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เขาไปตรวจเยี่ยมกลุมผูเลี้ยงกระบือเขาไปตรวจเยี่ยมกลุมผูเลี้ยงกระบือเขาไปตรวจเยี่ยมกลุมผูเลี้ยงกระบือเขาไปตรวจเยี่ยมกลุมผูเลี้ยงกระบือ
บานหนองสามหมื่น ตําบลบางแกงบานหนองสามหมื่น ตําบลบางแกง



เสวนาหาทางออกการใชพื้นท่ีเสวนาหาทางออกการใชพื้นท่ี



สํารวจพื้นที่สํารวจพื้นที่



  1. พ้ืนท่ีเล้ียงสัตวลดนอยลง เน่ืองจากเกษตรหันไปปลูกพืช
เศรษฐกิจเพ่ิม     มากข้ึน

2.ปญหาสารเคมีตกคางจากการทําการเกษตร ทําใหมีขอจํากดัใน
การเล้ียงดวยพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติ

  1. พ้ืนท่ีเล้ียงสัตวลดนอยลง เน่ืองจากเกษตรหันไปปลูกพืช
เศรษฐกิจเพ่ิม     มากข้ึน

2.ปญหาสารเคมีตกคางจากการทําการเกษตร ทําใหมีขอจํากดัใน
การเล้ียงดวยพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติการเล้ียงดวยพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติ

 3.ปญหาพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชเล้ียงอยูในปจจุบันลดนอยลง 
เน่ืองจาก ในฤดูฝน เกษตรกรจะมาทําการเกษตรในท่ีสาธารณะ
แหงน้ี เชนปลูกขาวนาป ปลูกผัก ฯลฯ และขยายพ้ืนท่ีเขามายัง
พ้ืนท่ีเร่ือยมา จนเหลือพ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว       ไมมากพอ ทาํให
เกษตรกรผูเล้ียงสัตว ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก

การเล้ียงดวยพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติ

 3.ปญหาพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชเล้ียงอยูในปจจุบันลดนอยลง 
เน่ืองจาก ในฤดูฝน เกษตรกรจะมาทําการเกษตรในท่ีสาธารณะ
แหงน้ี เชนปลูกขาวนาป ปลูกผัก ฯลฯ และขยายพ้ืนท่ีเขามายัง
พ้ืนท่ีเร่ือยมา จนเหลือพ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว       ไมมากพอ ทาํให
เกษตรกรผูเล้ียงสัตว ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก



กลุมผูเลีย้งกระบอืหนองสามหม่ืน ตําบลบางแกงกลุมผูเลีย้งกระบอืหนองสามหม่ืน ตําบลบางแกง

•• จัดตั้งกลุมวันที่ 25 ธันวาคม 2557

• วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม

      - เพื่อปรึกษาปญหาการเลี้ยงกระบือและหาทองออกใน      - เพื่อปรึกษาปญหาการเลี้ยงกระบือและหาทองออกใน
การแกไขปญหารวมกัน

- เพื่อสรางอํานาจการตอรองในการขอใชพื้นที่สาธารณะ
เพื่อปลูกหญาเลี้ยงกระบือ 

- เพื่อขอรับการสนับสนุนองคความรู การเลี้ยง การจัดการ
การเลี้ยงสัตว จากหนวยงานราชการ



สภาพทั่วไปของกลุมกลุมผูเลี้ยงกระบือหนองสามหมื่นสภาพทั่วไปของกลุมกลุมผูเลี้ยงกระบือหนองสามหมื่น

--  นายบัวเรยีน  ตราเงิน เปนประธานกลุมนายบัวเรยีน  ตราเงิน เปนประธานกลุม--  นายบัวเรยีน  ตราเงิน เปนประธานกลุมนายบัวเรยีน  ตราเงิน เปนประธานกลุม

          --  สมาชกิทั้งหมด สมาชกิทั้งหมด 1616  รายราย

      จาํนวนสัตวภายในกลุมมีดังนี้จาํนวนสัตวภายในกลุมมีดังนี้

กระบือจํานวน กระบือจํานวน 236236  ตัว เกษตรกร ตัว เกษตรกร 1515  รายรายกระบือจํานวน กระบือจํานวน 236236  ตัว เกษตรกร ตัว เกษตรกร 1515  รายราย

--  พอพันธุกระบือ พอพันธุกระบือ 66  ตัวตัว

--  แมพันธุกระบือ  แมพันธุกระบือ  112112  ตวัตวั

--  ลูกกระบือ ลูกกระบือ 118118  ตัวตัว

โคเนื้อจาํนวน โคเนื้อจาํนวน 99  ตัว เกษตรกร ตัว เกษตรกร 33  รายราย

      พื้นที่ปลูกพืชอาหารสตัว ทั้งหมด พื้นที่ปลูกพืชอาหารสตัว ทั้งหมด 28 28 ไร เกษตรกร ไร เกษตรกร 2  2  รายราย



แนวทางการแกไขปญหาแนวทางการแกไขปญหา

•• ขอให อบต.แบงเขตพื้นที่สาธารณะใหเปน
สัดสวน โดยใหเปนพื้นที่ ดงันี้

–พื้นที่สาธารณะสําหรบัเล้ียงสัตว–พื้นที่สาธารณะสําหรบัเล้ียงสัตว

–พื้นที่สาธารณะสําหรบัปลูกพืชเศรษฐกิจ

–พื้นที่สาธารณะสําหรบัปลูกพืชอาหารสัตว เปนตน



¡ÒÃ»ÅÙ¡¡ÒÃ»ÅÙ¡Ë�Òà¹à»�ÂÃ�Ë�Òà¹à»�ÂÃ�»Ò¡ª�Í§ »Ò¡ª�Í§ 11  ³ ¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð³ ¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð
Ë¹Í§ÊÒÁËÁ×è¹ ¨íÒ¹Ç¹ Ë¹Í§ÊÒÁËÁ×è¹ ¨íÒ¹Ç¹ 14 14 äÃ�äÃ�

¡ÒÃ»ÅÙ¡¡ÒÃ»ÅÙ¡Ë�Òà¹à»�ÂÃ�Ë�Òà¹à»�ÂÃ�»Ò¡ª�Í§ »Ò¡ª�Í§ 11  ³ ¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð³ ¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð
Ë¹Í§ÊÒÁËÁ×è¹ ¨íÒ¹Ç¹ Ë¹Í§ÊÒÁËÁ×è¹ ¨íÒ¹Ç¹ 14 14 äÃ�äÃ�

• การดําเนินการ เริ่มดําเนนิการ ดั้งนี้• การดําเนินการ เริ่มดําเนนิการ ดั้งนี้

• วันที่ 24-25  มีนาคม 2558  เริ่มปรับพื้นที่ในการปลูกโดยการกาํจัด
ไมยราบยักษ

•  วันที่ 25  มีนาคม 2558  ลงรเิปอรระเบิดดิน ลึก 50 cm•  วันที่ 25  มีนาคม 2558  ลงรเิปอรระเบิดดิน ลึก 50 cm

•  วันที่ 26  มีนาคม 2558  ไถหนาดินดวยผาน 4

• วันที่ 26  มีนาคม 2558  ปนหนาดินดวยโรตาร่ี

• วันที่ 27-28  มีนาคม 2558  ดําเนินการปลูกหญา

• วันที่ 30 มีนาคม-2  เมษายน 2558  ดําเนินการใหน้ํา

ตนทุนในการปลูกทั้งหมดไรละ 5,300 บาท
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•• อุปกรณ รถไถ+ผานไถรถไถ+ผานไถ



•••• ริปเปอรริปเปอร  ขุดลึก ขุดลึก 50 50 cmcm



ผานผานโรตารี่ โรตารี่ เพื่อใชตีหนาพวนดิน







ปรับพื้นที่โดยการกําจัดตนไมยราบยักษปรับพื้นที่โดยการกําจัดตนไมยราบยักษ

•••• วิธีการปลูกวิธีการปลูก



ไถลงหางไถลงหางริปเปอรริปเปอร



4 ไถลงหางผาน 4 



ปนโรตาลี่เพื่อปรับหนาดินปนโรตาลี่เพื่อปรับหนาดิน



การปลูการปลูกก



การใหนํ้าการใหนํ้า

ระบบน้ําพุงระบบน้ําพุง



ปลอยน้ําเขาแปลงปลอยน้ําเขาแปลง

การใหนํ้าการใหนํ้า



กอนดําเนินการปลูกกอนดําเนินการปลูก





หลังปลูก หลังปลูก 2525  วันวัน



หลังดําเนินการ



หลังดําเนินการ

3 มิถุนายน 2558



25 มิถุนายน 2558




