~1~

แผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตาบล กรับใหญ่

โดย
คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกร
ตาบลกรับใหญ่ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บริบทพืน้ ที่
ส่วนที่ 2 ปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนา
- ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข
- บทสรุปและบทวิเคราะห์
- การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรรายสินค้าเกษตร
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาเกษตรกรรม

3
23

35
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ส่วนที่ 1 บริบทพื้นที่
1.สภาพทั่วไป
1.1ประวัติและความเป็นมา
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนตาบลกรับใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะรวมกลุ่มโดยตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตเทศบาลตาบลห้วย
กระบอก เทศบาลตาบลท่าผา เส้นทางคมนาคม ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนกระจายอยู่รอบๆ ชุมชนนั้น ซึ่งแบ่งได้
เป็นดังนี้
1) ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่ใกล้กับเทศบาลตาบลห้วยกระบอก สะดวกต่อการใช้บริการทางสังคมและอื่นๆ ของกลุ่ม
เทศบาล ได้แก่ ชุมชนในหมู่ที่ 9 บ้านห้วยกระบอก ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตสุขาภิบาล
2) ชุมชนที่เกาะกลุ่มใกล้เทศบางตาบลท่าผา สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปยังโรงงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่
ในเขตเทศบาลตาบลท่าผา ได้แก่ ชุมชนในหมู่ที่ 1 บ้านรางพลับ ชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านหนองกลางด่าน และ
ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหนองเสือ
3) ชุมชนที่เกาะกลุ่มตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3374 ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งและติดเทศบาลตาบล
กระจับ เทศบาลตาบลท่าผา และอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านรางพลับ ชุมชน
หมู่ที่ 2 บ้านอ้ออีเขียว ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองโรง และชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านห้วยเจริญผล
4) ชุมชนที่เกาะกลุ่มในพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีที่แยกจากถนน รพช. รบ.11010 และถนนเลียบคลองชลประทาน
เข้าชุมชน ได้แก่ ชุมชนในหมู่ที่ 7 บ้านหนองประทุน

ชุมชนต่างๆ ภายในตาบลกรับใหญ่ มีความสัมพันธ์กันทั้งภายในตาบลและตาบลใกล้เคียง มีโครงการข่ายถนนที่ติดต่อกัน
สะดวกพอสมควร
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ค่านิยม
ตาบลกรับใหญ่ ประชากรใช้สาเนียงการพูด 2 สาเนียง คือ
1) สาเนียงไทยภาคกลาง
2) สาเนียงไทยลาว

ประเพณี เช่น ทาบุญวันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา สารทไทย นับถือผู้สูงอายุ เป็นต้น
ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
การประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรในตาบลกรับใหญ่ จะประกอบอาชีพตามศักยภาพของแหล่งน้าและที่ดิน
(ความเหมาะสมของดิน ลักษณะที่ลุ่ม/ดอน) คือ เกษตรกรที่อยู่บริเวณที่ราบไกลระบบชลประทานจะปลูกอ้อยโรงงาน ที่
ราบบริเวณบ้านมีน้าชลประทานหรือบ่อบาดาลสมบูรณ์จะปลูกพืชผัก เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง และพืชผักอื่นๆ
ในบริเวณที่ลุ่มจะทานาและเลี้ยงปลา เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนจะมีอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โดยใช้
ต้นข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหาร

1.2ที่ตั้งและอาณาเขต
สภาพทั่วไป ตาบลกรับใหญ่ เป็นตาบลหนึ่งที่อยู่เหนือสุดของอาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่
46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,431 ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระบอก 781 ไร่ เขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลกรับใหญ่ 27,650 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เทศบาลตาบลท่าผา อาเภอบ้านโป่ง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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1.3 เนื้อที่ 28,431 ไร่
1.4 ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของตาบลกรับใหญ่ เป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชันไม่เกิน 1% ทาให้การแบ่งที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เช่น ที่อยู่อาศัยจะอยู่บริเวณที่ดอน การปลูกพืชไร่จะอยู่บริเวณที่ราบและการทา
นาจะอยู่บริเวณที่ลุ่ม
1.5 การปกครอง/ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด/ครัวเรือนเกษตรกร
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1
2

รางพลับ
อ้ออีเขียว

576
786

644
861

3

หนองโรง

348

4
5

ห้วยเจริญผล
หนองกลางด่าน

6
7
8

จานวน

จานวน

ครัวเรือน

ครัวเรือน
เกษตรกร

1,220
1,647

269
331

114
123

387

735

133

90

565
708

581
740

1,146
1,448

187
277

120
123

หนองเสือ
หนองฟัก
หนองประทุน

850
215
512

955
210
527

1,805
425
1,039

308
74
182

190
44
112

9

ห้วยกระบอก

778

783

1,561

667

124

10

หนองกลางด่าน

336

374

710

133

95

11

หนองประทุน

430

467

897

123

103

6,104

6,529

12,633

2,684

1,238

รวม

2.ข้อมูลด้านกายภาพ
2.1 ปริมาณน้าฝน
ระบบการส่งน้าจะมีกลุ่มผู้ใช้น้าเป็นผู้ดูแลจัดการ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้ดูแลให้การส่งน้าได้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน และจะมีการบารุงรักษาคลองในช่วงที่หยุดส่งน้าปีละ 2 ครั้ง
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยในช่วงปี 255 – 59 อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ฝนจะทิ้งช่วงเดือน
พฤศจิ ก ายน – กุ ม ภาพั น ธ์ มี ป ริ มาณน้ าฝนน้ อ ย ปริม าณน้ าฝนที่ น้ อ ยที่ สุ ด ช่ วงเดือ นธั น วาคม - มกราคม
ปริมาณน้าฝนจะไม่มีปัญหาในด้านการเกษตร เพราะส่วนใหญ่พื้นที่การเกษตรได้รับน้าจากชลประทาน
- ปริมาณฝนสูงสุด 318 มม.
- ปริมาณฝนต่าสุด 18 มม.

~5~
- ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 79 มม.
- ปริมาณน้าระเหยรวม เฉลี่ยตลอดปี 135.2 มม.
- อุณหภูมิน้าเฉลี่ยตลอดปี 28.8oC
- ปริมาณแสงแดด เฉลี่ยตลอดปี 5.8 ชั่วโมง/วัน
- ความเร็วลม เฉลี่ยตลอดปี 1 เมตร/วินาที
2.2 ลักษณะภูมิอากาศและอุณหภูมิ
ตาบลกรับใหญ่ มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยมีลมมรสุมพัดผ่านในช่วงเดือนตุลาคม –
ธันวาคม มักจะทาให้พืชผลเสียหายได้ (ตามตารางที่ 1)

อุณหภูมิ

อุณหภูมิสูงสุด ในปี 2548 อยู่ระหว่างเดือนเมษายน ประมาณ 39.5oC เฉลี่ยสูงสุดตลอด
ปี 36.5oC
อุณ หภู มิ ต่ าสุ ด ในปี 2548 อยู่ ระหว่างเดื อ นธัน วาคม ประมาณ 15oC เฉลี่ ย อุ ณ หภู มิ
ต่าสุดตลอดปี 23.5oC
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.4oC เปรียบเทียบอุณหภูมิ 4 ปี

ความชืน้ สัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัท ธ์สูงสุด อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ประมาณ 78% ความชื้นสัมพัท ธ์
ต่าสุดระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ประมาณ 65% ความชื้น 45 สัมพัทธ์ตลอดปีเฉลี่ย 71.5%
อุณหภูมิเฉลี่ย 10 ปี เฉลี่ย 28.2 oC
ตารางที่ 1 อุณหภูมิของจังหวัดราชบุรี
ปี/เดือน

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

2550

25.0 27.2 29.1

31.1

2551

26.3 26.6 29.2

2552

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

เฉลี่ย

31.2 29.6 29.1 28.7 28.5 26.6 25.3 25.6

336.7

28.1

3.7

30.4 29.9 29.4 28.7 28.6 27.5 26.8 24.3

338.0

28.2

26.2 28.5 28.7

30.8

30.0 28.8 28.2 28.3 28.5 27.0 26.7 26.3

338.0

28.2

2553

26.0 26.9 29.5

31.3

30.5 29.5 28.8 29.0 28.3 27.8 26.3 24.5

338.0

27.4

2554

25.8 21.4 29.2

30.3

29.6 29.2 28.4 28.6 27.9 27.7 27.0 24.5

329.3

27.4

2555

24.9 27.9 29.2

30.0

30.9 30.6 29.4 29.3 28.8 28.5 27.3 27.1

343.6

28.6

2556

27.9 29.6 30.5

31.9

32.0 30.6 29.6 29.5 29.1 28.4 26.6 25.8

351.1

29.3

2557

26.4 27.2 29.6

29.7

29.0 28.9 29.2 28.8 28.9 27.5 26.6 22.9

334.6

27.9

2558

26.8 27.1 28.8

29.7

29.8 29.0 29.2 29.1 28.8 28.2 26.0 26.7

338.9

28.2

2559

27.6 28.2 28.3

31.1

29.3 29.4 29.1 29.3 29.5 28.0 25.5 26.0

341.0

28.4

เฉลี่ย

26.3 27.0 29.2

30.6

30.2 29.5 29.0 28.9 28.7 27.7 26.4 25.3

338.9

28.2
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย 10 ปี ของจังหวัดราชบุรี
(a) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 ปี

อุณหภูมิใต้ดินเฉลี่ย
ระดับ 0 ซม. เฉลี่ยตลอดปี
ระดับ 5 ซม. เฉลี่ยตลอดปี
ระดับ 10 ซม. เฉลี่ยตลอดปี
ระดับ 20 ซม. เฉลี่ยตลอดปี

30.5oC
30.7oC
30.8oC
30.2oC

3.ด้านชีวภาพ
3.1 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินโดยทั่วไปของตาบลใหญ่ เป็นดินเหนียวปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย มีการ
ระบายน้าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี เหมาะอย่างยิ่งสาหรับทากิจกรรมทางการเกษตร เช่น การทา
นา ส่วนทางด้านใต้ของตาบลจะเหมาะสาหรับการปลูกข้าวและพืชไร่
ลักษณะของดิน แบ่งตามชุดมีดังนี้
1. ดินชุด 26 ชุดกาแพงแสน (เคเอส)
2. ดินชุด 28 ชุดสระบุรี (เอสบี)
ดินชุดสระบุรี
เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลาน้าค่อนข้างเก่าบนตะพักน้าระดับต่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0–1% ดินชุดนี้เป็นดินลึก มีการระบายน้าค่อนข้างเลว ดินมีความสามารถให้น้าซึม
ผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้าบนผิวดินช้า ตามปกติแล้วระดับน้าใต้ดินอยู่ต่ากว่า 100 เซนติเมตรในฤดูแล้ง
แต่ในฤดูฝนน้าจะแช่ขังอยู่ประมาณ 5-6 เดือน
ดิ น บนลึ ก ประมาณ 30 เซนติ เมตร มี เนื้ อ ที่ ดิ น เหนี ย วหรื อ ดิ น เหนี ย วปนทรายแป้ ง สี พื้ น เป็ น สี
น้าตาลเข้มของน้าตาลปนเทา หรือสีน้าตาลเข้ม มีจุดประสีน้าตาลแก่ หรือสีแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเป็นกรด
แก่ ถึงเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 – 6.5 ส่วนดินชั้นล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว
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สีพื้นเป็นสีน้าตาลเข้มปนเทาถึงสีน้าตาล หรือน้าตาลปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้าตาลแก่ และสีน้าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง ถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 –
8.0 ในดินล่างจะพบก้อนเหล็ก-แมงกานีส จับตัวกันเป็นก้อนค่อนข้างแข็งถึงแข็ ง และอาจจะพบก้อนหินปูน
ด้วยบ้าง
จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้ ปรากฏว่า ดินตอนบนหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
มีปริม าณอินทรีย์วัตถุ ปานกลาง มีก ารอิ่ มตัวด้ วยปานกลาง มีค วามสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง มี
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง และมีปริมาณธาตุโปแตสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง
มาก ส่วนดินตอนล่างลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตรลงไป มีการอิ่มตัวด้วยเบสสูง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกสูง มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง กล่าวโดยสรุปแล้วดินชุดนี้มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง
ดินชุดนี้เหมาะสมในการทานา และถ้ามีชลประทานช่วย ก็สามารถที่จะทานาได้ปีละ 2 ครั้ง ถ้ามีการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และฟอสฟอรัสด้วย จะช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้น ดินชุดนี้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ เนื่องจากมี
ปัญหาเกี่ยวกับน้าท่วมและการระบายน้าของดินเลว ดินชุดนี้โดยทั่ว ๆ ไปใช้ทานาดา มีบางแห่งปลูกอ้อย
ดินชุดกาแพงแสน
เกิดการพัฒนาของตะกอนจากลาน้าค่อนข้างเก่า บนตะพักลาน้าระดับต่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
ค่อนข้างราบเรียบ จนถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-4% ดินชุดนี้เป็นดินลึก มีการระบาย
น้าดี ดินมีความสามารถให้น้าซึมผ่านได้ปานกลาง มีการไหลบ่อของน้าบนผิวดินช้าถึงปานกลางตามปกติแล้ว
ระดับน้าใต้ดินอยู่ต่ากว่า 120 เซนติเมตร ตลอดทั้งปี
ดินบนลึกไม่เกิน 40 เซนติเมตร มีเนื้อที่ดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนปนทรายหรือดิน
ร่วนปนดินเหนียว มีพื้นเป็นสีน้าตาล น้าตาลเข้ม หรือสี น้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง ถึงเป็น
กลาง ค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 – 7.0 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ดิน
ร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีพื้นเป็นสีน้าตาล หรือสีน้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลาง ถึงเป็นด่างปานกลาง ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 – 8.0 ส่วนดินล่างลึก ๆ บางแห่งจะมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วน หรือดินทรายปนดินร่วน และอาจจะพบก้อนหินปะปนอยู่ในดินชุดนี้ จะพบแผ่นแร่ไมก้าอยู่ตลอด
ชั้นของดิน
จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้ ปรากฏว่าดินตอนบนหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงมาก มีการอิ่มตัวด้วยเบสสูง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกค่อนข้างสูง มี
ปริม าณฟอสฟอรัส ที่เป็น ประโยชน์ ต่อ พื ชสู งมาก ส่วนดิน ตอนล่างลึก ตั้ง แต่ 30 ปริม าณฟอสฟอรัส ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อพืชสูงมาก และมีปริมาณธาตุโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง กล่าวโดยสรุปแล้วดิน
ชุดนี้มีความอุดมสมบูรณ์สูง
ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ถั่ว ข้าวโพด และทาสวนผลไม้ แม้ว่าดินชุดนี้จะมีความอุดม
สมบูรณ์ สูง แต่ดินชุดนี้มีคุณ สมบัติทางกายภาพไม่ดีนัก จะเห็นได้ว่าในฤดูแล้ง หน้าดินจับกันแข็งมากและ
แตกระแหง ดังนั้นในการปฏิบั ติและบารุงรักษาควรจะใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยพืชสด หรือปุ๋ยหมัก เพื่อช่วยให้ดิน มี
คุณสมบัติทางกายภาพดีขึ้น
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3.2 ปฏิทินการปลูกพืช
ม.ค. ก.พ.
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
ข้าวโพดฝักอ่อน
อ้อยโรงงาน
หน่อไม้ฝรั่ง

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.
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3.3 ต้นทุนการผลิต
ตารางแสดงต้นทุนการผลิตอ้อย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ค่าเตรียมดิน
ค่าปลูกและค่าท่อนพันธุ์
ค่าสารเคมีคุม/ฆ่าหญ้า
ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 จานวน 50 กก./ไร่
ค่าจ้างใส่ปุ๋ย
ค่าตัด
ค่าบรรทุก
รวมต้นทุนการผลิต
ผลผลิตจานวน (ตัน/ไร่)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน)
รายได้เฉลี่ย (บาท/ไร่)
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่)

a) ลา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ปี 2558
(บาท)
750
800
200
250
40
800
800
3,640
10
520
5,200
1,560

รายการลงทุน (ไร่)

ปี 2559
(บาท)
970
1,000
250
300
50
1,000
1,000
4,570
11
500
5,500
930

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตข้าวนาปี นาปรัง และรายได้เฉลี่ย
ปี 2558
ปี 2559
รายการลงทุน(ไร่)

นาปี (บาท) นาปรัง (บาท)นาปี (บาท) นาปรัง(บาท)

ค่าเตรียมดิน
185
187
ค่าพันธุ์ข้าวปลูก
180
180
ค่าจ้างหว่านข้าว
20
30
ค่าสารเคมีคุมฆ่าหญ้า
40
40
ค่าจ้างฉีดสารเคมีคุมฆ่าหญ้า
20
20
ค่าสารเคมีกาจัดหอยเชอรี่
ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 จานวน 20 กก./ไร่ 100
120
ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 จานวน 30 กก./ไร่ 120
150
ค่าจ้างหว่านปุ๋ย
20
20
ค่าสารเคมีกาจัดโรค,แมลง
60
80
ค่าสารเคมีเชื้อราและฮอร์โมน
ค่าจ้างฉีดสารเคมี
30
30
ค่าให้น้า จานวน 8 ครั้ง/ฤดู
70
80
ค่ารถเกี่ยว
280
280
ค่าขน (จากนาไปโรงสี)
150
180
รวมต้นทุนการผลิต
1,775 1,897

350
150
50
150
50
120
180
50
100
50
50
120
300
200
2,520

350
150
50
150
50
120
180
50
120
50
50
120
330
210
2,580
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ผลผลิตจานวน (ถัง/ไร่)
ราคาเฉลี่ย (บาท/เกวียน)
รายได้เฉลี่ย (บาท/ไร่)
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

70
75
4,000 4,200
2,800 3,150
1,025 1,253

ตารางแสดงต้นทุนการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
ปี 2558
รายการลงทุน(ไร่)
b)
(บาท)
ค่าเตรียมดิน
380
ค่าเตรียมพันธ์ ,เพาะกล้า
450
ค่ายกร่อง
280
ค่าปลูก
350
ค่าปลูกซ่อม
80
ค่าใส่ปุ๋ย
500
ค่าพ่นยาปราบศัตรูพืช
750
ค่าให้น้า
850
ค่าตัดต้นแก่
480
ค่าดายหญ้า พรวนดิน
5,420
อื่นๆ
150
ค่าเก็บเกี่ยว
2,860
ค่ารวบรวม, คัดล้าง
800
ขนไปขาย
490
ค่าพันธุ์
380
ค่าปุ๋ยเคมี
3,865
ค่าปุ๋ยคอก
720
ค่าสารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
2,830
ค่าฮอร์โมน
80
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ,หล่อลื่น
560
ค่าไฟฟ้า
800
อื่นๆ
500
รวมต้นทุนการผลิต
23,575
ผลผลิตจานวน (กก./ไร่)
1,800
ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
32
รายได้เฉลี่ย (บาท/ไร่)
57,600
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่)
34,025

80
4,000
3,200
680

80
4,200
3,360
780

ปี 2559
(บาท)
450
543
300
400
90
687
970
1,053
516
6,437
218
3,298
1,093
579
463
4,754
821
3,130
130
745
1,075
911
28,654
2,000
30
60,000
31,346
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ตารางแสดงต้นทุนการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

รายการลงทุน(ไร่)

c)
1
2
3
4
5

ค่าเตรียมดินพร้อมยกร่อง
ค่าเมล็ดพันธุ์โดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์)
ค่าแรงงานปลูก
ค่าสารเคมีคุมและฆ่าวัชพืช
ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 จานวน 100 กก.
แบ่งใส่ 2 ครั้ง รวมทั้งค่าแรงงานใส่ปุ๋ย
6 ค่าแรงงานถอดยอด
7 ค่าน้ามันดีเซลใช้สูบน้า
8 ค่าจ้างเก็บฝัก กก.ละ 0.50 บาท
รวมต้นทุนการผลิต
ผลผลิตจานวน (กก./ไร่)
ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
รายได้เฉลี่ย (บาท/ไร่)
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่)
หมายเหตุ
ขายต้น (บาท/ไร่)
รวมกาไร

ปี 2558
(บาท)
300
280
120
150

ปี 2559
(บาท)
350
320
150
180

600
80
400
600
2,530
1,300
2.80
3,640.00
1,110.00
500.00
1,610

820
100
500
750
3,170
1,500
2.75
4,125
955
600.00
1,555

3.4 วิธีการตลาด
ข้าว
เกษตรกร

พ่ อค้าท้ องถิ่น

โรงสี
ส่ งออก

ผู้บริโภค
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อ้อย
หัวหน้ าโควต้ า a.

เกษตรกร

โรงงานน้าตาล b.
c.
พ่ อค้าส่ ง

พ่ อค้าปลีก

ผู้บริโภค

ข้าวโพดฝักอ่อน
เกษตรกร

หัวหน้ าโควต้ า

ขายปลีก

ผู้รวบรวมส่ งโรงงาน

ผู้บริโภค

โรงงานแปรรู ป

ผู้บริโภค
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หน่อไม้ฝรั่ง

เกษตรกร

จุดรวบรวม
โรงงาน

ผู้บริโภคภายในประเทศ

ผู้บริโภคต่ างประเทศ

4.สภาพของดิน
4.1 สภาพการผลิตการเกษตร
การประกอบอาชีพของเกษตรกรในตาบลกรับใหญ่ เกษตรกรจะทาการเกษตรตามความ เหมาะสม
ของน้า ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความรู้และประสบการณ์ที่มี ตลอดจนมีตลาดรองรับที่ แน่นอน โดยการ
ประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมเดียวมากกว่า 2 กิจกรรม
กิจกรรมเดี่ยว
- ทานา
332 ราย 21.18%
- ปลูกอ้อย
655 ราย 41.80%
- ข้าวโพดฝักอ่อน
296 ราย 18.90%
- หน่อไม้ฝรั่ง
103 ราย 6.57%
2 กิจกรรม
129 ราย 8.23%
มากกว่า 2 กิจกรรม
52 ราย 3.31%
การผลิตพืช
สภาพการทานา
สภาพการท านาของต าบลกรับ ใหญ่ เกษตรกรจะปลู ก บริเวณที่ ร าบลุ่ ม พื้ น ที่ การปลู ก ข้า วทั้ ง หมด
4,151 ไร่ 332 ครัวเรือน ร้อยละ 19.56 ของพื้นที่ทาการเกษตร ในจานวนพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดอยู่ในเขต
ชลประทาน สาหรับการทานาของตาบลกรับใหญ่มีการทานา 2 ครั้ง คือ นาปี นาปรัง และจะทาให้พื้นที่เดียวกัน
ทานาปีและนาปรัง พันธุ์และการปฏิบัติดูแลคล้ายคลึงกัน
การปลูกข้าวนาปีจะปลูกในพื้นที่ข้างทั้งหมดของตาบล จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือน
ธันวาคม สาหรับวิธีปลูก เกษตรกรจะปลูกแบบหว่านน้าตมแผ่นไม่ ร้อยละ 80 อีก 20 เป็นการปลูกแบบปักดา
ซึ่งเกษตรกรจะทานาดาเฉพาะข้าวที่เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น
ขั้นตอนการปฏิบัติการทานา
เกษตรกรจะไถดะ 1 ครั้ง คราด 3 ครั้ง เมื่อไถดะเสร็จแล้วจะคราดทันทีหรือในวันรุ่งขึ้น จะมีน้อยรายที่
ไถดะทิ้งไว้หลายวันเพื่อการหมักเศษวัชพืชให้ตาย ถ้าหากเป็นนาหว่าน้าตม หรือคราดเสร็จแล้วจะมีการทาเทือก
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แล้วระบายออก แล้วนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้มาหว่าน โดยใช้ อัตรา 20 กิโลกรัมหรือ 2 ถังต่อพื้นที่ 1 ไร่
หลังจากหว่านพันธุ์ข้าวเสร็จแล้ว 1 สัปดาห์ ก็ระบายน้าเข้าแปลง 1 ใน 3 ของต้นข้าว
ส่วนการทานาแบบปักดา เมื่อคราดแล้วจะนากล้าที่มีอายุ 25 วัน มาปักดาโดยใช้จานวนกล้า 3-5 ตัน
ต่อ 1 จับ ถ้าใบของต้นกล้วยยาวมากจะทาการตัดใบเพื่อให้ตัดกล้าตั้งต้นเร็ว
พันธุ์ข้าว

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง ในการทานาปี เช่น ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 และหอมปทุมธานี
ร้อยละ 80 ของพื้นที่ อีกร้อยละ 20 เป็นพันธุ์ข้าวไวแสง เช่น เหลืองประทิว 123 ขาวดอกมะลิ เป็นต้น
การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยของเกษตรกรในตาบลกรับใหญ่ จะมีการใส่ปุ๋ยหลายแบบดังนี้ คือ
ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง
โดยจะใส่ปุ๋ยหลักจากปักดาหรือหว่านข้าว งอกมา 20 – 30 วัน 1 ครั้ง โดยใช้สูตร
21-0-0
อัตรา 20-30 กิโลกรัม /1 ไร่ และใส่อีกครั้งเมื่อต้นข้าวตั้งท้อง โดยใช้สูตร 16-20-0 ผสมกันกับปุ๋ยยูเรียสูตร
46-0-0 ใส่ปริมาณเท่ากับครั้งแรก แต่ละใส่ตรงบริเวณต้นข้าวที่ไม่งามมีสีเหลือง
ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง
โดยจะใส่หลังจากปักดาหรือหลังจากข้าวงอกไปแล้ว 20 วัน เช่นกัน หลังจากนั้นจะคอยสังเกตดูว่าต้น
ข้าวไม่งามมีสีเหลือง ก็จะเลือกใช้ใส่เฉพาะบริเวณนี้ สูตรปุ๋ยที่ใช้ คือ 21-0-0 หรือ 46-0-0
การใช้สารเคมี

เกษตรกรจะใช้สารเคมีสตาร์เกิลจี ฉีดพ่นเมื่อมีหนอนและเพลี้ยต่าง ๆ มาทาลาย นอกจากนี้เกษตรกร
ยังใช้ฟูราดานเพื่อกาจัดหนอนกอ ในกรณีที่เกษตรกรใช้ยา คลุมหญ้า เกษตรกรจะใช้ก่อนหว่านข้าวหรือก่อนปัก
ดา 7-10 วัน มีส่วนน้อยที่ใช้หลังหว่านข้างหรือปักดา 10 วัน
ในกรณีที่เกิดศัตรูพืชระบาดร้ายแรง เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เกษตรกรจะใช้สารเคมีที่มีอยู่หรือซื้อ
จากท้องตลาดมาใช้ หากไม่ได้ผล เกษตรกรจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนศัตรูพืชอื่น ๆ เช่น หนูนา เกษตรกรสามารถใช้สารเคมีกาจัดได้โดยสารเคมีที่ได้รับจากทางราชการ
หรือเกษตรกรซื้อจากร้านค้า
อ้อยโรงงาน

สภาพพื้นที่ปลูกอ้อยของตาบลกรับใหญ่ จะปลูกบริเวณที่ดิน น้าท่วมไม่ถึง มีการกระจายการปลูกไปทุก
หมู่บ้าน พื้นที่ปลูกอ้อยทั้งตาบลประมาณ 15,437 ไร่ พื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุด คือ หมู่ที่ 4, 5, 7, 8 ร้อยละ
63.58 ของพื้นที่การเกษตร
สภาพการปลูก ใช้ไถแปร 1 ครั้ง แล้วไถชักร่องอีก 1 ครั้งระยะระหว่างร่อง โดยวางท่อนพันธุ์ห่างกัน
10-20 ซม. แล้วใช้ดินกลบท่อนพันธุ์หนาพอประมาณ
การเตรียมท่อนพันธุ์ เลือกท่อนพันธุ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 2-3 ตาต่อท่อน เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บ
พันธุ์ไว้ใช้เอง โดยเว้นไว้ไม่ตัดส่งโรงงาน ถ้าไม่พอจะไปซื้อจากแปลงที่ขายโดยเฉพาะซึ่งปลูกไว้มีอายุ 8-10 เดือน
สาหรับราคาพันธุ์อ้อยไร่ละ 5,000 – 6,000 บาท สามารถนามาปลูกได้ในพื้นที่ 10 ไร่ แต่มีบางพันธุ์มีราคาสูง
เช่น อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ราคาไร่ละ 8,000-10,000 บาท ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก เพราะเป็นพันธุ์ที่
ให้ผลผลิตสูง แต่มีข้อเสีย ถ้าอ้อยมีอายุต่ากว่า 10 เดือน อ้อยไม่มีคุณภาพ ด้านความหวานอ้อยพันธุ์นี้จะมีความ
หวานดี เมื่ออายุ 10 เดือนขึ้นไป
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พันธุ์ที่ปลูก เรียงตามลาดับ ดังนี้
1. พันธุ์ ลาปาง
2. พันธุ์ K 200
3. พันธุ์ อู่ทอง 29
4. พันธุ์ สุพรรณบุรี 50 อ้อยคั้นน้า
นอกจากนี้ยังมีอ้อยพันธุ์ต่าง ๆ ที่เกษตรกรใช้ปลูก ที่มีชื่อต่าง ๆ ออกไป คือ พันธุ์กอแบะ พันธุ์ขิงใบยาว
พันธุ์อีเที่ยว พันธุ์แอสตร้า
การใช้สารเคมี ใช้กันมากในการคุมและฆ่าวัชพืชหลังปลูก สารเคมีที่ใช้ คือ
1. เกสาพิม
2. อะทราซิน
3. เชิงคอคอมบี
4. กรัมมอกโซน
5. เอสโคนัล
ข้าวโพดฝักอ่อน

สภาพพื้นที่ การปลูก จะปลูกบริเวณใกล้น้าหรือใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย เพื่อสะดวกในการปฏิบัติดูแล
รักษา ส่วนมากจะแบ่งเนื้อที่การปลูกอ้อยเดิมมาปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เฉลี่ยครัวเรือนละ 2-3 ไร่ มีพื้นที่ปลูก
2,487 ไร่ เกษตรกร 296 ราย ร้อยละ 3.5 ของพื้นที่การเกษตร
สภาพการปลูก จะมีการไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง ชักร่อง 1 ครั้งระยะระหว่างร่องห่างกันประมาณ
50-70 ซม. หลังจากนั้นจะขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะ 50 x 50 ซม. หยอดหลุมละ 4-5 เมล็ด ก่อนหยอด
เมล็ดคลุกด้วยเอพรอนเพื่อป้องกันโรคราน้าค้าง หลังปลูกฉีดยาคุมหญ้าเพื่อป้องกันหญ้าขึ้ นในระยะแรก เมื่อต้น
สูงประมาณ 1 คืน ถอนแยกเอกต้นที่แข็งแรงไว้ 3 ต้น/หลุม จะใช้เมล็ดพันธุ์ 6 กิโลกรัม/ไร่
พันธุ์ที่ใช้ปลูก เป็นพันธุ์ลูกผสม มีหลายพันธุ์ เช่น แปรซิฟิก พันธุ์ลูกผสมไพโอเนีย พันธุ์ดอกบัวคู่ พันธุ์
สายฝน
การให้น้า หลังจากปลูกเกษตรกรจะให้น้า 2 วัน /ครั้ง ในกรณี ฝนไม่ตก ถ้ามีฝนตกเว้นได้ แต่ไม่ควร
ปล่อยให้ดินแห้ง
การให้ปุ๋ย เกษตรกรจะใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะใส่เมื่อมีอายุข้าวโพด 20 วัน ครั้งที่ 2 จะใส่ก่อน
ถอดยอดเกสรตัวผู้ 7 วัน ใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 100 กิโลกรัม/ไร่
การเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 40-45 วัน จะดึงเกสรตัวผู้ออกหรือที่เรียกว่า การถอดยอดหลังถอด
ยอด 3-5 วัน ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวฝักอันที่อยู่ถัดมาจนหมด 10-12 วัน ส่วนต้นที่เหลือจะมีคนเลี้ยงโคนมมาซื้ออีก
ทีหนึ่ง ไร่ละ 500-800 บาท ทั้งนี้แล้วแต่ปริมาณข้าวโพดในช่วงนั้น ๆ สาหรับผลผลิต ฝักสด 1,200 กิโลกรัม/
ไร่
การจาหน่ายผลผลิต จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปส่งโรงงานแปรรูปหรือที่เราเรียกว่า โควต้าราคา 23 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้แล้วแต่ปริมาณการปลูก
หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชที่มีอายุยืน แต่ในประเทศไทยจะให้ผลผลิตอยู่ได้ ประมาณ 3-5 ปี เมือ่ ต้นโทรมต้อง
ขุดทิ้งแล้วปลูกใหม่ หมู่ที่ปลูกมากที่สุด คือ หมู่ที่ 5, 6 และ 10 ส่วนหมู่ที่ 1, 2, 7 และ 8 ปลูกรองลงมา มี
พื้นที่ปลูก 355 ไร่ 103 ราย ร้อยละ 1.38 ของพื้นที่การเกษตร มีบริษัทรับซื้อสองบริษัทด้วยกัน คือ บริษัทธา
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นิยามาสยาม จากัด และ บริษัทกาแพงแสนคอมเมอร์เชียล การผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่ให้ได้คุณภาพจะต้องปฏิบัติตาม
เทคนิควิชาการอย่างถูกต้อง และเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดครอบครัวหนึ่งจะสามารถปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้เพียง 1-2 ไร่
เท่านั้น
สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม
หน่อไม้ฝรั่งสามารถปลูกได้ดีในที่มีการระบายน้าและถ่ายเทอากาศได้ดี ดินควรเป็นดินร่วนปนทรายมี
อิน ทรีย์วัตถุสูง มีความเป็นกรดเป็นด่าง (ค่า pH) อยู่ในช่วง 5.5 – 6.5 อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ ช่วง 24-35
องศาเซลเซียส
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง นิยมเพาะกล้าในภาชนะ เช่น ถุงดาผสมปุ๋ยคอกกับดินร่วน แล้วนาเมล็ดที่เตรียมไว้
หยอดลงถุงละ 2 เมล็ด อายุกล้าประมาณ 3 เดือน สามารถย้ายลงแปลงปลูกได้
การเตรียมแปลงปลูก เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่เจริญเติบโตอยู่ในแปลงนาน 3-5 ปี จาเป็นต้องการ
ปรับปรุงบารุงดินและกาจัดวัชพืชออกให้หมด ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 1-2 ตัน
ระยะปลูก แถวเดี่ยว ระหว่างต้นห่างกัน 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 1-50 เซนติเมตร การย้ายปลูกให้
ปลูกในช่วงเวลาเย็น หลักปลูกควรให้น้าทุกวัน
การเก็บเกี่ยว หลังปลูกอายุ 8 เดือน เริ่มเก็บได้โดยปกติจะได้หน่อวันละ 3-5 กิโลกรัม/ไร่
นอกจากการปลูกพืชหลักดังกล่าวแล้วยังมีการทาการเกษตรด้านอื่นอีก คือ

- การทาสวนผลไม้ ร้อยละ 5.66 ของพื้นหรือประมาณ 1,610 ไร่ พืชที่ปลูก เช่น ชมพู่ พันธุ์ทูล
เกล้า พันธุ์เพชรสามพราน พันธุ์ทองสามสี เมื่อปี 2537 ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการปรับโครงสร้าง
ระบบการผลิตการเกษตร ตามนโยบายลดพื้นที่นาปรัง พื ชที่ปลูก ได้แก่ มะม่วงพัน ธุ์เขียวเสวย พันธุ์ฟ้าลั่น
น้าดอกไม้ หนังกลางวัน กระท้อน ขนุน มะพร้าวน้าหอม
- การทาสวนผัก ร้อยละ 4.21 หรือประมาณ 1,198 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดฝักอ่อน
หน่อไม้ฝรั่ง และผักปลอดสารพิษ
- การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ร้อยละ 0.13 ของพื้นที่การเกษตร หรือประมาณ 37 ไร่ พืชที่ปลูก
ได้แก่ มะลิ ดาวเรือง ซึ่งสามารถทาเป็นรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี
การผลิตสัตว์
ปัจจุบันได้มีการเลี้ยงสัตว์กันอย่างแพร่หลาย เช่น โคนม โคเนื้อ และไก่ ซึ่งกิจกรรมด้านปศุสัตว์มีตลาด
รับซื้อแน่นอน โดยเฉพาะ โคนม มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรสามารถคาดคะเนรายได้ล่วงหน้าได้ ปัจจุบัน
แม่โคนมที่ให้ผลผลิตสูงราคาตัวละ 25,000 – 35,000 บาท สาหรับลูกที่เกิดเป็นตัวผู้สามารถนามาเลี้ยงขุน
เป็นโคเนื้อได้ สาหรับการเลี้ยงไก่จะเป็นรูปของบริษัทที่มาจ้างเกษตรกรเลี้ยงเป็นคอกสัตว์ขนาดใหญ่ ประมาณ
5,000 - 10,000 ตัว เกษตรกรต้องเตรียมโรงเรือนเอง การซื้อขายจะเป็นราคาต่อตัว หรือราคาต่อกิโลกรัม
แล้วแต่ตกลง
การผลิตด้านประมง
ในปี 2535 – 2538 มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม แต่ปัจจุบันไม่มีพื้นที่เพาะเลี้ยงเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่
เหมาะสมเพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นดินร่วนปนทราย ทาให้การเก็บกักน้าไม่ดีรวมกับมีการตายของกุ้งมาก สภาพ
โดยทั่วไปพื้นที่ของตาบลกรับใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งดินชั้นล่างจะมีทรายเป็นจานวนมาก เกษตรกรได้มีการ
ขายหน้ าดิ นและขายทรายท าให้ เป็น บ่ อน้ าขนาดใหญ่ ตั้ง แต่ 10-60 ไร่ เป็น จ านวน 600-1,000 ไร่ ซึ่ ง ไม่
เหมาะสาหรับการประมงเพราะบ่อลึกมาก ทาให้ไม่สามารถจับผลผลิตได้ แต่มีบางพื้นที่เหมาะสมมีการปล่อย
ปลาเบญจพรรณ เปิดเป็นฟิชชิ่งปาร์ค เพื่อเป็นกีฬาและพักผ่อน เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
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ปริมาณผลผลิตของพืชหลัก/ปี
1) อ้อยโรงงาน พื้นที่ปลูก 15,437 ไร่ ผลผลิตรวม 154,370 ตัน มีมูลค่า 77,185,000 บาท
2) นาข้าว ปลูกปีละ 2 ครั้ง พื้นที่ปลูก 4,750 ไร่ ผลผลิตรวม 7,125 ตัน
มูลค่า 28,500,000 บาท
3) ข้าวโพดฝักอ่อน ปลูกปีละ 4 ครั้ง พื้นที่ปลูก 2,487 ไร่ ผลผลิตรวม 5,178 ตัน
มูลค่า 14,498 บาท
4) หน่อไม้ฝรั่ง พื้นที่ปลูก 335 ไร่ ผลผลิตรวม 670 ตัน มูลค่า 20,100,000 บาท
4.2 แหล่งน้า
พื้ น ที่ ก ารเกษตรของต าบลกรั บ ใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ อ ยู่ ในเขตชลประทาน 100% พื้ น ที่
24,208 ไร่ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าอื่น ๆ อีก คือ
1) ลาห้วยธรรมชาติ จะไหลมาจากตาบลท่าเรือ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านไปถึงอาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่หมู่ 4, 5 และ 7 ซึ่งเกษตรกรที่อยู่บริเวณลาห้วยสามารถสูบน้ามา
ใช้ในการเกษตรได้ พื้นที่ 424 ไร่
2) น้าบาดาล มีอยู่ทุกหมู่บ้านของตาบลกรับใหญ่ ส่วนใหญ่นามาใช้บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง
3) ประปาหมู่บ้าน มีน้าประปาทุกหมู่บ้านของตาบลกรับใหญ่ใช้ในการบริโภค
4) น้าชลประทาน พื้นการเกษตรของตาบลกรับใหญ่อยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด อยู่ใน โครงการ
2 โครงการ คือ
4.1) โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม
ส่งน้าให้กับพื้นที่หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 10 รวมพื้นที่ 14,244 ไร่
4.2) โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน
ส่งน้าให้กับพื้นที่หมู่ 4, 7, 8 และ 9 รวมพื้นที่ 9,964 ไร่
ในรอบปีจะมีการส่งน้าเพื่อใช้ทาการเกษตรและบริโภค 2 ครั้ง คือ
- ช่วงฤดูนาปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
- ช่วงฤดูนาปรัง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน

5.แหล่งเงินทุน
ธนาคารพานิชย์
หัวหน้ าโควต้ า
เกษตรกร

ธ.ก.ส.
ญาติพี่น้อง
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ภาวะหนี้สิน
เกษตรกรของตาบลกรับใหญ่ จะมีหนี้สินทาการเกษตรจากหลายแห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธกส. สหกรณ์ หัวหน้า
โควต้าอ้อย และญาติพี่น้อง จานวนหนี้สินโดยเฉลี่ย 30,000 บาท/ครัวเรือน

6.องค์กรและสถาบัน
6.1 องค์กรเกษตรกร

มีการรวมกลุ่มกันตามอาชีพที่เกษตรกรปลูกพืช เช่น กลุ่มชาวไร่อ้อย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรัง่ กลุ่มเรียนรู้จากโรงเรียนเกษตรกร เป็นต้น

1. กลุ่มเกษตรกร
สมาชิก 86 คน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตาบลกรับใหญ่
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ้ออีเขียวร่วมใจ สมาชิก 60 คน หมู่ที่ 1, 2
3. กลุ่มยุวเกษตรกรกรับใหญ่ สมาชิก 25 คน หมู่ที่ 4 (กลุ่มในโรงเรียน)
4. กลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7
5. กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่อ้อย
6. กลุ่ม ธ.ก.ส
7. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
8. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ สมาชิก 45 คน
9. กลุ่มเรียนรู้จากโรงเรียนเกษตรกร 2 กลุ่ม สมาชิก 50 คน
10. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลางด่าน สมาชิก 25 คน

ที่
1
2
3
4
5
6

ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลกรับใหญ่ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
วัน/เดือน/ปี
ชื่อวิสาหกิจชุมชน
สถานที่ตั้ง
ที่จดทะเบียน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ้ออีเขียว
53/2 ม.2
25 พ.ย. 48
ปั๊มน้ามันชุมชนหนองกลางด่าน ม.10
65 ม.10
12 ม.ค. 49
กลุ่มเกษตรพัฒนาผักปลอดสารบ้านหนองเสือ
29/1 ม.6
14 ก.พ. 49
กลุ่มอาชีพกรับใหญ่อาหารสัตว์
40/5 ม.4
6 ก.ค. 49
กลุ่มแม่อุ่นเรือนขนมไทย (โบราณ)
90/4 ม.2
9 พ.ค. 50
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
28 ม.5
24 พ.ค. 59
กองทุน
กองทุนของตาบลกรับใหญ่ส่วนมากเป็นกองทุนของสถาบันเกษตรกร คือ
- กองทุนผักปลอดภัยจากสารพิษ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 เงินกองทุน
- กองทุนผักปลอดภัยจากสารพิษ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 เงินกองทุน
- กองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 เงินกองทุน
- กองทุนกลุ่มเกษตรกร
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 เงินกองทุน

64,000
30,000
21,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิก
(คน)
15
15
12
14
14
25
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6.2 ข้อมูลสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ตาบลกรับใหญ่มีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้
1. สถานีตารวจภูธรประจาตาบล
2. ที่ทาการเทศบาลตาบลกรับใหญ่
3. วัด
4. โรงเรียน
5. สถานีอนามัย
6. ธนาคารพาณิชย์

1
1
5
8
2
1

แห่ง
แห่ง
วัด
โรงเรียน
แห่ง
แห่ง

6.3 สถาบันองค์กรทางศาสนา
ประชากรในตาบลกรับใหญ่ เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุธประมาณร้อยละ 99.22 และเป็นผู้ที่นับ
ถือศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ 0.78 โดยมีวัดทางพุทธศาสนา จานวน 5 วัด คือ
1) วัดอ้ออีเขียว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
2) วัดห้วยเจริญผล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
3) วัดหนองกลางด่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
4) วัดหนองเสือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
5) วัดหนองประทุน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
และวัดทางคริสต์ศาสนาอีก 1 แห่ง คือ วัดนักบุญเทเรซ่า หมู่ที่ 9

7.ระบบสาธารณูปโภค
7.1 การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมที่สาคัญในเขตตาบลกรับใหญ่ มีดังนี้
1) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3374 ลูกแก-ห้วยกระบอก ระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาด
ยางที่มีความสาคัญมากในการติดต่อระหว่างตาบลกับอาเภอ ถนนสายนี้ยังมีทางแยกที่หมู่ที่ 2 ตาบลกรับใหญ่
เชื่อมติดต่อเขตเทศบาลตาบลท่าบ้านฆ้อง-สยามคราฟท์ เป็นถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งที่ติดต่อระหว่างตาบลกับ
อาเภอได้สะดวก
2) ถนน รพช. รบ. 11016 โพธิ์คู่-ห้วยกระบอก ระยะทาง 14 กิโลเมตร ถนนสายนี้จะผ่านหมู่
ที่ 5, 6, 8, 9 และจะมีทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ที่เทศบาลตาบลท่าผา เป็นถนนลาดยาง
และลูกรัง มีสภาพดีผ่านหมู่ที่ 5, 6, 7 ของเทศบาลตาบลท่าผา สามารถติดต่ออาเภอได้โดยสะดวกเช่นกัน
การติดต่อภายในตาบลถนนภายในตาบลสะดวก ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่ง
เป็นถนนลาดยางมีสภาพดี การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้รถปิคอัพ รองลงมาเป็นรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยัง มี
รถเมล์ 2 แถวบริการ จากบางหมู่บ้านไปยังตัวอาเภอบ้านโป่งด้วย
7.2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 20 แห่ง โทรศัพท์บ้านจะมีอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้าน

8.การศึกษา
- ในตาบลกรับใหญ่มีสถานศึกษา 8 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) จานวน 7
แห่ง และระดับมัธยม 2 แห่ง มีดังนี้ คือ
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การศึกษา

1)
2)
3)
4)
5)
6)

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดหนองประทุน
โรงเรียนชุมชนวัดห้วยกระบอก
โรงเรียนเทพวิทยา

7) โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
8) โรงเรียนวัดมหาราช

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ( โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา )
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 (ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

9.สาธารณสุข
- ประปา มีน้าประปาใช้ 1,381 ครัวเรือน ร้อยละ 56 ของครัวเรือนทั้งหมด
- ไฟฟ้า มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทั้งตาบล

ปัญหาของชุมชน
เศรษฐกิจ
1. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- ไม่มีการรวมกลุ่มจัดซื้อ
- ซื้อด้วยสินเชื่อนอกระบบ ทั้ง
เมล็ดพันธุ์ น้ามัน ปุ๋ย สารเคมี
2. ต้นทุนการผลิตสูง
- มีพื้นที่การเกษตรมากเกิน
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
- ไม่มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือ
การเก็บเกี่ยว
- จ้างแรงงานเกินความจาเป็น
- ยังไม่มกี ารใช้สารสกัดจาก
ชีวภาพอย่างแพร่หลาย เช่น
น้าสกัดชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
3. ขาดแหล่งพันธุ์พืชที่มี คุณภาพ
- เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เอง
ขาดคุณภาพที่ดี

สังคม

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1. ครองชี พ ด้ ว ยรายได้ จ ากระบบการ 1. สภาพแวดล้อมเป็นพิษ
หมุนเวียน ขายผลผลิต คือ กู้มาลงทุน
- สารเคมีตกค้างตามแหล่งน้า
ปลูกพืช พอขายผลผลิตได้ก็คืนแล้วกู้
อากาศ และดิน
ใหม่ หมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ
2. สภาพดินเสื่อมโทรม
2. กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในพื้นที่มีการรวมตัว
- ต้องใช้ป๋ยุ เคมีสูงในการเพิ่ม
ด้วยเหตุ ผลเชิ ง ธุรกิ จเป็ นหลั ก ท าให้
ผลผลิต
เกษตรกรย่อยขาดโอกาสในการมีส่วน
ร่วม
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4. ราคาผลผลิ ต ตก ต่ าเพ ราะ
ผลผลิ ต ออกมาพร้ อ มในฤดู
เดียวกัน
- ข้าวปลูกในช่วงเวลาเดียวกัน
ต้องอาศัยน้าชลประทาน

1.ลาดับความสาคัญของปัญหาชุมชน
1) ราคาผลผลิตตกต่า ทาให้รายได้น้อย รายจ่ายสูง
2) ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น น้ามัน สารเคมี ปุ๋ยเคมี
3) สภาพแวดล้อมเป็นพิษเพราะมีฤทธิ์ตกค้างจากสารเคมี
2.ศักยภาพชุมชน
1) น้า มีระบบชลประทานและบ่อบาดาล ลาห้วยธรรมชาติ อย่างทั่วถึง
2) ดิน เป็นดินชุดกาแพงแสนและดินชุดสระบุรี ซึ่งเป็นดินที่มีคุณภาพเหมาะกับการปลูกพืชไร่และ
พืชผัก
3) เส้นทางคมนาคมสะดวก มีถนนสายหลักที่ผ่านบ้านเกษตรกรอย่างทั่วถึง และสายหลักก็เป็น
ถนนลาดยางหรือคอนกรีต เกษตรกรสามารถขนผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกฤดู
4) มีแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านที่สามารถระดมออกมาใช้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
เสริม
5) มีผู้นาธรรมชาติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ด้านการตลาดและการเพิ่มผลผลิตทั้ง
ด้านพืชไร่และพืชผักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
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ส่วนที่ 2 ปัญหาความต้องการ และแนวทางพัฒนา
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ส่วนที่ 2 ปัญหาความต้องการ และแนวทางพัฒนา
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมระดั บ ต าบล และการจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยองค์ ก รเกษตรกร
เป็นสองโครงการหลักที่สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กาหนดให้สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดาเนินการ
เพื่อ ใช้ เป็น แผนปฏิบั ติงาน แผนโครงการในการแก้ไ ขปั ญ หาด้ านการเกษตร และส่ง เสริมให้ เกษตรกรมีก าร
รวมกลุ่มฯเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอานาจในการต่อรองสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม 5 ด้านหลัก
ประกอบด้วย 1.ด้านหนี้สิน 2.ด้านที่ดินทากิน 3.ด้านแหล่งน้า 4.ด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 5.ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ราชบุ รี จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมระดั บ ต าบล
และโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ 2559 โดยเชิญผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โครงการฯ พบว่าจากการสารวจข้อมูลปัญหาด้านการเกษตรของตาบลกรับใหญ่ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
มีประเด็นปัญหา ดังนี้
ประเด็นปัญหา
ปัญหา
ปัญหาหนี้สิน 1.สิ น เชื่ อ จากธนาคาร เพื่ อการลงทุ น ภาคการเกษตร
แต่เกษตรกรไม่มีรายได้ตามที่ได้วางแผนไว้ จึงเกิดปัญหา
ในการชาระหนี้
2.เชื่ อ ปั จ จั ย การผลิ ต จากร้ า นค้ า /ผู้ ป ระกอบการ
แต่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น สวนทางกับผลผลิตที่ มี
ราคาตกต่าลง

แนวทางการแก้ไข
-ให้ อ งค์ ค วามรู้ แ ก่ เ กษตรก ร
ในการวางแผนการผลิต ข้อมูล /
ต้นทุน / รายได้ พร้อมทั้งแนะนา
แนวทางการประกอบอาชี พ
เก ษ ตรกรรมใน สถาน ก ารณ์
ปัจจุบัน
-รวมกลุ่ ม เกษตรกรให้ มี ค วาม
เข้ ม แข็ ง และด าเนิ น กิ จ กรรม
ในนามกลุ่มเกษตรกร
3.เกษตรกรกู้เงิน แต่ ไม่ไ ด้นาไปลงทุนภาคการเกษตร -สร้างจิตสานึกให้เกษตรกรและ
จึงเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ครอบครัวเกษตรกร รู้จักการใช้
จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
4.ขาดแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ ที่เหมาะสมกับเกษตรกร
-ให้ อ งค์ ค วามรู้ แ ก่ เ กษตรก ร
ในการหาแหล่ ง เงิน ทุ น /สิ น เชื่ อ
ภาคการเกษตร จากธนาคารที่
ดาเนินกิจกรรมร่วมกับรัฐบาล
ปัญหาที่ดินทากิน 1.ราคาค่าเช่าที่ดินสูง พื้นที่เกษตรกรรมลดลง
-หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ควบคุ ม ดู แ ล ราคาค่ า เช่ า ที่ ดิ น
เพื่ อ การเกษตรกรรมให้ มี ค วาม
เป็นธรรม
-สร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ อาชี พ
เกษตรกรรมทั้ ง ในปั จ จุ บั น และ
อนาคต
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ปัญหาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร

1.คูคลองส่งน้าตื้นเขิน วัชพืช และสิ่งปฏิกูลมาก

3.ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร

3.ขาดองค์ ค วามรู้ ใ นการจั ด การบริ ห ารน้ า และองค์
ความรู้ในการปลูกพืชใช้น้าน้อย

4.ระดับน้าบาดาลลดต่ามาก

ปัญหาสวัสดิการ 1.ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด จะต้องมาจากสาย
สิทธิเกษตรกร พันธุ์พืชลูกผสม เกษตรกรผู้เพาะปลูกจึงไม่สามารถเก็บ
และการไม่ได้รับ เมล็ดพันธุ์ตอ่ ได้ จึงต้องจายอมซื้อพันธุ์พืชในราคาสูง
ความเป็นธรรม

2.เคมี ภั ณ ฑ์ และปั จ จั ย การผลิ ต ภาคการเกษตร
มีคุณภาพลดลง และมีราคาสูงขึ้น

-ขุดลอกคูคลอง
-สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ เกษ ตรก ร
ชาวบ้าน ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้า
เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
-สร้ า งความเข้ า ใจและให้ อ งค์
ความรู้ เกษตรกรเกี่ ย วกั บ การ
บริหารจัดการน้า
-ให้ อ งค์ ค วามรู้ แ ก่ เกษตรกรใน
การปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้า
น้อยในฤดูแล้ง
-ป ร ะ ชุ ม เก ษ ต ร ก ร เพื่ อ ห า
แนวทางในการบริหารจัดการน้า
ร่วมกันของเกษตรกร
-สร้ า งความเข้ า ใจและให้ อ งค์
ความรู้ เกษตรกรเกี่ ย วกั บ การ
บริหารจัดการน้า
-ให้ อ งค์ ค วามรู้ แ ก่ เกษตรกรใน
การปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้า
น้อยในฤดูแล้ง
-ประชุ มเพื่ อ หาสาเหตุแ ละแนว
ทางการจัดการแก้ไขปัญหา
-ชี้ แ จงปั ญ หาและเสน อ แน ว
ทางการแก้ไขแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ดาเนินการตามแผนงาน
-หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ผลิ ตและส่ง เสริ มการผลิต พั น ธุ์
พืชแบบผสมเปิด(OP)ที่มีคุณภาพ
จ า ห น่ า ย แ ล ะ แ จ ก จ่ า ย ให้
เกษตรกรอย่างทั่วถึง
-ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจในการผลิตพันธุ์พืช
-เก ษ ต รก รและ ห น่ วยงาน ที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น ร่ ว มกั น
ตรวจสอบคุ ณ ภาพและราคา
ปั จ จั ย การผลิ ต ภาคการเกษตร
ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร หากพบ
ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
-ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยและ
สารอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง
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ปัญหาราคา
สินค้าเกษตร

ปัญหาอื่นๆ

3.เกษตรกรเจ็ บ ป่ ว ย โดยมี ส าเหตุ จ ากการประกอบ -เพิ่ ม สวัส ดิ ก ารให้ เกษตรกรที่ มี
อาชีพภาคการเกษตร
ปั ญ ห าเกี่ ยวกั บ สุ ข ภ าพ ที่ มี
สาเหตุ ม าจากการงานทางการ
เกษตร
1.ราคาสินค้าเกษตรตกต่า
-รวบรวมข้อมูลให้มีความถูกต้อง
เพื่อนามาวิเคราะห์และพยากรณ์
ผลผลิต
-รวมกลุ่ ม เกษตรกรให้ มี ค วาม
เข้มแข็ง และจัดระบบการผลิต
-ส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรผลิ ต และ
จ าห น่ าย สิ น ค้ าที่ มี คุ ณ ภ าพ
มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
กับผู้บริโภค
2.ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง จากปัญ หาโรคและแมลง -ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หลักการ
ศั ต รู พื ช ระบาด ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ้ น จาก ลดต้ น ทุ น -เพิ่ ม ผลผลิ ต ในการ
กระบวนการจัดการ แต่ราคาผลผลิตกลับตกต่า
บริหารจัดการแปลงเพาะปลูก
-ให้ อ งค์ ค วามรู้ แ ก่ เกษตรกรใน
การบริหารจัดการศัตรูพืช
-ส่ ง เส ริ ม ให้ เก ษ ตรก รมี อ งค์
ความรู้ในการผลิตและรู้จักการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ
-ให้ อ งค์ ค วามรู้ แ ก่ เกษตรกรใน
การปรับปรุงบารุงดิน สร้างความ
ยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรม
1.ขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรรุ่นใหม่
-ปลูกฝัง /สร้างจิตสานึก เยาวชน
2.เกษตรกรและชาวบ้านต้องการเรียนรู้ทักษะและองค์ รุ่ น ให ม่ ให้ มี ใจ รั ก ง า น ท า ง
การเกษตร
ความรู้ด้านการเกษตร
-อ านวยความสะดวกในการ
จ้างแรงงานต่างด้าว
-ปลูกฝัง /สร้างจิตสานึก เยาวชน
รุ่ น ให ม่ ให้ มี ใจ รั ก ง า น ท า ง
การเกษตร
-จั ด อ บ รม ให้ อ งค์ คว าม รู้ แ ก่
เกษตรกร
-จัด ตั้ ง /พั ฒ นา ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ประจ าชุม ชน เพื่ อให้ เป็ น แหล่ ง
การเรี ย นรู้ ที่ อ ยู่ ภ ายในชุ ม ชน
โด ย เก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ผู้ ส น ใจ
สามารถ เข้าศึกษาหาความรู้ด้าน
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การเกษตรจากที่เกษตรกรเป็นที่
ยอมรับของชุมชน
บทสรุปและบทวิเคราะห์
การประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรในตาบลกรับใหญ่ จะประกอบอาชีพตามศักยภาพ
ของแหล่งน้าและที่ดิน (ความเหมาะสมของดิน ลักษณะที่ลุ่ม /ดอน) คือ เกษตรกรที่อยู่บริเวณที่ราบไกลระบบ
ชลประทานจะปลูกอ้อยคั้นน้า/อ้อยโรงงาน ที่ราบบริเวณบ้านมีน้าชลประทานหรือบ่อบาดาลสมบูรณ์จะปลูก
พืชผัก เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง และพืชผักอื่นๆ ในบริเวณที่ลุ่มจะทานาและเลี้ยงปลา เกษตรกรที่ปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อนจะมีอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคนมโดยใช้ต้นข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหาร แต่ในปัจจุบัน
เยาวชนคนรุ่นใหม่ของตาบลกรับใหญ่ ไม่สนใจอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากหันไปประกอบอาชีพรับจ้างหรืองาน
ภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากมีรายได้ที่มั่นคงกว่า
ประเด็นปัญหาที่มีความสาคัญ
ราคาที่ดินของอาเภอบ้านโป่งปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมมาก ทาให้เกษตรกรบางรายขาย
ออกไป หรือปรับเปลี่ยนไปทาธุรกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ทาให้พื้นที่การเกษตรลดลง ส่งผลให้ราคาค่าเช่า
ที่ดินสูงขึ้นตามลาดับ ด้วยปัญหาเหล่านี้เกษตรกรจึงละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมและเข้าสู่การทางานในระบบโรงงาน
ที่มีผลตอบแทนสูงและไม่มีความเสี่ยงในการขาดทุน จึงส่งผลกระทบไปยังปัญ หาการขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร รวมถึงยังขาดแคลนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักงานด้านการเกษตรด้วย
แนวทางการแก้ไข
อาเภอบ้ านโป่ งเป็นเขตอุตสาหกรรม จึง มีโรงงานผลิต อุปกรณ์ และเครื่องมือการเกษตรที่ มี
คุณภาพอยู่มากจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันสนับสนุนและผลักดันโรงเรียนอาชีวศึกษาและโรงงานผลิต
อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่มากในอาเภอบ้านโป่ง ให้เน้นศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตในด้านของเครื่องทุ่นแรงและการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ โดยส่งผลให้การบริหารงานด้าน
การเกษตรและการทากิจกรรมภาคการเกษตรทาได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทาให้มีผู้สนใจทาการเกษตรมากขึ้น ลดปัญหา
ด้านแรงงานภาคการเกษตร และเป็นการสร้างจิตสานึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีใจรักด้านการเกษตร
จากการวิเคราะห์สภาพความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรรมและความพร้อมของเกษตรกร
ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรตาบลกรับใหญ่ อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี จึงได้เลือก กลุ่มผู้ปลูกอ้อยคั้นน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรราย
สินค้าเกษตร เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ตาบลกรับใหญ่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การปลูกอ้อย โดยเฉพาะอ้อยคั้นน้ามาอย่างยาวนาน อ้อยคั้นน้าจึงเป็นพืชที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของตาบล
กรับ ใหญ่ เป็น อย่า งยิ่ง และด้ วยประเด็ น ปั ญ หาด้ านการเกษตรที่ส าคั ญ ของต าบลกรับ ใหญ่ คือ มี เกษตรกร
และพื้นที่เกษตรกรรมลดลง โดยไปประกอบอาชีพอื่นในภาคอุตสาหกรรมแทน เนื่องจากงานภาคการเกษตรมี
ปัญหาและอุปสรรคมากมาย ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรของ
กลุ่มผู้ปลูกอ้อยคั้นน้า จะเป็นการเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันมาทาการเกษตรได้ เพราะว่าการผลิตอ้อยคั้นน้า
มีกระบวนการที่มีเทคโนโลยีช่วยในการผลิตมากจึงทาให้เกษตรกรไม่ต้องเหนื่อยเหมือนที่ผ่าน และยังทาให้ผล
ผลิตได้มาตรฐานที่สูงขึ้น นามาสู่ผลกาไรที่มากขึ้นตามมา ประกอบกับอ้อยคั้นน้าเป็นพืชที่ไม่ต้องการความเอาใจ
ใส่ดูแลมาก โดยสามารถปลูกเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมก็ได้ อีกทั้งมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนและราคา
ผลผลิตมีความเสถียรภาพมาก

