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บทที่  1 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

  ปัจจุบันการท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอน   และ              
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ราคาต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งปัจจัยการผลิต สารเคมี เมล็ดพันธุ์ที่มีราคา
แพง ความไม่แน่นอนของราคาที่เกิดจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมีลักษณะไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลา 

  นอกจากนี้ความไม่แน่นอนจากปริมาณผลผลิตที่เกิดจากปริมาณผลผลิตที่เกิดจากปัจจั ยทาง
ธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการท า
การเกษตรอย่างมาก  เกษตรกรอีกจ านวนมากก็ยังต้องประสบความทุกข์ยากจากปัญหาอ่ืนรอบด้าน เช่น ปัญหา
หนี้สิน ปัญหาที่ดินท ากิน สิทธิเกษตรกรและสวัสดิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท าการเกษตร 

  การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือการเปิดเสรีทางการค้าในปลายปี 2558 เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ เพราะจะท าให้สินค้าเกษตรกรและอาหารเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการขนส่งได้อย่างเสรี 
การลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ การสร้างคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวคิด 

  ๑) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้องการสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพ่ือเกษตรกรอย่าง
แท้จริง 

  ๒) การแก้ปัญหาทางการเกษตร  ไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเกษตรกรเอง  ดังนั้นจึงต้องมุ่งสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร  เพื่อให้มีความรู้บริหารจัดการด้วยตนเองในลักษณะของกลุ่มชุมชนพ้ืนที่ต าบล  โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

หลักการ 

  ๑) เน้นปัญหาและสินค้าในต าบลเป็นตัวตั้ง  พ้ืนที่ต าบลเป็นศูนย์กลาง  และเกษตรกรเป็นเจ้าของ  
ท าการพัฒนา  หรือแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในต าบล  มากกว่าตอบสนองตัวชี้วัดของ
หน่วยงานสนับสนุนภายนอก 

  ๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอื่นๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา 

  3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มุ่งสู่ 
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
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 วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
รูปแบบของการจัดการตนเอง 

            2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกันน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

             3. เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีความพร้อม  

มีศักยภาพและพร้อมที่จะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

และรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้าน การพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและมิติพ้ืนที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศและระดับโลก
ซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่าทัน น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่างแท้จริง ดังนี้ 

  1) ส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
แหล่งน้ า หนี้สิน ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรที่ท ารายได้/รายจ่าย การ
แปรรูป การตลาด ปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรในพ้ืนที่ ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงรายครัวเรือน 
และจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแหล่งข้อมูลประสาน
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อบต./เทศบาล 

  2) รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ 
เรื่องแหล่งน้ า หนี้สิน ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ ./อบต./เทศบาล สถานศึกษา 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ /
กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 5 เรื่อง 
ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและ 
การไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

  3) รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรในต าบลต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเพ่ือถือใช้ 
 3. ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละต าบลที่ด าเนินโครงการ 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปของต าบล 

 

ประวัติความเป็นมา  

  จากการสืบค้นประวัติและค าบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในเขตต าบลขุนศรีเล่าว่าเดิมชื่อของต าบล  
ขุนศรี มาจากคนชื่อ “ขุนศรี” ซึ่งเป็นต้นตระกูล “มัณยานนท์” ในปัจจุบัน ได้เดินทางมาตั้งภูมิล าเนาอยู่เป็น
ครอบครัวแรก จึงได้ตั้งชื่อต าบลตามชื่อของผู้มาบุกเบิกและตั้งรกรากอยู่เป็นครอบครัวแรก ซึ่งเดิมอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่
ที่ 1, 4, 6, 7, 8 เป็นพ้ืนที่ในเขตของต าบลคลองขุนศรี อ าเภอบางปลา จังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 เป็น
พ้ืนที่ของต าบลไทรใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2499 กิ่งอ าเภอไทรน้อยได้รับการยกฐานะ
เป็นอ าเภอไทรน้อย แยกการปกครองจากอ าเภอบางบัวทอง และในปี พ.ศ. 2502 ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขตการ
ปกครองเพ่ิมเติมโดยทางราชการได้โอนต าบลขุนศรี อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาขึ้นกับอ าเภอไทรน้อย ในเขต
ของต าบลขุนศรีในปัจจุบันมีประชากรอยู่หลายเชื้อสาย เช่น  ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายมอญ เป็น
ต้น ปัจจุบันต าบลขุนศรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอไทรน้อย ห่างจากตัวอ าเภอไทรน้อยประมาณ 5 กิโลเมตร  
มีเนื้อที่ประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,750 ไร่   
 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

  ต าบลขุนศรี ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอ าเภอไทรน้อย ห่างจากตัวอ าเภอไทรน้อยประมาณ 5 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่ประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,750 ไร่ 

  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต ้             ติดต่อกับ     ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     ต าบลคลองขวาง, ทวีวัฒนา, ราษฎร์นิยมและเทศบาลต าบลไทรน้อย 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ต าบลบางภาษี อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ   

  สภาพพ้ืนที่เป็นดินเหนียว พื้นที่ท้ังหมด 13,750 ไร่ และมีพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประมาณ 10,801 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 78.55 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล ส่วนที่เหลือเป็นที่พัก
อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม  
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ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขต ของต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
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  1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 

  ต าบลขุนศรี เป็นต าบลที่มีภูมิอากาศเฉลี่ยระหว่าง 14 – 38  องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ต่ าหรือสูงเกินไป 
เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรและมีลักษณะร้อนชื้น 

  1.4 ปริมาณการกระจายตัวของฝน 

  ปริมาณผลเฉลี่ยในรอบปีของต าบลขุนศรีประมาณ 1,047.3  มิลลิเมตร โดยจะมีการกระจายตัว
ของฝนในช่วงแต่ละเดือนกว่า 120 มิลลิเมตร อยู่ 1 ช่วง คือประมาณกลางเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน  
เดือนที่ฝนตกมากที่สุดคือเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งปริมาณฝนตกนี้จะกระทบอย่างมากกับความชื้นของ
พืชผลผลิตภายหลังการเก็บเก่ียวข้าวไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่เกษตรกรจะท าการเก็บเกี่ยวข้าวไปเกือบหมดแล้ว จะมี
เพียงส่วนน้อยที่ยังไม่ได้เก็บเก่ียวหรือก าลังเก็บเก่ียว เนื่องจากเกษตรกรผู้ท านาบางรายท านาล่าช้ากว่าปกติ 
 

 1.5 แหล่งน้ า 

     ต าบลขุนศรีมีคลอง 8 แห่ง 

  1. คลองพระพิมลราชา   2. คลองทวีวัฒนา 

  3. คลองขุนศรี    4. คลองสถาพรวัฒนา 

  5. คลองลัดศรีนวล   6. คลองโต๊ะนุ้ย 

  7. คลองสิบศอก    8. คลองหม่อมแช่ม 

แหล่งน้ าธรรมชาติและชลประทาน มีคลองธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ของต าบล และมีพ้ืนที่อยู่ในเขตโครงการ
ชลประทาน โดยเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือในหมู่ที่ 1, 6, 7, 8 และ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมลในหมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 9 ทั้งนี้ต าบลขุนศรีในปัจจุบันได้บริโภคประปาหมู่บ้าน 
(น้ าบาดาล) เป็นส่วนมากและมีระบบประปาจากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง 
 

ประเภท จ านวน 
 

ประปาหมู่บ้าน 
แท็งก์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

 
8 แห่ง 
1 แห่ง 

 
ประตูเปิด – ปิดน้ า 

 

 
4 แห่ง 
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ภาพแสดงพื้นที่ชลประทาน ของต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
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 1.6 ชุด/กลุ่มดินและความเหมาะสมของดิน 

  ดินและสมรรถนะของดิน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 2 คือ ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series: 
Bn)  ชุดดินอยุธยา  (Ayutthaya series: Ay) กลุ่มชุดดินที่ 3  ชุดดินบางเลน (Bang Len Series: Bl) และกลุ่มชุด
ดินที่ 11 คือ ชุดดินเสนา (Sena Series: Se) 

ภาพแสดงชุด/กลุ่มดิน ของต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
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กลุ่มชุดดินที่ 2 
ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series: Bn) 

 

 การก าเนิด เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ลุ่มน้ าเคยท่วมถึงสภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 2-4 เมตรจากระดับน้ าทะเลการระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ า 
บนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้า พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินท านา  ลักษณะและสมบัติของดิน 
เป็นดินลึกดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มมีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 7.0) ดินบนตอนล่าง 
เป็นดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนน้ าตาลอ่อนจุดประสีน้ าตาลแก่ ดินบนมีสีเทาเข้มหรือสีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทา 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) มีจุดประสีเหลืองปนน้ าตาลและสีแดงดินล่างลึกลงไปจะพบดินเลนสีน้ าเงิน  
มีปริมาณก ามะถันต่ า จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม 

ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบก ามะถันลึกกว่า 
100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ปัญหา : 

ดินเป็นกรดจัดมาก ท าให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารที่เป็นพิษต่อพืช โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง
และแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท า
ความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ : 

ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดจัดมากของดินด้วยวัสดุปูน 500 
กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือ
โสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือ
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านา 
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ครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบตอซังและท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ 
ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ บนสันร่องและร่อง 
คูน้ า ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 5 กิโลกรัม/
หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก ไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า ล้างและ
ควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น เมื่อดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ 

กลุ่มชุดดินที่ 3 
ชุดดินบางเลน (Bang Len Series: Bl) 

 

 การก าเนิด ตะกอนน้ าทะเลผสมกับตะกอนล าน้ า ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ ากร่อยสภาพพ้ืนที่ ราบเรียบ  
ถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 1-4 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลางการระบายน้ าเลว การ 
ไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท านา ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก 
ดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง สีด าหรือสีเทาปฏิกิริยาดิน เป็นกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 7.0-8.0) ดินบน
ตอนล่างเป็นดินเหนียว สีเทาปนน้ าตาลอ่อนสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ าตาลปนเขียวและสีน้ าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ดินล่างตอนล่างเนื้อดินเป็นดินเหนียวสีเทาปนน้ าตาลหรือสีน้ าตาล
ปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ในดินล่างลึกลงไปจะพบดินเลนสีน้ าเงิน
มีปริมาณก ามะถันต่ า จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม 

ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ าทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็น
ดินกรดก ามะถันภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
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ปัญหา : 

โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดินเลนที่มีเกลือสะสมอยู่ใน  
ดินล่าง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ : 

ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน
โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ า
หรอืท านาครั้งท่ี 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า   

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึงชั้นดินเลน ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าที่เคยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

กลุ่มชุดดินที่ 11 
ชุดดินเสนา (Sena Series: Se) 

 

 การก าเนิด ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนล าน้ า สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0-1 % การระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าช้า พืชพรรณธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่ใช้ท านา ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด า หรือสีเทาเข้ม 
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ถัดลงไปเป็นสีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลและเป็นดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประสีน้ าตาลแก่หรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง
มากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียว สีเทาเข้มหรือสีเทา จุดประสีเหลืองปนน้ าตาล 
จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบก ามะถันปนอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่ 50-100 ซม. และพบรอยไถล
ผิวหน้า 

ปัญหา : 

ดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในช่วงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุ
อาหารและมีสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก มีโครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก 
คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ : 

ปลูกข้าว ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดรุนแรงมากของดินด้วยวัสดุปูน 
500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน พัฒนาแหล่ง
น้ าและระบบการให้น้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือใช้ท านาครั้งท่ี 2 

ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบ เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูน 500-
1,000 กิโลกรัม/ไร่ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 6 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก เมื่อดินเกิดกรดเพ่ิมขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่ง
น้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เพื่อใช้ล้างความเป็นกรดของดิน และควบคุมไม่ให้ดินกรดเพ่ิมข้ึน 

 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินมีความหลากหลายในส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมี
โครงสร้างพื้นฐานที่ต่อเนื่องกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญขึ้นอย่างมาก
สภาพพ้ืนที่และแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม ท าให้ประชากรของต าบลขุนศรีมีพ้ืนฐานอาชีพด้าน
การเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์  
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 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านอุตสาหกรรมในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง และอาจคงไว้ในกิจกรรมหรือ
ประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตรที่จะสามารถคงอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการในอนาคต แนวโน้มในด้านอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว จะเพ่ิมขึ้นทดแทนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือรองรับประชากรที่จะเพ่ิมขึ้น และการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมที่เพ่ิมมากข้ึนในพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากชิ้น รวมทั้งการเป็นพ้ืนที่รองรับการบริการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการอยู่อาศัย 

                                                                      ที่มา : ส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 
 

 1.7 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานของต าบขุนศรี 

 ทางบก มีถนนสายหลักท่ีใช้เดินทางภายในต าบล ได้แก่ 

เส้นทาง ชนิด 
ผิวจราจร 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

1. ถนน คสล.สายคลองดอนหมู่ที่ 5 
2. ถนน คสล.ซอยน้ าเย็นหมู่ที่ 5 
3. ถนน คสล.สาย รพ.สต. วัดยอดพระพิมล – บ้านคลองพระพิมล หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 
4. ถนน คสล.สายเลียบคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ 7 
5. ถนน คสล.สายเลียบคลองลัดสีนวลฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 
6. ถนน คสล.สายเลีบยคลองขุนศรี – คลองหม่อมแช่ม หมู่ที่ 3,4 
7. ถนน คสล.สายบ้านคลองพระพิมล – บ้านคลองสิบศอก หมู่ที่ 6,7 
8. ถนน คสล.สายปลายนาคลองสิบศอก หมู่ 7,8 
9. ถนน คสล.ซอยสายพิณ หมู่ที่ 7 
10. ถนนบ้านคลองแขก – บ้านคลองพระพิมล หมู่ที่ 1,6,8 
11. ถนน คสล.สายเลียบคลองขุนศรีหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 
12. ถนน คสล.สายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 
13. ถนน คสล.สาย รพ.สต.วดัยอดพระพิมล – บ้านคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 2 
14. ถนน คสล.สามแยกทางหลวง 346 340 หมู่ที่ 3 เชือ่มหมู่ที่ 2  
15. ถนน คสล.สายบ้านวัดสโมสร หมู่ที่ 4 
16. ถนน คสล.สายพลตรีมานะ หมู่ที่ 4 

 

คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 

 

 

อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
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เส้นทาง ชนิด 
ผิวจราจร 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

17. ถนน คสล.สายบ้านคลองหม่อมแช่ม – วัดบึงลาดสวาย หมู่ที่ 4 
18. ถนนหินคลุกซอยปิ่นทองแลนด์1 หมู่ที่ 2 
19. ถนนหินคลุกซอยปิ่นทองแลนด์2 หมู่ที่ 2 
20. ถนนหินคลุกซอยปิ่นทองแลนด์3 หมู่ที่ 2 
21. ถนน คสล.สายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 
22. ถนน คสล. สายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 
23. ถนน คสล.สายซอยวัดคลองขุนศรี หมู่ที่ 3 (ซอยเฟ่ืองฟ้า) 
24. ถนน คสล.สายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 1 
25. ถนน คสล.สายเลียบคลองลัดสีนวลฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 
26. ถนน คสล.บ้านคลองสิบศอก หมู่ที่ 8 เชื่อมนราภิรมย์ 
27. ถนน คสล.ซอยข้าง รพ.สต.วัดยอดพระพิมล หมู่ที่ 5 
28. ถนน คสล.เข้าโครงการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 2 
29. ถนน คสล.เข้าเมรุวัดคลองขุนศรี หมู่ที่ 3 
30. ถนน คสล.เข้าโรงเรียนบา้นคลองพระพิมล หมู่ที่ 7 

คสล. 
หินคลุก 
หินคลุก 
หินคลุก 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 

 

อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 

 

 ทางน้ า ประชาชนบางส่วนยังคงใช้เรือในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ าล า
คลอง เส้นทางทางน้ าที่ใช้ คลองพระพิมลราชา และคลองเจ้า 

 1.8 การไฟฟ้า  

  ประชากรในเขตต าบลขุนศรี ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง ซึ่งมี
จ านวนการใช้ไฟฟ้าครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 1.9 การประปา 

 ประชากรในเขตต าบลขุนศรี ในปัจจุบันได้บริโภคประปาหมู่บ้าน (น้ าบาดาล) เป็นส่วนมากและมี
ระบบประปาจากการประชานครหลวง สาขาบางบัวทอง 
  

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ประชากรต าบลขุนศรี มีประชากรรวม 5,005 คน แยกเป็นชาย 2,411 คน เป็นหญิง 2,594 คน 
มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,496 ครัวเรือน และอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 227 คน/ตาราง
กิโลเมตร 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคลองพระพิมล 160 276 374 650 

2 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 348 429 539 968 

3 บ้านคลองขุนศรี 204 269 267 536 

4 บ้านวัดสโมสร 141 274 170 444 

5 บ้านคลองพระพิมล 159 325 306 631 

6 บ้านคลองพระพิมลราชา 147 219 255 474 

7 บ้านปากคลองเจ้า 189 352 364 716 

8 บ้านคลองสิบศอก 148 267 319 586 

รวม 1,496 2,411 2,594 5,005 
 

 

 2.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ช่วงอายุ 

(ปี) 

 

จ านวนประชากร 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 

น้อยกว่า 1 – 7 239 219 458 

8 - 15 246 242 488 

16 - 25 326 397 723 

26 - 34 330 326 656 

35 - 45 413 418 831 

46 - 55 388 423 811 

56 - 65 249 284 533 

66 – 75 145 163 308 



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลขนุศรี  อ าเภอไทรน้อย  จงัหวดันนทบรีุ 15 

 

 

ช่วงอายุ 

(ปี) 

 

จ านวนประชากร 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 

76 – 85 65 96 161 

ตั้งแต่ 86 10 26 36 

รวม 2,411 2,594 5,005 
 

                                                           ที่มา : ฝ่ายงานทะเบียนราษฎร อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 

 2.3 การปกครอง มีจ านวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน และรายชื่อผู้น า ดังนี้ 

หมู่บ้าน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. บ้านคลองพระพิมล นายสุรสีห์   ศรีอินทร์สุทธิ์ ก านันต าบลขุนศรี 

2. บ้านคลองโต๊ะนุ้ย นายประสงค์ ศรีลายอดน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 

3. บ้านคลองขุนศรี นายมานะ มัณยานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 

4. บ้านวัดสโมสร นายสมยศ สาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 

5. บ้านคลองพระพิมล นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

6. บ้านคลองพระพิมลราชา นายชาญวิทย์ นรจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

7. บ้านปากคลองเจ้า นายบุญเลิศ บุญม ี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 

8. บ้านคลองสิบศอก นายบุญฤทธิ์ ผลสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
 

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนศรี เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลขุนศรี 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายเข็ม   พุ่มแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี 
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 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอไทรน้อย) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายประสิทธิ์   บุญเฉย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

2. นายสมพร   มัณยานนท์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นายสุวิชา   จอประยูร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

4. นายมนตรี   ศรีสม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

5. นายบุญหลง   อาจจิต สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลขุนศรี 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลขุนศรี 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายมานะ มัณยานนท์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลขุนศรี 

2. นางเพียงใจ ศรีสุวรรณ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นายประสงค์ ศรีลายอดน้อย คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นางวันเพ็ญ ภู่ยอดยิ่ง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นางสาวนันทพร หล าเนียม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นายประสิทธิ์ ผลสะอาด คณะผู้ปฏิบัติงาน 

7. นายสมพร ดอนสนธิ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

8. นางยุพเรศ สดทรัพย์ เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลขุนศรี 
\ 

 2.4 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา 

 -  ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  ร้อยละ 90 ของพ้ืนที ่

    วัด  จ านวน 2 วัด  ได้แก่  วัดคลองขุนศรี  และวัดยอดพระพิมล 

 -   ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม   ประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที ่

             มัสยิด  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ มัสยิดอัลฮูดา 
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 ประเพณีและงานประเพณี 

 ประเพณีวันสงกรานต์  ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ประชากรในต าบลขุนศรีส่วนมากเชื้อสายมอญสืบมา  
ในประเพณีสงกรานต์จึงมีการกวนกาละแม เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีและมีการแห่ปลา แห่ธงตะขาบเข้าวัด สรง
น้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุและญาติผู้ใหญ่ 

 วันส าคัญทางศาสนา   

 วันเข้าพรรษา  มีการท าบุญและหล่อเทียนพรรษา เพ่ือน าถวายให้แก่วัดต่างๆ เพ่ือให้พระสงฆ์ได้ใช้
ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมในช่วงระยะเวลาที่ต้องจ าวัดในระหว่างเข้าพรรษา 

 วันมาฆบูชา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ และเป็นวันที่พระสงฆ์ จ านวน 
1,250 รูป ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้มาร่วมประชุมโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งจะมีพิธีท าท าบุญตักบาตรและมีการเวียน
เทียนรอบอุโบสถ 

 วันตรุษอีดิ้ลฟิตริห์  ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีการสมัสการพระเจ้าที่มัสยิด 
มีการท าทานโดยมอบข้าวสารให้แก่คนยากจน เยี่ยมเยียยนญาติผู้ใหญ่ และเยี่ยมเยียนสุสานของบรรพบุรุษ 

 วันตรุษอีดิ้ลอัดฮาร์  ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดพิธีการท าฮัจย์ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีการนมัสการพระ
เจ้าที่มัสยิด มีการท าบุญเชือดสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย หรือแพะ เพ่ือเป็นการพลีทานและน าเนื้อสัตว์ไปแจกจ่ายให้แก่
คนยากจน 
 

 2.5 การศึกษา 

 ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลขุนศรี 

 สถานศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน    จ านวน  4  แห่ง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี จ านวน  4  แห่ง 

  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยอดพระพิมล  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองขุนศรี 

  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพระพิมล  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 
 

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ต าบลขุนศรี (สังกัด สพฐ.) 

สังกัด จ านวน 

สปช. 
1. อนุบาล 1 – 2 
2. ป.1 – 6 
3. อนุบาล 3 ขวบ (ศูนย์เด็กเล็ก) 

 
4 
4 
4 

รวม 4 
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การศึกษานอกโรงเรียน 

ประเภทการศึกษา จ านวน 

กลุ่มสนใจ 
วิชาชีพระยะสั้น 
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
ห้องสมุดประชาชน 

- 
1  แห่ง 

- 
- 

  

 2.6 สาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุข 

ประเภท จ านวน 

โรงพยาบาล 
ส านักงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดยอดพระพิมล 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านคลองสิบศอก 

- 
- 

2  แห่ง 

 

บุคลากรด้านสาธารณสุข 

ประเภท จ านวน 

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
2. อาสาสมัครสาธารณสุข 

7  คน 
88  คน 

 

 2.7 ประเภทอุตสาหกรรม 

 โรงงานอุตสาหกรรมโดยประมาณมีจ านวน 36 แห่ง 

ล าดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภท 

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

บริษัท กิจไพศาลเครื่องประดับ จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีศรีพัฒนาพาณิชย์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีศรีพรกิจวัฒนา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขเจริญคอนกรีต 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออลล็อต เอ็นจิเนียริ่ง 
นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีอินทร์สุทธิ์ (ส.รุ่งเรือง) 

เครื่องประดับ 
โรงสี 
โรงสี 

คอนกรีต 
เหล็ก 
ร้านค้า 
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ล าดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภท 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

บริษัท อุดมสุขไรซ์ จ ากัด 
บริษัท ศักดิ์สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัท อ.รุ่งเรืองโลหะกิจ จ ากัด 
บริษัท สยาม เค.ซี. จ ากัด 
บริษัท ไชยกิจคอนกรีต จ ากัด 
บริษัท ไทยน าแสง พนาภัณฑ์ จ ากัด 
โรงเลื่อยจักรไทยน าแสง 
บริษัท คิงสตาร์เสททอล จ ากัด 
บริษัท อินทราแมซชินเนอรี่ จ ากัด 
บริษัท ทีโอที จ ากดั โดย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท ฮวงฮ้ัว จ ากัด (โรงงานกระดาษ) 
บริษัท เฮียบฮ้ัว เปเปอร์ จ ากัด 
บริษัท ปิโตเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท วิเชียรโปรเกรสซีฟพาร์ท จ ากัด 
บริษัท รอยัลริซซี่ไรซ์ จ ากัด 
บริษัท อั๊กโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยนาโต้แพคก้ิงเทป จ ากัด 
บริษัท เฟอร์นิสท์อินดัสทรีส จ ากัด 
บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จ ากัด 
บริษัท เวลี้ฟู้ด แมนูเฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชัน (PTT) จ ากัด 
บริษัท สัมฤทธิ์พันธุ์สุข จ ากัด 
โรงงาน วี.เอ็ม.พี เฟอร์นิเจอร์ 
นายสันติ  บรมทองชุ่ม (กาญจนารีไซเคิ้ล) 
นายประยุทธ  กุลาเลิศ  (โรงงานพลาสติกรีไซเคิ้ล) 
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จ ากัด 

โรงสี 
ผลิตปุ๋ย 
เหล็ก 

เฟอร์นิเจอร์ 
คอนกรีต 
โรงเลื่อย 
โรงเลื่อย 
กระจก 

ยางรถยนต์ 
สื่อสาร 

กระดาษ 
กระดาษ 
ปั๊มน้ ามัน 

อะไหล่ยนต์ 
โรงสี 

สีดูลักซ์ 
เทปกาว 

เฟอรนิเจอร์ 
คอนกรีต/เสาเข็ม 

ขนม 
ปั๊มน้ ามัน 
น้ าดื่ม 

เฟอร์นิเจอร์ 
รับเหมา/รีไซเคิ้ล 
พาสติกรีไซเคิ้ล 

เคมีภัณฑ์ 
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 2.8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ต าบลขุนศรี มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 

 

ที่ตั้ง 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

1-12-05-05/1-0001 

1-12-05-05/1-0016 

1-12-05-05/1-0017 

1-12-05-05/1-0018 

1-12-05-05/1-0019 

1-12-05-05/1-0020 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหม่อมแช่ม 

วิสาหกิจชุมชนเห็ดสวยรวยทรัพย์ 

วิสาหกิจชุมชนทรัพย์ขุนศรี 

วิสาหกิจชุมชนกิจสุวรรณฟาร์มผัก 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจบ้านคลองสิบศอก 

วิสาหกิจชุมชนสวนหม่อนและผลไม้ต าบลขุนศรี 

9/1 หมู่ที่ 4 

57 หมู่ที่ 3 

43/2 หมู่ที่ 7 

18/2 หมู่ที่ 2 

50 หมู่ที่ 8 

35/3 หมู่ที่ 7 

- 

092-2823288 

086-0650376 

086-3558569 

099-2538341 

098-9626919 
 

 2.9 สินค้า OTOP 

 ต าบลขุนศรี มีสินค้า OTOP ดังนี้ 
 

รหัส OTOP/รหัสสินค้า 
 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

ปี 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120500685202 
 
 
 

120500615201 
 
 
 
 
 

120505-A10 
 

อาหาร  
- มะตะบะ 
- โรต ี
 
อาหาร  
- ปลาบูดูสด 
- ปลาบูดู 
- น้ าพริกปลาบูดู 
- ปลาบูดูรมควัน 
 
ผลผลิตด้านการเกษตร 

2552 
 
 
 

2552 
 
 
 
 
 
- 

อาวุธมะตะบะ 
10/3 คลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2 ต.ขุนศรี 
 
 
กลุ่มมุสลีมะห์โต๊ะนุ้ย 
52 หมู่ที่ 2 คลองโต๊ะ ต.ขุนศรี  
 
 
 
 
ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมือง 

08-76770191 
 
 
 

08-94985049 
02-9219339 

 
 
 
 

08-16258346 
02-9219058 
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3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 การประมง อาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยง เป็ด ไก่ ห่าน ปลาน้ าจืดต่าง ๆ 
 

หมู่ที่ 
 

 

จ านวน (ราย) 

 

จ านวน (บ่อ) 

 

จ านวน (ไร่) 

1 19 22 42.75 

2 4 7 3.25 

3 13 20 35 

4 63 86 92.75 

5 6 9 6.75 

6 51 70 87.5 

7 35 50 46.25 

8 68 82 104.75 

รวม 259 346 419 

                                                                    
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนนทบุรี 

 3.2 การปศุสัตว์ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

จ านวน
เกษตรกร 

 

 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

 

กระบือ 
(ตัว) 

 

ไก่  
(ตัว) 

 

เป็ด 
(ตัว) 

 

แพะ 
(ตัว) 

 

รวม 

บ้านคลองขุนศรี 21 40 4 422 0 0 466 

บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 32 14 0 731 60 65 870 

บ้านคลองพระพิมลราชา 23 17 2 592 0 0 611 

บ้านคลองสิบศอก 25 0 0 376 0 0 376 

บ้านคลองหม่อมแช่ม 22 0 0 433 0 0 433 

บ้านปลายคลองพระพิมล 23 2 0 1,062 0 0 1,064 
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ชื่อหมู่บ้าน จ านวน
เกษตรกร 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

ไก่  
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

รวม 

บ้านปากคลองเจ้า 15 0 0 908 0 0 908 

บ้านวัดยอดพระพิมล 13 0 0 427 0 0 427 

รวม 174 73 6 4,951 60 65 5,155 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 

 3.3 การเพาะปลูก พืชที่ปลูกมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ ข้าว ไม้ผล พืชผักต่างๆ 

ต าบล 

ขุนศรี 

ครัวเรือนเกษตรกร ข้าว  
(ไร่) 

ไม้ผล – ไม้ยืนต้น 
(ไร่) 

พืชผัก  
(ไร่) 

ไม้ดอกไม้ประดับ  
(ไร่) 

480 8,417 209 185 131 

                                                                ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
  

 3.4  การใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์ 

 การท านาหว่านน้ าตม 

 พันธุ์ข้าว   กข.21,23, สพ.60, และลูกผสมพันธุ์ต่างๆ ชัยนาท1, สพร.1,2  ,สพ.1,   
  สพ. 90 ข้าวหอมปทุมธานี  สพ.2, พิษณุโลก 2 

 เมล็ดพันธุ์ข้าว   15-20  กิโลกรัม/ไร่ 

 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ไม่มีการทดสอบความงอกหรือแช่น้ าเกลือก่อนปลูก และใช้ติดต่อกันเป็น
  เวลามากกว่า  3  ปี 

 การไถ   ไถ  2  ครั้ง  คือ  ไถดะและไถแปรท าเทือก 

 การก าจัดวัชพืช   ใช้รอนสตาร์  500  กรัม/ไร่  หลังหว่าน  10-15 วัน  และใช้โซฟิต   
  อัตรา  1  ลิตร/3-4  ไร่  หลังหว่านข้าว  10-15  วัน 

 การใช้ปุ๋ย   ทุกหมู่บ้านใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 สูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัม  
  /ไร่  หลังหว่านข้าว  15-20  วัน  ครั้งที่  2  สูตร  16-20-0 อัตรา 25
  กิโลกรัม/ไร่ 50 วันหลังหว่านข้าว 

 การก าจัดโรค   โรคใบไหม้และโรคใบจุดสีน้ าตาล ใช้ฮีโนซาน คิตาซิน 2-3 ช้อนแกง/น้ า  
  20 ลิตร ฉีดคุมทั่วทั้งแปลง 
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 การก าจัดแมลง   เพลี้ยไฟใช้เอ็นโดซิลแมน 20% อีซี 3-4 ช้อน/น้ า 20 ลิตร ฟอสส์ 25% 
  อีซ/ีน้ า 20 ลิตร เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลใช้ฟูราดานคูราแทชนิดเม็ด อัตรา  
  4 – 5 กิโลกรัม/ไร่ 

 การเก็บเกี่ยว   หลังระยะพลับพลึง 

 การตากข้าว   มีการตากข้าวไว้ในการท านาหลังเก็บเกี่ยวข้าว 1-3 วัน 

 การท าความสะอาดข้าวเปลือก ใช้เครื่องนวดข้าวแบบรถตัดและนวดในตัวเอง 

 การขาย   ขายหลังเก็บเกี่ยว  ร้อยละ  90  ให้พ่อค้าในท้องถิ่นและจากสุพรรณบุรี  
  เก็บไว้ท าพันธุ์  10% 

 

 ไม้ผล 

 ประเภท   มะม่วง 

 พันธุ์   ส่งเสริมและพันธุ์พ้ืนเมือง 

 การดูแลรักษา   มีทั้งปล่อยตามธรรมชาติที่ปลูกแบบสวนหลังบ้าน ที่เป็นส่วนใหญ่ที่มีการ
  ดูแลรักษาใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี คิดตามอายุ
  ของต้นไม้ผล 

 การใช้สารเคมีก าจัดแมลง  ใช้มาลาไธออน 20 ซีอี 2-3 ช้อนแกง/น้ า 20 ลิตร หรือใช้ ฟูราดาน 1 
    ก ามือ/ต้นโดยประมาณ ส่วนที่เป็นการปลูกแบบสวนหลังบ้านจะปล่อย
    แบบตามธรรมชาติ 

 การตัดแต่งกิ่ง   เกษตรกรจะปล่อยตามธรรมชาติในกรณีที่ปลูกแบบสวนหลังบ้าน  แต่จะมี
  การตัดแต่งกิ่งในกรณีที่ปลูกแบบเป็นสวน 

 การขาย   ขายผลให้กับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นร้อยละ 80 เก็บไว้กินเองร้อยละ  
  20 

 

 พืชผัก 

 ประเภทผัก   ถั่วฝักยาว แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว 

 เมล็ดพันธุ์   ใช้พันธุ์ดีประมาณ 20 กก./ไร่ 

 การเตรียมดิน   การปลูกผักของจังหวัดนนทบุรีเป็นแบบยกร่อง การเตรียมดินจึงนิยมใช้
  จอบขุดหน้าดินตากแดดทิ้งไว้ หลังจากนั้นจึงท าการย่อยดินให้ละเอียด 

 การปลูก   ปลูกโดยวิธีหว่านใช้ฟางคลุม หลังจากกล้าขึ้นแล้วจึงใส่ปูนขาว เพ่ือปรับ
  ระดับความเป็นกรดด่างของดิน 
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 การใช้ปุ๋ย   ใส่ปุ๋ยคอก กากถั่ว รองพ้ืนก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 และ   
  46-0-0 แบ่งใส่ 2 ครั้ง ใส่ครั้งแรกหลังจากถอนแยกกล้า และใส่ครั้งที่  
  2 หลังหว่าน 4 สัปดาห์ 

 การป้องกันก าจัดแมลง ใช้เชื้อบาซิลรัสทูริงเยนซีส เช่น อาโทน่าและเบคโตสบิน อัตรา 20-30  
  กรัม/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5 วัน หรือใช้มาลาไธออน 30-40 ซีซี/น้ า  
  20 ลิตร 

 การป้องกันก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา   ใช้ดาแนบ ดาโคนิว แบนเลท ไดโฟราแทน อัตราการใช้
      ตามฉลากก ากับ 

 การป้องกันก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  ใช้การปลูกพืชหมุนเวียน 

 การขาย   ขายที่ปากคลองตลาด, ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง 
 

 3.5 วิวัฒนาการทางการเกษตร 

  การเผยแพร่เทคโนโลยีทางการเกษตรของเกษตรกรในต าบลขุนศรี เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ  มีความเข้าใจและยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ที่ทางราชการ
แนะน าส่งเสริมเอามาประกอบอาชีพอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การเกษตรของเกษตรกรในต าบลไทรใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ผลผลิตสูงขึ้น ลดความเสี่ยงของการผลิตน้อยลง เช่น การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน ไร่นา
สวนผสม เปลี่ยนนาเป็นสวนของเกษตรกรเป็นแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วน าเอา
วิชาการไปเผยแพร่เกษตรกรข้างเคียงและเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งนี้การพัฒนาอาชีพเกษตรกรของต าบลมีอาชีพหลายชนิด
ที่เกษตรกรประสบความส าเร็จ เช่น สวนผักอาชีพ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลอ่ืนๆ ที่มีเพ่ิมข้ึนโดยตลอด 
 

ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยง 

ชนิด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.-ธค. 

ข้าว            

พืชผัก            

ไม้ผล            

ไม้ดอกไม้ประดับ            

ปศุสัตว์            

ประมง            

หมายเหตุ  มีการท ากิจกรรมด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตลอดปี 
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วิถีทางการตลาด  แหล่งรับซื้อผลผลิต 

 

  พ่อค้าสุพรรณบุรี 

     
 พ่อค้าในท้องถิ่น 

 

 เก็บไว้ท าพันธุ์ 

     
 ขายพ่อค้าคนกลาง 

    

       

 รับประทานในครอบครัวและญาติ 

     
 ขายพ่อค้าและส่งปากคลองตลาด ,                 

 ตลาดไท , ตลาดสี่มุมเมือง 

 

  

 กินในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน 

   วัว  (100%)    ขายพ่อค้า 

   มะพร้าว  (100%)   บริโภคเองในครัวเรือน 

 

 

70% 

90% 

ข้าว 20% 

10% 

80% 

ไม้ผล 

20% 

ผกั 

90% 

10% 
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การตัดสินใจเลือกวิธีการท านาปี  นาปรัง  การท านาหว่านน้ าตมแผนใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร 

ใกล้แหล่งน ำ้

ชลประทำน 

ที่รำบควบคุมระดับน ำ้ได้ 

ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

พืน้ที่เหมำะสม 

เกบ็เกี่ยวก่อนนำด ำ  7 – 10  

วัน 

ประหยัดแรงงำน 

นำหว่ำนน ำ้ตมแผนใหม่ นำปี นำปรัง 
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4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  ประชากรในต าบลขุนศรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  คือการท านา รองลงมาคือ การท า
สวนผลไม ้การปลูกผัก การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปศุสัตว์ และการประมง โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 

  พ้ืนที่ทั้งหมด  13,750  ไร ่  

  พ้ืนที่ท าการเกษตร  10,801  ไร ่  

  พ้ืนที่ท านา    8,417  ไร่   

  พ้ืนที่ท าสวนผลไม้       209  ไร่   

  พ้ืนที่ปลูกผัก       185  ไร่ 

  พ้ืนที่ไม้ดอกไม้ประดับ       131  ไร่ 

  พ้ืนที่การเกษตรอื่นๆ    1,859  ไร่   

 4.1 การประกอบอาชีพและรายได้ รายได้ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรในต าบลขุนศรีประกอบอาชีพ
การเกษตรจ าแนกดังนี ้

   

  การท านา  

    รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  50,000 – 100,000  บาท / ปี / นาปี 
    รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  80,000 – 150,000  บาท / ปี / นาปรัง 

   การปลูกไม้ผล   

    รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  40,000 – 60,000  บาท / ปี 

   การปลูกพืชผัก  

    รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ   75,000 – 200,000  บาท / ปี 

  จากข้อมูลโดยเฉลี่ยข้างต้นจะพบว่า เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีรายได้ต่ ากว่าอาชีพ
อ่ืนๆ เนื่องจากราคาผลผลิตไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง ควรมีการส่งเสริมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตหรือ
ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการท าการเกษตรที่มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และกิจกรรมอ่ืนๆ มากกว่า
สองกิจกรรมในฟาร์ม ตอบสนองต่อการบริโภค ลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน หรือสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบ 
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เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งน าไปสู่การพ่ึงตนเองและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค  

ตารางแสดงข้อมูลการปลูกข้าว ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
 

 
 
 

ต าบลขุนศรี 
 

 
พื้นที่ปลูก  

(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
 

 
หมายเหตุ 

นาปี  (กก./ไร่) นาปรัง  (กก./ไร่) 
 

8,417  800 900 ราคาผลิตเฉลี่ย 3,250 – 
3,500 บาท คิดผลผลิตรวม
พ้ืนที่ x ผลผลิตต่อไร่ = ผลผลติ
ทั้งหมด  คิดมูลค่ารวมราคา x 
ผลผลิตทั้งหมด = มูลค่าทั้งหมด 

 

 4.2 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม 

  เกษตรกรในต าบลขุนศรีที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จะมีการหารายได้นอกภาคเกษตรกรรมมา
เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวในหลายทาง เช่น สมาชิกในครัวเรือนเข้าท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ย
ประมาณ 310 บาท / วัน  และเกษตรกรออกรับจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรมในเวลาว่าง อัตราวันละ  250 – 300  
บาท หรือรับจ้างช่างไม้ อัตราวันละ  250 – 350  บาท ตามแรงงานฝีมือ 

 4.3 แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

  แรงงานในครัวเรือนส าหรับภาคเกษตรกรรมจะมีน้อยลงมาก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ต าบลและเขตใกล้เคียงมีมากขึ้นและมีการจ้างแรงงานที่แน่นอน มีรายได้ประจ าดีกว่าภาคเกษตรกรรม จึงท าให้
แรงงานเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ในอนาคตแรงงานภาคเกษตรกรรมจะมีปัญหามากขึ้น และทางภาค
การเกษตรต้องหาเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานให้มากข้ึน  

 4.4 เครื่องจักรกลการเกษตร 

   ต าบลขุนศรี เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีความจ าเป็นที่จะใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
เข้ามาช่วยในการผลิตพืช และเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีรถไถนาเดินตามทุกครัวเรือน มีเครื่องพ่นสารเคมี เครื่องวิดน้ า  
แต่เกษตรกรยังไม่สามารถมีรถเก่ียวนวดข้าวแบบใหม่ได้ เนื่องจากมีราคาสูงมาก จึงต้องจ้างมาจากภายนอกต าบลหรือ
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เกษตรกรที่มีการซื้อมารับจ้างภายในต าบล เป็นต้น ในต าบลมีโรงสีข้าวจ านวน 4 โรงสี คือ โรงสีศรีพัฒนาพาณิชย์  
โรงสีศรีพรกิจวัฒนา บริษัท อุดมสุขไรซ์ จ ากัด และบริษัท รอยัลริซซี่ไรซ์ จ ากัด 

 4.5 แหล่งเงินทุน 

   เกษตรกรในต าบลขุนศรีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่  และสมาชิกธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่จะกู้ยืมได้ และมีเกษตรกรที่กู้ยืมเงินพ่อค้าคนกลาง
บางส่วน เช่น น าเอาปุ๋ย สารเคมี มาใช้ก่อนและหักค่าใช้จ่ายหลังได้ผลผลิต เป็นต้น บางส่วนจะกู้ตามแหล่งสถาบันทาง
การเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น 

ตารางข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์อ าเภอไทรน้อย 

 

ล าดับ 
 

ชื่อสหกรณ์ 
 

โทรศัพท์ 
 

วันที่จดทะเบียน 
 

เลขทะเบียน
สหกรณ์ 

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

7. 

สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์นนทบุรี 
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่ม เอส คิว ไอ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรสัมพันธ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวารีรัตน์ รุ่งเรือง 
สหกรณ์บริการเคหะสถานชุมชนร่วมใจ
ไทรใหญ่พัฒนา 
สหกรณ์เคหสถานชุมชนขุนศรี 

02-5971151 
- 

02-9219751-2 
- 

02-9238502-3 
- 
 

08-51208723 

1 กันยายน 2517 
29 ธันวาคม 2548 

21 พฤษภาคม 2555 
18 มกราคม 2523 

26 กุมภาพันธ์ 2550 
27 มีนาคม 2558 

 
8 สิงหาคม 2549 

กสก.57/2517 
1.2E+12 
1.2E+12 

กพธ.6/2523 
1.2E+12 
1.2E+12 

 
1.2E+12 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
 

 4.6 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร 

  ต าบลขุนศรีเกษตรกรมีการให้แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร โดยใช้แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร คือ  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรอ าเภอไทรน้อย และกองทุนหมู่บ้าน 

 4.7 ภาวะหนี้สิน 

  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของอ าเภอไทรน้อย และเป็นสมาชิกของธนาคาร       
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยเกษตรกรของต าบลขุนศรีมีหนี้สิน โดยเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ      
60,000 บาท 
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 4.8 กองทุนหมู่บ้านและผลการด าเนินการ 

  ต าบลขุนศรี เกษตรกรมีการใช้กองทุนหมู่บ้านในการพัฒนาการเกษตรและผลการด าเนินการของ
กองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับดี และคาดว่าจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการใช้เงินกองทุนหมู่บ้าน 
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บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 

  สถานการณ์ทางการเกษตรของ ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต าบลขุนศรีมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 13,750 ไร่ และมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 10,801 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.55 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ครัวเรือน
เกษตรกรมีจ านวน 663 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประชากรในต าบลประกอบอาชีพทางการเกษตร อันดับที่ 1 คือการท า
นา ซึ่งมีพ้ืนที่ท านา 8,417 ไร่ ในปีเพาะปลูก 2559/60 เพ่ิมขึ้นจากปีเพาะปลูก 2558/2559 เนื่องจากปีที่ผ่าน
มาแหล่งผลิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ าส าหรับการเพาะปลูก ท าให้เกษตรกรปล่อยพ้ืนที่ให้ว่างส่งผลให้
เนื้อท่ีเพาะปลูกลดลงมา แต่ในปี 2559/60 ปริมาณน้ ามีปริมาณในเกณฑ์ดีและดีมาก รวมทั้งแหล่งน้ าตามธรรมชาติ
เมื่อต้นฤดูมีปริมาณน้ ามากกว่าปีที่แล้ว ท าให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของต้นข้าว ท าให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เกษตรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีรายได้ต่ ากว่าอาชีพอ่ืน
เนื่องจากราคาผลผลิตไม่แน่นอน ต้นทุนสูง การท าการเกษตรที่มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
มากกว่า 2 กิจกรรมในฟาร์มตอบสนองต่อการบริโภค ลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน หรือสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยงแปลง เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรในต าบลขุนศรีที่ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพเนื่องจากมีความเข้าใจ และยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ การเผยแพร่เทคโนโลยีทางการ
เกษตรที่ทางราชการแนะน าส่งเสริมเอามาประกอบอาชีพอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การเกษตรในต าบลขุนศรีมีวิวัฒนาการ
ดีขึ้นและมีผลผลิตสูงขึ้น และเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพการเกษตรก็เป็นบุคคลที่น าวิทยาการที่ประสบ
ความส าเร็จไปเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ที่สนใจในลักษณะการให้เข้าศึกษาดูงานแนะน าแก่ผู้ที่สนใจ จึงท าให้มีเกษตรกร
ปฏิบัติตามและประสบความส าเร็จมากข้ึน  

  จากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล ตามโครงการสนับสนุนการ
ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรอ าเภอ/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับอ าเภอร่วมพิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีความเป็นอยู่ ที่ดี 
ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
7 ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือคัดเลือกต าบลน าร่องของอ าเภอไทรน้อยโดยด าเนินการ
คัดเลือก ๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
ค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และมิติด้านพื้นที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบ
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่าทัน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท า
การเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบล โดยส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ
เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า หนี้สิน ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวน
เกษตรกร อาชีพการเกษตรที่ท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยการพ้ืนฐานทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค ์



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลขนุศรี  อ าเภอไทรน้อย  จงัหวดันนทบรีุ 32 

 

ปัญหาและความต้องการเกษตรกร 

  จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล และระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาและน าเสนอ
ข้อมูลปัญหา ความต้องการด้านการเกษตรพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขต่อผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ในต าบลได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการของเกษตรกรต าบลขุนศรี ดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 

1. ราคาผลผลิตตกต่ า - ไม่มีการรวมกลุ่มผลผลิตทางการ
เกษตร 
- ผลผลิตล้นตลาด 
- เกษตรกรไม่มีตลาดรองรับที่
แน่นอน 
- การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 

 

- ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มในการประกอบ
อาชีพ 
- สนับสนุนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ทันสมัยในการ
ประกอบอาชีพ 
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- ศึกษาข้อมูลด้านการตลาด 

2. แหล่งน้ าทางการเกษตร  

   ตื้นเขินและแหล่งน้ าไม่ 

   เพียงพอ 

- เกษตรกรไม่เคารพกฎกติกา 
ระเบียบการใช้น้ า 
- แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

 

- น าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
เช่น โครงการชลประทานฯ องค์การบริหารส่วนต าบล 
- การขุดลอก คูคลองและปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์
แหล่งน้ า  

3. ขาดแคลนแหล่งเงินทุน 

    ดอกเบี้ยต่ า 

- ขาดแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าเพ่ือ
การเกษตร 

- รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

 

- ให้ความรู้ และรณรงค์ให้เกิดการออม เช่น การท า
บัญชีครัวเรือน 

- ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร เพ่ือลดภาระหนี้ให้เกษตรกร 

 

 

4. ต้นทุนการผลิตสูง - ค่าจ้างแรงงานมีราคาสูง 
- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง (ปุ๋ย/ยา/
เมล็ดพันธุ์) 
- ขาดความรู้ในการใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 

- ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มในการประกอบ
อาชีพ 
- ปลูกจิตส านึกผู้จ้างแรงงาน เพ่ือไม่ให้แข่งขันกันเพ่ิม
ค่าจ้างแรงงาน 
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  สรุปผลของการระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของต าบล
ขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 
 

หมายเหตุ 

1. ด้านราคาผลผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
    - เพ่ือวางแผนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

2. สนับสนุนให้รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

3. ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มันสมัย 

 

2. ด้านแหล่งน้ า 1. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นที่ท้ิงน้ าให้เหมาะสม 

2. จัดประชุมวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกร
กับหน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 

 

3. ด้านแหล่งทุน 1. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือปลูกฝังการออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    - การท าบัญชีครัวเรือน 

2. ให้สินเชื่อเกษตรกร เพ่ือลดภาระหนี้ และเพ่ือปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดโดยให้
เกษตรกรผ่อนช าระในระยะยาว 

3. จัดประชุมระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ แหล่งเงินทุน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความเข้าใจระเบียบและหลักเกณฑ์ในการกู้เงิน
ของแหล่งเงินทุนในระบบ 

 

4. ด้านต้นทุนการผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
    - เพ่ือให้ความรู้การลดต้นทุนและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมแก่เกษตรกร 

 

5. ด้านการรวมกลุ่ม 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ ให้กลุ่มสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวข้องกับ
กลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
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แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพื้นที่ท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล และระดมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลของต าบลขุนศรี จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลขุนศรี ดังนี้   

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีด าเนินการ 
 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  
 
 

1. สร้างจิตส านึก 
   1.1 สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการเข้าร่วมกลุ่ม 
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
   3.1 เพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   3.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม 
   3.3 เพ่ือพัฒนากลุ่มให้มีอ านาจการต่อรอง 
   3.4 เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยน าเทคโนโลยี/   
         นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
4. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลติ เพื่อรวบรวมผลผลิตและจ าหน่าย 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

1. สร้างจิตส านึก 
   1.1 สร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์แหล่งน้ า 
   1.2 อบรมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในกฎกติกา และระเบียบ  
         การใช้น้ า  
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชลประทานฯ องค์การ- 
    บริหารส่วนต าบลสนับสนนุการขุดลอก คูคลอง 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แผนการ 
    ใช้น้ า การจัดสรรน้ า การส่งน้ า และการปลูกพืชในพ้ืนที่ให้เหมาะสม   
    กับปริมาณน้ า 
 

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
 
 
 
 

1. ปลูกฝังจิตส านึก 

   1.1 ปลูกฝังจิตส านึกให้เกษตรกรด าเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

         พอเพียง 
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ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร (ต่อ) 
 

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ และรณรงค์ให้เกิดการออม  

    เช่น การท าบัญชีครัวเรือน 

3. ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร เพื่อลดภาระหนี้ให้เกษตรกรช าระหนี้ดอกเบี้ย 
    ต่ าในระยะยาว 
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บทที่ 4 
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โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

1.โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้การลดต้นทุนด้าน
การเกษตร 

 
 
 
 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเน่ืองมาจากปัญหา
ด้านต่างๆ ดังน้ี 
1.ต้นทุนการผลิตสูง 
  1.1 ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
เช่น สารเคมี ปุ๋ย 
  1.2 เกษตรกรขาดความรู้ในการ
ใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 
  1.3 เกษตรกรขาดความรู้การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดย
น าเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีทันสมัย
มาใช้ในการประกอบอาชีพ 
2.ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
  2.1 เกษตรกรขาดการวางแผน 
  2.2 คุณภาพผลผลิตไม่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเกิดจาการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช  
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้เกษตรกร
มีรายได้ท่ีได้จากการท าการเกษตร
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว จึงส่งผลให้เกิดปัญหา
หน้ีสินตามมา 
3.ขาดการความรู้ ความเข้าใจด้าน
การเกษตรท่ีเหมาะสม 
 

1.จัดต้ังกลุ่ม 
2.ส่งเสริม
การลดต้นทุน
ด้าน
การเกษตร 
3.ส่งเสริม
สนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 
 

1.1 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว/กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกผัก 
1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ 
     - สร้างจิตส านึกและสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่ม 
     - สร้างจิตส านึกในการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการ
เข้าร่วมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง 
     - จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพตาม
กิจกรรมและความต้องการของกลุ่ม 
     - จัดอบรมให้ความรู้การวางแผนการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 
     - จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ให้
เกิดการออม (การจัดท าบัญชีครัวเรือน) 
1.3 ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี 
     - การผลิตและใช้สารชีวภาพ 
     - การใช้ปุ๋ยพืชสด/ปุ๋ยชีวภาพ และ
ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการปรับปรุงดิน 
     - การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี 
     - อบรมให้ความรู้ด้านการก าจัดพืช 
     - การใช้พันธุ์ท่ีดีในอัตราที่เหมาะสม
ตามค าแนะน า 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
     - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ โดยการน าเทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของตลาด 
     - จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการ
ด าเนินธุรกิจ 
     - จัดหาแหล่งเงินทุนให้สินเช่ือแก่
เกษตรกร เพื่อลดภาระหน้ีให้เกกษตรกร
ช าระหน้ีดอกเบ้ียต่ าในระยะยาว 
     - จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิต เพื่อ
รวบรวมและจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ หมู่ท่ี 1 - 8 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน 
-พาณิชย์จังหวัด 
-กองทุนฟื้นฟูฯ 
-ธกส. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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โครงการ 

 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

2.โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 
 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านน้ า ดังน้ี 
1.คูคลอง ต้ืนเขิน มีวัชพืชขัดขวาง
ทางเดินน้ า เน่ืองจากเกษตรกรขาด
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
และรักษาแหล่งน้ า 
2.เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ใน
การปลูกพืชในพื้นท่ีให้เหมาะสมกับ
ปริมาณน้ า 
3.เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูล  
 

1.ปรับปรุง
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  

1.1 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า เพื่อการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ 
  1.2.1 สร้างจิตส านึก      
     - สร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ า 
     - จัดอบรมรณรงค์ และให้ความรู้ 
ความเข้าใจในกฎกติกาและระเบียบการ
ใช้น้ า       
  1.2.2 ปรับปรุงแหล่งน้ า 
     - สนุนการขุดลอก คูคลองท่ีต้ืนเขิน 
     - สนับสนุนการก าจัดวัชพืชท่ีขีดขวาง
ทางเดินน้ า 
 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้น้ า      
     - จัดอบรมให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้น้ า การจัดสรร
น้ า การส่งน้ า และการปลูกพืชในพื้นท่ีให้
เหมาะสม 
     - ให้มีการจัดท าแผนการจัดสรรน้ า
และแผนการส่งน้ า โดยการทีส่วนร่วม
ของเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ า 
 
 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 8 -ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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