
 

แผนพัฒนาเกษตรกรรม 

ต าบล ท่าเคย 

 

 

 

โดย 

 

คณะผู้ปฏบิัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกร

ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
 



          หน้า 

 

สว่นที่ 1 บรบิทพ้ืนที่          3  

สว่นที่ 2 ปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนา      8 

   - ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

   - บทสรุปและบทวิเคราะห ์

   - การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรรายสนิค้าเกษตร   

สว่นที่ 3 แผนพัฒนาเกษตรกรรม                                    20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1:  บริบทพื้นที ่
 
ประวัตคิวามเปน็มา 
  ต ำบลท่ำเคยเป็นพื้นท่ีรำบสูง มีภูเขำและหุบเขำเป็นบริเวณกว้ำง มีล ำน้ ำจำกภูเขำสูงไหลผ่ำนรวมเป็น
ล ำน้ ำ ในช่วงฤดูฝนจึงมีน้ ำมำกและไหลเช่ียว กำรติดต่อค้ำขำยของประชำชนซึ่งอยู่กันคนละฝ่ังล ำน้ ำจึงเป็นไปด้วยควำม



ยำกล ำบำก ท ำให้ต้องหำพื้นท่ีบริเวณซึ่งสำมำรถข้ำมล ำน้ ำท ำกำรค้ำขำยสินค้ำ หรือติดต่อกันได้ มีบริเวณอยู่แห่งหนึ่งซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีแคบท่ีสุดและต้ืนเขินพอท่ีจะข้ำมล ำน้ ำได้ จึงมีผู้มำใช้บริเวณดังกล่ำวท ำกำรติดต่อค้ำขำยน ำสินค้ำ
แลกเปล่ียน และเดินทำงข้ำมล ำน้ ำ โดยจะใช้เส้นทำงดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ ท ำให้ประชำชนในพื้นท่ีและบริเวณพื้นท่ี
ใกล้เคียงบอกหรือเรียกสถำนท่ีดังกล่ำวโดยให้ใช้เป็นทำงข้ำมล ำน้ ำว่ำ ให้ใช้ท่ำท่ีเคยข้ำม ดังนั้นต่อ ๆ มำ จึงได้เรียก
บริเวณพื้นท่ีนั้นว่ำ บริเวณท่ำเคย และเรียกล ำน้ ำซึ่งชำวบ้ำนใช้พื้นท่ีในกำรข้ำมล ำน้ ำนั้นว่ำ “ ล ำน้ ำท่ำเคย ” 
 
ที่ตัง้ 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเคย ต้ังอยู่ในหมู่ท่ี 10 ต ำบลท่ำเคย ริมถนนสำยรำชบุรี - ผำปก ต ำบล
ท่ำเคยเป็นต ำบลหนึ่งในส่ีต ำบลของอ ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอสวนผ้ึงประมำณ 4 กิโลเมตร และ
ห่ำงจำกจังหวัดรำชบุรี ประมำณ 53 กิโลเมตร ยกฐำนะจำกสภำต ำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำร
จัดต้ัง อบต. ล ำดับท่ี 2216 เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเคย เมื่อวันท่ี 16 ธันวำคม 2539 
 
อาณาเขต 

- ทิศเหนือ ติดต่อ ต ำบลป่ำหวำย 
- ทิศใต้  ติดต่อ ต ำบลรำงบัว อ ำเภอจอมบึง และกิ่งอ ำเภอบ้ำนคำ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตพื้นท่ีกิ่งอ ำเภอบ้ำนคำ 
- ทิศตะวันตก ติดต่อ ต ำบลตะนำวศรี และต ำบลสวนผ้ึง 

 
ภูมิประเทศ 

    พื้นท่ีเป็นท่ีรำบสูง มีภูเขำและหุบเขำเป็นบริเวณกว้ำง มีล ำน้ ำจำกภูเขำสูงไหลผ่ำนรวมเป็นล ำน้ ำ 
ในช่วงฤดูฝนจึงมีน้ ำมำกและไหลเช่ียว ท ำให้พื้นท่ีกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำย 
 
ภูมิอากาศ 

    ฤดูฝน ประมำณเดือนพฤษภำคม – ตุลำคม 
ฤดูหนำว เริ่มต้ังแต่ต้นเดือนธันวำคม – มกรำคม 
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน 

 
ประชากรและครัวเรือน  
    - มีประชำกรท้ังส้ิน 6,274คน แยกเป็นชำย 3,149 คน หญิง 3,125 คน 1,921 ครัวเรือน 

- มีหมู่บ้ำนท้ังหมด จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน 
  อยู่ในเขต อบต. ท้ังหมู่ จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน คือ หมู่ท่ี 2 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 
  อยู่ในเขต อบต. บำงส่วน จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน คือ หมู่ท่ี 1 , 3 , 4 , 5 , 11 

 
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

บ้ำนชัฏป่ำหวำย 41 41 54 95 

บ้ำนวังน้ ำเขียว 203 280 267 547 

บ้ำนโป่งนกกระทำ 208 339 315 654 



บ้ำนชัฏหนองหมี 259 352 359 711 

บ้ำนจัดสรร 68 99 111 210 

บ้ำนท่ำเคย 191 266 261 527 

บ้ำนมะขำมเอน 154 242 243 485 

บ้ำนทุ่งหินสี 191 279 319 598 

บ้ำนหนองมะค่ำ 238 383 361 744 

บ้ำนหนองหิน 302 357 333 680 

บ้ำนนำไร่เดียว 226 362 352 714 

บ้ำนโป่งเก้ง 96 111 121 232 

บ้ำนหนองปลัก 96 124 130 254 

 
สถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเขำไก่แจ้ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรกำร ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 

โรงเรียนวัดรำงเสน่ห์นครจันทร์ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 

โรงเรียนบ้ำนมะขำมเอน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 

โรงเรียนวัดเขำกล้ิง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 (เขตทต.ชัฏป่ำหวำย) 

โรงเรียนบ้ำนชัฏหนองหม ี ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 

 
สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 

วัด/ส ำนักสงฆ์ จ ำนวน 9 แห่ง 

วัดเขำไก่แจ้ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 

วัดหนองหม ี ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 

วัดป่ำหิงสูงเจริญธรรม ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 

วัดมะขำมเอน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 



วัดท่ำเคย ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 

วดัรำงเสน่ห์ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 

วัดวังน้ ำเขียว ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 

วัดเขำกล้ิง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 

วัดเขำวงกต ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 

     ส ำนักสงฆ์ศิลำลอย            จ ำนวน 3 แห่ง 
โบสถ์คริสต์ จ ำนวน 1 แห่ง โบสถ์คริสต์     ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 
 

 
การสาธารณสุข 

สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล จ ำนวน 1 แห่ง  
โรงพยำบำลขนำด 30 เตียง จ ำนวน 1 แห่ง 
อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ 100% 

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
    - ท่ีพักต ำรวจสำยตรวจ หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนบึง มีต ำรวจช้ันประทวนปฏิบัติหน้ำท่ี จ ำนวน 5 นำย 
    - ฐำนปฏิบัติกำรย่อยต ำรวจตระเวนชำยแดน ท่ี 137 หมู่ท่ี 12 ต ำบลบ้ำนบึง มีเจ้ำหน้ำท่ี ต ำรวจ
จ ำนวน 12 นำย 
    - ชุดปฏิบัติกำรท่ี 3 กองพลพัฒนำท่ี 1 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบ้ำนบึง มีทหำรประจ ำ จ ำนวน 8 นำย 
    - หน่วยงำนอื่น ได้แก่ ส ำนักงำนเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ หน่วยพิทักษ์ป่ำ หน่วยป้องกัน และรักษำป่ำ 
หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติ ซึ่งกระจำยอยู่ท่ัวไปบริเวณเขตชุมชนและป่ำ 
 
การคมนาคม 
    อ ำเภอสวนผ้ึง เป็นอ ำเภอติดชำยแดนประเทศพม่ำ เมื่อเดินทำงจำกกรุงเทพฯ มำตำมถนนเพชรเกษม 
เล้ียวซ้ำยถนนสำยจอมบึง ติดต่อกับอ ำเภอจอมบึง และกิ่งอ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรีอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ 160 
กิโลเมตร โดยมีถนนกรมทำงหลวงชนบท สำยบ้ำนน้ ำพุ - สวนผ้ึง และสำยจอมบึง - สวนผ้ึง ผ่ำนในเขตต ำบล ถนน
รำชบุรี - ผำปก เป็นสำยหลักระหว่ำงอ ำเภอสู่จังหวัด จะมีรถวิ่งประจ ำทำงสำยบ้ำนบ่อ - รำชบุรี ทุก ๆ 30 นำที 
    ถนนลูกรัง 50 สำย ระยะทำง 111,733 เมตร 
    ถนนลำดยำง 10 สำย ระยะทำง 18,565 เมตร 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สำย ระยะทำง 1,400 เมตร 
 
การโทรคมนาคม 
    ท่ีท ำกำรไปรษณีย์โทรเลขอ ำเภอสวนผ้ึง จ ำนวน 1 แห่ง (อยู่ ในเขตเทศบำลต ำบลสวนผ้ึง) 
    และโทรศัพท์สำธำรณะในเขตต ำบลท่ำเคย หลำยจุด 
 
การไฟฟ้า 
    ส ำนักงำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอจอมบึง-ป่ำหวำย (อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนชัฏป่ำหวำย) 



    บ้ำนเรือนในเขตพื้นท่ีมีไฟฟ้ำครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน และเกือบทุกครัวเรือนแล้ว 
 
การประปา 

  ได้รับน้ ำจำกระบบประปำผิวดิน (ประปำหมู่บ้ำน) และจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  มีรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 1 คัน ดูแลรับผิดชอบดับเพลิงไหม้ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ี

ใกล้เคียง และบรรทุกน้ ำแจกจ่ำยแก่ผู้ประสบภัยแล้งและขำดแคลนน้ ำ 
 
แหล่ง 

แหล่งน้้าธรรมชาติ 
ล ำน้ ำภำชี 
ล ำห้วยท่ำเคย 
อ่ำงเก็บน้ ำชัฏป่ำหวำย 
อ่ำงเก็บน้ ำทุ่งหินสี 
อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนหนองหิน 
 

แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 

สระน้ ำ 17 แห่ง 

ถังเก็บน้ ำ ฝ 22 2 แห่ง 

ถังเก็บน้ ำ ฝ 33 12 แห่ง 

ถังเก็บน้ ำ ฝ 66 8 แห่ง 

ถังเก็บน้ ำ ฝ 99 2 แห่ง 

ถังปูนฉำบ 6 แห่ง 

ฝำยน้ ำล้น 10 แห่ง 

บ่อน้ ำบำดำล, บ่อตอก, บ่อเจำะ 23 แห่ง 

บ่อน้ ำต้ืน 37 แห่ง 

 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
    ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ี ได้แก่ หินแกรนิต โดยมีผู้ประกอบกิจกำรเหมืองแร่หินชนิดประดับ
แกรนิต 
 
กองทุนส่งเสริมอาชีพ 

กองทุนหมู่บ้ำนละหนึ่งล้ำน (กทบ.) 



กองทุนหมู่บ้ำนละแสน 
 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
กลุ่มเล้ียงสัตว์ 
กลุ่มผู้ปลูกผัก 
กลุ่มจักรสำน 
กลุ่มแพะ-แกะ รำชบุรี  

 
กลุ่มมวลชลจัดตั้ง 

ลูกเส้ือชำวบ้ำน 
ไทยอำสำป้องกันชำติ 
กองหนุนเพื่อควำมมั่นคงของชำติ 
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
อำสำป้องกันตนเอง 
อำสำสมัครสำธำรณสุข 
อำสำสมัครชุมชน 
ต ำรวจชุมชนประจ ำต ำบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ปัญหาความต้องการ และแนวทางพัฒนา 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 : ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรม 
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล และกำรจัด ต้ังเครือข่ำยองค์กรเกษตรกร  
เป็นสองโครงกำรหลักท่ีส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดด ำเนินกำร เพื่อใช้
เป็นแผนปฏิบัติงำน แผนโครงกำรในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มฯเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและอ ำนำจในกำรต่อรองสินค้ำเกษตรเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งกิจกรรม 5 ด้ำนหลัก ประกอบด้วย 1.ด้ำนหนี้สิน 
2.ด้ำนท่ีดินท ำกิน 3.ด้ำนแหล่งน้ ำ 4.ด้ำนสวัสดิกำร สิทธิเกษตรกร และกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 5.ปัญหำรำคำ
สินค้ำเกษตร 
 ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จึงได้จัดท ำโครงกำรแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล  
และโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรำยสินค้ำเกษตร ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
งบประมำณ 2559 โดยเชิญผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้ำน ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วม
โครงกำรฯ พบว่ำจำกกำรส ำรวจข้อมูลปัญหำด้ำนกำรเกษตรของต ำบล ท่ำเคย อ ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี  
มีประเด็นปัญหำ ดังนี้ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ปัญหำหนี้สิน 

 
1.สินเช่ือจำกธนำคำร เพื่อกำรลงทุนภำคกำรเกษตร 
แต่เกษตรกรไม่มีรำยได้ตำมท่ีได้วำงแผนไว้ จึงเกิดปัญหำ
ในกำรช ำระหนี้ 

-ให้ อ งค์ควำมรู้ แ ก่ เกษตรกร 
ในกำรวำงแผนกำรผลิต ข้อมูล /
ต้นทุน /รำยได้ พร้อมท้ังแนะน ำ
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
เกษ ตรกรรม ในสถำนกำรณ์

2 .เช่ือปั จ จัยกำรผลิตจำกร้ำน ค้ำ/ผู้ประกอบกำร  
แต่ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูงขึ้น สวนทำงกับผลผลิตท่ีมี



รำคำตกต่ ำลง ปัจจุบัน 
-รวมกลุ่มเกษตรกรให้มีควำม
เข้มแข็ง และด ำเนินกิจกรรม 
ในนำมกลุ่มเกษตรกร 

3.เกษตรกรกู้เงิน แต่ไม่ได้น ำไปลงทุนภำคกำรเกษตร  
จึงเป็นหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 

-สร้ำงจิตส ำนึกให้เกษตรกรและ
ครอบครัวเกษตรกร รู้จักกำรใช้
จ่ำยเงินอย่ำงเหมำะสม 

4.ขำดแหล่งเงินทุน/สินเช่ือ ท่ีเหมำะสมกับเกษตรกร -ให้ อ งค์ควำมรู้ แ ก่ เกษตรกร  
ในกำรหำแหล่งเงินทุน/สินเช่ือ 
ภำคกำรเกษตร จำกธนำคำรท่ี
ด ำเนินกิจกรรมร่วมกับรัฐบำล 

ปัญหำท่ีดินท ำกิน 1.กำรจัดสรรท่ีดินของรัฐทับซ้อนกับพื้นท่ีสงวน -ปรับปรุงกำรประกำศเขตจัด
ท่ีดินและเขตสงวนท่ีดินให้ตรง
ตำมข้อเท็จจริง เพื่อจัดสรรท่ีดิน
ให้ประชำชนมีเอกสำรสิทธิเป็น
ของตนเอง 

2.โฉนดท่ีดินท่ีได้รับจำกกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
ห้ำมโอน ห้ำมซื้อขำย เช่ำ จึงเป็นข้อจ ำกัดในกรรมสิทธิ์
ท่ีดินเป็นอย่ำงมำก 

-ปรับปรุง สิทธิ ใน ท่ี ดิน  แก้ ไข
กฎหมำยกำรให้มีกำรโอนสิทธิ์
ท่ี ดินแต่ยั งคงให้พื้น ท่ีนั้น เป็น
พื้นท่ีกำรเกษตรเท่ำนั้น 

3.พื้นท่ีไม่มีเอกสำรสิทธิ์ -ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสำร
สิทธิ์ที่ดินท ำกินของเกษตรกร 

 4.ท่ีดินเส่ือมโทรม -เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกร 
-ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพในกำร
ปลูกพืช 

ปัญหำแหล่งน้ ำ
เพื่อกำรเกษตร 

1.คูคลองส่งน้ ำต้ืนเขิน 
 

-ขุดลอกคูคลอง แบบหลุมขนม
ครกหลำยๆหลุมตำม คูคลอง  
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ ำ 
(ไ ม่ ส ม ค ว ร เจ ำ ะ น้ ำ บ ำด ำ ล 
เนื่องจำกมีเพียงน้ ำผิวดินเท่ำนั้น) 
-ส่งเสริมให้ เกษตรกร/ผู้ใช้น้ ำ 
ท ำฝำยกั้นน้ ำขนำดเล็กหลำยฝำย 
-เพิ่มกำรเข้ำถึงน้ ำประปำของ
เกษตรกร 

2.ไม่มีแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรกรรม 



ปัญหำสวัสดิกำร 
สิทธิเกษตรกร 

และกำรไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม 

1 .เคมี ภัณ ฑ์ และปั จ จัยกำรผลิตภำคกำรเกษตร  
มีคุณภำพลดลง และมีรำคำสูงขึ้น 

-เกษ ต รกรและห น่ วย งำน ท่ี
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ร่วมกัน
ตรวจสอบ คุณภำพและรำคำ 
ปัจจัยกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
ว่ำข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร หำกพบ
ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
-ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยและ
สำรอินทรีย์ชีวภำพใช้เอง 

2.เกษตรกรเจ็บป่วย โดยมีสำเหตุจำกกำรประกอบ
อำชีพภำคกำรเกษตร 

-เพิ่มสวัสดิกำรให้เกษตรกรท่ีมี
ปัญ ห ำ เกี่ ย วกั บ สุขภ ำพ  ท่ี มี
สำเหตุมำจำกกำรงำนทำงกำร
เกษตร 

ปัญหำรำคำ
สินค้ำเกษตร 

1.รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ -รวบรวมข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง 
เพื่อน ำมำวิเครำะห์และพยำกรณ์
ผลผลิต 
-รวมกลุ่มเกษตรกรให้มีควำม
เข้มแข็ง และจัดระบบกำรผลิต 
-ส่งเสริมให้ เกษตรกรผลิตและ
จ ำห น่ ำย สิ น ค้ ำ ท่ี มี คุณ ภ ำพ
มำตรฐำน และมีควำมปลอดภัย
กับผู้บริโภค 
 
 

2.ผลผลิตออกสู่ตลำดน้อยลง จำกปัญหำโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบำด ส่งผลให้ ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นจำก
กระบวนกำรจัดกำร แต่รำคำผลผลิตกลับตกต่ ำ 

-ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หลักกำร
ลดต้น ทุน เพิ่ มผลผลิตในกำร
บริหำรจัดกำรแปลงเพำะปลูก 
-ให้องค์ควำมรู้แก่เกษตรกรใน
กำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืช 
-ส่ ง เส ริ ม ให้ เกษ ตรก รมี อ ง ค์
ควำมรู้ในกำรผลิตและรู้จักกำรใช้
สำรอินทรีย์ชีวภำพ 
-ให้องค์ควำมรู้แก่เกษตรกรใน
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สร้ำงควำม
ยั่งยืนให้กับอำชีพเกษตรกรรม 

 
บทสรุปและบทวิเคราะห ์

 เขตพื้นท่ีต ำบลท่ำเคย อ ำเภอสวนผ้ึง เป็นเขตเงำฝนซึ่งจะเกิดควำมชุ่มช้ืนบริเวณท่ีเป็นเนินเขำแต่ใน
พื้นท่ีรำบหลังเขำจะมีควำมแห้งแล้ง และแหล่งน้ ำเข้ำยังไม่ท่ัวถึงพื้นท่ีเกษตรกรรม เกษตรกรจึงต้องปรับตัวปลูกพืชท่ีทน
แล้ง อำทิเช่น สับปะรด อ้อย และมันส ำปะหลัง เป็นต้น และกำรประกอบอำชีพทำงปศุสัตว์ อำทิเช่น โค แพะ และแกะ 



เป็นต้น และเกษตรกรยังพบปัญหำด้ำนสิทธิที่ดินท ำกินซึ่งเป็นปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน ซึ่งส่วนใหญ่มีท่ีดินท ำกิน
อยู่ในเขต สปก. และภทบ.5  
 

ประเด็นปัญหำท่ีมีควำมส ำคัญของเกษตรกรต ำบลดอนคำ มี 2 ปัญหำหลัก ดังนี้ 
  1. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
  พื้นท่ีกำรเกษตรส่วนใหญ่ของอ ำเภอสวนผ้ึงอยู่นอกเขตชลประทำน เกษตรกรมักอำศัยเพียงน้ ำฝน
ในกำรเพำะปลูกพืช เกษตรกรจึงมีควำมจ ำเป็นต้องกำร.แหล่งน้ ำเพื่อใช้ในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
  แนวทำงกำรแก้ไข 
  - สร้ำงฝำยกักเก็บน้ ำในแม่น้ ำล ำภำชี โดยด ำเนินงำนจัดสร้ำงฝำยขนำดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อกักเก็บ
น้ ำ ซึ่งจะส่งผลให้แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรเกษตรกรรมรวม 
 

  2. ปัญหำด้ำนสิทธิที่ดินท ำกิน 
    เกษตรกรของอ ำเภอสวนผ้ึง ส่วนใหญ่แล้วมีที่ดินท ำกินอยู่ในพื้นท่ี สปก. , ภทบ.5 และบำงส่วนอยู่
ในพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติ จึงสร้ำงควำมไม่มั่นคงให้กับอำชีพเกษตรกรอ ำเภอสวนผ้ึงเป็นอย่ำงมำก 
  แนวทำงกำรแก้ไข 
  - ขอให้หน่วยงำนรำชกำรบูรณำกำรร่วมกับประชำชนในพื้นท่ีด ำเนินกำรส ำรวจข้อเท็จจริง ประวัติ
ควำมเป็นในท่ีดินท ำกินของเกษตรกร และหำแนวทำงกำรแก้ไขแบบบูรณำกำรเพื่อด ำเนินงำนจัดท ำแผนงำนท่ีจะ
หำทำงออกให้กับปัญหำด้วยควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย 
 

    จำกกำรวิเครำะห์สภำพควำมเหมำะสมของพื้น ท่ีเกษตรกรรมและควำมพร้อมของเกษตรกร  
ในกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพเกษตรกร คณะผู้ปฏิบัติงำนเครือข่ำยสภำเกษตรกรต ำบลท่ำเคย อ ำเภอสวนผ้ึง จังหวัด
รำชบุรี จึงได้เลือก กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะแกะ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรำยสินค้ำ
เกษตร เนื่องจำกเกษตรกรในพื้นท่ีต ำบลท่ำเคย มีข้อจ ำกัดในด้ำนพื้นท่ีกำรเกษตรและแหล่งน้ ำท่ีไม่ท่ัวถึง กำรเล้ียงปศุ
สัตว์จึงถือได้ว่ำเป็นทำงเลือกท่ีมีควำมเหมำะสมมำก โดยเฉพำะกำรเล้ียงแพะและแกะของเกษตรกร เนื่องจำกแพะและ
แกะเป็นสัตว์ท่ีมีควำมอดทนแข็งแรง ทนต่อสภำพอำกำศของต ำบลท่ำเคยได้เป็นอย่ำงดี กินง่ำยโดยชอบกินกระถินซึ่ง
แพะและแกะสำมำรถกินได้โดยไม่เป็นพิษต่อร่ำงกำยและพืชท่ีมีมำกในท้องท่ี หำกเล้ียงสัตว์ชนิดอื่นจะต้องมีแปลงหญ้ำ
เล้ียงสัตว์ซึ่งต ำบลท่ำเคยมีแหล่งน้ ำไม่เพียงพอ กำรเล้ียงแพะและแกะของเกษตรกรนับว่ำมีช่องทำงท่ีสดใส เนื่องจำก
รำคำแพะและแกะขยับตัวสูงขึ้นทุกปี อีกท้ังมีควำมต้องกำรจำกต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงกำรขยำยตัวของ
ประชำกรชำวมุสลิม ก็เป็นผลท ำให้ควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น ไม่เพียงแต่ตลำดภำยนอก ตลำดภำยในท้องท่ียังเปิดกว้ำง
ส ำหรับเกษตรกร เนื่องจำกประชำกรชำวรำชบุรีไม่ค่อยได้รับประทำนเนื้อแพะและแกะท่ีมีคุณภำพ ดังนั้นตลำดใกล้ตัว
ในท้องท่ียังเปิดกว้ำง 
 



 
 

 
 
 
 
 
 


