
 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลคลองพระอดุม  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบรีุ 1 

 

บทที่  1 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

  ปัจจุบันการท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอน  และ              
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ราคาต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งปัจจัยการผลิต สารเคมี เมล็ดพันธุ์ที่มีราคา
แพง ความไม่แน่นอนของราคาที่เกิดจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมีลักษณะไม่สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลา 

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

  การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือการเปิดเสรีทางการค้าในปลายปี 2558 เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ เพราะจะท าให้สินค้าเกษตรกรและอาหารเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการขนส่ง  
ได้อย่างเสรี การลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ การสร้างคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล 
รวมทั้งการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวคิด 

  ๑) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้องการสนับสนุนสิทธิและการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ิมศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพ่ือ
เกษตรกรอย่างแท้จริง 

  ๒) การแก้ปัญหาทางการเกษตร  ไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเกษตรกรเอง  ดังนั้นจึงต้องมุ่งสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร  เพื่อให้มีความรู้บริหารจัดการด้วยตนเองในลักษณะของกลุ่มชุมชนพ้ืนที่ต าบล  โดย
การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

หลักการ 

  ๑) เน้นปัญหาและสินค้าในต าบลเป็นตัวตั้ง  พ้ืนที่ต าบลเป็นศูนย์กลาง  และเกษตรกรเป็น
เจ้าของ  ท าการพัฒนา  หรือแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในต าบล  มากกว่าตอบสนอง
ตัวชี้วัดของหน่วยงานสนับสนุนภายนอก 

  ๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอื่นๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา 

  3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มุ่งสู่ 
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
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 วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง 

            2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

             3. เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีความ

พร้อมมีศักยภาพและพร้อมที่จะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

ระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้านการ
พัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและมิติพ้ืนที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ
และระดับโลกซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่าง
รู้เท่าทัน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้
อย่างแท้จริง ดังนี้ 

  1) ส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูล
ด้านแหล่งน้ า หนี้สิน ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรที่ท ารายได้ /
รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรในพ้ืนที่ ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึก
ถึงรายครัวเรือน และจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
แหล่งข้อมูลประสานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อบต./เทศบาล 

  2) รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบ เรื่องแหล่งน้ า หนี้สิน ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ ./อบต./เทศบาล 
สถานศึกษา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 5 
เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ สิทธิ
เกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

  3) รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรในต าบลต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเพ่ือ
ถือใช้ 

 3. ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละต าบลที่ด าเนินโครงการ 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปของต าบล 

 

ประวัติความเป็นมา  

 ต าบลคลองพระอุดม ได้ชื่อตามล าคลองพระอุดมที่ไหลผ่านพ้ืนที่ในต าบล และประชากรในต าบล
มีเชื้อสายผสมผสานหลายเชื้อชาติ ไทย มอญ จีน โดยเดิมคนไทยอาศัยมาช้านาน ต่อมาชนชาติมอญถูกกวาดต้อน
มาในสมัยสงครามมาปักหลักอยู่พร้อมๆ กับมอญสามโคก มอญเกาะเกร็ด ส่วนชาติจีนมาท ามาค้าขายทางเรือ 
และปักหลักปลูกบ้านเรือนอยู่ที่อ าเภอปากเกร็ด และในต าบลคลองพระอุดม ปัจจุบันสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ผสมผสานกันหนึ่งเดียวไม่มีความขัดแย้งระหว่างเชื้อสายและการด ารงชีวิต 
 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขต ของต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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  1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

  ต าบลคลองพระอุดมอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอปากเกร็ด ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ภาค
กลาง อยู่ใกล้แม่น้ าเจ้าพระยาและบริเวณปริมณฑลสภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวนและ
พืชไร่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตปริมณฑล ในปัจจุบันพ้ืนบางส่วนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการบ้านจัดสรรส าหรับ
ที่อยู่อาศัย และบางส่วนก็เป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ต าบลคลองพระอุดมมีเนื้อที่ประมาณ 5.6 
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ 

  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต ้             ติดต่อกับ     แม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลคลองพระอุดม พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ภาคกลาง  
อยู่ใกล้แม่น้ าเจ้าพระยาและบริเวณปริมณฑลสภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตปริมณฑล ในปัจจุบันพ้ืนบางส่วนเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการบ้านจัดสรรส าหรับที่อยู่
อาศัย และบางส่วนก็เป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

  1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ  

   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ เป็นที่
ราบลุ่ม มีความแตกต่างของ ระดับพ้ืนดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศซึ่งมีลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอ ตลอด
พ้ืนที่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 29.1 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 40.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด
โดยเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี 

 1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า  

   แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลรวมของแม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน ไหลมาทาง
ทิศใต้ผ่านพ้ืนที่ต าบลคลองพระอุดมและออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญที่มีประโยชน์และเป็นแม่น้ า
สายหลักท่ีเป็นต้นก าเนิดของล าคลองต่างๆ ในต าบลคลองพระอุดมมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ จ านวน 5 คลอง 
ได้แก่ 

    คลองพระอุดม  ไหลผ่านหมู่ที่ 2,3,5,6  กว้าง 15 เมตร 

    คลองบ้านแหลมเหนือ  ไหลผ่านหมู่ที่ 1,4  กว้าง   5 เมตร 

    คลองบางภูมิ   ไหลผ่านหมู่ที่ 5,6  กว้าง   6 เมตร 

    คลองบ้านแหลมกลาง  ไหลผ่านหมู่ที่ 3,4  กว้าง   7 เมตร 
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    คลองไทร   ไหลผ่านหมู่ที่ 3   กว้าง   7 เมตร 

       และมีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น คือ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 6 แห่ง 
   

 1.5 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เป็น หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหารและพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น รวมทั้งการเป็นพ้ืนที่รองรับการบริการด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยเนื่องจากได้รับความเจริญแพร่กระจายจากกรุงเทพมหานคร 

                                                                      ที่มา : ส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 
 

 1.6 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลูงรัง/หินคลุก ถนนลาดยางและถนน
คอยกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ดังต่อไปนี้ 

  ถนนสายหลัก คือ ถนนชัยพฤกษ์ ถนนเกษตรอุดม และถนนเกษตรพัฒนา 

  ถนนสายรอง  คือ ถนนวัดบางจาก ถนนวัดสารีโข - วัดสะพานสูง ถนนบ้านแหลมกลาง และ
              ถนนวัดปากคลอง 

 ทางน้ า  
  ล าคลองสายหลักซึ่งเป็นคลองธรรมชาติพ้ืนที่ต าบลคลองพระอุดม คือ คลองพระอุดม 
 

 1.7 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

  ไฟฟ้าในครัวเรือนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน และครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 1.8 การประปา 

   ประปามีใช้และเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน และครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 1.9 การโทรคมนาคม 

  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน และบางส่วนอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ ส่วน
ใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสาร 
 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 จ านวนประชากร ทั้งสิ้น 5,118 คน แยกเป็นชาย 2,435 คน หญิง 2,683 คน จ านวน
ครัวเรือน 1,846 ครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวัดบางจาก 318 339 657 188 

2 บ้านล าพูลาย 324 347 671 186 

3 บ้านแหลมฝั่งเหนือ 316 306 622 238 

4 บ้านแหลมกลาง 733 851 1,584 547 

5 บ้านปากคลองพระอุดม 286 334 620 213 

6 บ้านคลองพระอุดม 458 506 964 474 
 

รวม 
2,435 2,683 5,118 1,846 

 

 2.2 การปกครอง มีจ านวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน และรายชื่อผู้น าด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลละหาร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม 

2. นายประยูร อรัญญิก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม 

3. นายพิเชษฐ รุนรัง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม 

4. นายกีรติ มากท้วม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม 
 

 ด้านการเมือง ต าบลคลองพระอุดม ประกอบไปด้วยการปกครองท้องที่ 6 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 12 คน ประกอบด้วย 

ตารางแสดงข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายทองใบ เกตุกราย ประธานสภา อบต. 

2 จ.ส.อ.สมศักดิ์ ทับทองค า รองประธานสภา อบต. 

3 นายรัตนะ โพธิ์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
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4 นายสนอง หอมโปร่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

5 นายคเชนทร์ กิ่งสดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

6 นางประสพศรี เฟ่ืองฟู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

7 นายสุชาติ แก้วเย็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

8 นายอ านวย โตสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

9 นายประทิน สิริชาญรัฐกร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

10 นายยศธร ใจชื้น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

11 นายอเนก เนตร์พระฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

12 นางสาวอรอนงค์ บันลือธัญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 

 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอปากเกร็ด) 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

 

ต าแหน่ง 

1. นายทองปลิว ศิลา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

2. นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นายชัยนาท ทิมค า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช 
 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลคลองพระอุดม 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลคลองพระอุดม 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

 

ต าแหน่ง 

1. นายทองปลิว ศิลา ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลคลองพระอุดม 

2. นางผ่องศรี ธรรมวรอุดม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นายทองใบ เกตุกราย คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายสุธ ี สุโภชน ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายพิชิต โพธิ์วัด คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นางศศวรรณ ปานเกษม เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลคลองพระอุดม 
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 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา 

 ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลคลองพระอุดมเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ในปัจจุบันนี้ต าบลคลองพระอุดมมี
วัดมากถึง 6 แห่ง ได้แก่ 

1. วัดบางจาก 

 
 วัดบางจาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเป็นวัดเก่าแก่อีก
แห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2365 เดิมวัดบางจากสร้างอยู่ริมคลองบางภูมิ ต าบลบางพลับ 
อ าเภอปากเกร็ด เป็นวัดของชาวรามัญ เพราะสมัยเมื่อชาวมอญอพยพเข้ามาในประเทศไทยได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่
อ าเภอปากเกร็ดหลังจากนั้นชาวมอญจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น เพ่ือเป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศลของประชาชนในแถบ
นั้น พ้ืนที่ตั้งของวัดเป็นที่ราบลุ่มติดริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ด้านทางทิศใต้ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะสถานต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถที่มีลักษณะทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีก าแพงแก้วล้อมรอบ กุฏิสงฆ์ สร้างด้วยไม้
ทรงปั้นหยา หอสวดมนต์สร้างเป็นลักษณะทรงไทยโบราณ 

2. วัดอินทาราม 
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 วัดอินทาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในราว พ.ศ. 
2499 พระผัน (ท่านพระครูนนทวิรุฬหการ) ได้มาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดนี้ โดยชาวบ้านนิมนต์มาจากวัด
สะพานสูง ได้ขอเปลี่ยนนามวัดเสียใหม่จากวัดบ้านแหลมเหนือ เป็นวัดอินทาราม ตามความหมายของชื่อดั้งเดิมที่
ปรากฎครั้งแรกนับตั้งแต่ท่านพระครูนนทวิรุฬหการ (ผัน) ได้มาปกครองวัดนี้ ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุง ตลอดจน
บูรณะซ่อมแซมอุโบสถเพ่ือใช้เป็นสถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจได้เต็มที่ ดังสภาพของวัดที่เป็นปัจจุบันนี้ 

3. วัดโปรดเกษ 

 
 วัดโปรดเกษ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัดโปรดเกษ 
สร้างข้ึนเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2317 ไม่ทราบนามผู้สร้าง อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถและกุฏิสงฆ์ ส่วน 
ปูชนียวัตถุ มีรอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่ในมณฑป อายุประมาณ 100 ปี 
 

4. วัดสะพานสูง 

 
 

 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีชื่อเดิมว่า “วัดสว่าง
อารมณ์” สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเพราะในคราวที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศ
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วิหารเสด็จไปตรวจวัดสว่างอารมณ์ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงในวัด ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่า “วัดสะพาน
สูง” จนติดปาก จึงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดสะพานสูง” มาจนถงึทุกวันนี้ 

 

5. วัดปากคลองพระอุดม 

 
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๘  
พระอุโบสถและพระประธานปางสมาธิ อายุกว่า ๑๐๐ ปี (๒๔๑๘) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๑ 
ตุลาคม๒๔๒๒ เจ้าอาวาสพระครูวินัยธรวิชัย อติภทฺโท (ชื่นแสงจันทร์) 
 

6. วัดท้องคุ้ง 

 
 

 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ริมคลองพระอุดม ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัดท้อง
คุ้ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2324 โดยชาวมอญที่อพยพมาจากต าบลเกาะปิ้นที่เมืองมอญ จึงมีนามเดิม
ว่า วัดเกาะปิ้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เจ้าสัวฉิมได้มีจิตศรัทธาสร้างอุโบสถขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดท้องคุ้ง 
เนื่องจากภรรยาชื่อ นางคุ้ง โบราณสถานส าคัญภายในวัดท้องคุ้ง ได้แก่ อุโบสถอุโบสถ เป็นอาคารทรงสู ง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 11.30 เมตร หลังคาโครงไม้มุงกระเบื้อง ช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ เป็นไม้แกะสลัก หน้า
บัน เป็นปูนปั้นนูนสูงลายดอกพุดตานระบายสี ด้านหน้า มีพาไลและประตูด้านเดียว ซุ้มประตู หน้าต่าง เป็นปูน
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ปั้นทรงจอมแหลวดลายดอกพุดตานผสมรักร้อยระบายสี ที่ผนังเหนือระดับหน้าต่างมีเสมา 8 ทิศ ติดอยู่โดยรอบ
อันเป็นลักษณะพิเศษ ของอุโบสถหลังนี้ 
  

 2.4 การศึกษา/แหล่งความรู้ของชุมชน 

  การศึกษา ได้มีการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนในพ้ืนที่ให้ได้รับความรู้ ความสามารถที่
ช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพัฒนาการให้เด็กได้ต่อยอดในการศึกษาท่ีสูงขึ้นต่อไป โดยสามารถแยกรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 

1 
2 
3 

โรงเรียนวัดอินทาราม 
โรงเรียนวัดสะพานสูง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

1 
3 
3 

 

 

 2.5 สาธารณสุข 

  ต าบลคลองพระอุดม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง 
   

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  ต าบลคลองพระอุดม มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1-12-06-06/1-0002 

1-12-06-06/1-0007 

1-12-06-06/1-0008 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพศิลปะประดิษฐ์ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านแหลมกลาง 

13 หมู่ที่ 3  

45 หมู่ที่ 3 

39 หมู่ที่ 4 

02-5017263 

- 

08-69788812 

  

 2.7 รายช่ือผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  ต าบลคลองพระอุดม มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่
ใบรับรอง 

 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

 
เบอร์โทรศัพท์ 

กลุ่มปั้นดินสู่ดาว 
 
 
กลุ่มพัฒนาอาชีพศิลป
ประดิษฐ์ 
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 
25/2546 
 
ต้นไม้มงคล 800/2557 

63320-
2655/25 

 
59008-

221/800 

25 ตุลาคม 2559 
 
 

21 ตุลาคม 2558 

24 ตุลาคม 2562 
 
 

20 ตุลาคม 2561 

08-98816326 
 
 

08-38408063 
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 2.8 สินค้า OTOP 
  ต าบลคลองพระอุดม มีสินค้า OTOP ดังนี้ 

รหัส OTOP/รหัสสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ ์ ปี สถานที่จ าหน่าย เบอร์โทรศัพท์ 

 

 
120606-C001 

120606-C101 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของที่ระลึก 

- ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 

- ไก่ฟ้าพระยาลอ 

2549 

 

4 ดาว 

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 
44/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองพระอุดม 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

02-5837373 

 

 
120606-C102 

120606-C103 

120606-C104 

120606-C105 

120606-C201 

120606-D001 

120606-D002 

120606-E001 
 

 
 

120606-SA001 

 
 

120606-A001 

120606-A002 

120606-A101 

120606-A201 
 

 

 

120606-A301 

120606-A302 

120606-A303 

120606-A304 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของที่ระลึก 

- กล้วยไม้ฟาแรม 

- ส้านชวา 

- รองเท้านารี 

- ซีมีเดี๊ยม 

- ดอกไม้จิ๋ว 

- ดอกไม้ประจ าวันเกิด 

- กล้วยไม้ประจ าวันเกิด 

- ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 
 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของที่ระลึก 

- พืชตกแต่งภาชนะ 
 

อาหาร 

- ผลิตภณัฑ์กล้วยหอมกรอบ 

- กล้วยอบแผ่นหรือกล้วยตาก 

- ผลิตภณัฑ์กล้วยหอม 

- ผลิตภณัฑม์ะขามแก้ว 4 รส 
 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

- ผลิตภณัฑ์แชมพสูมุนไพร 

- ผลิตภณัฑ์ครีมนวดผม 

2549 

 

 

 

 

 
 

2555 

3 ดาว 
 

2555 

 

 
2555 

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 
44/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองพระอุดม 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

 

 

 

 

 
 

พืชตกแต่งภาชนะ 14/5 หมู่ที่ 7  
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 

 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระ
อุดม 13 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านอิงน้ า 
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 

02-5837373 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

08-47659104 

 
   

 

08-41247601 
02-5845690 
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3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 ด้านพืช 

  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 205 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 68.10 ของครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด โดยการท านา ปลูกพืชผัก และท าสวนผลไม้แบบการยกร่องสวนเกษตรกรที่มีพ้ืนที่น้อยก็จะปลูกตาม
บริเวณบ้าน ไม้ผลที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นจ าพวก มะม่วง กล้วยหอมและกล้วยน้ าว้า 

              3.2 ด้านการแปรรูป  

  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 21 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 
โดยมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ในต าบล เช่น กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม เป็นต้น ซึ่งสามรถ
น ามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตช่วยเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นเวลานาน
โดยไม่เน่าเสีย ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ท าให้บริโภคสะดวกและง่ายข้ึน 

 3.3 ด้านไร่นาสวนผสม  

  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 75 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด  เป็นท าการเกษตรหลายชนิดผสมผสานในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มี
การจัดการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงานและการจัดการที่ดี ใช้ปัจจัยผสมผสาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตที่ได้ผลตอบแทน
คุ้มทุน ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวน จึงเป็นวิธีการลดความเสี่ยงและสร้างรายได้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
มั่นคงของเกษตรกรในต าบลคลองพระอุดม  

 3.4 การใช้เทคโนโลยีการผลิต 

 การท านาหว่านน้ าตม 

 พันธุ์ข้าว   พันธุ์ข้าวส่งเสริม  เช่น  สพ.1, สพ.90, ชัยนาท 1, พล.2 

 เมล็ดพันธุ์  20 กก./ไร่ 

 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ไม่มีการทดสอบความงอกหรือแช่น้ าเกลือก่อนปลูก แต่เกษตรกรใช้ฝัดเศษผง
    ออกและเมล็ดลีบ แล้วน าไปแช่น้ า 1 คืน และหุ่ม 2 คืนจึงน าไปหว่าน 

 การเตรียมดิน  ไถดะ 1 ครั้ง ไถแปรแล้วคราดตีดินให้เละ 

 การก าจัดวัชพืช  ใช้โซฟิต 200 ซีซี/ไร่ หลังหว่าน 4 วัน 

 การใส่ปุ๋ย  ครัง้ที่ 1 สูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่ หลังหว่าน 20 วัน 

    ครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ อายุข้าว 50-60 วัน 

 การป้องกันก าจัดโรคแมลง    มีการใช้สารเคมีตามภาวะเหตุการณ์ 

 การเก็บเกี่ยว  หลังระยะพลับพลึงถึงระยะค่อนข้างแห้งใช้รถเกี่ยว 

 การตากข้าว  ไม่มีการตากข้าว 

การท าความสะอาด ใช้รถเกี่ยวและนวดเป่าท าความสะอาดในตัว จะบรรจุกระสอบเลยคอยรถมา
    ขนไปโรงสี    
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 การขาย   เกษตรกรจะขายข้าวหน้าลาน ร้อยละ 90 ให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่นและโรงสีเก็บ
    ไว้ท าพันธุ์ร้อยละ 10 หรือไม่เก็บเลย 
 

 มะม่วง 

 พันธุ์   เขียวเสวย น้ าดอกไม้ ฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ มันทวาย   

 วิธีปลูก   ยกร่องระยะปลูก 6 x 6 เมตร 

 การใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยเคมี สูตรเสมอ 15-15-15 อัตราส่วน 100 กก./ไร่ ใส่ 3 ครั้ง/ปี   

    และใส่ปุ๋ยคอก 1 ครั้ง/ปี 250 กก./ไร่ 

 การตัดแต่งกิ่ง  มีการตัดแต่งก่ิงบ้างหลังการเก็บเก่ียว 

 การป้องกันก าจัด  มีการก าจัดโรคแมลงในกรณีที่มีการระบาดมีการใช้สารเคมี 

 โรคแมลง  เพลี้ยจั๊กจั่น โรคแอนเทรกโนส 

 ตลาด   ตลาดท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อที่สวน 
 

 กล้วยหอม  

 พันธุ์   กล้วยหอมทอง 

 วิธีปลูก   ยกร่อง ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 100 ต้น/ไร่ 

    ไม่ยกร่อง ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 200 ต้น/ไร่ 

 การใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  ปีละ 2 ครั้ง 

 การป้องกันก าจัดโรค จะมีการใช้สารเคมีก าจัดหนอน ด้วงที่ท าลายเหง้าและใบกล้วย 

ตลาด   เกษตรกรจะน าไปขายในตลาดท้องถิ่นในจังหวัด และมีแม่ค้ามารับซื้อที่สวน 
 

 พืชผัก 

 พันธุ์   คะน้า กุยช่าย พริก ผักบุ้งน้ า 

 วิธีปลูก   ยกร่อง โดยวิธีหว่าน (ยกเว้นผักบุ้งน้ า) 

 การถอนแยก  ท าในช่วงผัก 15 วัน และถอนอีกครั้งในช่วงผักอายุ 25 – 30 วัน 

 การใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และ 13-13-21 จ านวน 50 กก./ไร่ 

    ต่อครั้งที่ปลูกเมื่อเก็บเก่ียวเสร็จจะใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอกอัตรา 250 กก./ไร่ 

 โรคแมลง  หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก 

 การป้องกันก าจัด  มีการป้องกันก าจัดโดยใช้สารเคมี 

 การเก็บเกี่ยว  ผักแต่ละชนิดอายุไม่เท่ากัน 

 ตลาด   พ่อค้ามารับซื้อท่ีสวนน าไปขายตลาดไทและในจังหวัดนนทบุรี 
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  3.5 ระบบการผลิต 

ปฏิทินกิจกรรมการปลูกพืช 

 

ชนิดพืช  
เดือน 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
ข้าวนาปี             

ไม้ผล             
ไม้ยืนต้น             
  

3.6 การใช้ที่ดิน/ลักษณะการครอบครองท่ีดิน 

     ต าบลคลองพระอุดมมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,500ไร่ 
แบ่งเป็นที่พักอาศัย อุตสาหกรรมบริการและอ่ืนๆ 1,273 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 2,227 ไร่ แยก
ได้ดังนี ้

    ท านา           644  ไร่ 

    ไม้ผลและไม้ยืนต้น         1,583  ไร่ 
 

4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 4.1 การพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในต าบลคลองพระอุดม ลักษณะทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ต าบลมีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมบริการ และกิจการต่างๆ ดังนี้ 

  พาณิชย์และการบริการ 

     บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จ ากัด (SCG)    หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3 

     บริษัท โทอิทสึแพคเกจ    หมู่ที่ 3   

      โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ยา (เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟาม่า) หมู่ที่ 3   

     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีแอนด์ซีแฟคเตอรี่ซัพพลาย  หมู่ที่ 4 

     บริษัท เจ.เจ พลาสติก จ ากัด    หมู่ที่ 6 

     เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท    หมู่ที่ 6 

     บริษัท ดิสโพซะเบิล กูดส์ ซัพพลาย จ ากัด  หมู่ที่ 6 

     บริษัท มนัสชัย มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   หมู่ที่ 6 

     โรงงานเครื่องปั้นดินเผา    หมู่ที่ 6 

     เดอะคริสตัส พีทีที     หมู่ที่ 5 

     บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)   หมู่ที่ 5 
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 โครงการบ้านจัดสรร 

     หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์     หมู่ที่ 4 

     หมู่บ้านลัดดารมย์     หมู่ที่ 6 

     หมู่บ้านพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค    หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 4 
 

  ร้านอาหาร 

     ครัวนนท์      หมู่ที่ 1   

     ร้านริเวอร์ ไวน์     หมู่ที่ 1 

     ครัวอิ่มปลาเผา     หมู่ที่ 5 

     ครัวเอกเขนก      หมู่ที่ 5 

     ครัวโคขุนปลาเขื่อน     หมู่ที่ 5 

     บ้านสวนธนพร     หมู่ที่ 5 

     ครัวมนต์สรวง     หมู่ที่ 6 

     ครัวปากพนัง      หมู่ที่ 6 

     ร้านมาย คอมพานี     หมู่ที่ 6 

     ครัวต้นทองหลาง     หมู่ที่ 6 

     ร้านบาร์วาเลี่ยน     หมู่ที่ 6 
 

 

  ธุรกิจปั๊มน้ ามันและปั๊มแก๊ส 

     สถานีบริการน้ ามัน ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีกจ ากัด หมู่ที่ 5 

        (เดอะคริสตัส พีทีที) 

     ปตท. ไพศาลพลังไทย จ ากัด    หมู่ที่ 6 

     ปั๊มแก๊ส LPG นาทีทรัพย์    หมู่ที่ 6 
  

 ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระอุดม 
 

 4.2 การท่องเที่ยวในต าบลคลองพระอุดม 

  ในพ้ืนที่ต าบลคลองพระอุดมมีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ 

    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม  
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  หลังจากน้ าท่วมใหญ่ในจังหวัดภาคกลาง โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี สวน
ผลไม้ ถูกน้ าท่วมตายหมด เจ้าหน้าที่เกษตรจึงได้น าพันธุ์กล้วยน้ าหว้ามาแจกให้ชาวสวนปลูก เมื่อปลูกกล้วยทุก
บ้านท าให้กล้วยล้นตลาด จึงได้น ากล้วยมาตากแบบสมัยโบราณแต่การจ าหน่ายได้ไม่ดีเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่เคหะ
กิจเกษตรจึงได้เข้ามาแนะน า ให้ท ากล้วยตากแผ่น ซึ่งมีรูปแบบต่างไปจากเดิม จึงเริ่มท ากล้วยตากแผ่นพร้อมทั้งได้
จัดตั้งเป็น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม โดยมีจ านวนสมาชิก 30 ราย วิธีการตากกล้วยครั้งแรกตากโดยใช้
ผ้ามุ้งปิด ใช้ไม้วางพาดปากถาด แต่ผ้ามุ้งก็เลื่อนมาปิดกล้วย จึงได้หาวิธีการตากใหม่ โดยได้แนวคิดจากเรือประทุน
สมัยโบราณ จึงท าที่ตากเหมือนประทุนเรือใช้พลาสติกใสปิดให้มิดชิดเพ่ือกันแมลงและผงฝุ่นต่างๆ ใช้เวลาตาก
ประมาณ ๓ ชั่วโมง กล้วยก็แห้งแต่สักพักหนึ่งก็มีไอน้ าเกาะที่พลาสติกท าให้กล้วยเปียกแฉะ กลุ่มจึงได้ปรับปรุง
ระบบการผลิตอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีให้ไอน้ าระเหยโดยการ
เจาะพลาสติก ท าเป็นปล่องให้ไอน้ าระเหย จึงได้กล้วยตากที่ไม่แฉะ (เป็นการตากโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์) 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม จ าหน่ายกล้วยตากแผ่น กล้วยทอด มะขามแก้ว แชมพูสมุนไพร สินค้าของ
กลุ่มผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ใส่ใจต่อการผลิต มีรสชาติที่อร่อยและ
ราคาย่อมเยาว์ สามารถน าเป็นของฝากได้ในช่วงเทศกาลต่าง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.08-41247601, 0-25017263 
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 4.3 องค์กรเกษตรกรต าบลคลองพระอุดม มีดังนี้ 

กลุ่มแม่บ้าน 5  สมาชิก  50  คน 
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ สมาชิก  20  คน 
กลุ่มเกษตรกรต าบลคลองพระอุดม สมาชิก  60  คน 
กลุ่มท าน้ ายาล้างจาน แชมพู สบู่ หมู่ที่ 2, 5, 6 สมาชิก  60  คน 

 

 4.4 รายได้และรายจ่าย 

  ปัจจุบันความเจริญทางธุรกิจที่มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรลดน้อยลง เนื่องจากน ามาใช้เป็นพ้ืนที่
โรงงานอุตสาหกรรม ท าธุรกิจที่อยู่อาศัย เช่น สร้างหมู่บ้านจัดสรร ท าให้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรม
เป็นชุมชนเมือง ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในต าบลจึงมาจากขายแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน/ต่อครัวเรือน 36,884 บาท และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน/ต่อครัวเรือน 31,381 บาท 

 4.5 แรงงาน 

  อัตราการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของต าบลคลองพระอุดม ปัจจุบันมีอัตรา
ลดลงมากเนื่องจากมีการขายที่ดิน เปลี่ยนแปลงที่ดินเป็นบ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ อาชีพเกษตรกรก็ผลัน
เปลี่ยนตัวเองมาท างานอยู่ในภาคบริการและภาคการผลิตมากขึ้น ซึ่ งพบว่าภาคบริการปัจจุบันมีการท างาน
มากกว่าภาคการผลิต และภาคการเกษตรมีการใช้แรงงานท าการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน 

 4.6 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร  

  เกษตรกรในต าบลคลองพระอุดมเป็นสมาชิกกองทุนกลุ่ม กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตรกัน
เป็นส่วนใหญ่ และสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งสินเชื่อเพ่ือ
การเกษตรที่จะกู้ยืมได้ บางส่วนจะกู้ตามแหล่งสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น 

ตารางข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์อ าเภอปากเกร็ด 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

โทรศัพท์ 
 

วันที่จดทะเบียน 
 

เลขทะเบียน
สหกรณ์ 

1. 
2. 

 

สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด 
ร้านสหกรณ์ปากเกร็ด 

02-5017712 
02-5837220 

1 มกราคม 2514 
24 มีนาคม 2484 

273/11585 
38/2521 

 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
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บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 

  ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,500 ไร่ และมีพ้ืนที่ท า
การเกษตร 2,227 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีความพร้อมที่จะพัฒนาโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ด้วยปัจจัยหลักทางด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางสังคมแบบ
กึ่งเมืองกึ่งชนบท พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวในอนาคต และสามารถรองรับการเจริญเติบโตของสภาพสังคม
เมือง อันเป็นแนวทางท่ีมองเห็นปัญหาในอนาคต และร่วมมือร่วมแรงกันสร้างชุมชนผนึกก าลังระหว่างภาครัฐและ
เอกชนตลอดจนส่วนอื่นๆ ในพ้ืนที่ตามหลักการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาชุมชนในพ้ืนที่ ภาคการเกษตรของต าบลคลองพระอุดมมีครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 
301 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ นิยมปลูกไม้
ผลแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน ปลูกผักแซมไม้ผล ยกร่องสวนเพ่ือกันน้ าในฤดูน้ าหลากและ
ใช้ใบทองหลางที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่หมักเป็นปุ๋ยพืชสด โดยกลบโคนต้นหลังสาดเลนให้ร่องสวนกลบ
โคนต้นอีกครั้งหนึ่ง ท าให้ผลไม้ต่างๆ มีการเจริญเติบโตเร็วและรสชาดดี 

จากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล ตามโครงการ
สนับสนุนการประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรอ าเภอ/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้คณะ
ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอร่วมพิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2560 ณ วัดบางจาก ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือคัดเลือกต าบลน าร่อง
ของอ าเภอปากเกร็ด โดยด าเนินการคัดเลือก ๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ทั้งนี้  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และมิติ
ด้านพื้นที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่าทัน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหา
สนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบล โดยส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า หนี้สิน ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตร
ที่ท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยการพ้ืนฐานทางการเกษตรในพ้ืนที่  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ 
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ปัญหาและความต้องการเกษตรกร 

  จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล และระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาและ
น าเสนอข้อมูลปัญหา ความต้องการด้านการเกษตรพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขต่อผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเกษตรกรในต าบลได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการของเกษตรกรต าบลคลองพระอุดม ดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

- น้ าเสีย ผลกระทบเกิดจากหมู่บ้าน
จัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม 
- น้ าเค็มผลกระทบเกิดจากน้ าทะเล
หนุนเป็นประจ าทุกปี 
- วัชพืชกีดขวางทางน้ า 

- อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการตรวจสอบความ
เค็มของน้ า 
- วางแผนการใช้น้ า การจัดสรรน้ าและการส่งน้ า  
- ขุดลอกแหล่งน้ า และก าจัดวัชพืช เช่น ผักตบชวา  

2. ราคาผลผลิตตกต่ า 

 

- ผลผลิตล้นตลาดเนื่องจากขาด
การวางแผนการผลิต 
- เกษตรกรส่วนใหญ่ไมม่ีตลาด
รองรับที่แน่นอน และไม่สามารถ
เป็นผู้ก าหนดราคาเองได้ 
- ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
วางแผนการปลูก วางแผนการผลิต
สินค้าเกษตร 

- ท าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้สารอินทรีย์/ชีวภาพ 
ทดแทน 
- ปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
- ปรับเปลี่ยนปลูกพืชตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
และปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามความต้องการของ
ตลาด เช่น เมล่อน เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชทีน่ิยมของ
ผู้บริโภค ซึ่งขายไดร้าคาดี เป็นพืชที่ใช้ระบบน้ าน้อย
สามารถปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติกในโรงเรือนได้  
 

   

 สรุปผลของการระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของต าบล  
คลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 
 

หมายเหตุ 

1. ด้านแหล่งน้ า 

 

 

 

ด้านแหล่งน้ า (ต่อ) 

1. จัดตั้งกลุ่ม 
2. จัดประชุม 
- เพ่ือวางแผนการใช้น้ า การจัดสรรน้ า การส่งน้ า รวมทั้งการวางกฎกติกา 
การใช้น้ าโดยกลุ่มผู้ใช้น้ ากับชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
 
- เพ่ือประชุมหารือให้หมู่บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรมวางแผนบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า โดยค านึงถึงกฎกติกา ระเบียบการใช้น้ าที่มี
ร่วมกันกับชุมชน 
3. การขุดลอกแหล่งน้ า และก าจัดวัชพืช 
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2. ด้านราคาผลผลิตตกต่ า 
 
 
 
 
 
     

1. สนับสนุนจัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผลผลติในชุมชน 

2. จัดอบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกร 
    - เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
    - เพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
    - เพ่ือให้ความรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกด้านโดยการใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 
3. ส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลคา่สินค้าเกษตร 
 

 

 

แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพื้นที่ท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล และระดมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น า
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลคลองพระอุดม จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบล ดังนี้  

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีด าเนินการ 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดกลุ่มกลุ่มผู้ใช้น้ า/กลุ่มเผ้าระวังน้ าเค็ม 
2. จัดประชุมเพ่ือวางแผนการปลูกพืช และจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
เกษตรกรกับภาครัฐในการจัดสรรน้ า และการส่งน้ า 
3. จัดประชุมเพ่ือวางแผนการใช้น้ าการจัดสรรน้ า การส่งน้ า รวมทั้งการ
วางกฎกติกา การใช้น้ าโดยกลุ่มผู้ใช้น้ ากับชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
4. จัดประชุมหารือให้หมู่บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรมวางแผน
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า โดยค านึงถึงกฎกติกา ระเบียบการ
ใช้น้ าที่มีร่วมกันกับชุมชน 
5. การขุดลอก คู คลอง และก าจัดวัชพืช 
6. ขุดลอกสระและแหล่งกักเก็บน้ าที่มีอยู่ในหมูบ่้านชุมชนทั้งท่ีสาธารณะ 
และสระส่วนตัวของเกษตรกร 

ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 
 
 
 

1. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลติ (ตลาดกลางสินคา้เกษตรในชุมชน) เพ่ือ
รวบรวมผลผลิตและจ าหนา่ย 
2. จัดอบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกร 
     2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
     2.2 เพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3. ส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร 
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยแบ่งพ้ืนที่เพ่ือท าการผลิตกิ่งพันธุ์
ผลไมคุ้ณภาพดีจ าหนา่ยในชุมชน/พ้ืนที่ใกล้เคียง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่  
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

1. โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการน้ า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เป็นระบบ 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านน้ า ดังน้ี 
1. วัชพืชกีดขวางทางน้ า 
2. น้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสีย
เน่ืองจากเกษตรกรขาดจิตส านึกใน
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และรักษา
แหล่งน้ า 
3.เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ใน
การจัดการน้ าในชุมชนให้เป็นระบบ 
4.ขาดการวางแผนการใช้น้ าและ
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
5. ขาดการก าหนดพื้นท่ีการท้ิงขยะ
และน้ าให้เหมาะสม 
 
 
 

 

 
 

1.ปรับปรุง
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1.1 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร เพื่อวาง
แผนการใช้น้ า และพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ าให้ เป็นระบบ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ 
     - จัดอบรมรณรงค์ และให้ความรู้ 
ความเข้าใจในกฎกติกาและระเบียบการ
ใช้น้ า 
     - วางแผนการก าหนดพื้นท่ีการท้ิง
ขยะและน้ าให้เหมาะสม       
1.3 ปรับปรุงแหล่งน้ า 
     - ขุดลอก คูคลองท่ีต้ืนเขิน 
     - ก าจัดวัชพืชท่ีกีดขวางทางเดินน้ า 
     - สนับสนุนการก าจัดขยะที่กีด
ขวางทางระบายน้ า 
     - ขุดลอกสระและแหล่งกักเก็บน้ าท่ีมี
อยูใ่นหมูบ้่านชุมชนท้ังท่ีสาธารณะ และ
สระส่วนตัวของเกษตรกร 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้น้ า 
     - จัดประชุมหารือให้หมู่บ้านจัดสรร 
และโรงงานอุตสาหกรรมวางแผนบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า โดย
ค านึงถึงกฎกติกา ระเบียบการใช้น้ าท่ีมี
ร่วมกันกับชุมชน 
     - จัดอบรมให้ความรู้และวางแผนการ
ใช้น้ า และการปลูกพืชในพื้นท่ีให้
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 6 -ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

1.โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาด้าน
การเกษตร 

 
 
 
 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเน่ืองมาจากปัญหา
ด้านต่างๆ ดังน้ี 
1.ความรู ้
  1.1 เกษตรกรขาดความรู้ในการ
ใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 
  1.2 เกษตรกรขาดความรู้การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดย
น าเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีทันสมัย
มาใช้ในการประกอบอาชีพ 
2.ราคาผลผลิตตกต่ า 
  2.1 เกษตรกรขาดการวางแผน 
  2.2 คุณภาพผลผลิตไม่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเกิดจาการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช 
  2.3 ไม่มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน  
 
 
 
 

1.จัดต้ังกลุ่ม 
2.ส่งเสริม
สนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 
 

1.1 จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิต (ตลาด
กลางสินค้าเกษตรในชุมชน) เพื่อรวบรวม
ผลผลิตและจ าหน่าย 
1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ 
     - จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพตาม
กิจกรรมและความต้องการของกลุ่ม 
     - จัดอบรมให้ความรู้การวางแผนการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 
    - จัดอบรมความรู้การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร โดยน าเทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
1.3 อบรมการลดต้นทุน 
     - การผลิตและใช้สารชีวภาพ 
     - การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี 
     - การใช้พันธุ์ท่ีดีในอัตราที่เหมาะสม
ตามค าแนะน า 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
     - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ โดยการน าเทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของตลาด 
    - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดย
แบง่พื้นท่ีเพื่อท าการผลิตกิ่งพันธุผ์ลไม้
คุณภาพดีจ าหน่ายในชุมชน/พื้นท่ี
ใกล้เคียง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน 
1.5 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ 
    - พัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งรวบรวม
ผลผลิต เพื่อรวบรวมและจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ หมู่ท่ี 1 - 6 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน 
-พาณิชย์จังหวัด 
-กองทุนฟื้นฟูฯ 
-ธกส. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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