมายของการพัฒนา 
    ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรผลิตตำมหลักสูตรโรงเรียนชำวนำจังหวัดอ่ำงทอง  กำรลด
ต้นทุนกำรผลิตข้ำว อ ำเภอเมืองอ่ำงทองมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 7 รำย (ต ำบลศำลำแดง ต ำบล
คลองวัว ต ำบลมหำดไทย ต ำบลหัวไผ่) โดยจัดท ำแปลงลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว โดยกำรลดอัตรำเมล็ดพันธุ์ข้ำว
จำกเดิมหว่ำนไร่ละ 25-30 กิโลกรัม  เหลือเพียงไร่ละ 5 กิโลกรัม และไม่เผำตอซัง  จำกเดิมค่ำเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
ไร่ละ 630 บำท  ลดเหลือไร่ละ 105 บำท  
พื้นที่ด าเนินการ จ ำนวน  35 ไร่ 
เกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ  จ ำนวน  7  รำย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้า 

พื้นที่ 

คน 



ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
  จำกกำรติดตำมและส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว  แปลงนำของเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนอัตรำกำรหว่ำนข้ำวจำกเดิม ไร่ละ 30 กิโลกรัม เป็น 5 กิโลกรัม เมล็ดข้ำว
สำมำรถงอกได้ดีในระยะห่ำงระหว่ำงต้นข้ำวประมำณ 7-10 เซนติเมตร หลังจำกหว่ำนข้ำวได้ 7-10 วัน  
ในช่วงแรกอำจยังเห็นภำพไม่ชัด  แต่พอข้ำวได้ระยะเติบโตแตกกอได้ดี 3-5 หน่อ ล ำต้นแข็งแรง  กำรปรับพ้ืน
นำให้เรียบเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรควบคุมระดับน้ ำและวัชพืชได้  บำงแปลงประสบปัญหำวัชพืช เนื่องจำกกำร
ควบคุมน้ ำเป็นไปได้ยำก กำรแก้ไขใช้วิธีกล ไม่ใช้สำรเคมีก ำจัดวัชพืช กำรไม่เผำตอซังและหมักแปลงนำด้วย
จุลินทรีย์หน่อกล้วยในระยะเวลำสองสัปดำห์เพ่ือให้ตอซังย่อยสลำยและไม่ติดรถไถ เพ่ิมธำตุอำหำรพืช ลดกำร
ใช้ปุ๋ยยูเรีย กำรใช้ปุ๋ยละลำยช้ำ ท ำให้ต้นข้ำวสำมำรถใช้ธำตุอำหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยไม่ต้องหว่ำน
ปุย๋เคมีเกินควำมจ ำเป็น 

  

 
บทสรุป  MRCF  
   กำรด ำเนินงำนของอ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  ได้ใช้ประโยชน์จำกแผนที่(M)ในกำรก ำหนดพ้ืนที่
เป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตให้สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนที่และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมในข้ำว  โดย
ใช้กระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดโครงกำรและบูรณำกำรกำร
ท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ (C) และด ำเนินกำรส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำร
ผลิตข้ำว รวมถึงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแบบเฉพำะเจำะจง  เฉพำะรำยที่เข้ำร่วมโครงกำร 



เกษตรกรที่ผ่ำนกำรเรียนหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรท ำนำจังหวัดอ่ำงทอง (F) ทั้งนี้ได้มีกำรใช้กำรสื่อสำร
ระยะไกลและอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรเชื่อมโยงข้อมูล ติดต่อกับเกษตรกรและภำคีเครือข่ำย (R)  ซึ่งจำกกำรน ำ
ระบบกำรส่งเสริมมิติใหม่  MRCF System  มำใช้ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้ทรำบข้อมูลว่ำในอ ำเภอเมือง
อ่ำงทองมีพ้ืนที่ที่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำวจ ำนวนเท่ำไร  และพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว  ท ำให้
สำมำรถวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยพ้ืนที่ที่ต้องกำรจะปรับเปลี่ยนกำรลดต้นทุนกำรปลูกข้ำวได้อย่ำง
เหมำะสมกับสภำพที่ดิน ชนิดพืช และเกษตรกรเป้ำหมำย เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
ต่อไป  


