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สวนทีไ 1: บริบทพืๅนทีไ

แ. สภาพทัไวเป

หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ
หมูทีไ

1 บຌานคลองศาล฿หม
2 บຌานหนองสลิด
3 บຌาน ชายราง
4 บຌาน สนามเชย
5 บຌาน คกวัด
6 บຌาน คกตานาค
7 บຌานคกคาง
8 บຌานคกขก
9 บຌานคลองมอญ
10 บຌานรางลูกนาค
11 บຌานคกกรวย
12 บຌานหนองอากรณ์

ผนทีไตาบลดอนกรวย

ประวัติตาบลดอนกรวย
พืๅนทีไของอาภอดานินสะดวก จะมีทัๅงทีไราบลุมละทีไดอน ชาวบຌานนิยมรียกทีไดอนวา คก
หลายหมูบຌานจึง฿ชຌคาวาคกนาหนຌาชืไอหมูบຌานชน บຌานคกวัด บຌานคกตานาค บຌานคกคาง บຌานคก
ขก บຌานคกรวย ฯลฯ สาหรับทีไมาของชืไอตาบล สันนิฐานวานาจะมาจากพืๅนทีไตัๅงบຌานรือนสวน฿หญอยู
บริวณทีไดอน หรือทีไคก ซึไงมีตຌนกรวยปຆาขึๅนอยูบริวณนีๅ จึงรียกวาบຌานคกกรวย ตการทีไจะรียกวา
คกสาหรับชืไอตาบลดูจะเมสุภาพ จึงปลีไยนมารียกวา ดอนกรวย ป็นชืไอตาบลสืบมา
ทีไตัๅง
ดอนกรวยตัๅงอยูบนพืๅนทีไทางตอนหนือของอาภอดานินสะดวก ดยมีทางหลวงผนดินลาดยาง
หมายลข ใโ5 สายบางพ-สมุทรสงคราม ผานกลางตาบลดอนกรวย อยูระหวาง กิลมตรทีไ แใ
ถึงกิลมตรทีไ โแ
อาณาขต
ทิศหนือ
ทิศ฿ตຌ
ทิศตะวันออก

จด
จด
จด

ทิศตะวันตก

จด

ตาบลวัดกຌว
ตาบลทานัด
ตาบลดอนคลัง
ตาบลดอนเผ
ตาบลพงพวย

อาภอบางพ
อาภอดานินสะดวก
อาภอดานินสะดวก
อาภอดานินสะดวก
อาภอดานินสะดวก
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พืๅนทีไ

ตาบลดอนกรวยมีพืๅนทีไทัๅงหมด แุ้็โใ เร

การบงขตการปกครอง
จานวนหมูบຌานทัๅงหมด แโ หมูบຌาน เดຌก
หมูทีไ 1 บຌานคลองศาล฿หม
หมูทีไ 2 บຌานหนองสลิด
หมูทีไ 3 บຌาน ชายราง
หมูทีไ 4 บຌาน สนามเชย
หมูทีไ 5 บຌาน คกวัด
หมูทีไ 6 บຌาน คกตานาค
หมูทีไ 7 บຌานคกคาง
หมูทีไ 8 บຌานคกขก
หมูทีไ 9 บຌานคลองมอญ
หมูทีไ 10 บຌานรางลูกนาค
หมูทีไ 11 บຌานคกกรวย
หมูทีไ 12 บຌานหนองอากรณ์
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
จานวนองค์การบริการสวนตาบล แ หง เดຌกองค์การบริหารสวนตาบลดอนกรวย ละป็น
ทีไตัๅงของศูนย์บริการละถายทอดทคนลยีการกษตรประจาตาบลดอนกรวย
การคมนาคม
สຌนทางคมนาคมทีไสาคัญ฿นขตตาบลดอนกรวย มีดังนีๅ
1. ทางหลวงผนดิน หมายลข ใโ5 ิบางพ-สมุทรสงครามี
2. ทางหลวงผนดินหมายลข ใใใๆ ิคกวัด-บຌานเรชาวหนือี
การติดตอภาย฿นตาบลถนนภาย฿นตาบลสะดวก สวน฿หญป็นถนนลาดยางมีสภาพดี
คมนาคมสวน฿หญ฿ชຌรถปຂคอัพ รองลงมาป็นรถจักรยานยนต์
การทรคมนาคม
- หอกระจายขาว
แโ หง
- มีตูຌทรศัพท์สาธารณะ จานวน โไ หง
การเฟฟ้า มีเฟฟງาครบทุกหมูบຌาน
ประปา มีการประปาหมูบຌาน จานวน แ2 หมูบຌาน อยู฿นความดูลของคณะกรรมการหมูบຌาน

การ
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2.ขຌอมูลดຌานกายภาพ

2.1 ลักษณะภูมิประทศ

ตาบลดอนกรวย บงพืๅนทีไเดຌป็นสองสวนคือ สวนตอน฿ตຌบริวณติดตอกับตาบลตางโ ของ
อาภอดานินสะดวก จะมีสภาพป็นทีไราบมีนๅาอุดมสมบูรณ์ สภาพดินคอนขຌางดี อีกสวนหนึไงรียกวา
ตอนหนือพืๅนทีไติดตอขตตาบลวัดกຌว อาภอบางพละขตตาบลดอนคลัง อาภอดานินสะดวก จะ
ป็นทีไดอน สามารถปรับพืๅนทีไปลูกพืชเรละเมຌผลเดຌดยยกป็นรองสวน สามรถทาการกษตรเดຌต
สภาพของดินเมคอยดีนัก
2.2 ลักษณะภูมิอากาศ
อาภอดานินสะดวก มีสภาพถูมิอากาศบบมรสุมขตรຌอน ดยมีลมมรสุมพัดผานละ
อยู฿กลຌทะล ถຌาลมมรสุมฤดูรຌอนพัดผาน หรือทีไชาวบຌานรียกวา ลมเซฮวง จะสรຌางความสียหาย
฿หຌกพืชผักละผลเมຌป็นอยางมาก พราะจะทา฿หຌ ดอก ผล รวงหลน ซึไงมักจะพบลมเซฮวง ฿นชวง
ดือน มีนาคม - พฤษภาคม
อุณหภูมิ
 อุณหภูมิสูงสุด อยูประมาณดือน มษายน ประมาณ ใๆ.5 องศาซลซียส
ฉลีไยอุณหภูมิสูงสุดตลอดป ใใ.โ องศาซลซียส
 อุณหภูมิตไาสุด อยูประมาณดือน ธันวาคม ประมาณ โแ.เ องศาซลซียส ฉลีไย
อุณหภูมิตไาสุดตลอดป โใ.5 องศาซลซียส
 อุณหภูมิฉลีไยตลอดป โ่.ไ องศาซลซียส
ความชืๅนสัมพัทธ์
ความชืๅนสูงสุด อยูระหวางดือน มิถุนายน ละกรกฎาคม ประมาณ ็่ ปอร์ซในต์
ความชืๅนตไาสุด฿นดือน มกราคม ละดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ ๆ5 ปอร์ซในต์ มีความชืๅนสัมพัทธ์
ตลอดทัๅงป ็แ.5 ปอร์ซในต์
อุณหภูมิ฿ตຌดินฉลีไย
ระดับ เ ซนติมตร ฉลีไยตลอดป ใเ.5 องศาซลซียส
ระดับ 5 ซนติมตร ฉลีไยตลอดป ใเ.็ องศาซลซียส
ระดับ แเ ซนติมตร ฉลีไยตลอดป ใเ.่ องศาซลซียส
ระดับ โเ ซนติมตร
ฉลีไยตลอดป ใเ.โ องศาซลซียส
ปริมาณนๅาระหยรวม ฉลีไยตลอดป แใ5.โ มิลลิมตร
อุณหภูมินๅา
ฉลีไยตลอดป โ่.่ องศาซลซียส
ปริมาณสงดด ฉลีไยตลอดป 5.่ ชัไวมงตอวัน
ความรใวลม
ฉลีไยตลอดป แ มตรตอวินาที
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ตารางสดงอุณหภูมิฉลีไยรายดือน 5 ป ของจังหวัดราชบุรี ิ2555-2559ี
รวม

อุณหภูมิ
ฉลีไย

339.4

28.28

25

341.9

28.49

24.6

339.2

28.27

2558

25.5 26.5 29.1 29.5 27.9 28.5 27.8 27.7 27.4 26.5 24.4 25.9

326.7

27.23

2559

25.6 26.7 28.2 28.9 27.8

324.5

27.04

ป/ดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

2555

26.4

27

29.7 31.1 29.2 28.8 29.5 29.2 28.5 27.6 27.7 24.7

2556

25.9 28.8

2557

26.3 28.2 29.8 30.5 29.2 29.1

รวม
ฉลีไย 5 ป

29

ม.ย.

พ.ค.

31.2 30.9

มิ.ย.

30

28

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

28.7 28.8 28.6 27.7 27.3
29

28.9 28.4 28.2

27

ธ.ค.

27.6 27.8 27.4 27.2 25.5 23.8

130 137 146 151 145 144 143 142 140 137 132 124 1,671.70 139.31
25.9 27.4 29.2 30.2

29

28.9 28.5 28.5 28.1 27.4 26.4 24.8

334.34

27.86

หลงนๅาละปริมาณนๅา฿นรอบปี

พืๅนทีไการกษตรสวน฿หญของตาบลดอนกรวย ป็นขตพืๅนทีไการกษตร ดยอาศัยนๅา
ชลประทานแเเ ปอร์ซในต์ ซึไงครงการสงนๅา ละบารุงรักษาดานินสะดวก ป็นผูຌรับผิดชอบการ฿ชຌนๅา฿น
ภาคกษตรกรรม ชนดียวกับตาบล อืไน โ ฿นอาภอดานินสะดวก คือ฿ชຌนๅาจากคลองดานินสะดวก ซึไงคลอง
ดานินสะดวกนัๅนจะชืไอมรับนๅาจากมนๅามกลอง ละมนๅาทาจีน ทา฿หຌมีนๅา฿ชຌ฿นภาคกษตรกรรมพียงพอ
คลองทีไสาคัญเดຌก
หลงนๅาธรรมชาติ
 ลานๅา ลาหຌวย
สาย
 บึง หนอง
แ
หง
 มนๅา
สาย
 คลอง
้
สาย
หลงนๅาทีไสรຌางขึๅน
 ประปาหมูบຌาน
แโ หง
 คลองชลประทาน
แ
หง
ปริมาณนๅาฝน
ปริมาณนๅาฝนมากทีไสุดอยูประมาณดือน มิถุนายน ุ กรกฎาคม ุ ตุลาคม ฝนจะทิๅงชวง
ระหวางปลายดือนกรกฎาคม ละตຌนดือนสิงหาคม ปริมาณนๅาฝนนຌอยทีไสุดหรือเมมีฝนตกลยอยูระหวางดือน
มกราคม ถึงดือนมีนาคม ซึไงปริมาณนๅาฝนเมมีปัญหาดຌานการกษตรมากนัก นืไองจากกษตรกร฿ชຌนๅาจาก
คลองธรรมชาติ ละ฿ชຌระบบรองสวน
 ปริมาณนๅาฝนฉลีไยตลอดป
แุใ5้ มิลลิมตร
 จานวนวันทีไมีฝนตก
แโ็ วัน
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ตารางสดงอุณหภูมิฉลีไยรายดือน 5 ป ของจังหวัดราชบุรี ิ2555-2559ี
ป/ดือน

ม.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

อุณหภูมิ
ฉลีไย

2555

26.3 28.2 29.8 30.5 29.2 29.1

29

28.9 28.4 28.2

27

24.6

339.2

28.27

2556

25.5 26.5 29.1 29.5 27.9 28.5 27.8 27.7 27.4 26.5 24.4 25.9

326.7

27.23

2557

25.6 26.7 28.2 28.9 27.8

27.6 27.8 27.4 27.2 25.5 23.8

324.5

27.04

2558

26.4

29.7 31.1 29.2 28.8 29.5 29.2 28.5 27.6 27.7 24.7

339.4

28.28

2559

25.9 28.8

341.9

28.49

รวม
ฉลีไย 5 ป

ก.พ.

27

มี.ค.

29

ม.ย.

พ.ค.

31.2 30.9

28
30

ก.ย.

28.7 28.8 28.6 27.7 27.3

25

130 137 146 151 145 144 143 142 140 137 132 124 1,671.70 139.31
25.9 27.4 29.2 30.2

29

28.9 28.5 28.5 28.1 27.4 26.4 24.8

า า

อ

160

.

5

27.86

า

151

146
140

ล่

334.34

145

144

143

137

142

140

137

130

132
124

120
100
80
60
40
20
0
.ค.

ก.พ.

.ค.

เ .

.

พ.ค.

.

.

ก.ค.

ส.ค.

ก.

.

ต.ค.

พ.

.

ธ.ค.

ทีไมา : กรมอุตุนิยมวิทยา วันทีไ 10 พฤษภาคม 2557
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า

า
ะ

ว

้า

า
. า

อ

900

อ

อ.

838.7
778.7

800

721.3

700
600
446.6 467.5

500
351.9

400
300
158.7

200
100
14.6 13.5

153.8
42.7

39.4

0
.ค.

ก.พ.

.ค.

เ .

.

พ.ค.

.

.

ก.ค.

ส.ค.

ก.

.

ต.ค.

พ.

.

ธ.ค.

ความชืๅนสัมพัทธ์
ความชืๅนสูงสุด อยูระหวางดือน มิถุนายน ละกรกฎาคม ประมาณ ็่ ปอร์ซในต์
ความชืๅนตไาสุด฿นดือน มกราคม ละดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ ๆ5 ปอร์ซในต์ มีความชืๅนสัมพัทธ์
ตลอดทัๅงป ็แ.5 ปอร์ซในต์
อุณหภูมิ฿ตຌดินฉลีไย
ระดับ เ ซนติมตร ฉลีไยตลอดป ใเ.5 องศาซลซียส
ระดับ 5 ซนติมตร ฉลีไยตลอดป ใเ.็ องศาซลซียส
ระดับ แเ ซนติมตร ฉลีไยตลอดป ใเ.่ องศาซลซียส
ระดับ โเ ซนติมตร
ฉลีไยตลอดป ใเ.โ องศาซลซียส
ปริมาณนๅาระหยรวม ฉลีไยตลอดป แใ5.โ มิลลิมตร
อุณหภูมินๅา
ฉลีไยตลอดป โ่.่ องศาซลซียส
ปริมาณสงดด ฉลีไยตลอดป 5.่ ชัไวมงตอวัน
2.3 ขຌอมูลกลุมชุดดิน ความหมาะสมของดินละคุณภาพดิน ประกอบดຌวยชุดดิน ใ ชุด
ชุดดินพานทอง
กิดจากการทับถมของนๅาทะลละนๅากรอยบนทีไราบลุมนๅาคยขึๅนถึงหนຌาดินลึก การระบายนๅา
ลวนๅาซึมเดຌชຌาลักษณะป็นดินรวนหนียวปนทรายปງง
ละดินรวนหนียวสีดาหรือทาขຌมจุดปะสี
นๅาตาลมีอินทรีย์วัตถุคอนขຌางตไา มีฟอสฟอรัสตไา ปตสซีไยม พืๅนทีไหมาะกการทานาปานกลางหรือ
ปลูกพืชเร ดินชุดนีๅอยูบริวณ หมูทีไ 5 หมูทีไ ่ หมูทีไ แ
ชุดดินบางพ
กิดจากการทับถมของนๅาทะลดินระบายนๅาลว นๅาสามารถผานเดຌปานกลางมีการเหลบาของนๅา
บนผิวหนຌาดิน ป็นดินหนียวปนทรายปງง พืๅนป็นสีดาหรือทาขຌม มีจุดปะสีนๅาตาลละดงปนหลือง
ดินมีอินทรีย์วัตถุคอนขຌางสูง หมาะกการทานา ปลูกพืชเร จะมีปัญหานๅาทวมพราะดินระบายนๅาลว
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ดินชุดนีๅอยูบริวณ หมูทีไ ใ บຌานชายลาง หมูทีไ 5 บຌานสะพานดา หมูทีไ ๆ บຌานคกตานาค หมูทีไ
่ บຌานคกขกบางสวน หมูทีไ แแ บຌานคกกรวย
฿นปัจจุบันนีๅ พืๅนทีไบริวณดินทัๅงสองชุดนีๅกษตรกรเดຌปรับพืๅนทีไยกป็นรองสวนพืไอปลูกชุดผักละ
เมຌผล ตตຌอง฿ชຌปัจจัยปรับปรุงดินคอนขຌางสูงพราะครงสรຌางของดินลว
ชุดดินดานินสะดวก
กิดจากการทับถมของตะกอนนๅาทะลป็นดินหนียวหรือหนียวปนทรายปງงสีทาขຌมป็นดาง
ออนถึงก ็.5-่.5 ดินบนจะพบปลือกหอยมาก มีอินทรีย์วัตถุสูง มีฟอสฟอรัสละปตสซีไยมสูง
ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง หมาะกการทาสวนเมຌผลละพืชผัก ดินชุดนีๅอยูบริวณ หมูทีไ แ บຌาน
คลองศาล฿หม หมูทีไ โ บຌานหนองสลิด หมูทีไ ไ บຌานสนามเชย หมูทีไ ใ บຌานชายราง หมูทีไ ้ บຌานคลอง
มอญ หมูทีไ แเ บຌานรางลูกนก

3 ขຌอมูลดຌานชีวภาพ

ตาบลดอนกรวยมีพืๅนทีไทัๅงหมด แุ้็โใ เร ป็นพืๅนทีไการกษตร แ5ุโใเ เร
คิดป็นรຌอยละ ็5.็ใ ของพืๅนทีไทัๅงหมด
-พืๅนทีไปลูกเมຌผล-เมຌยืนตຌน แแุโเๆ เร คิดป็นรຌอยละ ็ใ. ๆ5 ของพืๅนทีไการกษตร
-พืๅนทีไปลูกพืชผัก
ใุใเเ เร คิดป็นรຌอยละ โแ.ๆ้ ของพืๅนทีไการกษตร
-พืๅนทีไ นา
ใ็ เร คิดป็นรຌอยละ เ.โไ ของพืๅนทีไการกษตร
ตารางสดงการ฿ชຌประยชน์จากทีไดิน
หมูทีไ พืๅนทีไ
พืๅนทีไ
ปศุสัตว์ พืๅนทีไ
ทัๅงหมด การกษตร ทานา พืชผัก เมຌผล เมຌดอก ประมง
อืไนโ
แ
โุเใเ 1ุ725
ๆโเ แุเใ5
5
ๆ5
ใเ5
โ
แุใๆ่ 1ุ130
ใเเ ่เเ
ใเ
โใ่
ใ
โุเๆใ แุๆ่เ
55เ แุแเ5
โ5
ใ่ใ
ไ
แุไ่แ แุใ้ใ
แ่เ แุแ5เ
5เ
แเแ
5
โุ5เเ แุ5ๆ5 ใโ ใแๆ แุแโ5
0
็เ
่ใ5
ๆ
แุแๆ่
แุเ5้ แ5เ ็ใเ
0
5เ
แ้่
็
โุเๆโ แุใ้โ
แ้5 แุแแโ
0
่เ
ๆ5เ
่
แุๆเโ แุโเเ
แ้เ ้5เ
ๆเ
ไเโ
้
โุเโเ แุโ็เ
ใเเ ้5เ
แเ
็5เ
แเ แุ็้แ แุ5่ไ
ใแเ แุโ5้
โ5
โเ็
แแ
้่่
็ๆโ
่ใ 540
5
็เ
โใ่
แโ
ๆ5เ
ไ็เ
แโเ 350
แ่เ

ลักษณะการถือครองทีไดนิ

ตาบลดอนกรวยมีทีไดิน ป็นของตนองรຌอยละ ็เ
ป็นของตนองละชาบางสวนรຌอยละ โเ
เมมีทีไดินป็นของตนองตຌองชารຌอยละ แเ
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สิทธิ฿นทีไดินทากิน
กษตรกรตาบลดอนกรวยสวน฿หญ
รຌอยละ 30 กษตรกรชาทีไทาการกษตร

มีพืๅนทีไทาการกษตรป็นของตนอง รຌอยละ 70 สวนอีก

การปลูกเมຌผล
เมຌผล ระบบการปลูกเมຌผลของกษตรกร จะริไมดຌวยการปรับพืๅนทีไยกรองบบรองจีน ความ
กวຌางของรองดยทัไวเปประมาณ ใ มตร ลຌวปลูกเมຌผลลง฿นปลงชวงเมຌผลยังลใก กษตรกรนิยม
ปลูกพืชผักหรืออาจรียกวาปลูกพืชหนຌาดินพืไอ฿หຌมีรายเดຌสริมระหวางทีไรอเมຌผล฿หຌผลผลิต มืไอเมຌผลต
พอสมควรกใจะลิกปลูกพืชหนຌาดิน เมຌผลทีไสาคัญของตาบลดอนกรวยเดຌก องุน มะพรຌาวออน ฝรัไง
ชมพู มะละกอ ละมุด สຌม มะนาว ฯลฯ
การปลูกพืชผัก
ตาบลดอนกรวย ป็นตาบลทีไมีการปลูกพืชผักมากป็นอันดับ โ ของอาภอดานินสะดวก ต
จะ฿กลຌคียงกับตาบลพงพวย พืชทีไคยทารายเดຌมากทีไสุดจะป็น หนอเมຌฝรัไง กระจีๆยบขียว ถัไวผัก
ยาว ตงกวา สวนพืชทีไกษตรกรนิยมปลูก฿นปัจจุบัน เดຌก หนอเมຌฝรัไง กระจีๆยบขียว ถัไวฝักยาว
คะนຌา
พืชผักทีไสงตลาดตางประทศ เดຌก หนอเมຌฝรัไง
พืชผักทีไสงรงงานอุตสาหกรรมเดຌก กระจีๆยบขียว ขຌาวพดฝักออน
ปฏิทินการปลูกเมຌผลทีไสาคัญของตาบลดอนกรวย

ชนิดพืช

พืๅนทีไ
ิเรี

องุน
มะพรຌาวออน
มะมวง
ชมพู
ละมุด
ฝรัไง
มะละกอ
มะนาว
กลຌวยหอม
สຌมขียวหวาน
สຌมตรา
กຌวมังกร
หวานหางจระขຌ

แโ้5
แโ้5
แไเเ
แ็่เ
ไ5เ
แ5เเ
5เ
่เเ
ใ5
่เ
่เ
่เ
แเเ

ผลผลิต
ชวงทีไเดຌรับผลผลิต/ผลผลิตออกสูตลาด
ิกก./ มค. กพ. มีค. มย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
เรี
.

แุ่เเ
ไุ5เเ
โ5เเ
ใเเเ
โเเเ
โุ5เเ
ใเเเ
1ุ000
ใุเเเ
โุ5เเ
โุเเเ
แ5เเ
ใเเเ
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สຌมอ
พืชผัก
ขຌาวนาป
ขຌาวนาปรัง

ชนิดพืช

โเ ใเเเ
ใใเเ แเเเ
ใแเ ็แไ
ึึ
ใแเ ็แไ ..... ..... ..... .....

ึึ

ึึ

ึึ

ึึ

ึึ

---- ----

ตารางสดงสถิติขຌอมูลการปลูกพืช ทีไสาคัญ
จานวน
พืๅนทีไปลูก ผลผลิตฉลีไย ราคาผลผลิต ตຌนทุน/เร รายเดຌ/เร
กษตรกร ( เร )
( กก./ เร ) ( บาท )
( บาท ) ( บาท )

เมຌผล
 ชมพู
 องุน
 มะพรຌาวออน
 มะนาว
 มะมวง
 ละมุด
 สຌมตรา
 สຌมขียวหวาน
 ฝรัไง
 กลຌวยหอม
 กຌวมังกร

81
35
38
45
50
15
8
10
74
3
8

แุ็่เ
แุโ้5
แุใแ5
่เเ
1ุ400
ไ5เ
แ่เ
็5
แุๆๆ5
ใ5
่เ

โุ5เเ
โุ่เเ
ไุ5เเ
1ุ000
แุไเเ
โุ5เเ
3ุเเเ
2ุ500
โุ5เเ
3ุ000
1ุ500

แโ-โเ
30-40
2-3
15-20
5-10
7-10
13-19
20-25
3-5
5-7
10-15

ุ่5เเ
แไุ5เเ
3}900
แแุโไ5
7ุเเเ
11ุ000
15ุ500
11ุ700
7ุ150
7ุ5เเ
ุ่ไเเ

ใเุเเเ
ๆใุเเเ
5ุ600
แใุ่เเ
18ุเเเ
แเุเเเ
31ุโเเ
ใ5ุ5เเ
แโุ5เเ
ุ้เเเ
9ุ่เเ

พืชผัก
 หนอเมຌฝรัไง
 มะขือยาว
 มะขือปราะ

ใ5
25
โ็

ใเเ
ใเ0
ไ55

400
1ุเ00
2ุ400

30 – 60
ๆ-่
ไ–ๆ

11000
4ุ000
4ุ000

16000
8ุ000
แเุ800

เมຌดอก

2
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-

-

-

-

การ฿ชຌทคนลยีการผลิตของพืชศรษฐกิจทีไสาคัญ
การผลิตชมพู
ชมพู ป็นเมຌผลทีไกษตรกรปลูก฿นบริวณบຌานกือบทุกบຌานซึไงพบหในเดຌดยทัไวเป

สภาพดินฟ้าอากาศ

ชมพูป็นเมຌพุมขนาดกลาง จริญติบตเดຌดีทัไวเป ชอบสภาพดินรวนละดินรวนหนียว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์สูง มีปริมาณนๅาฝนสมไาสมอ มีสภาพความป็นกรดดาง ิ PH ี อยูระหวาง 5.5 – ๆ.5 จะ
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฿หຌผลผลิตมืไอปลูกลຌว โ ป ปกติชมพูจะออกดอก฿นชวงดือนกุมภาพันธ์ – มษายน หลังจากดอกบาน
ประมาณ ใเ – ใ5 วัน ผลจะกสามารถกใบกีไยวเดຌ
พันธุ์ทีไสงสริม พันธุ์ทูลกลຌา , พันธุ์ทับทิมจันทร์ , พันธุ์ทองสามสี

สภาพการปลูก
1.
2.
3.
4.
5.

การ฿หຌปุ๋ย

แ.
โ.
ใ.
ไ.

การ฿หຌนๅา

฿ชຌกิไงพันธุ์ทีไเดຌจากการปักชา
ควรปลูก฿นชวงระยะตຌนฝน
ขนาดของหลุม กวຌาง x ยาว 5เ x 5เ ซนติมตร
รองกຌนหลุมดຌวยปุ๋ยรใอคฟอสฟรต
ระยะปลูก ๆ x ๆ มตร ฿นพืๅนทีไ แ เร จะ฿ชຌกิไงพันธุ์ชมพู ไ5 – 5เ ตຌน

บารุงตຌน
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร
สรຌางตาดอก
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร
บารุงผล
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร
ปรับปรุงคุณภาพผล ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร
อัตราการ฿ชຌ ประมาณ

แ5 – แ5 – แ5 หรือ แๆ – แๆ – แๆ
แโ – โไ – แโ หรือ ่ – โไ – โไ
แ5 – แ5 – แ5 หรือ แๆ – แๆ – แๆ
แใ – แใ – โแ
แ - โ กิลกรัม / ตຌน / ครัๅง

1. ระยะริไมปลูกควร฿หຌนๅาวันละครัๅง
2. ระยะกอนติดผล ควร฿หຌนๅา 5 – ็ วัน / ครัๅง
3. ระยะติดผล ควร฿หຌ โ – ใ วัน / ครัๅง

การป้องกันละกาจัดศัตรูพืช

1. ปງองกันรคผลนา ฉีดพนดຌวยสารบนลท หรือ คาร์บนคาร์ซิม
2. ปງองกันมลงวันทอง ดยการหอผล สารลอ ชน สารมทธินยูจินอล
3. ปງองกันหนอนดงจาะผล ฉีดพนดຌวย มธามิรฟอส

มค. – กพ.
- ระยะ฿บก
- ปງองกันละ
กาจัดรคละมลง
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ

มีค.
- ทงชอดอก
- ลดการ฿หຌ
นๅา ใเ %

ปฏิทินการดูลรักษา

มย. – พค.
- ติดผล
- ปງองกันละกาจัด
รคละมลง
- หอผล
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ
- ฿หຌปุ๋ยคมีสูตร

การกใบกีไยว

มิย. – กย.
ตค.
พย. – ธค.
- กใบกีไยวผล
- ตัดตงกิไง
- ริไมตก฿บออน
ผลิต
- ฿สปุ๋ยคอก
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ
ละปุ๋ยสูตร
- ปງองกันละ
- ฿สปยุ๋ สูตร แใ –
แ5 – แ5 - แ5 กาจัดรคละ
แใ – โแ กอน
หรือ
มลง
กใบผล โเ วัน
แๆ – แๆ - แๆ

จะกใบกีไยวเดຌหลังจากดอกบานลຌว ใเ – ใ5 วัน หรือ โ5 – ใเ วัน หลังหอผล

ผลผลิตฉลีไย

โุ่เเ กิลกรัม ตอเร ตอป
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ราคาฉลีไย

แโ บาท ตอกิลกรัม

ตลาดสง

ตลาดตางประทศ ชนจีน สิงคปร์ อินดนีซีย มาลซีย สวนตลาดภาย฿นประทศ ชน
ตลาดศรีมืองราชบุรี , ตลาดเท , ตลาดสีไมุมมืองรังสิต

การผลิตองุน
องุนนับป็นพืชศรษฐกิจทีไสาคัญของอาภอดานินสะดวกพราะสรຌางรายเดຌ฿หຌกกษตรกร฿น
ขตอาภอดานินสะดวก ปหนึไง โ หลายรຌอยลຌานบาท องุนป็นพืชทีไตຌนทุนกรผลิตคอนขຌางสูงละสีไยง฿น
รืไองของรคมลง ทีไสาคัญสีไยงตอราคา

การปลูกองุน
กิไงพันธุ์

- ฿ชຌกิไงตอน ิ ตอหวาน ี
- ฿ชຌกิไงติดตา ิ ตอปຆา ี
วิธีการปลูก
การปลูกองุนควรปลูก฿นชวงฤดูฝน นืไองจากมีความชืๅน฿นอากาศสูง ละกิไงพันธุ์จะ
จริญติบตรวดรใว วิธีปลูกดยการขุดหลุม ขนาดกวຌาง ยาว ละลึก ประมาณ 5เ ซนติมตร ผสมดิน
ดย฿ชຌปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รองกันหลุมดย฿ชຌปุ๋ยรใอคฟอสฟรต พืไอตຌองการ฿หຌรากองุนขใงรง ละ
จริญติบตรวดรใว ตຌนจะสมบูรณ์
ระยะปลูก
ใ x ไ มตร
จานวนตຌนตอเร
ฉลีไย แใเ – แ5เ ตຌนตอเร

การดูลรักษา

การ฿หຌปุ๋ย
1. ตຌนทีไยังเม฿หຌผลผลิตบารุงตຌนดย฿ชຌสูตร แ5 – แ5 – แ5 อัตรา 5เเ กรัม ตอตຌน
บง฿สโ – ใ ครัๅง
2. ตຌนทีไ฿หຌผลผลิตลຌว
- ระยะบารุงตຌน฿สปุ๋ยคมีสูตร แ5 – แ5 – แ5 หรือ แๆ – แๆ – แๆ
- ระยะบารุงผล฿สปุ๋ยคมีสูตร แใ – แใ – โ
- ระยะปรับปรุงคุณภาพ฿สปุ๋ยคมีสูตร แใ – แใ – โแ
ปริมาณปุ๋ยทีไ฿ชຌขึๅนอยูกับอายุของตຌนละผลผลิตบนตຌน ซึไงอัตราทีไ฿สอยูระหวาง โ – ใ
กิลกรัม ตอตຌน ตอป

การ฿หຌนๅา

1. องุนทีไปลูก฿หมตຌองการนๅา ละความชุมชืๅนมาก ฿นระยะทีไฝนเมตกจาป็นตຌองรดนๅา
ทุกวัน หรือวันวຌนวัน
2. องุนทีไ฿หຌผลลຌว ระยะออกดอกจาป็นตຌอง฿หຌนๅาอยางสมไาสมอ ละพียงพอ ถຌา
ขาดนๅาจะทา฿หຌองุนติดผลนຌอยลง ละผลเมสมไาสมอ ระยะผลตลຌว฿หຌนๅา
สมไาสมอชนกัน ถຌาฝนเมตกกใ฿หຌนๅาประมาณ ใ วันตอครัๅง
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การป้องกันละกาจัดศัตรูพืช

1. ระยะตก฿บออน ปງองกันรคราปງง ดยการฉีดพนดຌวยสารกามะถันผงเดนคป
ชวงอากาศชืๅน ฉีดพนสารคบทน หรือมททาลคซิล ปງองกันรครานๅาคຌาง
2. ระยะออกดอก ปງองกันละกาจัดรครา ชนดียวกับระยะตก฿บออน ละฉีดพน
ดຌวยสารเตรฟบรอน พืไอปງองกันละกาจัดหนอนกระทูຌหอม
3. ระยะติดผล ปງองกันรคอนทรคนส ดย฿ชຌสารมานใบ หรือมนคซบ

การปฏิบัติอืไน

การตัดตงทรงตຌนระยะลีๅยงถา
การตัดตงกิไงพืไอ฿หຌออกดอกละติดผล
การปลิดผล ชวย฿หຌผล฿นชอเมนนกินเป
การ฿ชຌฮอร์มน พืไอชวย฿หຌชอดอกยืดยาวขึๅน ผลยาว ละผลตขึๅน ดย฿ชຌสาร
จิบบอร์รลลิน
ปฏิทินการดูลรักษา
พค.
มิย. – กค.
สค.
กย. – ตค.
- ติดตงกิไง
- ออก฿บพรຌอมชอดอก
- ติดผลขนาดลใก
- ฉีดพนสารคมีกาจัด
- ฿สปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 - - ฿หຌนๅาสมไาสมอ
- ตัดตงผล
รคมลง
แ5
- ฉีดพนสารคมีปງองกัน - ฿สปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 - แ5 - ฿หຌนๅาสมไาสมอ
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ
กาจัดรคมลงศัตรูพืช
หรือ แๆ – แๆ - แๆ
- ฿สปุ๋ยสูตร แใ – แใ - ฉีดพนสารคมีปງองกัน - ฉีดพนฮอร์มนพืไอยืด - ฉีดพนสารคมีพืไอ
โแ
ละกาจัดรคละ
ชอดอกละผล
ปງองกันละกาจัดศัตรูพืช - กใบผลผลิต
มลงศัตรูพืช
- พักตຌน
2.
3.
4.
5.

การกใบกีไยวผลผลิต

องุน หลังจากตัดตงกิไงมืไอตก฿บออน ละริไมออกดอก จนถึงการกใบกีไยวจะ฿ชຌวลา
แแเ – แโเ วัน หรือประมาณ ไ ดือน กใสามารถกใบผลผลิตเดຌ ขຌอสังกตองุน มืไอองุนกจัดผิวจะออก
หลืองอมขียว รสชาติหวานหลม มืไอกใบผลผลิตลຌวจะพักตຌนองุน แ ดือน จึงจะทาการตัดตงกิไง฿หม
องุน฿นปหนึไงจะ฿หຌผลผลิต โ ครัๅง ตอป ขึๅนอยูกับการตัดตงกิไง
ผลผลิตฉลีไย
ดยประมาณ โุเเเ – ใุเเเ กิลกรัม ตอเร ตอป ทัๅงนีๅขึๅนกับการติดผลขององุน฿นต
ละชวง ของการตัดตงกิไงดຌวย

ราคาซืๅอขาย

บาท

- ชวงทศกาล ชน ป฿หม , คริสมาส หรือตรุษจีน ราคาองุนจะพง จากสวนกิลกรัมละ ใ5 – ใ้
- ชวงทศกาลผลเมຌมาก โ ราคาองุนจะตก ราคาอยูระหวาง โเ – โ5 บาทตอกิลกรัม

ตลาด

สวนมากป็นตลาดภาย฿นประทศ ชน ตลาดเท , ตลาดสีไมุมมือง , ตลาดศรีมือง
ละตลาดนครปฐม ป็นตຌน
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การผลิตฝรัไง

การผลิตฝรัไง ดยทัไวเปจะมีกษตรกรปลูกกระจายเปทุกหมู นืไองจากฝรัไง฿ชຌทัๅงบริภคผลสด
ละสงขຌารงงานอุตสาหกรรมปรรูป

สภาพดินฟ้าอากาศ

ฝรัไงป็นเมຌผลทีไทนตอสภาพความหຌงลຌวเดຌดี สามารถขึๅนเดຌ฿นดินทุกชนิด สภาพดินมี ความอุดมสมบูรณ์
มาก ระบายนๅาเดຌดี ดินมีความป็นกรดป็นดางอยูระหวาง ไ.5 – ่.โ มีปริมาณนๅาฝน แุเเเ – ใุเเเ
มิลลิมตร / ป
พันธุ์ทีไสงสริม กิมจูุ พันธุ์กลมทูลกลຌา , พันธุ์ยใน โ , พันธุ์ขาวอัมพร , พันธุ์ปງนสีทอง

สภาพการปลูก
1.
2.
3.
4.
5.

การ฿หຌปุ๋ย

ตຌนพันธุ์เดຌมาจากการปักชากิไง
ควรปลูก฿นชวงตຌนฝน
ขนาดของหลุมปลูก กวຌาง x ยาว 5เ x 5เ ซนติมตร
รองกຌนหลุมดຌวยปุ๋ยคอก ปุ๋ยรใอคฟอสฟรต จานวน 5เ กรัม
ระยะปลูก ใ x โ.5 มตร ปลูก โ ถว พืๅนทีไ แ เร ฿ชຌกไงิ พันธุ์ แ5เ ตຌน

แ. บารุงตຌน
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 – แ5
โ. สรຌางตาดอก
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แโ – โไ – แโ
ใ. บารุงผล
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 – แ5 หรือ แๆ – แๆ – แๆ
ไ. ปรับปรุงคุณภาพผล ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แใ – แใ – โแ
อัตราการ฿ชຌ ประมาณ 5เเ กรัม / ตຌน / ครัๅง

การ฿หຌนๅา

ระยะปลูก฿หมตຌอง฿หຌนๅาทุกวัน จนตຌนฝรัไงตัๅงตัวเดຌ สาหรับชวงทีไวຌนการ฿หຌนๅา คือชวยฝรัไงกาลังจะ
ออกดอก มืไอติดผลลຌวจึง฿หຌนๅา ละคอย โ พิไมขึๅนตามความตຌองการของตຌนฝรัไง ปริมาณความชืๅนของตຌน
ฝรัไง฿นระหวางการออกผลมีความสาคัญ พราะจะกอ฿หຌกิดปัญหาผลรวง ผลตก ละทา฿หຌผลลใก

การปฏิบัติอืไน

ป็นตຌน

การตัดตงกิไงจะชวย฿หຌฝรัไงออกดอกรใวขึๅน การทา฿หຌ฿บรวงจะทา฿หຌฝรัไงกใบกีไยวรใวขึๅน การดใดยอด

การป้องกันละกาจัดศัตรูพืช

1. ระยะ฿บออน ปງองกันละกาจัด พลีๅยปງง ฉีดพนดຌวยเมเนเคเตรฟอส โเ ซีซี / นๅาโเ ลิตร
2. ระยะออกดอกถึงผลออน ปງองกันละกาจัด มลงวันผลเมຌ พลีๅยเฟ ดยการหอผลดຌวยกระดาษละ
ถุงพลาสติก ละฉีดพนดຌวยสารมาลาเซออน หรือเดมทธอท
3. รคคนนา ปງองกันดย฿ชຌสารมธาลกซิล
มค. – กพ.
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ
- กใบกีไยวผลผลิต

ปฏิทินการดูลรักษา

มีค. – มย.
พค. – มิย.
- ฿สปุ๋ยคอก ละปุ๋ยคมี - ริไมออก฿บออน
สูตร แ5 – แ5 - แ5 - ปງองกันละกาจัด
- ตัดตงกิไง
รคมลง

กค. – ธค.
- ติดผลป็นระยะ
- มืไอผลมีอายุ 5เ วัน หอผล
ดຌวยถุงพลาสติก
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- ลือกกใบกีไยวผลผลิต
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ
- ฿สปุ๋ยสูตร แใ – แใ - โแ
- ปງองกันละกาจัดรคละมลง

กใบกีไยวผลผลิต

หลังจากออกดอกลຌวประมาณ ไ – 5 ดือน
การผลิตมะนาว

สภาพดินฟ้าอากาศ

มะนาวป็นเมຌผลขนาดลใก สามารถปลูก฿นพืๅนทีไทีไมีการระบายนๅาดี สภาพความป็นกรดดาง
ของดิน ิ PH ี 5.5 – ๆ.เ มีปริมาณนๅาฝนฉลีไย แุ5เเ – โุเเเ มิลลิมตร / ป ริไม฿หຌผลผลิตหลังปลูก
ลຌว ใ ป ชวงทีไ฿หຌผลผลิตมากอยูระหวางดือน มิถุนายน – กันยายน สาหรับนอกฤดูอยู฿นชวงดือน
มีนาคม – มษายน
พันธุ์ทีไสงสริม พันธุ์ปງน

วีธีการปลูก
1.
2.
3.
4.
5.

ตຌนพันธุ์ป็นกิไงตอน หรือกิไงปักชา
ควรปลูก฿นชวงฤดูตຌนฝน ระหวางดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
ขนาดของหลุม กวຌาง 50 ยาว 5เ ละลึก 5เ ซนติมตร
รองกຌนหลุมดຌวยปุ๋ยรใอคฟอสฟรต ละปุ๋ยคอก 5เเ กรัม
ระยะปลูก 5 x 5 มตร จานวนตຌนตอเร ๆเ ตຌน

การดูลรักษา

การ฿หຌปุ๋ยคมี ตຌนทีไ฿หຌผลผลิตลຌว บง฿สดังนีๅ
แ. บารุงตຌน
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 – แ5 หรือ แๆ – แๆ – แๆ
โ. สรຌางตาดอก
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แโ – โไ – แโ หรือ ้ – โไ – โไ
ใ. บารุงผล
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 – แ5 หรือ แๆ – แๆ – แๆ
ไ. ปรับปรุงคุณภาพผล ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แใ – แใ – โแ
อัตราการ฿ชຌ ประมาณ แ กิลกรัม / ตຌน / ครัๅง

การ฿หຌนๅา

ชวงปลูก฿หม โ ควร฿หຌนๅาวันวຌนวัน มืไอมะนาวตัๅงตัวเดຌลຌว การ฿หຌนๅาสามารถวຌน
ระยะนานขึๅน มะนาวตຌองการนๅามาก ละสมไาสมอ คือชวงระยะออกดอก ละกาลังติดผลออน

การป้องกันละกาจัดศัตรูพืช

1. รคดงกอร์ ฉีดพนดຌวยสาร คอปปอร์ซัลฟรต
2. หนอนชอน฿บ
ฉีดพนดຌวย
พาราเชออน หรือ เดมทเชอท
3. หนอนกิน฿บ ฉีดพนดຌวย
กลุมมทธาเดฟอส
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มค. – กพ.
- ตก฿บออน
- ฉีดพนสารคมี
ปງองกันละกาจัด
รคละมลง

มีค. – มย.
- ตกชอดอก
- ฉีดพนสารคมี
ปງองกันละกาจัด
รคละมลง

ปฏิทินการดูลรักษา

พค. – กค.
สค. – กย.
ตค. – ธค.
- ผลจริญติบต - กใบกีไยวผลผลิต - ตัดตงกิไง
- ปุ๋ยคมีสูตร
- บารุงตຌน
แ5 – แ5 - แ5
- ปງองกันละกาจัด
- การปງองกันละ
รคละมลง
ละกาจัดรค
มลง

ผลผลิตฉลีไย
แุแเเ กิลกรัม ตอเร
ราคาขายฉลีไย
ราคาฉลีไยลูกละ เ.่เ- แ บาท
ตลาดสง
ตลาดศรีมืองราชบุรี , ตลาดเท , ตลาดสีไมุมมืองรังสิต
การลีๅยงสัตว์ ตาบลดอนเผ มีการลีๅยงสัตว์บຌางลใกนຌอย ทีไสาคัญเดຌก เกชน ละเกพืๅนมือง
ดยลีๅยงภาย฿นบຌานดังตอเปนีๅ

สภาพดินฟ้าอากาศ

การผลิตมะพรຌาวนๅาหอม

มะพรຌาวนๅาหอม จริญติบตเดຌดี฿นดินรวนปนทราย อุณหภูมิทีไหมาะสมอยูระหวาง
โเ – โ็ องศาซลซียส ดินเมปรีๅยวจัดหรือคใมจัด
พันธุ์ทีไสงสริม พันธุ์นๅาหอมกຌนจีบ

สภาพการปลูก

฿ชຌหนอพันธุ์ ความยาวของหนอทีไหมาะสม ประมาณ ๆเ ซนติมตร ขุดหลุมตืๅน
เมฝังหนอจนมิด ระยะปลูก ๆ x ๆ มตร จานวนตຌนตอเร ไ5 – 5เ ตຌน
฿ชຌปุ๋ยสูตร แโ – แโ - แ็ – โ อัตรา แ – โ กิลกรัม ตอตຌน ตอป บง฿ส โ ครัๅง
ระยะตຌนฝนละปลายฝน ควร฿สปุ๋ยคอกปละครัๅง ฿นชวงฤดูลຌง
การ฿หຌนๅา มะพรຌาวตຌองการนๅาสมไาสมอ การ฿หຌนๅาควร฿หຌสัปดาห์ละ แ ครัๅง กใพียงพอ

การป้องกันละกาจัดศัตรูพืช

ดຌวงรด ป็นศัตรูสาคัญของมะพรຌาว ดังนัๅนกษตรกรตຌองหมัไนสารวจปลงอยูสมอ
ทาความสะอาดปลงอยูสมอ การกาจัดดย฿ชຌชืๅอราขียวมตตาเรซีไยม กาจัดตัวออนของดຌวงรด

การกใบกีไยว

มษายน

มะพรຌาวนๅาหอม กษตรกรจะกใบกีไยวทุก โ โเ วัน ชวงทีไผลผลิตนຌอยทีไสุดคือ ชวยดือน

ราคาขาย
กษตรกรจะขาย฿นสวนราคา ผลละ โ- ใ บาท
ผลผลิตฉลีไย ประมาณ 5ุโเเ ผล ตอเร ตอป
ตลาดสง
ตลาดตางประทศ ชน จีน ฮองกง สวนตลาดภาย฿นประทศ จะสงจาหนาย
ภาย฿นพืๅนทีไ ิ นาเปทามะพรຌาวผาี ตลาดศรีมือง , ตลาดเท ุ ตลาดสีไมุมมือง ป็นตຌน
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สภาพดินฟ้าอากาศ

การผลิตละมุด

ละมุดป็นเมຌผลมืองรຌอนขนาดกลาง ออกดอกติดผลตลอดป สามารถ฿หຌผลผลิตสูง฿นสภาพ
พืๅนทีไทีไมีอากาศรຌอนชืๅน ดินทีไหมาะกับการปลูกละมุด คือ ดินรวนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบาย
นๅาดี คาความป็นกรดดางของดินอยูทีไ ๆ.5 – ็

พันธุ์ทีไสงสริม พันธุ์มะกอก , พันธุ์กระสวย
วิธีการปลูก
1.
2.
3.
4.
5.

การ฿หຌปุ๋ย

฿ชຌกิไงพันธุ์ทีไตอนมาจากตຌนพันธุ์ดี
ควรปลูก฿นชวงฤดูฝน ระหวางดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
หลุมปลูกขนาด 5เ x 5เ x 5เ ซนติมตร
รองกຌนหลุมดຌวยปุ๋ยรใอคฟอสฟรต ละปุ๋ยคอก
ระยะปลูก 5 x ็.5 มตร นิยมปลูกกลางรอง จานวนตຌน ไ5 ตຌน ตอเร

แ. บารุงตຌน
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 – แ5 หรือ แๆ – แๆ – แๆ
โ. สรຌางตาดอก
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แโ – โไ – แโ
ใ. บารุงผล
ควร฿ชຌปุ๋ยสูตร แใ – แใ – โแ
การ฿หຌนๅา ละมุดทีไปลูก฿หม ตຌอง฿หຌทุกวัน ละมุดป็นเมຌผลทีไมีความตຌองการนๅามาก ดยฉพาะ
฿นชวงทีไละมุดออกดอก ละดอกกาลังบาน

การป้องกันละกาจัดศัตรูพืช

ละมุดป็นพืชทีไเมคอยมีมลงลบกวนมากนัก ยกวຌน มลงบางชนิดทีไคอยทาลายละมุด ชน
หนอนจาะลาตຌนละกิไง หนอนจาะผล พลีๅยปງง

การป้องกันกาจัด

1. ควรหมัไนตรวจปลงบอย โ ถຌาพบขีๅหนอนตกหลน฿หຌทาการกาจัด
2. ฿ชຌสารคมีฉีดพน ฿นชวงดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ทุก โ แ5 วัน

การปฏิบัติหลังการกใบกีไยว
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทาการคัดคุณภาพขนาดผล
ลຌางทาความสะอาด
ยຌอมสี
บมผลพืไอ฿หຌสุกพรຌอมกัน
บรรจุหีบหอ
สงตลาด
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ปฏิทินการดูลรักษา

มค. – มีค.
- ตัดตงกิไง
- ฿สปุ๋ยคอกละปุ๋ยคมี
สูตร แ5 – แ5 – แ5
- สรຌางตาดอก แโ – โไ –
แโ
- ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
แใ – แใ – โแ

มย. – มิย.
- ริไมตก฿บออนละ
ชอดอก
- ฉีดพนสารคมีปງองกัน
ละกาจัดรคมลง
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ
- ฿สปุ๋ยสูตร แ5 – แ5 –
แ5
ผลผลิตฉลีไยตอเร
แุโไ5 กิลกรัม
ราคาผลผลิตฉลีไย
5 บาท ตอกิลกรัม
ตลาดสง
ตลาดศรีมืองราชบุรี , ตลาดเท ,

ตຌนทุนการผลิต

กค. – กย.
ตค. – ธค.
- ผลจริญติบ
- กใบกีไยวผลผลิต
- ฿หຌนๅาสมไาสมอ
- ฉีดพนสารคมีปງองกัน
ละกาจัดรคมลง
-฿สปุ๋ยสูตร แใ – แใ – โแ

ตลาดนครปฐม

การลียๅ งสัตว์

ตาบลดอนกรวย มีการลีๅยงสัตว์ บางหมูบຌาน สวน฿หญป็นหมูบຌานทีไคยทานามากอน ชน
บຌานคกกรวย บຌานคกขก บຌานคกวัด บຌานสนามเชย สัตว์ลีๅยงทีไกษตรกรลีๅยงมากทีไสุด เดຌก เก
พืๅนมือง มีจานวนลีๅยงถึง โแโ ราย รองลงมาคือ สุกร ้่ ราย ละคนืๅอ ้โ ราย
ลักษณะการลีๅยงสวน฿หญกษตรกรลีๅยงพืไอสริมรายเดຌ มีพียงการลีๅยงสุกรฟาร์มทีไป็นฟาร์ม
ขนาด฿หญพียง โ ราย ฿นหมูทีไ ๆ ละหมูทีไ ่
ปัญหา การลีๅยงสัตว์ มีพียงลใกนຌอย กีไยวกับรคระบาด฿นเก
ตารางขຌอมูลดຌานการลีๅยงสัตว์
หมู
ทีไ
แ
โ
ใ
ไ
5
ๆ
็
่
้
แเ
แแ
รวม

คนม
ตัว ราย
55 แ
ใเ แ
โเ แ
่ๆ ๆ
็่ ใ
โ6้ แโ

คนืๅอ
ตัว ราย
็ไ แโ
ไ็ แเ
ใใ ่
ไ้ ้
แ็แ แเ
็่ ็
5แ ๆ
แโ5 แแ
โแ ไ
แโ โ
แ็้ แใ
่ไเ ้โ

สุกร

ตัว
โ้็
โ5ไ
โๆ5
5โเ
แ5แ
แุเโ5
ไเเ
โุไ5เ
แ5โ
โโใ
5ๆใ
6ุ่เ่

ราย
แแ
แแ
้
แ้
่
แเ
้
็
ๆ
5
ใ
้่

ป็ดทศ
ป็ดเข
เกพืๅนมือง
ตัว
ราย ตัว
ราย ตัว
ราย
แ่เ 5 แโเ ไ แโเ ใ
โ็
ๆ แไเ ใ ไ็โ โๆ
โๆ5 ๆ แๆเ ไ ไ้็ โ5
โๆเ ่ แโ5 ไ 5ไๆ โ่
โๆ่ ้ แๆเ ไ ไไไ โแ
่่
ไ
ไ
แ ใ่็ โๆ
โ้5 ่ แเเ โ ใๆไ โใ
แโเ ใ ใเเ ใ โ็ใ แแ
ใใเ ่ แ็5 5 5็ใ โโ
แ่เ ไ
่5
ใ 5แ็ แๆ
โ้5 ่ โใแ ็ ใใ่ แแ
โุ55แ 6้ แุ6เเ ไเ ไุ5ใแ โแโ

เกนืๅอ
เกเข
ตัว
ราย ตัว
ราย
แเเ ไ แ่เ 5
้5
โ
5เ
แ
้5
ใ แ5เ ไ
โไเ ๆ แ่้ ่
โๆ5 ๆ
็เ
โ
- ็5เ แ
แไเ 5
5เ
แ
- แแเ ไ
โไเ ๆ แใเ ใ
็เ
โ
็เ
โ
้เ
ใ แ5เ ใ
แุใใ5 ใ็ แุ่้้ ใไ
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ดຌานประมง
ตาบลดอนกรวย มีกษตรกรทีไพาะลีๅยงสัตว์นๅาป็นอาชีพพียงเมกีไราย ประภทสัตว์นๅาทีไลีๅยง
เดຌก กุຌงกຌามกราม ปลานิล ละปลาอืไนโ ตยังมีกษตรกรอีกหลายรายทีไนิยมสงวน ละลีๅยงปลา
กินพืชเวຌ฿นรองสวน พืไอชวยกาจัดตะเครนๅา ทีไป็นอุปสรรคตอการรดนๅาปลงพืชผักของกษตรกร จึง
ถือเดຌวาป็นผลดีตอการอนุรักษ์ธรรมชาติ ละดยฉพาะกษตรกรทีไลีๅยงปลาประภทนีๅ จะระมัดระวัง
รืไองการ฿ชຌสารคมีป็นอยางมาก พราะสารคมีทีไ฿ชจะตຌองเมป็นอันตรายตอปลา฿นรองสวนดຌวย
ปัญหา฿นปัจจุบัน ริไมมีผูຌนๅากุຌงกุลาดาขຌามาพาะลีๅยง฿นขตตาบลดอนกรวย จึงกอ฿หຌกิดปัญหากับ
ความรูຌสึกของกษตรกรผูຌปลูกพืช ดยกรงวานๅาจากบอกุຌงกุลาดา อาจะมีผลกระทบตอการจริญติบตของพืช
ซึไงป็นปัญหาทีไควรหาทางกຌเข

ภัยธรรมชาติ

นๅาทวม พืๅนทีไบางสวนของตาบลดอนกรวย ทีไประสบปัญหานๅาทวม ฿นชวงดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน จะมีหมูบຌานทีไเดຌรับผลกระทบ ประกอบดຌวยพืๅนทีไ หมูทีไ แุโ ุ้ ละ หมูทีไ แโ
ปัญหานๅาทวมชๅาชาก พืๅนทีไ หมู แ บຌานศาล฿หม ละหมู ้ บຌานคลองมอญ

4 ขຌอมูลดຌานศรษฐกิจ

รายเดຌ
- รายเดຌของประชากรเดຌจากการประกอบอาชีพกษตรกรรม ละการรับจຌางทัไวเป
- รายเดຌฉลีไยตอครัวรือนตอคนตอป 40ุ440 บาท
ระบบตลาด กษตรกรสวย฿หญจะเมนาผลผลิตทางการกษตรเปจาหนายอง นืไองจากเมมี
วลาละเมสะดวก ดังนัๅนการซืๅอขายผลผลิตทางการกษตรมักผานพอคຌาคนกลาง ดยฉพาะ
ผลเมຌ ชน ละมุด องุนชมพู ละมะนาว ป็นตຌน สวนพืชผักกษตรจะจาหนายอง หรือผาน
พอคຌาคนกลางบຌาง
หลงสินชืไอพืไอการกษตร
แ. ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์
โ. ธนาคารกรุงทพ
ใ. ธนาคารเทยพาณิชย์
ไ. สหกรณ์การกษตรของอาภอดานินสะดวก
จานวนรงงาน
-รงงาน฿นภาคกษตร ประมาณ ็เ %ดยฉลีไย ใ คน/ครัวรือน
-รงงานนอกภาคกษตร ประมาณ ใเ %
-คาจຌางรงงาน ชาย วันละ โเเ บาท ิขุดดิน ดายหญຌาี
วันละ แใเ บาท ิตัดตงองุนี
หญิง วันละ แใเ บาท ิดายหญຌา ตัดตงองุนี
ดยมีการจຌางรงงานระหวางครัวรือนรຌอยละ 60 ละรงงานจຌางจากนอกหมูบຌานรຌอยละ
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40รายเดຌ-รายจาย
 รายเดຌสวน฿หญของกษตรกร เดຌจากการขายผลผลิตทางการกษตรกร
 รายจาย กษตรกร฿ชຌจาย฿นการซืๅอปัจจัยการผลิต ชน ปุ๋ยคมี สารกาจัด
ศัตรูพืช ละนๅามันชืๅอพลิง ป็นตຌน
ภาวะหนีๅสิน
 กษตรกรสวน฿หญป็นหนีๅธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์
 จานวนงินทีไป็นหนีๅดยฉลีไย แเเุเเเ บาท/ครัวรือน
ป้าหมายของการทาฟาร์ม
การปลูกเมຌผล พืชผัก ฿นการผลิตของกษตรกร มีการปลูก฿นลักษณะตางคนคางปลูก
ลຌวขาย฿นทຌองถิไนละ฿นตลาดศรีมือง เมมีการรวมกลุมกันอยางจริงจัง ฿นตาบลดอนกรวย มีการ
รวมกลุม แ กลุม ตการบริการงานเมคอยสารใจ ลຌมรุกคลุกคลานหมือนกลุมกษตรกรทัไวเป ดຌวย
หตุผลหลายประการ การผลิตดຌานพืชผลิตพืไอขายสด เมมีการปรรูป฿นทຌองถิไน

ระบบการผลิตของตาบลดอนกรวย
ระบบการปลูกพืช
ระบบการทาสวน

ระบบไม้ ผล-ไม้ ยืนต้ น

ระบบสวนเดี่ยว

ระบบพืชผัก

ระบบสวนผสม

ปลูกไม้ ผลผสมพืชผัก

ปลูกไม้ ผลผสมไม้ ผล
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ระบบตลาดพืชผัก-เมຌผล
เกษตรกร

จาหน่าย
ขายเอง
5%

บริโภคเอง
1%

พ่อค้ าคนกลาง
94%

ตลาด
ตลาดศรี เมือง
ราชบุรี 15%

ตลาดนครปฐม
10%

ตลาดกรุงเทพ
75%

ระบบขายส่ง 85%
ระบบขายปลีก 15%
ร้ านค้ าขายปลีก
100%
ผู้บริ โภค
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5 ขຌอมูลดຌานสังคม

ตาบลดอนกรวย บงการปกครองออกป็น แโ หมูบຌาน มีกานันละผูຌ฿หญบຌาน ป็นผูຌนา

หมูบຌาน
การพัฒนาทຌองถิไน
ป็นหนຌาทีไความรับผิดชอบการบริหารดย องค์การบริหารสวนตาบลดอนกรวย มีฐานป็น
องค์การบริหารสวนตาบล จัดตัๅงมืไอ วันทีไ โ มีนาคม โ5ใ่
จานวนประชากรละครัวรือน
จานวนประชากริคนี
ครัวรือน ิครัวรือนี
หมูทีไ
ชืไอหมูบຌาน
ชาย
หญิง
รวม
ทัๅงหมด
กษตรกร
ๆๆเ
ๆ่โ
แใไโ
โใ้
แ คลองศาล฿หม
83
ๆไ5
ๆ่ไ
แใโ้
โ่5
โ หนองสลิด
71
5ไใ
5่เ
แแโใ
โเโ
ใ ชายราง
110
แโเ5
แโ5่
โไๆใ
ไใโ
ไ สนามเชย
54
็5่
่โแ
แ5็้
ใๆ้
5 คกวัด
74
่แ่
้แเ
แ็โ่
ใโ่
ๆ คกตานาค
50
้5้
แเโ5
แ้่ไ
ใ็เ
็ คกคาง
60
5ไใ
5้โ
แแใ5
โๆแ
่ คกขก
39
แเแเ
แแแโ
โแโโ
ใ้โ
้ คลองมอญ
54
ใใ้
ใๆ่
็เ็
แ5เ
แเ รางลูกนาค
50
5ๆๆ
ๆ5โ
แโแ่
ใโ็
แแ คกรวย
70
โเ้
โแ่
แๆไ5
โ็้
แโ หนองอากรณ์
40
่โ55
่้เโ แ็แ5็
ใ6ใไ
รวม
755
กองทุน
ตาบลดอนกรวยมีกองทุนสวน฿หญจัดตัๅงป็นกองทุนของสถาบันกษตรกร คือ
- กองทุนหมูบຌาน จานวน แแ กองทุน
โ ละ แุเเเุเเเ บาท
- กองทุนพัฒนาอาชีพ อบต. จานวน แแ หมูบຌานโ ละ 5เุเเเ บาท
วิถีการคารงชีวิต
 กษตรกรป็นคนขยัน฿นอาชีการกษตร
 มีความป็นอยูรียบงาย กระตือรือรຌน฿นการสรຌางอาชีพ
 ขຌารวมกิจกรรมทางศาสนาป็นประจา
ประพณีละความชืไอ
ประชากร฿นหมูบຌานนับถือศาสนาพุทธ มีการทาบุญตามประพณีทีไสืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ ชน ประพณีสงกรานต์ ประพณีกินจ ป็นตຌน
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หลงความรูຌ
 ศูนย์บริการละถายทอดทคนลยีการกษตรประจาตาบล
 สานักงานกษตรอาภอดานินสะดวก
 หຌองสมุดประชาชน
 การรียนรูຌรวมกัน฿นกลุมอาชีพ
 รายการทรทัศน์ วิทยุการกษตร
 อกสารการกษตร
 หอกระจายขาว
 จຌาหนຌาทีไจากหนวยงานตาง โ ละผูຌนาชุมชน
สถาบันการกษตร
ตาบลดอนกรวย มีการรวมกลุมขององค์กรกษตรกร ประกอบดຌวย กลุมสงสริมการ
ผลิตดຌานอาชีพ ดยมีรายละอียดตามตาราง สดงจานวนองค์กรกษตรกร฿นตาบล ดังนีๅ
ทีไ
แ
โ
ใ
ไ
5

6

ตารางสดงจานวนองค์กรกษตรกร฿นตาบล
ชืไอกลุม
กลุมสหกรณ์ผูຌผลิตองุนอาภอดานินสะดวก
กลุมวิสาหกิจชุมชนผูຌผลิตผักละเมຌผลปลอดภัย
สารพิษพืไอการสงออกอาภอดานินสะดวก
กลุมผูຌปลูกหนอเมຌฝรัไงบຌานหนองสลิด
ชมรมผูຌลีๅยงเกพืๅนมือง
กลุมสงสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
กลุมมะพรຌาวนๅาหอมดานินสะดวก

สถานทีไตัๅง

สมาชิกิรายี

หมูทีไ ๆ

5เ

หมูทีไ ไ
หมูทีไ โ
หมูทีไ ่
หมูทีไ ้
หมูทีไ แ

แแใ
่
ใเ
50
โ5
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สวนทีไ 2 ปัญหาความตຌองการ ละนวทางพัฒนา
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สวนทีไ 2 : ปัญหา ความตຌองการละนวทางการพัฒนากษตรกรรม

การจั ด ท าผนพั ฒ นากษตรกรรมระดั บ ต าบล ละการจั ด ตัๅ งครื อ ข า ยองค์ ก รกษตรกร
ป็นสองครงการหลักทีไสานักงานสภากษตรกรหงชาติเดຌกาหนด฿หຌสานักงานสภากษตรกรจังหวัดดานินการ
พืไอ ฿ชຌ ป็น ผนปฏิบั ติงาน ผนครงการ฿นการกຌเขปั ญ หาดຌ านการกษตร ละสงสริม฿หຌ กษตรกรมีก าร
รวมกลุมฯพืไอสรຌางความขຌมขใงละอานาจ฿นการตอรองสินคຌ ากษตรพิไมมากขึๅน ซึไงกิจกรรม 5 ดຌานหลัก
ประกอบดຌวย แ.ดຌานหนีๅสิน โ.ดຌานทีไดินทากิน ใ.ดຌานหลงนๅา ไ.ดຌานสวัสดิการ สิทธิกษตรกร ละการเมเดຌรับ
ความป็นธรรม 5.ปัญหาราคาสินคຌากษตร
ส านั ก งานสภากษตรกรจั ง หวั ด ราชบุ รี จึ ง เดຌ จั ด ท าครงการผนพั ฒ นากษตรกรรมระดั บ ต าบล
ละครงการสรຌางความขຌมขใงกกษตรกรละองค์กรกษตรกรรายสินคຌากษตร ตามผนปฏิบัติงานประจาป
งบประมาณ โ55้ ดยชิญผูຌทนกษตรกรระดับหมูบຌาน กานัน/ผูຌ฿หญบຌาน ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองขຌา รวม
ครงการฯ พบวาจากการสารวจขຌอมูลปัญหาดຌานการกษตรของตาบลดอนกรวย อาภอดานินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี มีประดในปัญหา ดังนีๅ
ประดในปัญหา
ปัญหา
ปัญหาหนีๅสิน แ.สิ น ชืไ อ จากธนาคาร พืไ อการลงทุ น ภาคการกษตร
ตกษตรกรเมมีรายเดຌตามทีไเดຌวางผนเวຌ จึงกิดปัญหา
฿นการชาระหนีๅ
โ.ขาดหลงงินทุน/สินชืไอ ทีไหมาะสมกับกษตรกร

ปัญหาทีไดินทากิน แ.ราคาคาชาทีไดินสูง

นวทางการกຌเข
-฿หຌ อ งค์ ค วามรูຌ  ก  กษตรก ร
฿นการวางผนการผลิต ขຌอมูล /
ตຌนทุน / รายเดຌ พรຌอมทัๅงนะนา
นวทางการประกอบอาชี พ
ก ษ ตรกรรม฿น สถาน ก ารณ์
ปัจจุบัน
-รวมกลุ ม กษตรกร฿หຌ มี ค วาม
ขຌ ม ขใ ง ละด านิ น กิ จ กรรม
฿นนามกลุมกษตรกร
-สรຌางจิตสานึก฿หຌกษตรกรละ
ครอบครัวกษตรกร รูຌจักการ฿ชຌ
จายงินอยางหมาะสม
-฿หຌ อ งค์ ค วามรูຌ  ก  กษตรก ร
฿นการหาหล ง งิน ทุ น /สิ น ชืไ อ
ภาคการกษตร จากธนาคารทีไ
ดานินกิจกรรมรวมกับรัฐบาล
-หน ว ยงานภาครั ฐ ทีไ กีไ ย วขຌ อ ง
ควบคุ ม ดู  ล ราคาค า ช า ทีไ ดิ น
พืไ อ การกษตรกรรม฿หຌ มี ค วาม
ป็นธรรม
-สรຌ า งความมัไ น คง฿หຌ กั บ อาชี พ
กษตรกรรมทัๅ ง ฿นปั จ จุ บั น ละ
อนาคต
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ปัญหาหลงนๅา
พืไอการกษตร

-ขุดลอกคูคลอง
-สรຌ า งจิ ต ส านึ ก ฿หຌ ก ษ ตรก ร
ชาวบຌาน รวมกันอนุรักษ์หลงนๅา
พืไอผลประยชน์ของชุมชน
โ.ขาดองค์ ค วามรูຌ ฿ นการจั ด การบริ ห ารนๅ า ละองค์ -สรຌ า งความขຌ า ฿จละ฿หຌ อ งค์
ความรูຌ฿นการปลูกพืช฿ชຌนๅานຌอย
ความรูຌ กษตรกรกีไ ย วกั บ การ
บริหารจัดการนๅา
-฿หຌ อ งค์ ค วามรูຌ  ก กษตรกร฿น
การปรับปลีไยนมาปลูกพืช฿ชຌนๅา
นຌอย฿นฤดูลຌง
ปัญหาสวัสดิการ แ.คมี ภั ณ ฑ์ ละปั จ จั ย การผลิ ต ภาคการกษตร -ก ษ ต รก รละ ห น วยงาน ทีไ
สิทธิกษตรกร มีคุณภาพลดลง ละมีราคาสูงขึๅน
กีไ ย วขຌ อ งทุ ก ภาคส ว น ร ว มกั น
ละการเมเดຌรับ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพละราคา
ความป็นธรรม
ปั จ จั ย การผลิ ต ภาคการกษตร
วาขຌอทใจจริงป็นชนเร หากพบ
฿หຌดานินการตามกฎหมาย
-สงสริม฿หຌกษตรกรผลิตปุ๋ยละ
สารอินทรีย์ชีวภาพ฿ชຌอง

ปัญหาราคา
สินคຌากษตร

แ.คูคลองสงนๅาตืๅนขิน วัชพืช ละสิไงปฏิกูลมาก

โ.กษตรกรจใ บ ปຆ ว ย ดยมี ส าหตุ จ ากการประกอบ -พิไ ม สวัส ดิ ก าร฿หຌ กษตรกรทีไ มี
อาชีพภาคการกษตร
ปั ญ ห ากีไ ยวกั บ สุ ข ภ าพ ทีไ มี
สาหตุ ม าจากการงานทางการ
กษตร
แ.ราคาสินคຌากษตรตกตไา
-รวบรวมขຌอมูล฿หຌมีความถูกตຌอง
พืไอนามาวิคราะห์ละพยากรณ์
ผลผลิต
-รวมกลุ ม กษตรกร฿หຌ มี ค วาม
ขຌมขใง ละจัดระบบการผลิต
-ส ง สริ ม ฿หຌ กษตรกรผลิ ต ละ
จ าห น าย สิ น คຌ าทีไ มี คุ ณ ภ าพ
มาตรฐาน ละมีความปลอดภัย
กับผูຌบริภค
โ.ผลผลิตออกสูตลาดนຌอยลง จากปัญหารคละมลง -สงสริม฿หຌกษตรกร฿ชຌหลักการ
ศั ต รู พื ช ระบาด ส ง ผล฿หຌ ตຌ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึๅ น จาก ลดตຌ น ทุ น -พิไ ม ผลผลิ ต ฿นการ
กระบวนการจัดการ ตราคาผลผลิตกลับตกตไา
บริหารจัดการปลงพาะปลูก
-฿หຌ อ งค์ ค วามรูຌ  ก กษตรกร฿น
การบริหารจัดการศัตรูพืช
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ปัญหาอืไนโ

แ.ขาดคลนรงงานละกษตรกรรุน฿หม

-ส ง ส ริ ม ฿หຌ ก ษ ตรก รมี อ งค์
ความรูຌ฿นการผลิตละรูຌจักการ฿ชຌ
สารอินทรีย์ชีวภาพ
-฿หຌ อ งค์ ค วามรูຌ  ก กษตรกร฿น
การปรับปรุงบารุงดิน สรຌางความ
ยัไงยืน฿หຌกับอาชีพกษตรกรรม
-ปลูกฝัง/สรຌางจิตสานึก ยาวชน
รุ น ฿ห ม ฿หຌ มี ฿จ รั ก ง า น ท า ง
การกษตร
-อ านวยความสะดวก฿นการ
จຌางรงงานตางดຌาว

บทสรุปละบทวิคราะห์
สภาพพืๅนทีไตาบลกรวยมีดินป็นดินหนียวปนทรายปງง พืๅนป็นสีดาหรือทาขຌม มีจุดประสี
นๅาตาลละดงปนหลือง ดินมีอินทรียวัตถุคอนขຌางสูง มีธาตุอาหารทีไป็นประยชน์ตอพืชมาก กษตรกรจึงนิยม
ปลูกเมຌผลละพืชผักตางโนืไองจาก฿หຌผลตอบทนคอนขຌางสูง ละดຌวยกระบวนการผลิตพืชทีไขຌมขຌนกษตรกร
ตຌองการ฿หຌผลผลิตมีปริมาณมากละตรงกับความตຌองการของตลาดมากทีไสุด การผลิต พืชของกษตรกรตาบล
ดอนกรวยจึง฿ชຌสารคมี ฿นการผลิตป็นจานวนมาก สงผล฿หຌมีปัญหากีไยวกับตຌนทุนการผลิตทีไสูง ขึๅนมากละ
ปัญ หาสุขภาพของกษตรกร ทัๅงนีๅสถานการณ์การประกอบอาชีพกษตรกรรมของตาบลดอนกรวยปลีไยนเป
นืไองจากมะพรຌาวนๅาหอมซึไงป็นพืชทีไกาลังเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภคมาก กษตรกรจึงปรับปลีไยนดยการลด
พืๅนทีไการปลูกพืชชนิดอืไนลง ละพิไมพืๅนทีไปลูกมะพรຌาวนๅาหอม฿หຌมากขึๅน ซึไงมะพรຌาวนๅาหอมป็นพืชทีไดูลงาย
ละ฿หຌผลตอบทนสูงมืไอทียบกับการผลิตพืชอืไนโ ละทีไสาคัญพืๅนทีไอาภอดานินสะดวกเดຌขึๅนชืไอวาป็นหลง
ผลิตมะพรຌาวนๅาหอมทีไ฿หຌผลผลิตคุณภาพดีทีไสุด฿นลก
ประดในปัญหาทีไมีความสาคัญของกษตรกรตาบลดอนกรวย มี โ ปัญหาหลัก ดังนีๅ
แ. ปัญหาดຌานรคละมลงศัตรูพืช ิมลงศัตรูมะพรຌาวี
โ.แ กษตรกรอาภอดานินสะดวกปลูกมะพรຌาวป็ นอาชีพหลัก ละสถานการณ์ ราคา
มะพรຌ าวมี นวนຌม จะดีขึๅ น อย างตอ นืไ อง ต ฿นปั จจุ บั นกษตรกรกาลั งประสบกั บ ปัญ หามลงด าหนาม
มะพรຌาวระบาดอยางรุนรง สรຌางความสียหาย฿หຌกับตຌนละผลผลิตมะพรຌาวป็นอยางมาก
โ.โ กษตรกรผูຌป ลูกมะพรຌาวนๅาหอมบางสวนฉีดสาร emamectin benzoate แ.้โั
EC หรือทีไรียกวา อีมามใกติน พืไอกาจัดมลงศัตรูมะพรຌาว ดยกรมสงสริมการกษตรอบรม฿หຌกษตรกรฉีด
สารดัง กลาว฿หຌ กับมะพรຌาวกะทิทีไ มีอายุม ากลຌว ละเม฿หຌ ฉีดสาร฿นมะพรຌาวนๅาหอมนืไองจากมีส ารคมี
ตกคຌางมาก ต฿นปัจจุบันกษตรกรผูຌปลูกมะพรຌาวนๅาหอมทีไจะ฿ชຌสารดังกลาวมีนวนຌมทีไจะพิไมจานวนขึๅน
ซึไงจะสงผลกระทบตอคุณภาพละความชืไอมัไนตอมะพรຌาวนๅาหอมของประทศเทยซึไงกาลังเดຌรับความนิยม
บริภคพิไมขึๅนอยางมาก฿นตลาดลก
นวทางการกຌเข
- สนั บ สนุ น งบประมาณพิไ ม ติม ฿นการปลอ ยตนบี ยนละจั ดอบรม฿หຌอ งค์ค วามรูຌ฿นการ
บริหารจัดการสวนมะพรຌาวอยางป็นระบบ พืไอ฿หຌกษตรกรเดຌรับองค์ความรูຌอยางทัไวถึง
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- รวมกลุมกษตรกร฿นพืๅนทีไดียวกัน฿หຌมีความขຌมขใง ละดานินงานปງองกันละกาจัดมลง
ดาหนามมะพรຌาว฿นพืๅนทีไดังกลาวอยางทัไวถึง ละลงพืๅนทีไติดตามผลอยางนຌอย ใ ดือนตอครัๅง พืไอตรวจดูความ
คืบหนຌาของผลการดานินงาน
- สรຌางจิตสานึ ก฿นการผลิตมะพรຌาวนๅาหอม฿หຌเดຌคุณ ภาพดีทีไสุด พืไอตอบรับกระสการ
บริภคมะพรຌาวนๅาหอมจากประทศเทย
โ. ปัญหาดຌานพันธุ์พืช ิพันธุ์มะพรຌาวนๅาหอมี
โ.แ มะพรຌาวนๅาหอมกาลังเดຌรับความนิยมจากตลาดลก นืไองจากกระสการบริภคพืไอ
สุขภาพละความหอมอรอ ยของมะพรຌาวนๅ าหอมซึไ งถิไ นกานิดทีไ ป ระทศเทย ต฿นปั จจุบั นชาวต างชาติ
ดยฉพาะประทศวียดนาม ละประทศลาว ซึไงมีสภาพอากาศละภูมิศาสตร์฿กลຌคียงกับประทศเทย
ลใงหในอกาสทางการตลาดของมะพรຌาวนๅาหอม จึงเดຌสัไงนาขຌาสายพันธุ์มะพรຌาวนๅาหอมเปปลูกป็นจานวน
มาก ปัญหาดังกลาวจึงอาจสงผลกระทบตอผลผลิตมะพรຌาวนๅาหอมของประทศเทย
นวทางการกຌเข
- พันธุ์มะพรຌาวนๅาหอมป็น พืชทีไมิ฿หຌ ทาการซืๅอขายระหวางประทศ ป็นพื ชทีไ มีฉพาะทีไ
ประทศเทย การซืๅอขายกันจึงป็นรืไองผิดกฎหมาย จึงขอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองขຌมงวดละดานินการทาง
กฎหมายกับผูຌลักลอบกระทาความผิดดังกลาว
- ภาครัฐ ละภาคอกชนรว มกั น ประชาสัม พั น ธ์ คุณ ภาพความหอมอร อ ยของมะพรຌา ว
นๅาหอมทีไผลิตจากประทศเทย พืไอทาการตลาดมะพรຌาวนๅาหอมชวยกษตรกร
จากการวิคราะห์สภาพความหมาะสมของพืๅนทีไกษตรกรรมละความพรຌอมของกษตรกร
฿นการสงสริมพัฒนาอาชีพกษตรกร คณะผูຌปฏิบัติงานครือขายสภากษตรกรตาบลดอนกรวย อาภอดานิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี จึงเดຌลือก กลุมกษตรกรผูຌผลิตมะพรຌาวนๅาหอม พืไอสรຌางความขຌมขใงกกษตรกรละ
องค์กรกษตรกรรายสินคຌากษตร นืไองจากกษตรกร฿นพืๅนทีไตาบลดอนกรวย มีกษตรกรทีไมีศักยภาพละพืๅนทีไ
ซึไง ความหมาะสมอย างมาก฿นการผลิต มะพรຌาวนๅาหอม฿หຌ เดຌคุ ณ ภาพดีทีไ สุด฿นลก ดย฿นปั จจุบั นมะพรຌาว
นๅาหอมกาลังเดຌรับความนิ ยม฿นตลาดลกป็น อยางมาก จากกระสการดูลสุขภาพละการบริภคอาหาร
ปลอดภัย หากสามารถรวมกลุมการผลิตมะพรຌาวนๅาหอม฿หຌขຌมขใง ดยการควบคุมคุณภาพผลผลิต ซึไงรวมเปถึง
มาตรฐานของสินคຌาิมะพรຌาวนๅาหอมี ละมาตรฐานการบริหารจัดการฟาร์ม รวมถึงกระบวนการจัดการหลังการ
กใบกีไยว พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับสินคຌาละจะสงผลดีตอกษตรกร฿นระยาว ซึไงกษตรกรผูຌปลูกมะพรຌาวละ
ผูຌประกอบการทุกรายจะตຌองชวยกันผลิตสินคຌา฿หຌเดຌมาตรฐาน พืไออนาคตของมะพรຌาวนๅาหอมเทยละกษตรกร
ผูຌปลูกมะพรຌาวนๅาหอมอาภอดานินสะดวกทุกคน
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